
Conflitos do século XX: 

Guerra Fria (1945-1968)
Enem:  Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento 

político e ação do Estado
AULAS12 e 13– CAP. 3









Características
 Sistemas socioeconômicos (capitalismo e socialismo) 

incompatíveis.

 Conferência de Yalta (Crimeia) em 1945 – divisão de áreas 

de influências .

 1947 – Plano Marshall – reconstrução dos países 

capitalistas devastados pela guerra.

 1949 – criação da OTAN (Organização do Tratado do 

Atlântico Norte) – aliança militar composta pelos países 

capitalistas da Europa Ocidental, pelo Canadá e EUA.

 Criação do COMECON (Conselho de Assistência 

Econômica Mútua) – aliança para integrar as economias 

socialistas.

 1955 – Criação do Pacto de Varsóvia – aliança militar dos 

países socialistas liderados pela URSS.



Cortina de Ferro 

 Divisão da Europa em dois blocos antagônicos.



A Doutrina Truman

“No atual momento da história mundial cada nação deve escolher entre os

modos de vida opostos. A escolha não é frequentemente livre. Um modo

de vida baseia-se na vontade da maioria e se caracteriza por

instituições livres, governo representativo com eleições livres, garantias de

liberdade individual, liberdade de expressão e de religião, e pela

supressão das formas de opressão política. Uma outra forma de vida

baseia-se na vontade de uma minoria imposta à força à maioria. Ela se

apoia no terror e na opressão, no controle da imprensa e do rádio, em

eleições manipuladas e na supressão das liberdades individuais.

Acredito que a política dos Estados Unidos deve ser de apoiar os povos

livres que estão resistindo a subjugação por minorias armadas ou por

pressões exteriores. Acredito que nossa ajuda deve ser primeiramente

através da estabilidade econômica e da ordenação do processo

político”.

Propunha o intervencionismo

norte-americano em escala

mundial, visando conter o

avanço do socialismo.



Muro de Berlim 25 anos

http://www.berliner-mauer-gedenkstaette.de/de/



Conferência de Potsdam

estabeleceu que a cidade de Berlim

seria dividida em quatro zonas de

influência: soviética, norte-

americana, inglesa e francesa.

Ficando em território da Alemanha

Oriental.

Em 1948, os soviéticos

cortaram os acessos terrestres

que ligavam Berlim ao ocidente,

dando início ao Bloqueio de

Berlim.

Em 1961, a Alemanha Oriental

inicia a construção do Muro de

Berlim, isolando Berlim

Ocidental.

O Muro de Berlim passou a ser

o símbolo da Guerra Fria.









http://www.saberatualizado.com.br/2016/11





O Macarthismo nos Estados Unidos

O temor do avanço do 

comunismo levou à 

criação da política de 

“caça às bruxas” –

perseguição aos 

simpatizantes do 

comunismo. Criada 

pelo senador Joseph 

McCarthy.



 A derrota do Japão na 2ª. Guerra Mundial, encerrou sua

dominação sobre a Coreia.

 1945 um acordo entre EUA e URSS, determinou a divisão

do país em dois países: a Coreia do Sul, capitalista e a

Coreia do Norte, socialista.

 Planejada sem consultar a população em de forma arbitrária.

 Em 1950 a Coreia do Norte, com apoio da URSS e da

China, invadiu a Coreia do Sul.

 EUA envia tropas em defesa do regime sul-coreano.

 A guerra durou 3 anos com aproximadamente um milhão de

mortes.

 Em 1953 os dois lados assinaram um cessar fogo.

 As duas Coreias permaneceram divididas.

Guerra das Coreias (1950-1953)



Guerra das Coreias





Coexistência pacífica

 1953 – morre Stálin e assume Nikita Khruschev.

 Denúncia dos crimes cometidos por Stálin –

início da desestalinização.

 Proposta de conter a corrida armamentista entre 

as superpotências, buscando, manter relações 

cordiais com os EUA.

 Recuperação econômica – corrida espacial –

competir para “alcançar e ultrapassar os EUA”



Corrida 

espacial

Yuri Gagarin – 1º. Homem no espaço, 1961



Revolução Cubana (1959)

 Fidel Castro e Ernesto

Che Guevara, lideraram

um revolução e adotaram

diversas medidas

nacionalistas.

 EUA reagiu de forma 

agressiva, Cuba 

aproximou-se da URSS.

 Abril de 1961 EUA invade 

a Baía dos Porcos, 

tentando derrubar Fidel 

Castro.

 1962 – Crise dos Mísseis

 EUA descobrem uma base de 

mísseis nucleares de médio 

alcance em Cuba.

 EUA decreta um bloqueio 

naval à Cuba.

 Após ameaças fizeram um 

acordo e os mísseis foram 

retirados.



Guerra do Vietnã – 1964-1975

 Vietnã foi colônia francesa desde o século XIX.

 1953 Vietnã conquista a independência.

 1954 – Conferência de Genebra oficializou a independência e

dividiu o novo país em duas partes: Vietnã do Norte

(socialista) e Vietnã do Sul (capitalista).

 Vietnã do Norte tenta evitar a legitimação do Sul com projeto

de reunificação.

 1964 – o governo norte-americano passou a enviar tropas

para o Vietnã do Sul.

 Guerra de guerrilhas, violência

 1968 – 500 mil soldados norte-americanos já tinham sido

enviados.



No fim da década de 60 era evidente a vitória militar do Norte.

EUA começam uma retirada do Sudeste Asiático.

1975 – o exército norte-vietnamita invade vence o conflito e 

unifica o país sob o regime socialista.



Imagem icônica mostra menina 

vietnamita correndo nua após o 

bombardeio de sua vila. A fotografia 

foi feita em 8 de junho de 1972 

(Foto: Nick Ut/AP)

Na foto ao lado, mostra como Kim 

está hoje em dia. Ela mora no 

Canadá, e é embaixadora da Boa 

Vontade da UNESCO.

Na imagem, a menina

vai ter sempre 9 anos de

idade, gritando "Muito

quente! Muito quente!"

enquanto corre em

desespero pela rua que

sai de seu vilarejo no

Vietnã. Nua após sofrer

ferimentos de explosivo

napalm em um

bombardeio em 1972,

ela vai para sempre ser

uma vítima sem nome.



A distensão na década de 1970
 1972 – EUA e URSS

assinaram o acordo

SALT – Tratado de

Limitação de Armas

Estratégicas.

 Jimmy Carter ganha a

eleição nos EUA

defendendo a adoção

da política de direitos

humanos como novo

princípio nas relações

externas.

 1979 – URSS invade

o Afeganistão

FAZER TM E 

TC DAS 

AULAS 12 E 13



O Conselho de Segurança

É o órgão da ONU responsável pela paz e segurança internacionais.

Ele é formado por 15 membros: cinco permanentes, que possuem o direito

a veto – Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China – e dez

membros não-permanentes, eleitos pela Assembleia Geral por dois anos.

Este é o único órgão da ONU que tem poder decisório, isto é, todos os

membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do

Conselho.

Principais funções

•Manter a paz e a segurança internacional;

•Determinar a criação, continuação e encerramento das Missões de Paz, de

acordo com os Capítulos VI, VII e VIII da Carta;

•Investigar toda situação que possa vir a se transformar em um conflito

internacional;

•Recomendar métodos de diálogo entre os países;

•Elaborar planos de regulamentação de armamentos;

•Determinar se existe uma ameaça para o paz;

•Solicitar aos países que apliquem sanções econômicas e outras

medidas para impedir ou deter alguma agressão;

•Recomendar o ingresso de novos membros na ONU;

•Recomendar para a Assembleia Geral a eleição de um novo Secretário-

Geral. https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/conselho-de-seguranca/



Seis países entram para o Conselho de Segurança da ONU

Novos integrantes não permanentes são: Costa do Marfim, 

Guiné Equatorial, Kuwait, Holanda, Peru e Polônia.
Por France Presse

02/01/2018 16h42 Atualizado 02/01/2018 16h43

Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Kuwait, Holanda, Peru e Polônia ingressaram 

formalmente nesta terça-feira (2) ao Conselho de Segurança da ONU como 

"membros não permanentes", com o objetivo de "fazer a diferença", disse o 

presidente da entidade.

"A paz e a segurança são difíceis de conseguir", afirmou Kairat Umarov, embaixador 

do Cazaquistão, que em janeiro assumiu a presidência rotativa do Conselho. "Terão 

uma oportunidade real de fazer a diferença", acrescentou, durante cerimônia na sede 

da ONU.

Um depois do outro, os embaixadores dos seis novos integrantes - cinco homens e 

uma mulher - instalaram sua bandeira entre os outros nove membros do organismo.

O Conselho de Segurança tem 15 membros, cinco dos quais são permanentes e têm 

direito a veto na adoção de suas resoluções: Estados Unidos, Rússia, China, França 

e Reino Unido.

Entre os 15 embaixadores há 12 homens e três mulheres. À americana Nikki Haley e 

à polonesa Joanna Wronecka se somará a nova representante britânica, Karen 

Pierce, durante o mês de janeiro.

Os seis países que deixaram o Conselho de Segurança em 31 de dezembro são 

Japão, Egito, Senegal, Ucrânia, Uruguai e Itália.


