
PLANO MARSHALL
Em 1947, o Secretário de Estado
Marshall anunciou o Plano Marshall.

Foi um plano de enorme ajuda
econômica para a Europa com o
objetivo de ajudar a recuperar os
danos causados pela guerra.

Figura 15 Secretário de Estado dos 
EUA  George Marshall -

www.enterprisecioforum.com

O QUE OS EUA GANHAVAM COM ESTE PLANO?
1. Ajudar a Europa a recuperar-se economicamente abriria mercado para os

produtos americanos, beneficiando a indústria americana;
2. Uma Europa próspera estaria melhor preparada para resistir à expansão do

comunismo. Provavelmente, este era o principal motivo.



REAÇÕES DA URSS AO PLANO MARSHALL
COMINFORM E COMECON  

O Cominform era uma organização
de origem soviética fundada em
setembro de 1947 para congregar
partidos comunistas europeus.

Imposição de PARTIDO ÚNICO -
governos só de comunistas,
chamados de "democracia popular”.Figura 16  Birô de Informação 

Comunista -
www.memrise.com

COMECON

(Council for Mutual Economic
Assistance, Conselho para Assistência
Econômica Mútua) foi fundado em
1949, e visava a integração econômica
das nações do Leste Europeu.



ALIANÇAS MILITARES

Fundação: 1949.

Tipo: Aliança Militar.

Objetivo: coordenar a

defesa mútua dos

países membros em

resposta a um ataque

por qualquer entidade

externa à organização.Bandeira da OTAN ao
centro e dos países
membros ao redor.

Figura 17

OTAN 
ORGANIZAÇÃO DO TRATADO

DO ATLÂNTICO NORTE Figura 18 - pt.wikipedia.org

Fundação: 1955.

Tipo: Aliança Militar.

Objetivo: coordenar a

defesa mútua em caso

de agressões

militares, visando o

Leste Europeu.

Extinto em 1991.

Emblema do Pacto de Varsóvia.
No círculo, lê-se: "União da Paz e do
Socialismo."

PACTO DE VARSÓVIA



CORRIDA ARMAMENTISTA – O EQUILÍBRIO PELO TERROR

• Primeira bomba de hidrogênio –
1952 (1000 vezes mais potente que
a lançada sobre o Japão).
• Primeira bomba atômica – 1945.

Daí pra frente as
grandes potências
passaram a acumular
arsenais nucleares
cada vez maiores



CORRIDA ESPACIAL 
• O Presidente dos EUA, John Kennedy

faz um pronunciamento convocando os

EUA para enviar um homem à lua e

trazê-lo de volta à salvo até o fim da

década – 25 de maio de 1961.

• Apolo 11 foi lançada à lua em 16 de

julho de 1969.

• A URSS lançou o primeiro satélite

artificial, o Sputnik - 1957

• A URSS lançou a nave espacial

Vostok I, tripulada por Yuri Gagarin,

primeiro astronauta a fazer o voo

orbital em torno da terra – 12 de abril

de 1961.

Figura 20 - Nave Vostok I – Fonte http://www.spacefacts.Figura 19 - Apolo 11 usa.chinadaily.com.cn



O MURO DE BERLIM

Figura 21 - Mapa de Berlim 
dividida em Zonas após a 2ª 

Guerra Mundial -
cn.uncyclopedia.wikia.com

Em 1948: as 3 Zonas unidas que controlavam a
Alemanha Ocidental prosperavam devido ao Plano
Marshall
Trabalhadores qualificados, intelectuais e muitos
jovens fugiam da Alemanha Oriental para Berlim
Ocidental
Em 13 de agosto de 1961, uma barreira de arame
farpado foi erguida entre Berlim Oriental e
Ocidental. Em poucos dias, os trabalhadores
cimentaram blocos de concreto, dividindo bairros
e famílias, trabalhadores e empregadores, o
cidadão livre do reprimido.
Ao longo dos anos, o muro foi reconstruído três

vezes. Cada vez mais alto, mais forte, repressivo e
inexpugnável. Torres, guardas com metralhadoras
e cães vigiavam. Zonas proibidas, com
quilômetros de largura, foram criadas por trás da
parede. Ninguém tinha permissão para entrar nas
zonas. Quem tentasse escapar seria metralhado
pelos guardas.



O MACARTHISMO
• O FBI deu suporte à obsessão

anticomunista.

• O macarthismo foi criado pelo

senador Joseph McCarthy.

• Na década de 1950, o senador foi

responsável pela criação de um

Comitê de Investigação de

Atividades Antiamericanas.

• Perseguição a intelectuais suspeitos

de defender ideias socialistas.

• Condenação a morte.

• “Caça às bruxas”.



A GUERRA DA COREIA
• Envolvimento dos EUA x URSS.
• Libertada da ocupação japonesa, em

1945.
• Em 1948, a Coreia foi dividida em dois

países: Coreia do Norte (URSS) x
Coreia do Sul (EUA).

• As duas Coreias queriam reunificação.
• Em 1950, a Coreia do Norte atacou a

Coreia do Sul, de surpresa.
• Reação dos EUA com o apoio da ONU.
• Os chineses entraram em defesa da

Coreia do Norte.
• O conflito estendeu-se até 1953.
• Assinatura do Armistício de

Pammunjon.
• Oficializou a divisão da Coreia em dois

países (comunista x capitalista).
• Cerca de 2,5 milhões de pessoas

morreram.



A GUERRA DO VIETNÃ
• Derrota do Japão na Segunda Guerra

Mundial.
• Proclamação da República

Democrática do Vietnã (Vietnã do
Norte), capital em Hanói.

• Em 1954 ocorreu a Conferência de
Genebra.

• Oficializou a divisão do Vietnã em dois
países.

• Eleições.
• Golpe político do governo sul-

vietnamita.
• Em 1960 houve a fundação da Frente

Nacional de Libertação.
• Apoio dos EUA ao governo ditatorial.
• Napalm (agente laranja) lançada pelo

exército estadunidense no Vietnã do
Norte, junho de 1972.



A GUERRA DO VIETNÃ
• A televisão era o principal meio de

comunicação.
• Enormes perdas humanas.
• Crescente protestos contra a guerra.
• Movimento hippie “faça amor não faça

guerra”.
• Em 1973, fim da Guerra do Vietnã.
• Forças socialistas ocuparam Saigon,

capital do Vietnã do Sul.
• Conflito interno no país.
• Em 1976 foram realizadas eleições.
• Reunificação do país.
• República Socialista do Vietnã

(Hanói).



CRISE DOS MÍSSEIS EM CUBA
13 dias de Tensão

Em 1961 os EUA instalaram mísseis na
Turquia apontados para a URSS e tentam
invadir Cuba.
15 de outubro de 1962 - fotos revelam que a
URSS está instalando mísseis em Cuba
22 de outubro de 1962 - EUA anuncia a
descoberta dos mísseis, decide bloquear
Cuba e considerar qualquer ataque lançado
a partir de Cuba como um ataque contra os
EUA pela URSS, exigindo que os soviéticos
removam todas as suas armas ofensivas de
Cuba.
27 de outubro de 1962 avião espião dos EUA
é abatido sobre Cuba.
28 de outubro de 1962 - URSS decide retirar
os mísseis na confiança de que os EUA não
iriam invadir Cuba. Um acordo foi firmado
encerrando a crise dos mísseis.

Figura 22 - Mapa de Cuba.



O LENTO PROCESSO DA MORTE DA GUERRA FRIA

• Em 1969, os EUA iniciaram negociações com URSS para o SALT I,

nome comum para o Tratado para Limitação de Armas Estratégicas.

• De 1972 a 1979 – SALT II, segunda rodada de negociações, primeiro

tratado firmado para reduzir a fabricação de armas nucleares.

ARMAS NUCLEARES



O LENTO PROCESSO DA MORTE DA GUERRA FRIA

1989 – queda do muro de Berlim

Reunificação da Alemanha

Figura 23 - Reunificação da Alemanha
- pt.wikipedia.org



O LENTO PROCESSO DA MORTE DA GUERRA FRIA

No começo da década de 1990, o presidente da União Soviética Mikhail

Gorbachev começou a implementar a Glasnost (reformas políticas

priorizando a liberdade) e a Perestroika (reestruturação econômica).

Figura 24 - Perestroika - politicapublica.cl Figura 25 - Glasnost - historyussr.blogspot.com.br



FIM DA GUERRA FRIA

Figura 26 - Países que romperam com a URSS - parquedaciencia.blogspot.com.br
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