
 

 

 

 

1 

 

História 

  

Guerra Fria: do macartismo ao governo Reagan 

 

Resumo 

 

Os períodos da Guerra Fria 

• Fase Clássica (1947-1954) – Período de montagem dos blocos e de tensões entre 

E.U.A e URSS, tem fim com a morte de Josef Stálin e a eleição de Dwight Eisenhower.  

• Coexistência Pacífica (1954-1962) – Período de tolerância entre as duas potências e 

realização de diálogos, sem muitas crises internacionais. 

• Crise dos Mísseis (1962) – Crise diplomática entre E.U.A e URSS pela descoberta de 

mísseis soviéticos em Cuba e de mísseis americanos na Turquia. 

• Détente (distensão) (1962-1979) - Período de reaproximação entre as duas potências, 

marcado por cisões internas e revoluções locais. 

• “Segunda” Guerra Fria (1979-1991) – Retomada de hostilidades entre as potências e crise da União 

Soviética. 

 

O mundo bipolar 

Com o fim da 2ª Guerra Mundial, em 1945, o surgimento de duas potências 

globais construiu uma nova configuração geopolítica, a de um mundo 

bipolarizado. No entanto, nos primeiros anos pós-45, as bombas nucleares 

lançadas pelos E.U.A ainda se mostravam como armas inigualáveis pelo resto do 

mundo, mas, em 1949, a URSS também conseguiu construir sua própria bomba 

nuclear, criando assim um equilíbrio entre as duas potências e a possibilidade de 

negociações de igual para igual. Tendo em vista essa conjuntura de equilíbrio de 

forças e a necessidade de manter as próprias zonas de influência construídas durante a Guerra, os dois blocos 

desenvolveram, enfim, todo um sistema político, econômico e militar para garantir que as ideologias inimigas 

não penetrassem nas suas esferas de poder.  

 

A construção do bloco capitalista 

Pelo lado capitalista, um conjunto de práticas passou a ser adotado a partir do discurso do presidente dos 

Estados Unidos Harry S. Truman, em 1947. O discurso em defesa do capitalismo e dos ideais de liberdade 

acreditavam na necessidade da construção de um aparato de defesa desses ideais no mundo contra a expansão 

socialista. Esse projeto, assim, ficou conhecido como a Doutrina Truman, que deu 

início a montagem de um complexo sistema de defesa do bloco capitalista. 

Apesar dos E.U.A representarem a principal potência desse bloco, havia também a 

participação de países democráticos, sobretudo os europeus, como a Inglaterra, a 

França e a Alemanha Ocidental. Esses países, devastados pelas Guerras, receberam 

apoio financeiro dos E.U.A através do Plano Marshall (1948), que tinha como objetivo 

recuperar a economia europeia e afastar o espectro socialista com empréstimo a juros 

baixos e investimentos públicos.  
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Na Ásia também houve um planejamento semelhante, conhecido como o Plano Colombo, no entanto, o apoio 

econômico à Ásia foi muito menor que o destinado à Europa e só se iniciou em 1951, após a explosão da 

Revolução Comunista de Mao Tsé-Tung, na China (1949), e o início da Guerra da Coreia (1950). Assim, o Japão 

passou a se tornar um grande aliado das potências ocidentais e do bloco capitalista nesse continente. 

Na América, enfim, a presença capitalista e norte-americana se consolidou não através da ajuda econômica, 

mas da interferência política direta e das atividades militares. Desde o século XIX, com a Doutrina Monroe (1823) 

e durante o século XX, com a política do Big Stick (1903) e o corolário Roosevelt (1904), os Estados Unidos 

detinham a hegemonia econômica e militar na América, evitando a interferência europeia e atuando diretamente 

nas manipulações políticas regionais, com apoio de golpes, ditaduras e intervenções militares. 

Assim, a criação do Tratado Interamericano de Ajuda Recíproca (TIAR-1948) tinha como objetivo construir uma 

aliança militar, sob domínio norte-americano, capaz de combater as ameaças socialistas e os possíveis ataques 

soviéticos aos países da América. No ano seguinte, de forma semelhante, os E.U.A também se envolveu na 

criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN-1949) que seria responsável por consolidar uma 

aliança militar entre as potências do norte e, também, combater possíveis ataques socialistas.  

Ainda que um aparato militar estivesse pronto para defender o bloco capitalista de quaisquer ameaças 

socialistas, no final da década de 1940, com a circulação das notícias de espiões soviéticos infiltrados nos E.U.A 

e com o suposto roubo dos planos da bomba atômica em 1949, uma paranoia coletiva se instalou nos dois 

blocos, gerando uma guerra muito mais oculta. Essa nova forma de atuação dos países propiciou a criação nos 

Estados Unidos de um serviço secreto capaz de garantir a segurança nacional com o uso da inteligência e de 

espionagem, conhecido como Central Intelligence Agency (CIA), criada em 1947 pelo presidente Truman. 

A atuação de espiões socialistas e de cidadãos americanos pró-União Soviética, movimentaram ainda mais a 

guerra ideológica interna que os países viviam. Nos E.U.A, por exemplo, a paranoia da espionagem foi tão 

intensa que, em 1950, o senador Joseph McCarthy declarou que tinha uma lista com nomes de funcionários do 

Departamento de Estado Norte-Americanos que seriam, na realidade, espiões soviéticos infiltrados. 

A “lista negra” de McCarthy iniciou um período de “caça às bruxas” nos Estados Unidos, que visava perseguir, 

prender e até mesmo torturar indivíduos suspeitos de espionagem ou de ligação com o comunismo. As ações 

de McCarthy renderam diversas prisões durante a década de 1950 e chegaram a dar origem ao Comitê de 

Investigação de Atividades Antiamericanas do Senado dos Estados Unidos, responsável por receber denúncias 

e investigar cidadãos acusados de “práticas socialistas”. A ideia base do macartismo se espalhou pelo ocidente 

como uma perseguição geral aos partidos comunistas e seus simpatizantes.  

 

A construção do bloco socialista 

Enquanto no lado capitalista a Doutrina Truman orientou todo um sistema de defesa e consolidação dos ideais 

capitalistas e liberais, no lado oriental, a ocupação do Exército Vermelho e o Stalinismo garantiram a presença 

do socialismo com base no autoritarismo. Assim, uma linha de fronteiras conhecida como Cortina de Ferro 

separava os países do bloco capitalista da zona de influência soviética, que contava com os Estados satélites 

da Alemanha Oriental, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária e Romênia e com as repúblicas soviéticas da 

Ucrânia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Estônia Lituânia, Letônia e Cazaquistão.  
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No lado asiático, alguns países também fizeram parte da zona de influência soviética, 

demarcando a menos conhecida Cortina de Bambu, que contou com alguns governos 

socialistas como Laos, Mongólia e Vietnã. Vale destacar que, nesta esfera, as alianças 

socialistas ao longo do século XX foram muito mais instáveis, visto que o sucesso da 

revolução de Mao Tsé-Tung (1949) permitiu o surgimento de uma nova força socialista 

na região que atraiu regimes descontentes com a política soviética.  

Assim, para consolidar a ideologia comunista nessas zonas de influência, além do 

autoritarismo, também houve o apoio econômico. A União Soviética possuía um desenvolvimento econômico e 

industrial muito inferior aos Estados Unidos, logo, o Conselho para Assistência Econômica Mútua (COMECON-

1949), apesar de apoiar economicamente os países socialistas, não alcançou as mesmas proporções da versão 

capitalista, o Plano Marshall.  

Pela perspectiva militar, se o bloco capitalista investiu em alianças como o TIAR e a OTAN, a União Soviética, 

por sua vez, criou em 1955 o exército do Pacto de Varsóvia. A aliança contava com a participação da Alemanha 

Oriental, da Polônia, da Tchecoslováquia, da Albânia, da Romênia, da Bulgária e da Hungria, sob comando da 

URSS. O Pacto de Varsóvia foi criado como uma ferramenta de defesa dos ideais socialistas contra possíveis 

ataques do bloco capitalista, no entanto, sua maior atuação foi na opressão de revoltas e cisões internas, como 

na Primavera de Praga (1968) com a ocupação militar da cidade.  

Essas cisões e as ameaças norte-americanas também geraram a necessidade, por parte dos soviéticos, de 

institucionalizar ainda mais os seus aparatos de espionagem. Visando assim descobrir os planos dos inimigos 

e dos opositores internos, para executar ações rápidas, a União Soviética, em 1954, criou oficialmente o serviço 

de inteligência e espionagem da KGB (Comitê de Segurança do Estado). 

 

 

Corrida espacial e armamentista 

Como visto, a Guerra Fria ficou marcada como uma longa disputa sem conflitos diretos 

entre as ideologias do capitalismo e do socialismo. Entretanto, apesar das disputas 

diretas não terem acontecido, de forma indireta os dois países disputaram ano após anos 

a conquista de zonas de influência, o desenvolvimento de tecnologias, as medalhas 

olímpicas e, até mesmo, a conquista do espaço.  

Ao contrário da corrida espacial, a disputa pela formação de uma potência bélica já havia 

começado durante a 2ª Guerra Mundial. Antes mesmo das bombas de Hiroshima e Nagasaki chocarem o 

mundo, os nazistas já desenvolviam com uma equipe científica diversos tipos de armas, sem qualquer respeito 

pela ética ou por vidas humanas. Armas químicas e biológicas foram testadas em seres humanos em campos 

de concentração, foguetes foram planejados e até mesmo bombas nucleares estavam nos planos nazistas.  
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No entanto, o primeiro país a surpreender o mundo com uma arma com esse tamanho de destruição foram os 

E.U.A que, a partir do chamado Projeto Manhattan, construiu sua primeira bomba atômica, testada em julho de 

1945 no Novo México. Com o sucesso do Projeto Manhattan, as bombas foram jogadas em Hiroshima e 

Nagasaki, iniciando, definitivamente, a corrida armamentista. 

A partir desse momento, começou a tentativa de construção de armas similares por parte da URSS e de armas 

mais poderosas pelos Estados Unidos. Assim, em 1949, a União Soviética declarou ao mundo que havia 

construído sua primeira bomba nuclear, mas, logo em 1952, os E.U.A já testavam sua primeira bomba de 

hidrogênio, com um poder 750 vezes superior à bomba nuclear.  

Durante os anos de disputa, a bomba mais potente lançada foi em 1961, pelos soviéticos, às vésperas dos 

eventos da chamada crise dos mísseis. A arma, conhecida como Tsar Bomb, possuía uma força original de 100 

megatons, sendo reduzida forçadamente para 57 MT antes do lançamento, visto que a força original poderia 

devastar a Europa. Após a crise dos mísseis, uma série de tratados foram assinados visando a redução do 

armamento nuclear, visto que, uma guerra entre as duas potências poderia ter como consequência a destruição 

do planeta. 

Como visto, a Alemanha nazista já realizava na década de 1940 experimentos com lançamentos de foguetes e 

mísseis, portanto, ao fim da guerra, apesar do julgamento e condenação de muitos nazistas, os principais 

cientistas do país foram repatriados pelos E.U.A e pela União Soviética e passaram a trabalhar em institutos 

militares e aeroespaciais das duas potências. O engenheiro alemão Wernher Von Braun, por exemplo, foi 

fundamental na construção de mísseis balísticos e na criação do programa espacial americano. A contribuição 

desses cientistas e a corrida pela construção de armas potentes, assim, influenciou no próprio desejo de 

alcançar e conquistar o espaço.  

No dia 4 de outubro de 1957, a URSS deu a largada para a corrida com o lançamento do satélite Sputnik I, que 

foi um modelo de teste programado apenas para transmitir um sinal de rádio. A partir desse lançamento, a URSS 

durante a década de 1950 manteve a dianteira na corrida, lançando em 1957 o Sputnik II, tripulado pela cadela 

Laika e, em 12 de abril de 1961, surpreendeu o mundo enviando o primeiro homem ao espaço, o astronauta Yuri 

Gagarin, na Vostok I.  

Pelo lado americano, o primeiro satélite enviado foi em 1958, o Explorer I, a partir dele, uma série de outros 

satélites foram lançados e uma agência espacial foi criada para continuar as pesquisas e o desenvolvimento 

de tecnologias, a NASA (1959). A partir de então, os satélites passaram a ganhar novos objetivos, como 

mapeamento de regiões, espionagem, comunicação e outras funções. Mas, o ponto de 

chegada, definido por John F. Kennedy em 1961 como o solo lunar, até então, não havia 

sido alcançado. 

Apenas no dia 20 de julho de 1969 que a missão americana Apollo 11, tripulada pelos 

astronautas Neil Armstrong e Edwin Aldrin enfim pousou na lua, fazendo com que os 

norte-americanos se tornassem os primeiros homens na história a caminharem sobre 

o solo lunar, encerrando, enfim, a corrida espacial com a superioridade tecnológica dos 

E.U.A.  

 

A Crise dos Mísseis de 1962 

Em 1959, a vitoriosa revolução nacionalista de Fidel Castro retirou do poder o antigo ditador Fulgêncio Batista 

e iniciou em Cuba um período de combate ao imperialismo norte-americano e aproximação à influência 

soviética. Essa manobra política, naturalmente, atraiu para Cuba graves punições e uma relação hostil com o 

vizinho do norte, que tentou interferir na revolução de forma violenta, com a fracassada invasão militar à Baía 

dos Porcos, em 1961. 
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Isolada politicamente no ocidente e sem força econômica e militar para resistir às pressões norte-americanas, 

a transformação de Cuba em um país socialista e a aproximação com a União Soviética garantiram ao país 

proteção e desenvolvimento durante a Guerra Fria. A ilha comandada por Fidel Castro se tornou um importante 

ponto estratégico para a União Soviética e um grande problema para os Estados Unidos. 

Assim, nesta conjuntura, descobrindo a instalação de mísseis norte-americanos na Turquia, apontados para a 

União Soviética, o país socialista decidiu então apoiar a resistência cubana e, estrategicamente, garantiu 

também a construção de bases militares em Cuba, com mísseis nucleares apontados para o rival capitalista.  

Visto isso, em outubro de 1962, o presidente John F. Kennedy anunciou que fotos aéreas de um avião norte-

americano comprovavam a instalação de mísseis nucleares à 145km da costa da Flórida, revelando assim uma 

ameaça ao país e uma possível declaração de guerra dos socialistas. Uma série de tensões 

entre os dois governos ficou conhecida como os “13 dias que abalaram o mundo”, pois, a 

qualquer momento, muitos acreditavam que uma guerra nuclear finalmente teria início.  

Apenas no dia 28 de outubro que os dois países chegaram a um acordo, com o líder 

socialista Nikita Khrushchov decidindo retirar os mísseis de Cuba com algumas condições: 

o fim das interferências americanas em Cuba e a retirada dos mísseis americanos da 

Turquia.  

 

O período de Distensão (Détente) - 1961-1979 

Como visto, durante os chamados “13 dias que abalaram o mundo”, a iminência de uma guerra nuclear e da 

destruição global alertou as potências quanto aos perigos e problemas que uma nova guerra ocasionaria. Assim, 

já em 1963, uma linha direta de comunicação entre Washington e Moscou foi criada, conhecida como o Telefone 

Vermelho. O canal de comunicação surgiu para evitar novamente os atrasos no envio de mensagens que 

aconteceram durante a crise dos mísseis e acelerar negociações mais delicadas, assim como, possivelmente, 

avisar sobre disparos nucleares ou ataques militares sem a autorização de algum dos governos.  

Essa melhoria na comunicação entre os dois países marcou um período da Guerra Fria conhecido como a 

Détente, com um maior diálogo entre as duas potências globais. Além da tentativa de evitar possíveis conflitos 

diretos e da melhoria na comunicação, a crise dos mísseis também teve como consequência a assinatura de 

novos acordos que encerraram a chamada corrida armamentista.  

Tendo em vista que uma guerra nuclear poderia causar uma devastação global e com as tensões de 1962, E.U.A 

e União Soviética decidiram durante a década de 1960 reduzir seus armamentos nucleares. O primeiro acordo, 

já em 1963, foi o Tratado de Moscou, que evitava o desenvolvimento de novas pesquisas e tecnologias 

nucleares bélicas. Apesar de ainda ser bastante conservador, ele não foi o único 

Desta forma, o principal acordo entre os países foi o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP). 

Este tratado foi assinado em 1968 entre Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra e China, que 

concordavam com a redução dos seus arsenais nucleares e com a não transferência de tecnologia nuclear para 

outras nações.  

Desta forma, E.U.A e U.R.S.S resgatavam o diálogo e reduziam as provocações, levando a Guerra Fria um período 

de menor tensão durante as décadas de 1960 e 1970. No entanto, apesar das duas potências 

manterem os diálogos, as cisões internas nos dois blocos marcaram essas duas décadas. 

Assim, tanto do lado capitalista quanto no lado socialista, pessoas questionavam cada vez 

mais as autoridades, a implementação de ditaduras, a falta de liberdade e de igualdade e o 

desrespeito a direitos civis básicos.  

 

 

 



 

 

 

 

6 

 

História 

  

As cisões no bloco socialista 

 

• A ruptura sino-soviética 

Desde 1949, o sucesso da Revolução Socialista de Mao Tse-Tung na China construía na Ásia uma crescente 

potência no bloco que, com o passar dos anos questionava cada vez mais a hegemonia soviética e a 

bipolarização do mundo. O revolucionário Mao Tse-Tung já se distanciava do socialismo soviético ao elaborar 

seus próprios ideais socialistas, voltados para o trabalhador rural e não para o urbano. Mao Também passou a 

discordar, durante a década de 1950, do posicionamento soviético de coexistência pacífica com o bloco 

capitalista.  

Assim, apesar da década de 1960 resgatar os diálogos entre americanos e soviéticos por um lado, por outro 

causou um aprofundamento na distância entre China  e U.R.S.S. Enquanto os soviéticos desejavam manter a 

China como um dos seus Estados satélites, o país de Mao Tse-Tung desejava ter maior poder político e maior 

autonomia, dialogando de igual para igual. Logo, a década de 1960 marcou um período conhecido como a 

ruptura sino-japonesa, com poucos diálogos pacíficos, fronteiras cercadas por tropas e desalinhamento dos 

dois países em diversas decisões, que levaram à fragmentação do bloco socialista.  

 

• A Primavera de Praga (1968) 

Ainda nesta tendência de questionamento ao autoritarismo soviético, um outro problema 

na década de 1960 para a U.R.S.S foi a chamada Primavera de Praga (1968). Este período 

teve início com a chegada de Alexander Dubcek ao poder na Tchecoslováquia, que 

promoveu uma série de reformas no país satélite soviético. As mudanças, realizadas por 

intelectuais do próprio Partido Comunista Tcheco, garantiriam aos cidadãos maior 

liberdade e ao país maior autonomia, promovendo assim uma política de socialdemocracia no país.  

Portanto, dentre as reformas propostas pelo novo líder estava uma maior liberdade política, com o fim da 

hegemonia do partido Comunista, a liberdade de imprensa e judicial e até mesmo a revisão da Constituição, 

garantindo maiores direitos aos cidadãos. Essas mudanças, portanto, alinhariam as duas características dos 

blocos que pareciam impossíveis de coexistirem, a igualdade e a liberdade.  

Buscando uma rápida contenção dessas políticas e evitando que esses ideais se espalhassem pela cortina de 

ferro, a U.R.S.S logo enviou suas tropas com tanques de guerra para ocuparem a capital de Praga e prenderam 

Dubcek, que foi obrigado a assinar um acordo abrindo mão das reformas. Assim, apesar das transformações 

não acontecerem, a população de Praga resistiu de forma bravíssima e não-violenta à ocupação soviética. Com 

estratégias simples, os tchecos pintaram placas de sinalização, realizavam greves, impediam a mobilização dos 

soviéticos e evitaram de todas as formas confrontos diretos, para que um massacre não ocorresse.  

 

As cisões no bloco capitalista 

 

• Guerra do Vietnã (1955-1975) 

Durante a Guerra Fria, diversos processos de independência na África e na Ásia ocorreram, combatendo o 

imperialismo que dominava países dessas regiões desde o século XIX. No caso da península Indochina, durante 

a 2ª Guerra Mundial o processo de libertação da região se intensificou, sobretudo na região vietnamita, 

enfrentando os colonizadores franceses e japoneses. 

Com a libertação, dois regimes diferentes se instalaram: ao norte, o regime socialista de Ho Chi Minh, apoiado 

pela China e pela U.R.S.S., enquanto ao sul, o governo capitalista do católico Ngô Dình Diêm, apoiado pelos 
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 Estados Unidos. A dificuldade no processo de reunificação levou os dois países a um grave impasse, movido 

por tensões, atentados terroristas e o início de uma guerra. 

Os E.U.A, temendo o surgimento de uma nova força socialista através de uma revolução, como fora China e 

Cuba, tentou garantir a supremacia do governo sulista, enviando tropas diretamente para a chamada Guerra do 

Vietnã no início dos anos de 1960. 

Entretanto, a desastrosa campanha americana nos combates levou o Estado a gastos exorbitantes com a guerra 

e atraiu ao longo dos anos diversas críticas da opinião pública, afinal, cada vez mais jovens morriam e dinheiro 

era gasto em uma guerra que se prolongava sem sucessos.  

 

• O movimento Hippie 

Durante a década de 1950, uma geração de jovens atormentados pela 2ª Guerra Mundial e pela atual 

conjuntura do mundo passou a questionar os conceitos de liberdade defendidos pelo capitalismo e 

abandonou os padrões de vida instituídos pelo antigo “american way of life”. Esses jovens, conhecidos 

como a Geração Beat, ficaram conhecidos por escritores como Jack Kerouac e Allen Ginsberg, 

reformularam as ideias de liberdade e influenciaram diretamente um movimento muito maior que se formou 

posteriormente, nos anos 1960, conhecido como a geração Hippie.  

O movimento Hippie, assim como seus antecessores beatniks, formaram uma onda de oposições aos padrões 

vigentes da época. Expressando-se através de uma ideia de contracultura, os hippies americanos questionaram 

o conservadorismo da classe média, passaram a estimular cada vez mais as descobertas sobre o corpo e a 

sexualidade, valorizaram a literatura fantástica, o uso de drogas estimulantes, a música psicodélica e se 

afastavam dos ideais nacionalistas.  

Um dos gatilhos para essa geração foi a Guerra do Vietnã, que se desenrolava ao longo dos 

anos de 1960 e levava milhões de jovens americanos à morte nas florestas vietnamitas. 

Portanto, lemas como “Paz e Amor”, “Proíbam a bomba” “Faça amor, não guerra” entoaram 

os gritos dessa geração em diversos protestos pacíficos pela paz, pelo antimilitarismo e na 

luta por direitos civis de grupos oprimidos. 

 

 

• O movimento negro nos Estados Unidos 

Apesar do fim da escravidão ter marcado a emancipação da comunidade negra após a Guerra de Secessão, 

durante a maior parte do o século XX, nos Estados Unidos, a população negra sofreu com a segregação 

institucionalizada em diversas leis sulistas, como as Leis Jim Crow e a doutrina “Separados, mas iguais”, que 

proibia o acesso de negros a determinados espaços. Além do mais, essa população teve dificuldade para 

conquistar direitos civis básicos e foi perseguida por movimentos extremistas como a Ku Klux Klan e outros 

grupos racistas.  

Desta forma, a população negra nos Estados Unidos, naturalmente, não tinha acesso aos padrões do “American 

Way of Life” e muito menos à propagandeada liberdade, símbolo do país. Assim, a opressão sofrida por esse 

grupo gerou uma série de movimentos contestatórios desde o início do século XX, mobilizados sobretudo por 

um ideal pan-africanista de autores americanos negros, como William E. D. Du Bois, que defendia a união dos 

descendentes africanos e o combate ao racismo.  

Um dos grandes momentos catalizadores do movimento negro norte-americano começou, enfim, no dia 1 de 

dezembro de 1955, quando a costureira negra conhecida como Rosa Parks se negou a ceder seu lugar no ônibus 

para um homem branco, recusando-se obedecer a segregação e iniciando, assim, um movimento de boicote 

aos ônibus da cidade de Montgomery.  
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O movimento liderado por Rosa Parks, que durou de dezembro de 1955 a dezembro de 1956, questionou a 

segregação racial, conquistou o fim dessas políticas segregacionistas no Alabama e impulsionou diversos 

outros movimentos de lutas por direitos civis nos Estados Unidos. 

Uma das grandes lideranças deste movimento, inclusive, foi o pastor negro Martin Luther King Jr. que, inspirado 

na luta de Rosa Parks, também iniciou um movimento pacífico durante a década de 1960, lutando pela conquista 

de direitos civis básicos e liberdade para a população negra. A luta de King o levou ao status de uma das grandes 

lideranças do movimento negro na época e seu pensamento norteou grandes eventos, como a Marcha Sobre 

Washington por Trabalho e Liberdade, em 1963, onde fez o famoso discurso conhecido como “Eu tenho um 

sonho” e, em 1965, as Marchas de Selma a Montgomery, que conquistaram nesse ano o fim da segregação 

racial nos direitos ao voto e à eleição.  

Se por um lado, pessoas como Rosa Parks e Martin Luther King Jr eram ativistas que defendiam táticas de não 

violência e a luta pacífica, por outro, ativistas negros como Malcom X se posicionava de forma mais radical, 

defendendo a autodefesa armada e a revolução negra. A figura de Malcom X esteve muito ligada na década de 

1960 ao islamismo como forma de libertação e valorização da ancestralidade africana, desta forma, Malcom X 

questionou e denunciou a estrutura racista norte-americana e muitas vezes defendeu a impossibilidade da 

convivência natural entre negros e brancos, posicionando-se de forma antagônica aos ideais de King.  

Outro movimento famoso de resistência importante foi o Partido dos Panteras Negras, fundado em 1967. 

Inicialmente era um grupo de autodefesa dos bairros de maioria negra contra os abusos policiais, mais tarde o 

movimento ganhou contornos de um marxismo revolucionário, sendo que algumas alas mais radicais eram a 

favor da revolução armada. O grupo chegou a contar com mais de dois mil membros filiados com sedes em 

todo o país, estes sofreram uma dura repressão policial e um desmantelamento sistemático provocado pelo 

FBI, onde muitos membros foram executados ou presos, um de seus adeptos mais famosos foi a ativista Angela 

Davis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9 

 

História 

  

Exercícios 

 

1. Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, afirmou em 1947: 

“Um dos modos de vida se baseia na vontade da maioria e distingue-se pelas instituições livres, pelo 

governo representativo (...)”. 

O segundo modo de vida baseia-se na vontade de uma minoria, imposta pela força à maioria (...). 

Acredito que a política dos Estados Unidos deve ser a de apoiar os povos livres que estão resistindo à 

subjugação tentada por minorias armadas ou por pressões vindas de fora.” 

(Harold Syrett, Documentos históricos dos Estados Unidos) 

O “segundo modo de vida” a que o presidente norte-americano se refere é o: 

a) comunista. 

b) neoliberal. 

c) fundamentalista. 

d) capitalista. 

e) anarquista. 

 

 

2. (PUC-Camp 2018) Na passagem para o século XX o mundo já era praticamente tal como o conhecemos. 

O otimismo, a expansão das conquistas europeias, e a confiança no progresso pareciam ter atingido o 

seu ponto mais alto. E então, num repente inesperado, veio o mergulho no vácuo, o espasmo caótico e 

destrutivo, o horror engolfou a história: a irrupção da Grande Guerra descortinou um cenário que ninguém 

previra.(...) Essa escalada destrutiva inédita só seria superada por seu desdobramento histórico, a 

Segunda Guerra Mundial, cujo clímax foram os bombardeios aéreos de varredura e a bomba atômica. 

Após a guerra, houve uma retomada do desenvolvimento científico e tecnológico, mas já era patente para 

todos que ele transcorria à sombra da Guerra Fria, da corrida armamentista, dos conflitos localizados nas 

periferias do mundo desenvolvido, dos golpes e das ditaduras militares no chamado Terceiro Mundo. 

Quaisquer que fossem os avanços, o que prevalecia era a sensação de um apocalipse iminente.  

(SEVCENKO, Nicolau. A Corrida para o século XXI. No loop da montanha russa.  

São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 15-16) 

Nas décadas de 1960 e 1970, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos 

a) patrocinaram o estabelecimento de regimes militares nos países latino-americanos com a tarefa de 

combater o avanço do comunismo e manter suas áreas de influência na região. 

b) fortaleceram a ideia de que as forças populares seriam capazes de vencer um exército regular nos 

países latino--americanos e incentivaram a criação de focos de insurreição na região. 

c) foram responsáveis pela difusão de focos de guerrilheiros no continente latino-americano, que 

tinham a função de combater e derrubar os governos ditatoriais através de luta armada. 

d) procuraram enfraquecer instituições militares financiadas por empresários e a estruturação de uma 

máquina repressora, cujo objetivo era combater a oposição ao autoritarismo. 

e) apoiaram os países marcados pela defesa dos ideais democráticos, pela garantia da liberdade de 

imprensa e pelo respeito às instituições e partidos políticos de oposição. 
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3. (ENEM PPL 2013) Embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e a cada vez 

mais frenética corrida armamentista, não foi esse seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram 

usadas. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. 

(HOBSBAWM, E. Era dos extremos: breve século XX: 1914-1991.  

São Paulo: Cia das letras, 1999 (Adaptado).) 

O conflito entre as superpotências teve sua expressão emblemática no(a) 

a) formação do mundo bipolar. 

b) aceleração da integração regional. 

c) eliminação dos regimes autoritários. 

d) difusão do fundamentalismo islâmico. 

e) enfraquecimento dos movimentos nacionalistas. 

 

 

4. "... inspirado por razões humanitárias e pela vontade de defender uma certa concepção de vida ameaçada 

pelo comunismo, constitui também o meio mais eficaz de alargar e consolidar a influência norte-

americana no mundo, um dos maiores instrumentos de sua expansão (...) tem por consequência imediata 

consolidar os dois blocos e aprofundar o abismo que separava o mundo comunista e o Ocidente..."  

 

"... as partes estão de acordo em que um ataque armado contra uma ou mais delas na Europa ou na 

América do Norte deve ser considerado uma agressão contra todas; e, consequentemente, concordam 

que, se tal agressão ocorrer, cada uma delas (...) auxiliará a parte ou as partes assim agredidas (...)"  

 

Os textos identificam, respectivamente:  

a) A Doutrina Monroe e a Organização das Nações Unidas (ONU).  

b) O Plano Marshall e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).  

c) O Pacto de Varsóvia e a Comunidade Econômica Européia (CEE).  

d) O Pacto do Rio de Janeiro e o Conselho de Assistência Econômica Mútua (COMECON).  

e) A Conferência do Cairo e a Organização dos Estados Americanos (OEA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

11 

 

História 

  

5. (ENEM 2016) 

 

A charge faz alusão à intensa rivalidade entre as duas maiores potências do século XX. O momento mais 

tenso dessa disputa foi provocado pela 

a) ampliação da Guerra do Vietnã. 

b) construção do muro de Berlim. 

c) instalação de mísseis em Cuba. 

d) eclosão da Guerra dos Sete Dias. 

e) invasão do território do Afeganistão. 
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Gabarito 

 

1. A  

O presidente norte-americano está se opondo ao comunismo soviético. Seu principal intuito é desqualificar 

este regime, fortalecendo o que ele considera serem qualidades do capitalismo. 

 

2. A 

A disputa por áreas de influencia também se estendeu para os países em desenvolvimento. No caso da 

América Latina, os EUA vão apoiar diversos golpes militares com o intuito de barrar o crescimento dos ideais 

comunistas no continente. 

 

3. A 

Apesar do medo da eclosão de uma nova guerra, a principal característica política desse momento será a 

divisão do mundo em dois grandes blocos: o capitalista, representado pelos EUA e o socialista, representado 

pela URSS após o fim da Segunda Guerra Mundial. 

 

4. B 

Os trechos estão retratando duas ações distintas, um militar e outra financeira e ideológica, lideradas pelos 

Estados Unidos da América em um contexto de Guerra Fria e montagem da bipolaridade. O primeiro texto 

está fazendo referência ao Plano Marshall, um plano de recuperação financeira voltado para a Europa nos 

pós Segunda Guerra Mundial, que também tinha como intuito barrar a expansão das ideias comunistas. O 

segundo texto está descrevendo a formação da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), uma 

aliança militar entre EUA e países da Europa que tinha como prerrogativa a defesa mútua dos seus 

integrantes. 

 

5. C 

A Crise dos Mísseis de 1962 ocasionou um dos maiores momentos de tensão durante o período da guerra 

fria, onde os “13 dias que abalaram o mundo” levou ao ápice a possibilidade de rompimento de uma 

“estabilidade” militar nas disputas ideológicas. 

 


