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ATIVIDADE 3 (6/10/2020) 

3° ANO (PROEJA) 

EIXO: Democracia e cidadania 

TEMA: Guerra Fria e a ditadura brasileira  

 

Olá, estudantes! Esperamos que todos estejam bem! 

 

Na atividade 2 (29/09/2020), revisamos um importante episódio da 

História republicana brasileira: o golpe de Estado de 1964. Contudo, a 

fim de entendermos melhor o contexto histórico que permitiu o colapso 

da democracia no Brasil, sugerimos nessa atividade a leitura de um texto 

que trata do contexto internacional conhecido como a Guerra Fria. Isto 

porque, para muitos historiadores o golpe civil-militar que depôs o 

presidente João Goulart também pode ser entendido como um fato ligado 

às tensões internacionais entre os blocos capitalista e socialista – 

liderados pelos EUA e a URSS, respectivamente – que marcaram o mundo 

após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos à leitura? 

 

TEXTO 1 
 

A “Guerra Fria” 

A Segunda Guerra Mundial marcou o fim do nazifascismo, o triunfo das democracias e 

redesenhou o mapa territorial do “Velho Continente”, abrindo caminho, depois de alguns anos, a 

uma ampla reconfiguração do mapa mundial que saiu do processo de descolonização dos países 

asiáticos e africanos. Sobretudo, o pós-45 sancionou a presença de dois novos líderes mundiais, 

antagônicos: os EUA e a URSS, países destinados a protagonizar o mundo, durante quase meio 

século, mediante uma contraposição ideológica, estratégica e militar que, todavia, nunca chegou 

a “esquentar” num choque armado direto e, por isto, denominado “Guerra Fria”. 

Pela primeira vez na história, o eixo do poder deslocou-se totalmente para fora da Europa. 

Pela primeira vez, o mundo inteiro encontrou-se dividido em duas áreas de influência, ambas 

reconduzíveis a uma destas duas nações-continente, depositárias de arsenais atômicos sempre 

mais poderosos. Por tal razão, pela primeira vez, a própria sobrevivência da espécie humana foi 

colocada em risco. 

Esta última afirmação introduz-nos a mais um aspecto decisivo deste período: o início da 

chamada “era atômica”, evento sem o qual é impossível compreender os aspetos peculiares de 
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um duelo de décadas e, todavia, nunca realmente efetivado. Com efeito, gerações inteiras 

criaram-se à sombra de guerras nucleares que podiam estourar a qualquer momento, aniquilando 

o planeta. Entretanto, a própria capacidade de destruição recíproca foi o maior freio à utilização 

das armas atômicas. (...) 

Durante a “Guerra Fria”, o perigo de alguém entre russos e americanos apertar o botão 

nuclear quase nunca foi iminente; entretanto a ameaça de que isto podia acontecer foi sempre 

constante, arregimentando o sistema internacional em dois blocos 

que dependiam das duas superpotências, não apenas no tocante ao aspecto bélico. Para todos 

os países de ambos os blocos, de fato, os próprios termos de relação entre política interna e 

política exterior mudaram radicalmente, a partir do momento em que a hegemonia dos EUA e da 

URSS traduzia-se também em modelos políticos e econômicos aos quais tinham de adaptar-se, 

tendo em vista que a aliança diplomática ou a proteção de um dos dois campos significava 

também aderir a uma ideia específica de sociedade. 

A “Guerra Fria”, então, longe de se limitar ao confronto entre Estados Unidos e União 

Soviética, acabou caracterizando-se como um período histórico que incidiu de forma duradoura 

e abrangente na política, na economia, nos pensamentos, nos estilos de vida do mundo inteiro, 

até quando, com a derrocada do regime soviético, um dos dois atores saiu de cena. (...)  

Como observado pelo historiador alemão Dan Diner, os EUA e a URSS faziam-se portadoras 

de duas concepções do mundo diametralmente opostas, já a partir da eclosão da Revolução 

Russa de 1917. Todavia, ambas colocavam-se no âmbito das ideias iluministas de liberdade (EUA) 

e igualdade (URSS), de modo que, durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiram 

provisoriamente se aliar contra quem – o nazifascismo – recusava o direito à dignidade e à 

existência por motivos de raça, colocando-se fora dos fundamentos que tiveram sua consagração 

na Revolução Francesa. Contudo, uma vez terminada a ameaça nazista comum, EUA e URSS 

voltaram a se propor como sistemas políticos alternativos e hegemônicos. 

Com efeito, no pós-45, com a Europa cada vez mais em declínio e a Ásia ainda muito longe 

do nível de crescimento dos dias de hoje, apenas dois atores globais resultaram capazes de jogar 

um papel de primeiro plano no contexto mundial: os Estados Unidos, possuidores de uma 

indiscutível superioridade econômica e militar, e a União Soviética, com grandes potencialidades 

de crescimento e recursos territoriais e naturais imensos. Ambas as superpotências nasceram em 

revoluções. Ambas abraçaram ideologias com aspirações globais, na convicção da validade de 

seu modelo para o mundo afora. Aliás, os EUA e a URSS eram entidades territoriais continentais 

e multiétnicas, ambas dotadas de grandes recursos naturais.  

Finalmente, ambas representavam instâncias sociais, culturais, políticas e econômicas 

diametralmente opostas: a “visão” americana pautava-se na expansão dos valores da democracia 

liberal, no pluralismo político, na confiança no sistema econômico capitalista, com ênfase no 

individualismo; a ideia de sociedade soviética, ao contrário, tinha sua base no coletivismo, 
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acreditava no planejamento centralizado, na liderança única do Partido Comunista e era focada 

numa ética anti-individualista, pautada na disciplina e no sacrifício. 

(...) A morte de Joseph Stalin, em 1953, e a emergência como novo líder do Kremlin de 

um personagem mais conciliador, Nikita Kruschev (1953-1964), abriam cenários menos agitados 

para a “Guerra Fria” que derivavam da aceitação recíproca por parte dos EUA e da URSS, de 

serem países hegemônicos numa parte do mundo. Sobretudo (como veremos mais à frente), a 

ideia de uma “coexistência pacífica” foi favorecida pelo fato de cada uma das superpotências ter 

um arsenal capaz de destruir a outra, o que gerou um “equilíbrio do terror”, tanto paradoxal 

como eficaz. (...)  

Quando, em 1961, o democrata John Fitzgerald Kennedy (1961-1963), de 44 anos de idade 

– o mais jovem presidente da história dos EUA –, sucedeu ao republicano Eisenhower, as relações 

diplomáticas entre os dois blocos pareciam ter encontrado um elemento a mais capaz de levar 

em direção a uma progressiva normalização. (...)  

Entretanto, apenas alguns meses após sua eleição, Kennedy teve de encarar seu primeiro 

insucesso diplomático no encontro marcado com Kruschev, para definir a sorte da parte ocidental 

de Berlim, que os soviéticos queriam incorporar ao resto da cidade sob o seu controle e os 

ocidentais faziam questão de preservar como enclave capitalista. O impasse acerca da solução 

do problema resolveu-se na construção, por parte soviética, de uma divisão que cortava em dois 

a cidade de Berlim. O “muro de Berlim” (1961) representou, talvez, a imagem mais simbólica da 

divisão em dois do mundo, uma barreira de concreto que assinalava a incomunicabilidade entre 

duas realidades fisicamente próximas, mas ideologicamente distantes. 

Nesta época, todavia, o maior agente de renovada tensão entre EUA e URSS não ocorreu 

na Europa, mas na América Latina – em 1962 –, tendo seus pressupostos já três anos antes, 

quando uma luta revolucionária bem-sucedida na ilha de Cuba havia originado a implantação de 

um regime de cunho socialista no país caribenho. Com a vitória dos revolucionários cubanos, 

guiados por Fidel Castro, de fato, pela primeira vez, o comunismo penetrava no hemisfério 

ocidental, às portas do território estadunidense, criando para os EUA uma ameaça imediata, junto 

a outra mais indireta, mas igualmente preocupante. (...) A fonte de preocupações mais imediata, 

todavia, era representada pelo vínculo estreito que andou formando-se entre URSS e Cuba, 

consagrado, em 1962, pela instalação de bases de mísseis nucleares soviéticos em solo cubano, 

a alcance de tiro do território americano, em resposta à mesma atitude tida pelos EUA na Turquia, 

onde bases de mísseis nucleares ameaçavam de perto o território soviético. 

Após dez anos de substancial tranquilidade, o episódio que ficou conhecido como “crise 

dos mísseis”, representou – provavelmente – o ponto de maior tensão da “Guerra Fria”, em que 

o conflito nuclear parecia tanto iminente quanto inevitável. Navios da marinha americana 

bloquearam o acesso de embarcações soviéticas, contendo material militar, à ilha de Cuba. 

Durante 13 dias intermináveis, todo o mundo ficou sob tensão, perguntando-se se a URSS teria 

forçado o bloqueio, provocando o episódio desencadeador de uma Terceira Guerra Mundial. A 
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crise resolveu-se com o compromisso dos soviéticos desmantelarem as bases de mísseis em Cuba, 

à condição que igual atitude tivessem os americanos na Turquia. (...)  

Sobretudo, a partir daquela data, os EUA e a URSS assinaram uma série de acordos para 

reduzir a corrida armamentista, o primeiro (Tratado de Moscou, 1963) banindo as experiências 

nucleares na atmosfera, no espaço e sob a água, o SALT I (Acordo de Limitação de Armamentos 

Estratégicos, 1972) e o SALT II (Prorrogação das negociações do SALT I, 1979), sancionando o 

congelamento dos arsenais nucleares das duas superpotências. [...] 

Com efeito, nos anos 1970, seja o sistema comunista soviético, seja o capitalista norte-

americano, atravessaram um período de crise profunda que tornou prioritária a resolução dos 

problemas no interior de cada bloco. Por um lado, a URSS, ora liderada por Leonid Brejnev (1964-

82), era uma nação com uma economia e uma sociedade estanques, filha de uma política baseada 

no compromisso entre os principais grupos hegemônicos, que dificultava qualquer forma de 

progresso e liberdade. Por outro lado, o sistema capitalista, após quase três décadas de grande 

desenvolvimento econômico, conheceu a fase mais grave de recessão desde o crack de 1929, 

caracterizada pela concomitância de estagnação e inflação. Mesmo neste período de dificuldade, 

todavia, o sistema capitalista soube criar as condições para novos e imponentes processos de 

transformação que abrangeram a economia, a sociedade e a política. Processos como “revolução 

tecnológica”, neoliberalismo, globalização do mercado e terceirização começam justamente nesta 

época de reprocessamento do capitalismo, acarretando – evidentemente – uma guinada histórica 

na contemporaneidade e a vitória do mundo ocidental no confronto com o bloco soviético. (...). 

Texto adaptado de SCIARRETTA, Massimo. A “Guerra Fria”. In Romani, Carlo. História 

Contemporânea II. v. 1. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2011. 

 

A “Guerra Fria” foi caracterizada pelos conflitos entre os blocos 

capitalista (liderado pelos EUA) e socialista (liderado pela URSS). Vale a 

pena, reforçar as principais diferenças entre as duas ideologias... 

 

 
Imagem disponivel em https://ensinarhistoriajoelza.com.br/aspectos-

importantes-da-guerra-fria/ 

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/aspectos-importantes-da-guerra-fria/
https://ensinarhistoriajoelza.com.br/aspectos-importantes-da-guerra-fria/
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Neste momento da atividade 3, sugerimos que vocês assistam 

ao documentário a seguir, que procura explicar aspectos mais 

específicos do período histórico conhecido como a “Guerra Fria”. 

 

 

 

 

Guerra Fria: avanço de superpotências – History Channel. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=eZJDgvnw73c 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, apresentados uma ilustração que traz uma linha 

do tempo que abrange os principais acontecimentos da “Guerra 

Fria”. 

https://www.youtube.com/watch?v=eZJDgvnw73c
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Imagem disponivel em https://www.politize.com.br/guerra-fria/ 

 

https://www.politize.com.br/guerra-fria/
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PARA REFLETIR... 

 

- Identifique as principais características das lideranças mundiais que 

caracterizaram a chamada “Guerra Fria”. 

 
- Explique por que a ordem internacional, no contexto da “Guerra Fria”, 

pode ser definida pela expressão “equilíbrio do terror”. 

 

- Aponte o evento que evidenciou a centralidade da América Latina nas 

tensões internacionais próprias da “Guerra Fria”, notadamente na década 

de 1960. 

 


