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1ª Guerra Mundial 1914-1918 - A Grande Guerra
Principais motivos: final do séc. XIX e início do séc. XX, existia uma rivalidade muito forte entre as potências europeias brigando entre si
pelo controle de colônias, matéria-prima e de mercados consumidores na Ásia e, principalmente, na África. (ver mapa pág. 14 do livro)
Estopim da Guerra: o conflito é iniciado com o assassinato do Arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono Austro-Húngaro, por
sérvios em junho de 1914. Em poucas semanas a Europa estava em guerra.
Quem contra quem:
- Tríplice Entente (Reino Unido, França e Império Russo). Grandes territórios com muitos recursos para explorar.
- Tríplice Aliança (Alemanha, Áustria, Hungria e Itália). Pequenos territórios com baixos recursos para explorar.
Vencedores e perdedores: Itália mudou de lado em troca da promessa de ganhos territoriais. Em 1917, Estados Unidos entra na guerra
(estava com a economia abalada pela queda das exportações para a Europa). O Império Russo abandona o conflito em virtude de uma
revolução em seu território. Após um saldo de mais de 20 milhões de mortos e mutilados, vence a Tríplice Entente.
Consequências e transformações: a Tríplice Entente determina os termos de paz, impondo severas penas aos perdedores (especialmente
a Alemanha), pelo Tratado de Versalhes, deixando a Alemanha em situação humilhante e cheia de problemas econômicos e sociais.
Na Europa ao final da guerra havia 31 Estados, na véspera havia somente 20. (ver mapa pág. 15 e 16 do livro)
2ª Guerra Mundial 1939-1945 – O Grande Conflito do Século XX
Principais motivos: insatisfação com o Tratado de Versalhes. A Alemanha estava se sentindo humilhada e sua população com um
sentimento de revanchismo. Após a 1ª Guerra a Alemanha passava por graves problemas econômicos e sociais. Adolf Hitler (líder do partido
Nacional-Socialista) aproveita a situação para chegar ao poder em 1933 e inicia a retomada do projeto militar do país.
Estopim da Guerra: o conflito desencadeou quando os nazistas invadiram a Polônia (1939). Os alemães buscavam reaver parte do território
conhecido como “corredor polonês” (ver mapa pág. 16 e 17 do livro) entregue a Polônia na ocasião do Tratado de Versalhes.
Quem contra quem:
- Bloco dos Aliados: Reino Unido e França (mais tarde Estados Unidos e União Soviética)
- Potências do Eixo: Alemanha, Itália e Japão.
Vencedores e perdedores: com um saldo de mais de 50 milhões de mortos e 28 milhões de mutilados, a guerra terminou com a derrota do
Eixo, sendo o Japão o último a se render, sofrendo com ataques nucleares dos Estados Unidos.
Consequências e transformações: a guerra arrasou muitas cidades da Europa, que entram em uma grave crise social, política e econômica
tentando iniciar um doloroso processo de reconstrução. Ao final da guerra foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU) com o
propósito de manter a paz entre as nações resolvendo os conflitos de forma pacífica. Os EUA e a URSS saíram como as maiores potências
mundias. Com o fim da guerra observa-se também o avanço das técnicas militares de destruição.

Guerra Fria 1947-1991
Principais motivos: com o fim da Segunda Guerra (1945), os EUA eram o país mais rico do mundo, porém eles tiveram um rival, ou seja, o
segundo país mais rico do mundo, a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas). Tanto os EUA (capitalista) como a URSS
(socialista), tinham ideias contrárias para a reconstrução do equilíbrio mundial, foi então que começou uma grande rivalidade entre esses dois
países. Esse conflito de interesses que assustou o mundo ficou conhecido como Guerra Fria. Ao final, nenhum tiro foi diretamente disparado
entre os dois lados do “conflito”, o que justifica o nome Guerra Fria.
Quem contra quem:
- Estados Unidos x União Soviética (chamado de ordem bipolar, o mundo dividido em dois grandes blocos).
- De um lado Estados Unidos e países aliados ao sistema capitalista e do outro lado a União Soviética (atual Rússia) e países aliados ao
sistema socialista.
Consequências e transformações:
- O maior símbolo da divisão entre países capitalistas e socialistas foi a construção do Muro de Berlim (1961). O muro dividia a Alemanha em
duas partes, a parte ocidental (capitalista) e a parte oriental (socialista). O muro foi derrubado em 1989.
- Depois de 1980, o mundo bipolar sofreu grandes transformações, a União Soviética não conseguiu acompanhar a economia capitalista e os
avanços tecnológicos e acabou entrando em crise. Em 1985, o governo soviético (com Mikhail Gorbatchev) inicia a reestruturação econômica
(chamada Perestroika) e abertura política com transparência do Estado (chamada Glasnost).
- Em 1991 a União Soviética já enfraquecida politicamente deixa de existir com a renúncia de Gorbatchev.

