


• Os EUA liderou uma forte política de combate ao comunismo em seu território e no
mundo.

• Usando o cinema, a televisão, os jornais, as propagandas e até mesmo as histórias em
quadrinhos, divulgou uma campanha valorizando o "american way of life".

• Vários cidadãos americanos foram presos ou marginalizados por defenderem ideias
próximas ao socialismo.

• O Macarthismo, comandado pelo senador republicano Joseph McCarthy, perseguiu
muitas pessoas nos EUA. Essa ideologia também chegava aos países aliados dos EUA,
como uma forma de identificar o socialismo com tudo que havia de ruim no planeta.

• Um sistema de investigação e espionagem foi muito usado de ambos os lados.
Enquanto a espionagem norte-americana cabia aos integrantes da CIA, os
funcionários da KGB faziam os serviços secretos soviéticos.
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('estilo americano de vida')

•Este modo de viver passava pelo consumismo, a padronização social e a crença nos
valores democráticos liberais.
•A ideia de uma vida feliz, vitoriosa e onde há liberdade definem este jeito de vida
americano. Esta felicidade alcançada pelos meios materiais tornou-se a válvula de
escape para esquecer os horrores da Primeira e da Segunda Guerra.
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O Brasil não ficou imune ao estilo de vida
americano. Com a política da Boa-Vizinhança
realizada pelos Estados Unidos e aceita
por Getúlio Vargas, os americanos foram se
tornando os primeiros exportadores de produtos
domésticos para o Brasil.
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• Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em duas áreas de ocupação
entre os países vencedores.

• A República Democrática da Alemanha, com capital em Berlim, ficou sendo
zona de influência soviética e, portanto, socialista.

• A República Federal da Alemanha, com capital em Bonn (parte capitalista),
ficou sob a influência dos países capitalistas.

• A cidade de Berlim foi dividida entre as quatro forças que venceram a guerra:
URSS, EUA, França e Inglaterra.

• Em 1961 foi levantado o Muro de Berlim, para dividir a cidade em duas
partes: uma capitalista e outra socialista.
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 O Muro de Berlim foi uma barreira física
construída pela República Democrática Alemã
(Alemanha Oriental - socialista) durante
a Guerra Fria, que separava a capital Berlim em
duas regiões, uma socialista (oriental) e outra
capitalista (ocidental). Simbolizava a divisão do
mundo em dois blocos (Socialista x
Capitalista).

•1989 – A queda do muro de Berlim.
•1990 – A Reunificação da Alemanha.
•1991 – O fim da URSS.
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• VÍDEO 1: Resumo do funcionamento do Muro de Berlim
• https://www.youtube.com/watch?v=xeNvwGaAQf0

• VÍDEO 2: JORNAL NACIONAL - QUEDA DO MURO DE BERLIN
• https://www.youtube.com/watch?v=hNh_4SoTYhs
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• No final da década de 1940, os EUA colocaram em prática o Plano
Marshall, oferecendo ajuda econômica, principalmente através de
empréstimos, para reconstruir os países capitalistas afetados pela
Segunda Guerra Mundial.

• Já o COMECON foi criado pela URSS em 1949 com o objetivo de
garantir auxílio mútuo entre os países socialistas.
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• Guerra da Coreia: Entre os anos de 1951 e 1953 a Coreia foi palco de um conflito
armado de grandes proporções.

• Após a Revolução Maoísta, ocorrida na China, a Coreia sofre pressões para adotar o
sistema socialista em todo seu território.

• A região sul da Coreia resiste e, com o apoio militar dos Estados Unidos, defende
seus interesses.

• A guerra dura dois anos e termina, em 1953, com a divisão da Coreia no paralelo 38.
• A Coreia do Norte ficou sob influência soviética e com um sistema socialista,
enquanto a Coreia do Sul manteve o sistema capitalista.

• Guerra do Vietnã: Este conflito ocorreu entre 1959 e 1975 e contou com a
intervenção direta dos EUA e URSS.
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• A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas
soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década
de 1980.

• Em 1989 cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No
começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética
Gorbachev começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos
aliados.

• Com reformas econômicas, acordos com os EUA e mudanças políticas, o
sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates
políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria
sendo implantado nos países socialistas.
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