
O Mundo do Pós-Guerra 



O estabelecimento da Guerra Fria 

• A Guerra Fria foi oficializada em março de 
1947, pelo pres. Harry Truman  

 

• Doutrina Truman – movimento em defesa das 
nações capitalistas que se sentissem 
ameaçadas pelo comunismo 
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EUA 

• Plano Marshall (1947) – visava a recuperação 
e reconstrução da Europa Ocidental 
devastada pela 2ª Guerra, através de 
investimentos norte-americanos. 

 

• Em 1951, foi elaborado o Plano Colombo, 
uma organização realizada por países do 
Sudeste Asiático, com intenções de 
reestruturação social.  
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URSS 

• Kominform – Partido Comunista 

 

• COMECON – buscava integrar as economias da 
Europa Oriental (socialista) 

 

• Desta forma ocorreu a consolidação da 
separação LESTE – OESTE na Europa 
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O início do confronto 
 

• 1947-1949 – Questão da Grécia –governo pró-
ocidente e guerrilha comunista 

• Partisans (socialistas) X Tsaldaris (capitalista) 

 

 
• 1948 – Questão de Berlim – Tratado de Potsdam dividiu 

a Alemanha em 04 zonas de influência, criando Berlim 
Ocidental “capitalista” em meio a um país socialista 



• O Plano Marshall recuperava o lado Ocidental, 
enquanto o Oriental ficava estagnado. 

 

• 1948 – Bloqueio de Berlim – os soviéticos 
fecham todas as rotas terrestres até a cidade, 
porém as nações capitalistas continuavam 
abastecer Berlim Ocidental por via aérea. 



A reação norte-americana 

• 1949 – Criação da OTAN (Organização do 
Tratado do Atlântico Norte), aliança entre 
EUA,Canadá e as principais nações capitalistas 
da Europa Ocidental  

 

• 1957 – Criação do Mercado Comum Europeu 
ou Comunidade  Econômica Européia 
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A resposta Soviética 

• 1955 – Criação do Pacto de Varsóvia – aliança 
militar entre a URSS e os países do Leste 
Europeu. 
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Os soviéticos recrudescem: 
 
1961 – Construção do Muro de Berlim 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_BqHbQ09Y0QM/R0KZvSxl09I/AAAAAAAAAcQ/3stAlICANhY/s320/Foice_A.jpg&imgrefurl=http://imagens-pcbriopreto.blogspot.com/2007/11/foice-e-martelo.html&h=310&w=320&sz=13&hl=pt-BR&start=2&usg=__OKgorimakm9k0abzQ1Ub5wpo250=&tbnid=LGKSmPWM0t6YqM:&tbnh=114&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dfoice%2Be%2Bmartelo%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR


• Macarthismo (Senador Joseph MacCarthy) é o termo que 
descreve um período de intensa patrulha anticomunista 
nos Estados Unidos que durou do fim da década de 1940 
até meados da  década de 1950 . 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Joseph_McCarthy.jpg


A "caça às bruxas" perdurou até que a própria opinião 
pública estadunidense ficasse indignada com as 
flagrantes violações dos direitos individuais. 
O caso mais famoso nesta área foi Charlie Chaplin. 
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A COEXISTÊNCIA PACÍFICA 

• 1923-1953 – Stálin  

 

• Nikita Kruschev, assume o poder na URSS 

 

• 1956 – XX Congresso do PCUS (Partido Comunista da URSS)  

 

• Kruschev promove a desestalinização 

 

• Propõe a Coexistência Pacífica entre EUA e URSS 

 

 



A COEXISTÊNCIA PACÍFICA 

• Processo de desestalinização 

 

•  Nikita Kruschev não tinha intenção de redemocratizar a 
URSS 

 

• 1956 – Agitações na Polônia e principalmente na Hungria 
(Imre Nagy), desejava afastar a Hungria do Pacto de 
Varsóvia – foram reprimidos pela URSS 

 

• Iugoslávia – país comunista que não aderiu ao Pacto de 
Varsóvia 

 



 
 
 

                                 Corrida Espacial 
 
 
 

URSS 

• 1957 – 1º satélite espacial em órbita do planeta 

• 1961 – Iúri Gagarin primeiro vôo espacial  

 

EUA 

1969 – Neil Armstrong chega a lua 



perigo a paz mundial 

• 1959 – Revolução Cubana 



CUBA 
1952- Governo de Fulgêncio Batista (ditadura) 

•Corrupção / domínio das oligarquias / intervenção dos EUA 

1953 – descontentamento da população 

•1953 - Fidel Castro organiza um ataque ao Quartel Moncada  

•O ataque é ineficaz e Fidel é preso e exilado. 

1956 – Fidel e Ernesto CHE Guevara invadem Cuba 
(movimento de Guerrilha) 

1959 –Revolução Cubana 

•Deposição de Fulgêncio Batista 

•Oposição dos EUA. 

 



perigo a paz mundial 

1961 – Invasão da Baía dos Porcos / Adesão Cubana ao Socialismo 
 
1962 -  Crise dos Mísseis (1962) / Cuba expulsa da OEA 

 



1961 – Cuba aderiu ao Socialismo 

 Reformas Socialistas 

•Reforma agrária 

•Reforma urbana 

•Nacionalização de empresas 

•Unipartidarismo 

•Investimentos (saúde / educação) 



1973-1981 - A DISTENSÃO (Détente)  

EUA – Nixon                             URSS – Leonid Brejnev 



1973-1981 - A DISTENSÃO (Détente)  

• 1970 – Redução da tensão internacional da Guerra 
Fria 

• 1972 – EUA e URSS haviam concordado em limitar o 
tamanho de seus arsenais nucleares  

• Acordo SALT – Tratado de Limitação de Armas 
Estratégicas 



1973-1981 - A DISTENSÃO (Détente)  

• Détente período de crise norte-americana devido: 

• 1973 - Derrota dos EUA no Vietnã 

• 1973 – Crise do Petróleo (Guerra do Yom Kippur) 

• 1972 - Escândalo de Watergate ( invasão aos 
escritórios do Partido Democrata americano em 
Washington, no conjunto de edifícios Watergate, 
durante a campanha eleitoral de Nixon) 



1973-1981 - A DISTENSÃO (Détente)  

• 1977-1981 – Eleição de Jimmy Carter fortaleceu a 
Détente graças a política dos Direitos Humanos 
como princípio ético que deveria orientar a política 
externa dos EUA. 

• Na Guerra Fria os EUA apoiavam ditaduras para 
combater o comunismo. 

• Exemplos:  

• Nicarágua(1956-1979- Anastácio Somoza) – Rev. Sandinista 

• Irã (Xá Reza Pahlevi) – Revolução Islâmica 

• Afeganistão – EUA combate a invasão Soviética 



A Era Reagan (1981-1988) 
 

• Economia – adoção de práticas 
Neoliberais (livre comércio – livre 
circulação de capital – corte de 
gastos do governo 
“especialmente os sociais” 

 

• Política de Juros alto e 
endividamento do Estado 



A CRISE SOVIÉTICA 

Leonid Brejnev (1964-1982) 

• Estagnação econômica 

• Setores militares afetados 

• A produção de armas continuava, enquanto as 
condições de vida da população se deterioravam 

 



 

 

 

 

 

 
 

Repressão ao extremo 
Leonid Brejnev (1964-1982) 

 

 



Primavera de Praga - 1968 

• Primavera de Praga foi movimento para "humanizar" o 
comunismo 

• O líder do movimento era Alexander Dubcek, que lançou estas 
posturas políticas em 5 de abril de 1968 



Primavera de Praga - 1968 

• Dentro destas perspectivas, a antiga Tchecoslováquia se 
aproximava economicamente da antiga Alemanha 
Ocidental, fato que incomodou ainda mais a URSS.  

 

• A Primavera de Praga restabeleceu a liberdade de 
imprensa e a tentativa de restabelecimento do Partido 
Social Democrata, extinto após a revolução socialista no 
leste europeu 

 



Primavera de Praga - 1968 

• Em 20 de agosto de 1968, o exército da URSS e do 
Pacto de Varsóvia invadiu a Tchecoslováquia  



Primavera de Praga - 1968 

• Os efeitos da Primavera de Praga na Tchecoslováquia foram 
amplos. Com a liberdade de imprensa restabelecida, houve um 
retorno no interesse de formas alternativas de organização política 



Primavera de Praga - 1968 

• A população reagiu à invasão pacificamente, com métodos de 
improvisação --as placas das ruas foram modificadas para que os 
soviéticos se perdessem. 

 

• Em janeiro de 1969, um estudante cometeu suicídio em protesto 
contra as violações da independência nacional. A população se 
impressionou, e os movimentos pelo "socialismo humano" 
reiniciaram.  

 



• Após a morte de Brejnev  

- Yuri Andropov (1982-1984) 

- Konstantin Tchernenko (1984-1985) 

 

1. A situação da URSS se agravava  

seriamente, com as pressões  

provocadas pela corrida armamentista  

da Era Reagan  

 

2. A guerra no Afeganistão ( Criticada pela sociedade soviética) 

 

3. Manutenção dos privilégios da Nomenklatura (burocracia 
estatal soviética) 



A URSS e as Reformas de Mikhail Gorbatchev 
(1985-1991) 

• Situação insustentável na URSS 

 

• Perestroika – Reestruturação da 
economia 

 

• Glasnost – Transparência política 
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Como em qualquer 
nação capitalista – na 
URSS havia pobreza 



• Para as mudanças ocorrer, era necessário o fim da 
Guerra Fria 

 

• Gorbatchev buscou aproximação com os EUA 

 

• 1986- reunião entre Reagan e Gorbatchev  

• 1987 – Acordo de eliminação dos mísseis nucleares 
de médio alcance na Europa. 

• 1988 – URSS retira-se do Afeganistão  

• 1989 – Queda do Muro de Berlim 



O Afeganistão 

1979-1989 – presença soviética no  
Afeganistão  
Osama Bin Laden – recebe ajuda dos EUA  
no combate a URSS  
1989 - emergiu o Talebã (estudante em persa)  
1998 – EUA dispara mísseis contra alvos no Afeganistão 

(terrorismo) 
 



 * 1989 –  Cai o líder conservador da  Alemanha Oriental, Erich 
Honecker  
* Queda do Muro de Berlim 



Revolução de Veludo 

• Em 1989 a onda reformista desencadeada pelo chefe 
soviético Mikhail Gorbatchov propicia na 
Tchecoslováquia a Revolução de Veludo, assim 
chamada pela maneira suave e não violenta com que se 
efetuam as mudanças.  

 

• O movimento começa com as pressões populares que 
acabam por forçar o governo a libertar o dramaturgo 
Václav Havel, líder da oposição democrática, que se 
encontrava preso. 
 

 



Revolução de Veludo 

• O termo Revolução de Veludo foi inventado por 
jornalistas para descrever os acontecimentos e aceito 
pela mídia mundial, sendo usado em seguida pela 
própria Checoslováquia.  

 

• Depois da dissolução da Tchecoslováquia  em 1993, 
devido a questões étnicas, culturais e econômicas, a 
Eslováquia usou o termo "Revolução Gentil", que é o 
termo que os eslovacos usavam para a revolução desde 
seu começo. 

 



• Dentro do território Soviético, o processo reformista 
também escapa ao controle de Gorbatchev  

 

• Repúblicas Bálticas (Estônia, Letônia e Lituânia) 
iniciam movimento de separação da URSS 

 

• A retorno da repressão  



• Bóris Yeltsin, presidente da Rússia, a mais 
importante das 15 repúblicas da URSS, passou a 
liderar um grupo “Radical-reformista” 
(ultraperestroikistas), que pretendiam implantar o 
capitalismo na URSS 

 

• Gorbatchev não aprovava o capitalismo  



• A Nomenklatura – Burocracia conservadora, também 
estava contra as reformas 

 

• Agosto 1991, a Nomenclatura dá um golpe e afasta 
Gorbatchev  

 

• Dezembro 1991, Gorbatchev renunciou ao cargo de 
presidente da URSS, país que, naquele momento, já não 
existia, o que encerrou definitivamente o período da 
Guerra Fria. 

• Dezembro 1991, criação da CEI – Comunidade dos Estados 
Independentes 



• Nos demais países do Leste Europeu, governos 
socialistas foram sendo derrubados (Romênia – 
Nicolae Ceausescu) 

 

• Tchecoslováquia – divide-se em Rep. Tcheca e 
Eslováquia 

 

• 1991 – Extinção do Pacto de Varsóvia 

 

 



Polônia  

* 1980 – Sob a liderança do Solidariedade , liderado pelo 
operário  Lech Walesa buscava mudanças  econômicas e 
políticas no país. 

*Foi duramente reprimido  

* Em 22 de dezembro de 1990, Lech Walewsa foi eleito o 
primeiro presidente  popular da Polônia 
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Revolução Iraniana 
• Janeiro de 1979 - O líder Shah Mohammad Reza Pahlavi é forçado a ir 

ao exílio depois de crescer o descontentamento com seu governo 
autoritário.  

 

• Fevereiro de 1979 - O aiatolá Ruhollah Khomeini retorna a Teerã, 
após 15 anos no exílio vivido principalmente no Iraque e rapidamente 
consolida seu poder para tornar-se líder supremo.  

 

 



Revolução Iraniana 

• No início, predominou o sentimento anti ocidental,  militantes 

islâmicos tomaram a embaixada dos E.U.A, em 1979, e ali 

mantiveram funcionários americanos como reféns por mais de 

um ano. 

 

• As relações entre o Irã e os Estados Unidos se tornaram mais 

difíceis quando esses últimos apoiaram a invasão do Irã pelo 

Iraque (setembro de 1980). 

 

•  A Guerra Irã-Iraque  durou 8 anos, sem que nenhum dos lados 

tenha vencido efetivamente, e serviu, mais do que qualquer 

outra coisa, para unir os iranianos em apoio a Khomeini, 

fortalecendo ainda mais o poder teocrático dentro do Irã. 

 



IRÃ 

• Com a morte de Khomeini, em 1989, o país adotou progressivamente uma postura 
mais moderada, procurando reatar os contatos com o Ocidente. Um verniz de 
democracia aumentou a influência de clérigos menos doutrinários, que foram 
eleitos para altos cargos, mas a hierarquia tradicionalista, ainda detém um poder 
considerável. 

 

• Atualmente o aiatolá do Irã é Ali Khamenei  

 

• Reformistas e conservadores continuam a enfrentar-se no Irã, mas desta vez 
através da política. A vitória de Mahmoud Ahmadinejad  na eleição presidencial de 
2005 tem dado causa a um aumento nas tensões entre o Irã e os EUA, em especial 
no que se refere ao programa nuclear iraniano. 

 

• Em 2009 Ahmadinejad se reelegeu sob suspeitas internacionais de fraude, o que 
gerou revoltas na população iraniana, estas foram duramente reprimidas. O 
governo reafirmou sua intenção de concretizar o programa nuclear. 

 



IRÃ 

• Atualmente o presidente do Irã é HASSAN ROHANI 

• Busca amenizar as relações com o ocidente 


