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Momentos de crise...em uma crise constante

O mundo à sombra da guerra e o “equilíbrio pelo terror”
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Década de 1950 
- MacCarthysmo nos EUA = “Caça às Bruxas”  ações de intensa patrulha

anticomunista, perseguição política e desrespeito aos direitos civis iniciadas as pelo
senador americano Joseph MacCarthy ao presidir o Permanent Investigating
Subcommittee of theGovernment Operations Committee.

Ação na esfera federal do Estado mas
ampliada por outros aos estados e
quaisquer esferas da sociedade 

perseguição de artistas, intelectuais e
líderes operários
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“ Em 1952, é eleito para a presidência dos EUA, o republicano Dwight
Eisenhower, um general da reserva do Exército. Para sua candidatura, o
apoio de McCarthy foi fundamental, uma vez que o adversário democrata
teve sua base desequilibrada pelas acusações do Senador.

Em dezembro de 1953, McCarthy exige o direito de acesso aos
arquivos confidenciais das Forças Armadas relativos à lealdade,
imaginando que teria apoio do Governo e de membros do próprio
Exército. O presidente não aprova sua iniciativa e, a partir de então, todos
os que também eram contra ele se revelam, inclusive membros do próprio
partido republicano. Este acontecimento lhe custou a perda do apoio do
partido e de Eisenhower, bem como muitas sanções, como o veto a
convites para frequentar a Casa Branca e barreiras às suas propostas no
Senado” . Laise Bárbara

http://laisebarbara.blogspot.com.br/2007/09/macarthismo.html . Acesso:2701/2016
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Guerra da Coréia  manutenção da divisão do país (norte comunista,

sul capitalista)  1950/53

Revolução Cubana  1959  ruptura da

hegemonia dos EUA no continente americano
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Década de 60
Crise dos Mísseis em Cuba – 1962 disputa de Cuba como área de influência após a

Revolução Cubana e a instalação do socialismo na ilha

- Momento de tensão da Guerra Fria  norte-americanos e soviéticos estiveram a
ponto de deflagrar a III Guerra Mundial==. Após a fracassada tentativa de invasão
norte-americana pela baía dos Porcos a URSS instala na ilha mísseis com ogivas
nucleares voltados para o território dos EUAdefesa de Cuba

- Crise contornada com um acordo entre as duas superpotências símbolo do do
período nas relações internacionais denominadas de “coexistência pacífica” e depois
“détente”

- MAS ação dos EUA e URSS em processos de libertação de áreas de dominação
europeia na África e na Ásia
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http://veja.abril.com.br/historia/crise-dos-misseis/especial-capa-eua-urss.shtml


