
A NOVA ORDEM MUNDIAL 
No final do século XX, principalmente de outubro de 
1989 a dezembro de 1991, o mapa-múndí  político 
sofreu transformações radicais. Novos estados-
Nações ou países surgiram três anos e outros 
desapareceram. Fronteiras aparentemente sólidas 
foram redefinidas. Em 1988 havia 170 países na 
superfície terrestre; em 1999, já eram 197. 
 



 Importantes Transformações 

 - Reunificação da Alemanha (crise no socialismo 
real e a queda do muro de Berlim). 

 - O desmembramento da Tchecoslováquia em 
1990 (revolução de Veludo iniciada em 1989). 

 - O desmembramento da Iugoslávia – 1991 em 
seis novas repúblicas (Eslovênia, Croácia, 
Sérvia, Bosnia-Herzegovinia, Macedônia e 
Montenegro). A região dos Bálcãs se caracteriza 
por um verdadeiro caldeirão étnico (sete povos 
que falam quatro  línguas e vários dialetos, além 
das influência de três religiões : cristã-ortodoxa, 
islâmica e católica). 

 *Maior conflito que existiu na Europa após as duas 
grandes Guerras Mundiais . Foram 300 mil mortos em 
2 mil dias. 

 



- A desintegração da URSS (este país 

durou 70 anos, sendo um país 

multiétnico e multinacional com 

diferentes etnias e nacionalidades que 

sempre se queixaram do domínio russo) e 

a formação da CEI- Comunidade dos 

Estados Independentes. 



A REGIONALIZÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL 

 
A oposição entre o Norte 

industrializado e o Sul 
subdesenvolvido é  reforçada pela 
crise do mundo socialista, que 
novamente se volta para o sistema 
capitalista. Como se observa no mapa, 
a linha divisória entre o Norte e o Sul 
não é um paralelo (o equador ou o 
trópico de câncer), e sim uma linha 
com várias curvas, que dá voltas para 
encaixar melhor um ou outro país. 
 



Na parte leste ou oriental, por exemplo, 
essa linha dá a volta vindo bem para o 
sul, para encaixar a Austrália e a Nova 
Zelândia no Norte industrializado. Já no 
leste asiático a China e a Mongólia, 
situadas bem mais ao Norte que esses 
dois países da Oceania, ficam 
encaixadas no Sul subdesenvolvido. 
Portanto, não se trata dos hesmiférios 
norte e sul(divididos pelo Equador) 
como muitas vezes se imagina, e sim 
de um Norte e um Sul metafóricos ou 
econômicos-sociais. 



 



 



O CARRASCO DOS BÁLCÃS 



O MAPA DA CEI 


