
Guerra Fria

Cronologia 1991

Fim da 
URSS

Comparativo equivalência:

Formação da Guerra Fria

Séc. XIX

Capitalismo 
Monopolista

Competitividade entre 
burguesias nacionais

contradições

1914-8

10 GM

Revolução Russa

Nazi-Fascismo 1939-45

20 GM Guerra Fria

EUA

•Ideologia capitalista

•Propriedade privada 
dos meios de produção

•Economia de mercado

URSS

•Ideologia socialista

•Propriedade estatal 
dos meios de produção

•Economia planificada

EUA x URSS

Formação da Guerra Fria 
Divisão

Conferências para o Pós-Guerra
• Yalta

– Áreas de influência dos 
EUA e da URSS

• Potsdam
– Divisão da Alemanha e de 

sua antiga capital, Berlim

1961

Doutrina geopolítica
• Churchill: “cortina 

de ferro” (1946)

• Doutrina Truman 
(EUA)
– Ação americana
– Caráter global
– Contenção do 

comunismo

• Doutrina Brejnev 
(URSS)
– Ação soviética
– Área de influência
– Preservação do 

comunismo

•Agressividade

•Fase da Contenção

•Contexto: Primavera 
de Praga (1968)

•Fase da Coexistência 
Pacífica



Principais eventos: influência 
econômica

• Bretton Woods (1944)

– Fim do padrão ouro
– Início do padrão 

dólar-ouro

• EUA – Banco Central 
americano
– Financiador de 

última instância

Aumento do controle americano sobre 
o andamento da política mundial

Principais eventos: influência 
econômica

• EUA
– Plano Marshall (1947)

• URSS
– Criação do 

COMECON (1949)
• Novas funções frente 

ao Plano Marshall

Principais eventos: 
organizações militares

• OTAN (1949)
– Defesa mútua
– Influência americana 

no bloco capitalista

• Pacto de Varsóvia 
(1955)
– Defesa mútua
– Contenção 

estratégica frente ao 
Ocidente

Principais eventos: corridas: 
armamentista e espacial

Corrida armamentista

Corrida espacial

•Valor ideológico

•Desenvolvimento 
tecnológico

Capacidade de contenção
“Equilíbrio do 

Terror”

Características: ideologia e 
propaganda

• EUA
– Macartismo
– Influência do governo
– Indústria cultural

• URSS
– Controle político 

sobre imprensa e 
artes

Realismo Socialista

Carta da ONU

Soberania

[A ONU é] baseada no 
princípio da igualdade 
soberana de todos os 
seus membros; 

Artigo 20; parágrafo 10

Autodeterminação

Desenvolver relações de amizade 
entre as nações baseadas no 
respeito do princípio da igualdade 
de direitos e da 
autodeterminação dos povos, e 
tomar outras medidas apropriadas 
ao fortalecimento da paz 
universal; 

Artigo 10; parágrafo 20

Características: tendência de 
juridicidade no SI



Características: tendência de 
juridicidade no SI

• ONU

– Sistema com
• Legitimidade 

• Força 

• Assembléia Geral
– Participação: todos
– Direito igual

• Voto e discurso

• Conselho de 
Segurança
– 15 membros

• 5 permanentes
– Direito de veto

Fatores da crise no SI
Assimetrias econômicas

URSS – Bloco Socialista

EUA – Bloco Capitalista

Terceira Revolução Industrial

Redução do crescimento do 
PIB

Novas formas de crescimento da 
economia

Desdobramentos no Bloco Socialista
Crescente ilegitimidade soviética 

sobre o Leste Europeu

Poder = uso da 
força

Crise econômica

Incapacidade de 
controle da regiãoX

Leste Europeu: vacuidade de poder
EUA x União Européia

Expansão 
da OTAN

Expansão 
da UE


