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Nome: Beatriz França / Guerra Fria 

A Guerra Fria aconteceu 

depois da Segunda Guerra Mundial. 

E foi um conflito que abalou 

a sociedade em geral. 

Logo que Hitler foi derrotado 

e a paz voltou a reinar. 

As três principais nações aliadas 

a ONU resolveram criar. 

Nessa mesma reunião 

a Alemanha foi dividida: 

1 pedaço para a URSS, outro para a Inglaterra 

1 para os EUA, outra para a França 

Uma bela punição pela guerra. 

E com toda destruição 

a hegemonia européia começou a despencar. 

Mas duas potências estavam fortalecidas 

e a supremacia política e econômica foram disputar. 

União Soviética 

versus Estados Unidos. 

O socialismo 

contra o novo e potente capitalismo. 

A Guerra começou em 1945 

com a divisão da Alemanha Oriental 

com influência socialista. 
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E da Alemanha Ocidental 

com influência capitalista. 

A RDA e a RFA 

com a construção do chamado Muro de Berlim 

paras as fugas em massa poder evitar. 

O muro da vergonha 

se tornou um símbolo marcante. 

Da então chamada Guerra Fria 

uma guerra que se tornou dominante. 

O globo estava dividido: 

Uns queriam o capital, 

já outros buscavam 

pela igualdade social. 

Então o conflito se estendeu 

pela Coréia, Vietnã... 

E muitas mortes, foi nisso que deu 

mas ninguém se rendeu. 

Divididos em Norte e Sul 

a Coréia e o Vietnã. 

Mas o EUA não deixou barato não 

resolveu mandar tropas para quem fosse contra sua dominação. 

Na Guerra do Vietnã 

quem venceu foi o do Norte. 

E até hoje é um governo comunista 

e pode-se dizer que forte. 
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Já a Coréia  

permaneceu dividida. 

Mas que tal agora falarmos 

um pouquinho da China? 

Nos meados de 1946 e 1949, 

ela viveu uma guerra civil: 

Comunistas X Nacionalistas 

Mas o líder do segundo fugiu. 

Mao Tsé Tung, 

líder dos comunistas. 

Criou o PCC: Partido Comunista Chinês 

Mas como aprendemos em Geografia, 

A China atual 

não é socialista total, 

ela é socialista de mercado 

ou capitalista de estado. 

Mas chega de China. 

Lembra que o conflito  

abalou a sociedade em geral? 

Já foi Europa, já foi Ásia 

agora vamos para a América Central. 

Revolução Cubana, 1952, 

liderados por Fidel Castro 

contra a ditadura. 

Queriam melhoras na saúde, igualdade social, 

economia independente e educação com boa infraestrutura. 
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Mas quando o mesmo assumiu o poder 

o EUA deu a Cuba uma punição severa 

expulsou o país da OEA 

e até hoje não comercializa com ela. 

A Guerra Fria também gerou 

a corrida espacial 

e a disputa tecnológica, 

ou seja foi o início para o que temos na sociedade atual 

O primeiro satélite artificial, 

o primeiro homem a ir à Lua, 

a primeira viagem espacial. 

O primeiro e-mail, 

a criação da internet. 

Onde se obtém informações 

E é claro se diverte. 

Essa guerra acabou 

em 1989 e ficou bem marcada. 

Pois muitas coisas revolucionou 

Mesmo que na minha opinião poderia ter sido evitada. 

Criação dos militares: 

armas mais potentes 

e bombas nucleares. 

Mas mesmo com esses retrocessos 

Tivemos muitos progressos. 

Mais um marco histórico, 

mais um momento para aprender. 
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Pois é com a história 

que nós devemos sempre crescer. 

 


