


# RECONHECER O CENÁRIO CRIADO PELA 
GUERRA FRIA 

# AVALIAR AS PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS DO MOMENTO 
HISTÓRICO DA GUERRA FRIA 

# COMPREENDER COMO A GUERRA FRIA 
MUDOU O ESTRUTURA ECONÔMICA 
MUNDIAL 
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GUERRA FRIA 
A Guerra Fria foi um período histórico que durou do fim da Segunda Guerra

Mundial, em 1945, até o término da União Soviética, em 1991. Esses anos foram
marcados por tensões significativas entre o bloco capitalista (liderado pelos Estados
Unidos, na figura de uma série de presidentes) e o socialista (chefiado
majoritariamente por Josef Stalin).
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CAPITALISMO E SOCIALISMO 
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CAPITALISMO X SOCIALISMO 
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GUERRA FRIA 
O contexto desse período é caracterizado

por uma “coexistência pacífica”. Embora os
blocos lutassem entre si em busca da
hegemonia econômica do planeta, os
confrontos eram muito estratégicos, políticos e
baseados em uma forte propaganda.

Não houve, em praticamente nenhum
momento, qualquer tipo de tensão física ou
particularmente violenta de nenhuma das
partes.
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Tudo começou com o fim da Segunda Guerra
Mundial, que culminou com a derrota da Alemanha e
de seus aliados e a vitória do eixo que incluía a Rússia
e os Estados Unidos da América.

Os EUA lucraram muito com a guerra e, assim,
se tornaram uma grande potência econômica, ainda
mais forte do que eram antes do ocorrido. Já
a Rússia (então chamada de União Soviética graças à
sua aglutinação com nações vizinhas), que teve o
território poupado da grande destruição da
guerra, despontou como uma importante área de
influência na Europa.

GUERRA FRIA 
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INDÚSTRIA BÉLICA 
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O marco inicial desse conflito foi a Doutrina Truman, que buscava isolar
a União Soviética economicamente, reduzindo a sua área de influência a nível
global. O Plano Marshall também teve uma importância significativa no
período, atuando como um plano de ajuda econômica aos países europeus
atingidos pela guerra.

Harry Truman
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Como resposta, a URSS criou suas próprias
medidas para driblar as situações impostas pelos
norte-americanos.

Entre elas, podemos citar o Comecon (uma
ajuda aos países socialistas, parecida com o Plano
Marshall) e o Kuminform, a união de todos os
partidos comunistas europeus.
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A Guerra Fria também foi marcada pelo desenvolvimento de blocos e
alianças econômicas e militares. Na maioria dos casos, isso foi feito por parte dos
Estados Unidos, em uma tentativa de frear a expansão do socialismo no planeta.

O bloco mais importante do período é a Organização do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN), criada em 1949. Em resposta, a URSS criou o Pacto de Varsóvia.

GUERRA FRIA 
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GUERRA FRIA – OTAN 
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OTAN 
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Após a década de 60, ocorreu um apaziguamento nas tensões entre os
blocos, que foi apenas rapidamente interrompida por eventos como a Crise dos
Mísseis. No âmbito interno, no entanto, as coisas não iam muito bem para
nenhuma das nações líderes, especialmente para a Rússia, que enfrentava sérios
problemas com países que buscavam se emancipar de seu domínio.

GUERRA FRIA 
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GUERRA FRIA - CRISE DOS MÍSSEIS DE CUBA

Crise dos mísseis de Cuba, também
conhecido como a Crise de Outubro , Crise
do Caribe foi um confronto de 13 dias (16-28
outubro de 1962) entre os Estados Unidos e
a União Soviética relacionado com a implantação
de mísseis balísticos soviéticos em Cuba.

Além de ter sido televisionada em todo o
mundo, foi o mais próximo que se chegou ao
início de uma guerra nuclear em grande escala
durante a Guerra Fria.
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