GUERRA FRIA

GUERRA FRIA: INTRODUÇÃO E
CONTEXTO
Com o final da Segunda Guerra Mundial a Europa estava destruída
pelos conflitos da guerra, todos os países estavam com a economia
fragilizada, e isso facilitou a criação de 2 superpotências. Estados
Unidos e União Soviética, e a briga dos dois pelo cargo de maior
potência do mundo deu início a Guerra Fria
A Guerra Fria não foi o tipo de guerra que é lembrada por ter
batalhas gloriosas e grandes conflitos, a Guerra Fria foi muito mais
um conflito de influências e ideologias. Ela foi protagonizada por 2
países, Estados Unidos(Capitalistas) e URSS(Socialista).
Durante a Guerra Fria não houve nenhum ataque direto dos EUA a
URSS e vice-versa, os verdadeiros conflitos dessa guerra eram de
países financiados por EUA e URSS, alguns dos maiores exemplos
foram a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coréia.

GUERRA FRIA: DIVISÃO DO MUNDO
Durante a Guerra Fria a Europa foi dividido em duas ideologias, a
Europa Ocidental era Capitalista de forte influência Americana e A
Europa Oriental era Socialista de Influência Soviética.
A Alemanha foi um dos países que mais sofreram com essa divisão,
ela foi dividida em duas partes, parte oriental(Soviética) e parte
ocidental(Capitalistas). A cidade de Berlim foi dividida em duas por
um muro gigantesco, teoricamente intransponível, vigiado 24 horas
por dia e os militares tinham autorização para atirar em quem
tentasse passar.
A divisão não ocorria só na Europa, o mundo todo estava dividido.

GUERRA FRIA: DIVISÃO DO MUNDO

GUERRA FRIA: ALEMANHA
A Alemanha foi um dos países que mais sofreu com a Guerra Fria,
ela foi completamente dividida por EUA e URSS, o lado oriental ficou
com a URSS enquanto o lado ocidental ficou com os EUA.
Na madrugada de 13 de Agosto de 1961 foi erguido o icônico Muro
de Berlim, o muro foi erguido pela Alemanha Ocidental para impedir
a fuga dos alemães do lado Socialista para o lado Capitalista. Porém
mesmo com o muro, muitas pessoas do lado Socialista tentavam ir
para o lado Capitalista, assim ocasionalmente ocorria mortes por
esse motivo. Uma curiosidade que mostra essa grande divisão na
Alemanha foi a partida entre a Alemanha Oriental contra a
Alemanha Ocidental dentro da Alemanha ocidental.
Em 1989 o Muro de Berlim foi posto abaixo, para muitos isso foi um
dos grandes motivos da derrota da URSS na Guerra Fria.

GUERRA FRIA: MUNDO BIPOLAR
Mundo Bipolar é nome dado a ordem mundial de EUA e URSS, já
que os dois controlavam o mundo porém tinhas ideologias
completamente diferentes.
O Mundo Bipolar da ênfase nas disputas militares(indiretas) e
ideológicas de EUA e URSS, alguns conflitos são:
- Conflitos militares indiretos(Vietnã, Coréia, Cuba).
- Disputa aeroespacial.
- Disputa militar(Corrida armamentista).
- Disputa cultural, esportiva, ideológica.

GUERRA FRIA: CONFLITOS
Durante a Guerra Fria houve vários conflitos, mas nenhum ataque
direto de nenhum dos dois lados, eles entravam na guerra
financiando e ajudando com tropas, para tentar tornar o país um
aliado.
Algumas das guerras mais icônicas da Guerra Fria foram:
- Guerra do Vietnã
- Guerra da Coréia
- Guerra do Suez
- Crise dos Mísseis

GUERRA FRIA: CRISE DOS MÍSSEIS
Em 1959 as forças revolucionárias Cubanas depuseram a ditadura pró –
americana de Fulgência Batista, e com isso Cuba se tornou um reduto
Soviético a menos de 600 km dos Estados Unidos.
A Revolução Cubana não agradou nada a Casa Branca que tentou depor o
novo governo impondo embargos econômicos a Cuba e financiando e
armando grupos Contra – Revolucionários Cubanos.
Em 1961 a CIA tentou assassinar Fidel Castro na invasão a Baía dos Porcos,
que foi um fracasso completo.
Porém o ápice da Guerra Fria foi quando em 1962 foi descoberto que a
URSS havia construído 40 silos nucleares em Cuba em resposta a instalação
de mísseis Júpiter II na Turquia, então Kennedy fez um cerco naval a Cuba
ordenando a retirada dos mísseis da Ilha.
A URSS concordou em tirar desde de que os Estados Unidos tirassem os
mísseis da Turquia e não invadissem Cuba
Curiosidade: Durante a Crise dos Mísseis o Relógio do Apocalipse chegou
mais perto da meia noite( Aniquilação do mundo por um apocalipse nuclear)

GUERRA FRIA: CORRIDA
AEROESPACIAL
Durante a Guerra Fria não houve apenas conflitos armados, também
houve conflitos de influências, e um dos mais icônicos foi a corrida
aeroespacial. EUA e URSS brigando para ver quem “dominava” o
espaço.
A briga pelo espaço não era apenas por ego, o país que dominasse
a órbita terrestre poderia lançar com muito mais facilidade um míssel
no adversário. Por isso Americanos e Soviéticos davam tanta
importância pelo espaço.
Os Soviéticos “saíram na frente” durante a corrida aeroespacial, eles
enviaram o primeiro ser vivo(a cadela Laika) e o primeiro ser
humano que foi e voltou são e salvo( Yuri Gagarin)
Porém em 1969 foi o ápice da corrida aeroespacial, foi quando os
EUA supostamente conseguiu levar o homem a lua pela primeira
vez, ainda hoje tem pessoas que não acreditam que o homem foi a
lua.

GUERRA FRIA: CORRIDA
ARMAMENTISTA
A Segunda Guerra Mundial foi uma das guerras mais sangrentas da história,
porém por causa dela houve muitos avanços significativos na tecnologia
militar, o mais icônico avanço foi a criação da bomba atômica.
Após a Segunda Guerra, muitas tecnologias militares dos países do eixo
acabaram sendo coletadas e estudadas por EUA e URSS, no intuito de fazer
armas semelhantes e também houve a criação de diversas armas novas e
veículos também. Isso deu início a corrida armamentista.
Os Nazistas tinham um alto poder bélico e muitos planos de armas que
nunca saíram do papel, isso aliado com a produção de novas armas por EUA
e URSS fez eles ficarem muito a frente belicamente de qualquer outro país
no mundo, porém enquanto eles deixavam outros países para atrás, os dois
estavam a mil por hora na produção e criação de armas para tentar se tornar
melhor que seu rival. Com isso a corrida armamentista foi arrastada até o fim
da guerra pelo medo do desequilíbrio bélico(URSS ou EUA se tornar muito
superior militarmente ao seu rival)

GUERRA FRIA: FIM DA GUERRA
No fim da Guerra Fria em 1991, quem acabou vencendo foi os
Estados Unidos, já que a União Soviética foi desfeita porque
praticamente todos os países que “pertenciam” a União soviética se
tornaram independentes.
Alguns dos Motivos para a queda da União Soviética e o fim da
Guerra Fria foram:
- Altos Gastos Militares por parte da URSS
- Baixa produtividade da URSS
- Insatisfação popular na URSS e países aliados
- Reformas na URSS( Glasnot / transparência política e perestroika /
reestruturação econômica)
- Dificuldades no abastecimento
Curiosidade: O Acidente nuclear de Chernobyl foi um dos motivos da
crise da URSS, já que o acidente acabou com a toda a safra daquele
ano.

