
 

 

 

 

GUERRA FRIA 
 

Após a Segunda Guerra Mundial, 
conflito que ocorreu entre os anos de 
1939 a 1945, os países envolvidos, 
principalmente os europeus (Alemanha, 
França, Itália, Reino Unido, Áustria etc.) 
sofreram pesadas baixas nos setores 
econômico, populacional, de 
infraestrutura, entre outros. A União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), apesar dos prejuízos gerados 
pela participação ativa na Guerra, 
conseguiu sair vitoriosa do conflito e 
manteve uma estabilidade financeira, 
fato que as outras nações do continente 
não conseguiram. 

Os Estados Unidos da América 
(EUA), que já vinham apresentando 
crescimento econômico acelerado 
desde a segunda metade do século XIX, 
conseguiram manter sua estabilidade 
econômica após a participação na 
Segunda Guerra Mundial e 
aproveitaram da debilidade das outras 
nações para expandirem suas zonas de 
influência. 

Portanto, com o fim da Segunda 
Guerra Mundial (1945), apenas Estados 
Unidos e União Soviética se 
encontravam em boas condições 
econômicas, militares e tecnológicas. 
Esse fato fez com que essas duas 
nações ficassem conhecidas como 
superpotências, sobretudo em razão do 
desenvolvimento de tecnologia para a 
fabricação de armas nucleares. 

Essas duas superpotências 
apresentavam ideologias diferentes: 
Estados Unidos, capitalista; e União 
Soviética, socialista. Com isso, EUA e 

URSS passaram a exercer forte 
influência na política global, 
estabelecendo, portanto, uma ordem 
geopolítica mundial bipolar. 

Disputa ideológica e perseguições 
internas: Havia uma disputa ideológica 
entre as duas superpotências sobre 
qual seria o melhor sistema, o 
socialismo ou o capitalismo. Essa 
competição se mostrava em várias 
áreas como na disputa em qual 
economia era mais dinâmica, como até 
nos jogos olímpicos e na corrida 
espacial, uma briga pela tecnologia 
mais avançada. Dentro dos dois países, 
em alguns momentos, perseguiram-se 
os supostos inimigos do regime. Nos 
EUA, o senador MacArthy fez uma caça 
aos comunistas na sociedade 
americana nos anos 50. Na URSS a 
perseguição aos supostos ‘contra 
revolucionários’ aconteceu até 1985, 
mas mais agudamente até a morte de 
Stalin em 1953. 

A União Soviética liderava o bloco 
socialista, exercendo grande influência 
nos países do Leste Europeu, em 
algumas nações da Ásia e da África, 
além de Cuba, na América Central. Já 
os Estados Unidos destinaram créditos 
para a reestruturação de países 
envolvidos na Segunda Guerra Mundial 
(Itália, França, Reino Unido, etc.), além 
de exercerem grande influência no 
continente americano, na África, na Ásia 
e Oceania. 

Esse jogo geopolítico para 
demonstrar a supremacia entre as 
superpotências de ideologia política 
diferente interferiu na política de vários 
países, entre os acontecimentos 
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desencadeados durante esse processo 
estão: 

➢ Divisão da Alemanha em Alemanha 
Ocidental (capitalista) e Alemanha 
Oriental (socialista); 

➢ Financiamento de conflitos armados 
entre diferentes grupos étnicos na 
África; 

➢ Guerra do Vietnã; 
➢ Guerra da Coreia – Coreia do Sul 

(capitalista), Coreia do Norte 
(comunista); 

➢ Intervenção da ex-URSS na antiga 
Tchecoslováquia. 

➢ Financiamento por parte dos 
Estados Unidos para o golpe militar 
no Chile; 

➢ Financiamento estadunidense para a 
ditadura militar no Brasil; 

➢ Apoio ao regime cubano por parte da 
ex-URSS 

 

É chamada "fria" porque não houve 
uma guerra direta entre as duas 
superpotências, dada a inviabilidade da 
vitória em uma batalha nuclear. A 
corrida armamentista pela construção 
de um grande arsenal de armas 
nucleares foi o objetivo central durante 
a primeira metade da Guerra Fria, 
estabilizando-se na década de 1960 até 
à década de 1970 e sendo reativada 
nos anos 1980 com o projeto do 
presidente dos Estados Unidos Ronald 
Reagan chamado de "Guerra nas 
Estrelas".  

Dada a impossibilidade da 
resolução do confronto no plano 
estratégico, pela via tradicional da 
guerra aberta e direta que envolveria 
um confronto nuclear; as duas 
superpotências passaram a disputar 
poder de influência política, econômica 
e ideológica em todo o mundo. Este 
processo se caracterizou pelo 

envolvimento dos Estados Unidos e 
União Soviética em diversas guerras 
regionais, onde cada potência apoiava 
um dos lados em guerra. Estados 
Unidos e União Soviética não apenas 
financiavam lados opostos no 
confronto, disputando influência 
político-ideológica, mas também para 
mostrar o seu poder de fogo e reforçar 
as alianças regionais. Neste contexto, 
os chamados países não alinhados 
mantiveram-se fora do conflito, não se 
alinhando aos blocos pró-URSS ou pró-
Estados Unidos, formando um "terceiro 
bloco" de países neutros: o Movimento 
Não Alinhado. 

 

 
 
IDENTIFIQUE uma iniciativa tomada 

pelos Estados Unidos e União Soviética, para 
a estabilização militar e econômica de suas 
respectivas áreas de influência. 
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