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Geografia

Neste Guia, você vai estudar sobre as mudanças do mundo multipolar.
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Olá, seja bem-vindo a nossa aula de Geografia!
Hoje, estudaremos sobre a geopolítica da Guerra Fria. Temos como
objetivo analisar as mudanças ocorridas em diversas áreas por conta
do conflito.

Guerra do Vietnã
• Mais de 2,5 milhões de americanos serviram na guerra; em 1968,
havia 536 mil deles combatendo. Em 1973, quando os EUA aceitaram
um cessar-fogo, as forças do Vietnã do Sul eram de cerca de 700
mil, enquanto as do Vietnã do Norte somavam cerca de 1 milhão de
combatentes.
• Mais de 58 mil americanos e ao menos 1,1 milhão de vietnamitas
morreram no conflito (algumas estimativas falam em 3 milhões de
mortos).
Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150430_vietna_guerra_fatos
pai#:~:text=N%C3%BAmero%20de%20mortos%3A%20Mais%20de,4%20mil%20soldados%20sul%2Dcoreanos.>

Acontecimentos da Guerra Fria
1959 a 1975
Foi um dos conflitos armados
mais violentos e sangrentos que
aconteceram durante o século XX.

GUERRA DO
VIETNÃ
Filmes sobre: “Platoon”, “Bom Dia
Vietnã” e “Fomos Heróis”.
Música: Engenheiros Do Hawaii - Era
Um Garoto Que Como Eu Amava os
Beatles e os Rolling Stones.

Divisão do Vietnã
Capitalistas: República do Vietnã
(Vietnã do Sul), governada pelo
ditador Ngo Dinh-Diem e apoiada
pelos Estados Unidos.
Socialistas: República Democrática
do Vietnã (Vietnã do Norte),
governada por Ho Chi Minh e
apoiada pela União Soviética, pela
China e pela Coreia do Norte.

Uma das estratégias durante a guerra utilizada pelos EUA foi o
uso de napalm e de armas químicas. O napalm incendiava grandes
trechos de floresta e o agente laranja (herbicida) era usado para
desfolhar esses trechos. O objetivo era impedir que os vietcongues
usassem a floresta densa como esconderijo.

50 anos depois, agente laranja continua contaminando o solo do Vietnã
Herbicida usado pelos EUA na guerra ainda chega aos humanos a partir
de sedimentos de rios e lagos
No Vietnã, o Exército dos EUA travou duas guerras: uma contra o VietCong e
outra contra a natureza. Nesta, os militares americanos usaram milhões de litros
de herbicidas contra a selva onde se escondiam os comunistas e as plantações
de arroz que os alimentavam.
Fonte: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/16/ciencia/1552710887_506061.html>

Os dois países possuem armas nucleares.
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Em 1948 ocorreram os primeiros conflitos entre a Índia e o Paquistão,
depois da independência da primeira. O conflito maior foi por causa
da região da Caxemira; os paquistaneses afirmam que a população
da Caxemira é islâmica e reivindicam essa área, já os indianos,
que em grande parte segue o hinduísmo, não concordam com esse
posicionamento, alegando que nessa região encontra-se a Bacia do Rio
Indo, um dos formadores do Ganges (rio sagrado para os hinduístas).

Tensão - Índia x Paquistão
Na ONU, Paquistão diz que há risco de guerra com a Índia pela
Caxemira
Imran Khan, premiê paquistanês, afirma que disputa pelo território tende a
piorar e descarta participar de encontro com governo.
Fonte: <https://veja.abril.com.br/mundo/na-onu-paquistao-diz-que-ha-risco-de-guerra-com-a-india-pelacaxemira/>

China x Índia: o que está acontecendo na fronteira e por que a
negociação não avança
Dez dias após as primeiras mortes no vale do rio Galwan, impasse entre as
duas potências está longe de ser resolvido.
Fonte: <https://www.brasildefato.com.br/2020/06/25/china-x-india-o-que-esta-acontecendo-na-fronteira-e-porque-a-negociacao-nao-avanca>

Na África, no período da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética
influenciaram dando apoio às guerrilhas de Angola e Moçambique contra os
governos socialistas/capitalistas que controlavam os países. O conflito em
Angola começou desde a sua independência (era uma colônia portuguesa), em
1975. O Movimento Popular Pela Libertação de Angola (MPLA) tinha apoio
soviético. A Frente Nacional Para a Libertação da Angola (FNLA) recebia ajuda da
CIA (Agência de Inteligência Americana), que depois juntou-se a UNITA (União
Nacional para a Independência Total de Angola), que teve o apoio inicial da
China comunista, do regime racista da África do Sul e depois dos EUA. A disputa
estendeu-se até 1988, quando as superpotências mediaram negociações para pôr
fim ao conflito no sudoeste da África. A partir de 1992, por conta das eleições,
iniciou-se a guerra civil. Em 2002, foi assinado mais um Acordo de Paz, que vem
sendo respeitado até os dias atuais.

Timor Leste
O conflito no Timor Leste iniciou-se em 1975, tendo como consequência
a invasão da Indonésia, apesar de, desde 1945, o governo indonésio, em
obediência ao Direito Internacional, afirmar à ONU e a outras instituições não ter
qualquer reivindicação territorial sobre Timor Oriental.
Em 1960, Timor Leste foi considerado pelas Nações Unidas como um território
não autônomo sob administração portuguesa. Houve o surgimento de três
partidos políticos: a União Democrática Timorense (UDT), a Associação para a
Integração de Timor na Indonésia (primeiramente apelidada AITI e mais tarde
denominada APODETI) e a Frente de Libertação de Timor Leste (FRETILIN). Em
1975, iniciou-se a guerra civil por conta do desentendimento entre os partidos
políticos. Em meio aos constantes massacres, estima-se um mínimo de 90.000
e um máximo de 220.000 mortes relacionadas ao conflito durante o período de
1975 a 1999, um total de 13% a 30,5% da população.

#IrAlém

Saiba mais sobre a Guerra da Coreia:

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

