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Geografia

Neste Guia, você vai estudar sobre mudanças do mundo multipolar.
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Profa. Andréa Araujo

Olá, querido aluno. Seja bem-vindo a nossa aula de Geografia!
Hoje, falaremos sobre mudanças do mundo multipolar. Temos como
objetivos analisar as transformações ocorridas em diversas áreas
por conta de guerras e conflitos e entender a nova reconfiguração do
espaço mundial.
No período da Guerra Fria, o mundo foi dividido por dois sistemas
econômicos, o capitalismo e o socialismo, o que criou uma forte bipolaridade,
com áreas de influência subordinadas aos EUA e à União Soviética.
O conjunto de países sob influência soviética, com exceção de Cuba,
concentravam-se no Hemisfério Oriental. O bloco capitalista compunha-se,
quase na totalidade, de países situados no Hemisfério Ocidental.

Com o fim da Guerra Fria, iniciou-se um mundo multipolar entre os países, criando
uma Nova Ordem Mundial. Essa expressão começou a ser usada pelo então
presidente norte-americano Ronald Reagan, no fim da década de 1980, citando o
processo de queda da União Soviética e a reorganização geopolítica das potências
mundiais, “um conceito social, econômico e político que faz referência ao contexto
histórico do período pós-Guerra Fria”.
O mundo multipolar relaciona-se muito ao poder econômico das nações, à
disponibilidade de capitais, ao desenvolvimento tecnológico, à competitividade no
mercado internacional, ou seja, um conjunto de fatores ligados ao desenvolvimento.
Nesse contexto, o poder é medido pela capacidade econômica, isto é, a
disponibilidade de capitais, o avanço tecnológico, a qualificação da mão-de-obra, o
nível de produtividade e os índices de competitividade.
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G-20 REFLETE NOVO MUNDO MULTIPOLAR
Protagonismo de países emergentes abre caminho para nova ordem global
Fonte: <http://memorialdademocracia.com.br/card/
g20-reflete-novo-mundo-multipolar>

As Treze Colônias marcam a fixação inglesa
no Novo Mundo, com o objetivo de constituir
uma nova pátria. Com a vasta exploração na
costa leste, logo inicia-se a necessidade de
um plano de expansão, que começa com a
exploração pelo interior do país, a chamada
Marcha Para o Oeste.
O plano de expansão foi traçado com ideias
de prosperidade e missão divina de ocupação
(Manifest Destiny). O Homestead Act (Ato de
Propriedade Rural) incentivou a entrada de
novos imigrantes nas terras estadunidenses
no oeste, fazendo com que essas pessoas,
cinco anos depois de estabelecidas no lugar,
ganhem o título de proprietárias da terra.
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Estados Unidos da América - Formação

Com a expansão do território para o oeste,
os EUA buscaram territórios ao sul. Com
a independência do México, fazendeiros
começaram a comprar terras no então estado
mexicano do Texas, aplicando ali o sistema
de plantation: monocultoras voltadas ao
mercado externo e baseadas no trabalho
escravo.
Com o fim da escravidão no México, iniciouse uma série de manifestações contra
esse tipo de mão-de-obra, levando uma
onda de tensão entre os dois países, que
resultou na perda de territórios mexicanos
e novas anexações por parte dos EUA.
O expansionismo dos EUA custou ao
México, somando todas as suas perdas,
aproximadamente metade de seu território.
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DOUTRINA MONROE
•• “América para americanos”

O domínio estadunidense em
áreas latinas garantia uma farta
região rica em recursos naturais
Política do Big Stick Presidente Roosevelt
Em um discurso em Minnesota,
Roosevelt disse a famosa frase:
“Com uma fala mansa e um
grande porrete você vai longe”.

“Aqueles que aceitam a Doutrina
Monroe devem aceitar [...] os
direitos que ela nos confere”.
A intervenção militar resultante
desse discurso presidencial ficou
conhecida como Big Stick.

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
Com o fim da Guerra Civil Russa “nasceu” a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), com socialistas consolidando o poder dos bolcheviques sobre o território do
antigo império russo.
Integram a URSS a Rússia, Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão,
Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e
Uzbequistão.
Durante 69 anos, a URSS manteve-se como um dos países mais poderosos do mundo,
e também como a segunda maior potência militar. Oficialmente, no dia 26 de dezembro
de 1991, a URSS deixa de existir. Vários foram os fatores que contribuíram para a sua
queda, entre eles a Guerra Fria com os Estados Unidos da América.
Em 1986, o então presidente Mikhail Gorbachev criou políticas voltadas à recuperação
soviética: a perestroika (reestruturação) e a glasnost (abertura); mesmo suas políticas
sendo bem estruturadas, Gorbachev enfrentou críticas de todos os lados e não conseguiu
evitar o fim da URSS.

#IrAlém

Momentos finais da URSS:

<https://www.youtube.com/watch?v=kdxfrfa13Ts>

