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Geografia

Neste Guia, você vai estudar sobre mudanças do mundo multipolar.
Pág. 14 a 22 do Módulo 7
Profa. Andréa Araujo

Olá, seja bem-vindo a nossa aula de Geografia!
Hoje, estudaremos sobre a geopolítica da Guerra Fria, o sistema
bipolar. Temos como objetivo analisar as mudanças ocorridas em
diversas áreas por conta deste conflito.

A Guerra Fria foi uma guerra ideológica e armamentista entre duas
potências, os Estados Unidos da América (capitalista) e a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (socialista). Ambos buscavam apoio para
promover um ou outro sistema como único no mundo, formando assim o
sistema bipolar. Foi um período tenso para o mundo inteiro; entre as duas
grandes nações não houve conflito direto, porém, indiretamente, aconteceram
várias situações que envolveram guerras, por exemplo a Guerra do Vietnã.

Acontecimentos da Guerra Fria
Inovações tecnológicas

Inovações tecnológicas

Chegada do homem à lua

Europa dividida: ocidental
(capitalista) e oriental
(socialista)

GUERRA FRIA

Fragmentação da URSS:
surgimento da Rússia
(capitalista) e fim da Guerra Fria

Configuração da Segunda Guerra Mundial
Eixo - Alemanha, Itália e Japão (países expansionistas; territorial).
Aliados - Reino Unido, França, EUA e URSS (aliança antinazista).
Conferência de Yalta - favorecimento à URSS, consolidando a
posição soviética na Europa Central e Oriental.
Conferência de Potsdam - estabeleceu novas diretrizes à Alemanha.
Divisão de Berlim, com a porção oeste sob o controle estadunidense e
britânico (depois de encerrada a conferência, também foi assegurada
à França uma parte da Alemanha e de Berlim). O leste alemão e
berlinense ficou sob o controle soviético.
Doutrina Truman - revisão do controle soviético no leste europeu;
contenção do avanço soviético e socialista.

Plano Marshall - transferências de dólares dos EUA para a Europa
Ocidental, a juros baixíssimos; a Europa Ocidental estabilizava sua
economia.
Com o Plano Marshall, nasceu a Comunidade Econômica Europeia (CEE),
atual União Europeia, uma aliança que permitia uma integração ao
mercado mundial capitalista sob a liderança dos EUA, o que lhe fortalecia
cada vez mais.
Bloqueio de Berlim - Alemanha Ocidental (República Federal da Alemanha
– RFA) e a Alemanha Oriental (República Democrática Alemã – RDA).
Em 1961 foi erguido o Muro de Berlim.

Aliança entre o PC Chinês
de Mao e o PCUS de Stalin

Mao Tsé-Tung anexou unilateralmente o Tibete e
o governo chinês interviu violentamente. O jovem
Dalai Lama, líder espiritual e político dos tibetanos,
fugiu em 1959 pela Cordilheira do Himalaia,
refugiando-se na Índia, onde recebeu asilo político.
Desde então, não pôde retornar ao Tibete.

O terceiro país a se
converter ao socialismo
Mao Tsé-Tung anexou
unilateralmente o Tibete

“Amor, compaixão
e preocupação
pelos outros são
verdadeiras fontes
de felicidade.”
Dalai Lama
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CHINA

No fim da Segunda Guerra Mundial, EUA e
URSS (e não oficialmente a China) dividiram a
Coreia em duas áreas de influência: Coreia do
Norte (socialista) e Coreia do Sul (capitalista),
por meio do paralelo 38; em 1953, foi assinado
o Armistício de Panmunjon.
A Coreia do Norte é considerada um dos
países mais fechados do mundo. Seu líder,
Kim Jong-um, mostrou-se nos últimos anos
flexível quanto à aproximação com a Coreia
do Sul. A Coreia do Norte segue um regime
que investe boa parte de seu orçamento em
armamentos, deixando outras áreas carentes
de desenvolvimento e criando um contraste
abismal com a Coreia do Sul.

K-pop é poder: Como Coreia
do Sul investiu em cultura
e colhe lucro e prestígio de
ídolos como BTS
Governo apoiou projetos de música
e criou até 'departamento de k-pop'
no Ministério da Cultura. Estilo
rende mais de US$ 4,7 bilhões e
impulsiona economia, turismo e
diplomacia sul-coreana
Investimentos em cultura demonstram o crescimento da Coreia do Sul. O país, que é
conhecido como sede de grandes marcas do ramos da tecnologia, agora emplaca no
mundo pop-cultural.
Fonte: <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2019/05/23/k-pop-e-poder-como-coreia-do-sul-investiuem-cultura-e-colhe-lucro-e-prestigio-de-idolos-como-bts.ghtml>
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Coreia do Sul - Atualidades

#IrAlém

Saiba mais sobre a Guerra da Coreia:

<https://www.youtube.com/watch?v=JelzKtJE5i8>

