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Olá, querido estudante! Tudo bem?
Hoje, vamos estudar sobre a geopolítica da Europa e da Ásia.
Nossos objetivos são localizar os principais conflitos desses locais e
compreender suas causas.
Vamos lá, então? Vem comigo!
O fim da Guerra Fria (1991) criou um cenário de reorganização
principalmente no território europeu. Com o término do mundo
bipolar, os Estados Unidos mantiveram seu poder frente a outras nações.
O mundo multipolar buscou um equilíbrio na produção econômica
e tecnológica entre as regiões. Ao analisarmos aspectos gerais sobre
os EUA, nota-se que mantêm papel de destaque mundial por suas
acentuadas influências política, econômica e militar em todo o mundo.
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Acontecimentos

Divisão da Iugoslávia: Bósnia
e Herzegovina, Croácia,
Macedônia, República
Federal da Iugoslávia (depois
União Estatal da Sérvia e
Montenegro) e Eslovênia.

Com o fim da Guerra Fria,
acontece a reunificação
da Alemanha, que antes
era dividida em Alemanha
Oriental e Ocidental.

FIM DA GUERRA
FRIA
A Tchecoslováquia
divide-se em República
Tcheca e Eslováquia.

Repúblicas Bálticas:
Lituânia, Letônia e Estônia.
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URSS para Rússia

Estado soviético
foi centralizador
e autoritário.

Reformas
políticas
(glasnost) e
econômicas
(perestroika).

Em 1970, a
economia
soviética
começou a
mostrar sinais
de retração.

Com o fim da URSS, a Rússia
enfrenta sérios problemas
econômicos.

A criação da Comunidade dos Estados
Independentes (CEI), em 1991, foi
fundamental para a Rússia manter parte
de sua área de influência.
Com um quadro econômico negativo, o
país (capitalista) adota uma reformulação
econômica intensa, realizando
privatizações e novos investimentos na
área de recursos energéticos.
Atualmente, é uma nação emergente,
ainda exercendo influência na região. Nos
últimos anos, envolveu-se em conflito com
a Ucrânia, no caso da Crimeia.
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Putin promove integração da Crimeia cinco anos depois da sua anexação
Presidente russo esgota os dividendos de popularidade trazidos por tomar a península
da Ucrânia. Permanecem as denúncias de violações de direitos humanos na região
Fonte: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/17/internacional/1552845420_653170.html>

A posição geográfica da Crimeia é o seu principal valor estratégico. A região
representa uma saída importante para o Mar Negro, que é o único porto de
águas quentes da Rússia.
O país possui uma grande quantidade de povos ligados à Rússia. Essa
população corresponde a 60% dos mais de dois milhões de habitantes da
região, que foi cedida à Ucrânia ainda na época da União Soviética. Já são cinco
anos de anexação da península ucraniana pela Rússia.
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Fim da Iugoslávia
 Transformou-se em um estado unificado depois da Primeira Guerra Mundial,

agregando várias etnias que foram inimigas durante séculos;
 A monarquia, abolida durante a Segunda Guerra, deu lugar a seis repúblicas:

Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia e Montenegro;
 Seu maior líder, Josip Broz Tito, seguiu o comando do país de forma

independente de Moscou, assim, os iugoslavos promoveram a descentralização
política e administrativa, dando prioridade à gestão local e reduzindo a
intervenção do governo central, o que gerou o fim das relações entre Iugoslávia e
a União Soviética, em 1948;
 Com a morte de Tito, as diferenças étnicas e religiosas explodiram,

desencadeando sérios confrontos;
 A partir de 1991, muitos conflitos entre as repúblicas culminaram na separação,

firmando a extinção da Iugoslávia.
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Tchecoslováquia

Sua dissolução
aconteceu em 1993.

1o de janeiro de 1993:
tanto a Tcheca quanto
a Eslováquia tornam-se
estados independentes.

Separação pacífica
entre tchecos
e eslovacos.

República Tcheca
Capital: Praga
Eslováquia
Capital: Bratislava
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Para ir além
Queda do Muro de Berlim:
<https://www.youtube.com/watch?v=GYXBrlVkBuI>
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