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"A Guerra Fria foi um 
período em que a guerra 
era improvável, e a paz, 

impossível."  

 
(Raymond Aron ) 

 



• Definição: conflito político, ideológico 
e militar entre as duas grandes 
potências do pós-2ª Guerra Mundial: 

EUA 

CAPITALISMO 

URSS 

COMUNISMO 
X 





A Guerra Fria 

• A Doutrina Truman 

• OTAN versus Pacto de Varsóvia 

• Plano Marshall e a Comecon 

• A Crise de Berlim 



 A Doutrina Truman 

• A Doutrina Truman 

• OTAN versus Pacto de Varsóvia 

• Plano Marshall e a Comecon 

• A Crise de Berlim 

Em 1947, Harry Truman, presidente 

norte-americano, em discurso no 

Congresso, assume o papel dos EUA 

contra o “totalitarismo soviético”. Esse 

discurso marca a postura anticomunista 

norte-americana na guerra fria: a partir 

de então, os EUA pautariam sua política 

externa pela “missão” de impedir o 

crescimento do socialismo soviético. 



OTAN x Pacto de Varsóvia 

• A Doutrina Truman 

• OTAN versus Pacto de Varsóvia 

• Plano Marshall e a Comecon 

• A Crise de Berlim 

Em 1949, a explosão da primeira bomba 

atômica soviética leva os EUA a criarem 

uma aliança militar de defesa com a Europa 

Ocidental e com o Canadá: a OTAN, 

Organização do Tratado do Atlântico Norte; 

1955. Como réplica à OTAN, a URSS cria 

uma aliança militar com o Leste Europeu : o 

Pacto de Varsóvia (Tratado de Assistência 

Mútua da Europa Oriental); 



A divisão da Europa pela Cortina de Ferro:  Países 

da OTAN  Países do Pacto de Varsóvia 

• Cortina de Ferro foi uma 

expressão usada para 

designar a divisão da 

Europa em duas partes, a 

Europa Oriental e a 

Europa Ocidental como 

áreas de influência 

político-econômica 

distintas, no pós- 

Segunda Guerra Mundial, 

conhecido como Guerra 

Fria.  



• 1955: PACTO DE VARSÓVIA – aliança 

militar de países do leste europeu. Membros: 

URSS, ALB, ALE OR., BUL, HUN, TCH, 

POL, ROM (CUB e MON posteriormente). 

 

• 1949: OTAN (Organização do Tratado do 

Atlântico Norte) – aliança militar de países 

capitalistas. Início: EUA, CAN, ING, FRA, 

BEL, HOL, LUX, DIN, NOR, FIN, POR, ITA 

(GRE, TUR e ALE OC. Posteriormente). 

 



• Ícones da felicidade: 

– Nos EUA: valorização da riqueza material, 

individualismo, consumismo, democracia. 

– Na URSS: bem estar social, igualdade, 

simplicidade, glorificação do stalinismo, 

censura a arte ocidental (burguesa), 

coletivismo. 



Plano Marshall x Comecon 

• A Doutrina Truman 

• OTAN versus Pacto de Varsóvia 

• Plano Marshall e a Comecon 

• A Crise de Berlim 

Em 1947, o governo norte-americano 

destina US$ 13 bi para a 

reconstrução da Europa Ocidental, 

como forma de barrar o avanço das 

ideias comunistas na Europa. Tal 

apoio financeiro fica conhecido como 

Plano Marshall. Em 1949, seguindo 

os moldes do Plano Marshall, a 

URSS cria o Comecon (Conselho 

para Assistência Econômica Mútua).  





A Crise de Berlim 

• A Doutrina Truman 

• OTAN versus Pacto de Varsóvia 

• Plano Marshall e a Comecon 

• A Crise de Berlim 

Em 1948, EUA, Inglaterra e França reúnem-

se para tratar da situação econômica e 

financeira da Alemanha. A URSS não foi 

convidada para o encontro; Como resposta, 

Stálin bloqueia a cidade de Berlim Oriental, 

impedindo a entrada de suprimentos; 

A crise, que durou 11 meses e se estendeu 

pelo ano de 1949, foi superada com a criação 

de um corredor aéreo que garantiu o 

abastecimento da cidade . 



1949: Divisão da Alemanha em 

RDA (Ale Or.) e RFA (Ale Oc.). 

• 1949: Divisão da Alemanha em RDA (Ale 

Or.) e RFA (Ale Oc.). 



A Crise de Berlim 

• A Doutrina Truman 

• OTAN versus Pacto de Varsóvia 

• Plano Marshall e a Comecon 

• A Crise de Berlim 

Em 1961, para impedir a passagem de 

mão-de-obra especializada para o 

mundo capitalista, o governo comunista 

constrói um muro – o Muro de Berlim - 

que separa a porção ocidental de 

Berlim da oriental  



Processo pelo qual um país busca armar-se 
com o intuito de proteger-se de outro. Ao 
mesmo tempo, um país sente-se ameaçado 
pelo aumento do poder militar do outro, 
investindo em seu aparato de defesa. Com 
isso, surge um círculo vicioso, no qual ambos 
países se armam em decorrência da 
desconfiança mútua. 

CORRIDA ARMAMENTISTA 



A CORRIDA ARMAMENTISTA 



Estados Unidos e a União Soviética, disputavam 
poder tanto em armas, quanto em tecnologia 
diversificada, como por exemplo: foguetes. 
Enquanto um país fabricava um foguete para 
chegar à Lua, o outro preparava outro foguete, 
melhor, para levar um homem à Lua. 

PRINCIPAIS FATOS 

1957-URSS: 1° satélite artificial no espaço 
(Sputnik), 1° ser vivo (Laika) 

 

1958-EUA: Explorer I 

 

1961-URSS: 1° homem no espaço (Yuri Gagarin) 

 

1969-EUA: Chegada do homem à 

 lua (Apolo XI) 

 

CORRIDA ESPACIAL 





SERVIÇOS SECRETOS 

• CIA e KGB na Guerra Fria.  

• O KGB era a principal agência secreta de 

informações e segurança da antiga União 

Soviética. Este desempenhava as funções de 

polícia secreta do governo soviético. 

• A CIA foi a principal organização de inteligência 

do governo americano, que coordenou e 

supervisionou não só as suas próprias 

atividades, mas também as atividades da 

Comunidade de Inteligência (IC) como um todo. 



- Período: 1950-1953 

- Perdas humanas: 2 milhões 

- Norte (Comunista) 

- Sul (Capitalista) 

- CHI + URSS – pró norte.   

- EUA + ONU – pró sul. 

- Sem vencedores. 

GUERRA DA COREIA 



- Período: 1964-1975 

- Perdas humanas: 3 milhões 

- Norte (Comunista) 

- Sul (Capitalista) 

- Vitória do Norte. 

GUERRA DO VIETNÃ 



- EUA nos anos 1950. 

- “Caça às Bruxas” 

- Senador Joseph 
Eugene McCarthy. 

- Perseguições nos EUA 
a artistas, intelectuais e 
funcionários de setores 
governamentais 
suspeitos de ligações 
com comunistas. 

- Histeria anticomunista. 

- Liberdade democrática 
do capitalismo???? 

MACARTHYSMO 



- Grande exploração dos EUA 

- População sem acesso aos direitos básicos necessários. 

- Exemplo socialista para a América. 

- 1959: Revolução Cubana: Líderes: Fidel Castro, Raúl Castro e 
Ernesto “Che” Guevara. Deposição do ditador Fulgêncio Batista 
(aliado dos EUA) 

- 1961: O  presidente JFK, ordena a invasão da Ilha. O exército 

cubano rapidamente derrotou os invasores. Cuba alia-se a URSS.  

- 1962: A Crise dos Mísseis: URSS decide instalar mísseis 

nucleares em território cubano, os EUA promovem um Bloqueio 

Naval a Cuba.  

- Cuba é excluída da OEA ( Organização dos Estados 

Americanos). 

 

 

 

CUBA 



GOLPES MILITARES 
- 1964: Instalação de Ditaduras Militares pró EUA 

na América Latina: Brasil, com a deposição de 
João Goulart.  

- “Aonde for o Brasil irá também a América 
Latina.” Hery Kisinger, secretário de Estado dos 
EUA. 

- 1973: Chile, com a deposição do socialista, 
eleito diretamente, Salvador Allende, através de 
um golpe liderado pelo gal Augusto Pinochet.  

- “Quero a economia do Chile pulsando.” Richard 
Nixon, Presidente dos EUA. 

- 1976: Argentina, Isabelita Perón é deposta pelo 
gal Videla. 

 



A Descolonização Africana 

 A descolonização da Ásia e África está diretamente ligada ao forte sentimento 

nacionalista surgido no início do século XX, que se tornou mais forte ao fim da 

Segunda Guerra Mundial, e seus reflexos. Somando-se a isso, o 

enfraquecimento das principais potências europeias que colonizaram esses dois 

continentes. O mapa abaixo representa a divisão desses continentes no pós-

guerra. 

 

  

Reino Unido 

Domínios Britânicos 

França 

Portugal 

Espanha 

Bélgica 

Estados Unidos 

Holanda 







- O comunismo soviético não proporciona “bem-

estar” a população, pois não era fácil concorrer 

com o poderio capitalista dos EUA. 

- População descontente com a corrupção e com a 

falta de liberdade. 

- 1985: Mikhail Gorbatchev é eleito na URSS. 

 - Perestroika – Abertura econômica.  

 - Glasnost – Reestruturação governamental. 

- 1991: Fim da URSS e criação da CEI (Comunidade 

dos Estados Independentes). 

- Boris Yeltsin assume a presidência da Rússia. 

 

FIM DA URSS 



- 1989: Derrubada do Muro de Berlim, símbolo da 

Guerra Fria, pois dividia, literalmente, os dois 

sistemas. 

DERRUBADA DO MURO DE 

BERLIM 



- A URSS não tinha mais condições 

financeiras e políticas de sustentar o 

regime na Alemanha.  

- Em 1990 sob o comando do chanceler 

ocidental Helmut Kohl o país é 

reunificado. 

- Alto custo econômico, que 

gerou inflação e recessão. 

- Problemas sociais, como a  

necessidade de estender a toda a 

população o nível de vida e poder de 

compra dos habitantes do lado 

ocidental. 

- Por outro lado, os habitantes do 

Ocidente viviam em extremo 

consumismo e desigualdade social 

agravada pelo capitalismo. 

 

REUNIFICACÃO DA ALEMANHA 



ATIVIDADE DE FIXAÇÃO 
 

1. Qual o significado da expressão "Guerra Fria"?  

2. Os Estados Unidos e União Soviética saíram da Segunda Guerra como líderes mundiais representativos dos 

sistemas capitalista e socialista, respectivamente. Caracterize cada um desses sistemas econômicos. 

3.     Por que o Muro de Berlim, construído em 1961, era considerado o símbolo da Guerra Fria? 

4.     Alguns estudiosos consideram o início da Guerra Fria o ano de 1947, quando o presidente americano 

Harry Truman lançou no Congresso dos Estados Unidos a Doutrina Truman. Em que ela consistia? 

5.     No contexto do pós-guerra, o que representava a “cortina de ferro”? 

6.     O que visava o Plano Marshall, organizado pelos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial? 

7.     Qual o objetivo da URSS ao criar o COMECON? 

8.     De forma geral, a Guerra Fria se desenvolveu através de ações governamentais implementadas pelos 

líderes de cada bloco, que tinham interesse em expor a hegemonia do sistema que representavam. Cite a ação 

militar de cada bloco e o respectivo ano de seu lançamento. 

9.     A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, ao longo da Guerra Fria, manifestou-se através 

de vários elementos que visavam mostrar ou manter o poder de cada um destes países, como a corrida 

armamentista, os órgãos de espionagem e a corrida espacial. Explique cada um deles.  

10.  Qual a relação entre o desenvolvimento nuclear e o “pesadelo atômico”? 

11.  Por que os governos dos EUA e da URSS assinaram acordos que limitavam a corrida armamentista? 

 12.  Em 1947, o senador anticomunista Joseph McCarthy passou a liderar o movimento de “caça às bruxas”. 

Explique o que foi esse movimento. 

13.  Diante do que você estudou acerca da Guerra Fria, explique a frase proferida pelo cientista Albert Einstein 

sobre o período: 

“Não sei como será a Terceira Guerra Mundial será, mas posso te dizer como será a Quarta: com paus e 

pedras”. 

 

 

 


