Estudante: Nimoly Luciana.
PREVEST/ CENTRO
Como esquecê-la!
A guerra que marcou, revolucionou e que fez o “oito virar oitenta” foi a famosa Guerra
Fria. Ela foi tão inesquecível que até hoje trazem o nome de Laika, a primeira cadela a
orbitar a Terra; porém a mesma não resistiu e morreu durante o voo. Mas não se deve
confundir a primeira cadela com os primeiros seres vivos. Em meio a tantas pesquisas
na corrida espacial, os primeiros seres vivos a irem ao espaço foram moscas, enviadas
pelos norte-americanos em busca de estudar os efeitos da radiciação em altas altitudes,
cujo as mesmas voltaram vivas para Terra como se não houvesse acontecido nada. Que
ironia, não é mesmo? Além de Laika, em meio a Corrida Espacial, foram levados ao
espaço dois cachorros chamados de Tsygan e Dezik; os primeiros cachorros a voltarem
para casa vivos.
A Guerra Fria foi uma guerra envolvendo as duas maiores potências pós Segunda
Guerra Mundial, onde os principais conflitos eram em questão ideológica, militar e
aplicava-se em ambas características a superação. Os Estados Unidos contra a União
Soviética; Capitalismo versus Socialismo; por conseguinte uma guerra começou.
Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética esperavam a superação de sua
potência sobre a outra. Com isso passaram a agir de alma mente e coração. Passou-se
então a ser uma guerra ideológica-militar, no qual ambas as potências queriam o poder
único e o estoicismo, e fazerem guerrilhas em meio a Guerra Fria envolvendo outros
países. Por exemplo, se formos analisar a Guerra Fria, nos deparamos com a Guerra do
Vietnã. Uma luta entre Vietnã Sul (EUA) e Norte (URSS), onde respectivamente eram
comandados pelos Estados Unidos e União Soviética.
A Guerra do Vietnã foi um conflito onde houve a intervenção popular. Quando o Vietnã
do Sul comandado pelos norte-americanos partiu para a luta contra o Vietnã do norte,
fracassaram vergonhosamente, na qual os soviéticos aplicaram a tática de guerrilhas
vencendo os EUA, que estavam com equipamentos de última geração as época. Com
toda a humilhação, a população norte-americana passou a fazer protestos para que
acabasse essa guerra pois em meio a tanta guerra muitas pessoas estavam morrendo.
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Com isso os EUA assinam o Acordo de Paris, e suas tropas são retiradas do Vietnã, por
conseguinte vencendo Vietnã do Norte. O País passou a estar sob o regime comunista,
aliado da União Soviética.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, países passam a disputar os territórios da
Alemanha. Alemanha Ocidental era a parte capitalista enquanto a Oriental era socialista.
Os países vencedores da Segunda Guerra que se dividiram, na qual os Estados Unidos,
França e Grã-Bretanha ficaram com a Alemanha Ocidental, e a União Soviética com a
Oriental. Após essa divisão, a URSS em guerra com os EUA e com a grande migração
de berlinenses do lado oriental para o ocidental, o governo da Alemanha Oriental
resolveu construir um muro dividindo os dois setores, por conseguinte decretando leis
em que proibiam a passagem das pessoas para o setor ocidental da cidade.
A partir dessas medidas, em pleno desenlace da Guerra Fria, a União Soviética passou
a entrar em colapso e tanto a população Oriental quanto a Ocidental passaram a fazer
manifestações para que houvesse a retirada do muro. Em meios as manifestações o
muro é derrubado, e assim a população Oriental passa a ver o mundo de outro jeito.
Parece uma loucura de um dia pro outro ter um muro separando famílias, e de outro dia
para outro, um “muro quebrado” unindo as famílias.
Enfim, parece que o jogo virou! Os Estados Unidos haviam perdido no início da corrida
espacial saiu ganhando com o primeiro ser humano a pisar na Terra; Neil Alden
Armstrong. O astronauta que ficou famoso não pelo fato de ser o primeiro, mas também
por ter articulado a frase “Um pequeno passo para o homem um grande salto para a
humanidade”.
Apesar de isso tudo ter acontecido e já estar em um passado, às escolas hoje em dia
estão motivando os adolescentes a se envolverem com os acontecimentos do passado.
Valther Maestro, um palestrante brasileiro, criou juntamente com sócios alguns projetos
na qual poderíamos nos envolver mais com a escola. Alguns colégios fizeram parceria
com a Maestro Assessoria para renovarem e colocarem um novo modo e inovador de se
estudar. O projeto conexões chegou até minha sala de aula, na qual estou me inspirando
juntamente com pesquisas e conhecimentos para redigir meu texto.
Algumas imagens como a charge “Queremos o Poder” deixa claro que a Guerra Fria
foi uma guerra, cujo ambos países queriam o poder, porém somente os EUA ganharam
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com a queda do muro de Berlim, onde há também uma imagem retratando a queda. Nela
há ambas bandeiras. Quando o muro de Berlim vem a cair a bandeira dos EUA estavam
do outro lado do muro e as pessoas indo para o setor capitalista. Podemos nos atentar
também a imagem do homem até ao espaço, onde retrata a corrida espacial, que leva o
“oito virar oitenta” de um dia para o outro. Além dessas, ao ver Phan Thi Kim Phuc
correndo por ser bombardeada, já se deu como uma imagem histórica. Ela era uma
garota de nove anos quando sofreu o bombardeio na Guerra do Vietnã, em plena Guerra
Fria, como já explícito anteriormente. Por fim, podemos retratar também a imagem do
Tio Sam com o Urso Soviético, onde o Tio Sam uma representação americana tentando
comandar o mundo e o Urso exercendo o mesmo papel ao lado dos soviéticos. Vale
lembrar que a briga foi representada por meio do tabuleiro, onde o Tio Sam está lutando
por territórios contra o Urso Soviético.
Guerra Fria; a guerra que nunca vai ser esquecida, pois ela idealizou, matou, fez se
descobertas, levou o ser vivo ao espaço, e foi mundial.
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