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A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade
mergulhou no que se pode encarar, razoavelmente, como uma Terceira
Guerra Mundial, embora uma guerra muito peculiar. Pois como
observou o grande filósofo Thomas Hobbes, a guerra consiste não só na
batalha, ou no ato de lutar: mas num período de tempo em que a
vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. [...] A
Guerra Fria entre os EUA e a URSS, que dominou o cenário
internacional na segunda metade do breve século XX, foi sem dúvida um
desses períodos. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas
nucleares globais que acreditava-se firmemente podiam estourar a
qualquer momento e devastar a humanidade.“

(HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914.1991. São Paulo, Cia. 
das Letras, 1995)

Ordem Mundial Bipolar

EUA (Capitalista) X URSS (Socialista)



Divisão Política-Econômica

OESTE X LESTE



1989: Queda do 
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- Ordem Multipolar

Nova Ordem Mundial



Divisão Econômico-Social do Mundo Atual
NORTE X SUL



Mundo Globalizado

Compressão do 
tempo-espaço



Neoliberalismo

• Menor intervenção Estatal na economia

• Privatizações

• Menor investimento no social

Doutrina econômica que defende a liberdade de
mercado e uma restrição à intervenção estatal
sobre a economia, só devendo esta ocorrer em
setores imprescindíveis e ainda assim em um grau
mínimo.





1) Crescente concentração do capital nas mãos de grandes
empresas.

2) Expansão do comércio internacional em um volume
jamais visto.

3) Formação de blocos e/ou espaços econômicos com o
intuito de se alcançar maior integração regional e
consequente expansão de mercados.

Consequências da globalização e do 
neoliberalismo...



4) Comprometimento da soberania nacional e a redefinição
do papel tradicional do Estado-Nação.

5) Permanente desterritorialização do capital em função do
surgimento de um mercado financeiro global que
transaciona, diariamente, bilhões de dólares em todo o
mundo.

6) A emergência de uma sociedade global de perfil
crescentemente homogeneizado e caracterizada, também,
pela ampliação das desigualdades, tensões, contradições e
carências.



“A globalização não é apenas uma tendência, não é apenas

um fenômeno, não é apenas um modismo econômico. É o

sistema internacional que substituiu o sistema da guerra fria.

[...] O símbolo do sistema da guerra fria era um muro, que

dividia todos. O símbolo do sistema da globalização é a

Internet, que une todos. Na Guerra Fria, pegávamos o

telefone vermelho que interligava a Casa Branca e o Kremlin

– um símbolo de que todos nós estávamos divididos, mas

pelo menos alguém, as duas superpotências, estavam no

controle. Na era da globalização, entramos na Internet – um

símbolo de que estamos todos conectados, mas ninguém

está no controle.”

(FRIEDMAN, Thomas – colunista do The New York Times – “O Estado de São Paulo, 

23/05/1999, cad. 2/Cultura, p. D4)



“O fim da guerra fria, ao contrário de muitas previsões

apressadas, criou um mundo de instabilidade, pois privou

Washington de um inimigo definido, que disputava, mas

negociava os conflitos localizados. Era um cenário com

forte previsibilidade. Aliás, a América estruturou-se como

potência mundial em contraposição ao outro. E este é,

hoje, um inimigo sem rosto e sem endereço. ”

(FRIEDMAN, Thomas – colunista do The New York Times – “O Estado de São 

Paulo, 23/05/1999, cad. 2/Cultura, p. D4)

Respostas ao Neoliberalismo e a 
Globalização



• Expansão do Terrorismo

• Expansão do Fundamentalismo

• Xenofobia

• Ascensão de líderes “Neopopulistas”

• Fórum Social Mundial
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