
HISTÓRIA

9º ANO

O MUNDO BIPOLAR E A DISPUTA ENTRE EUA E URSS: 

CAPITALISMO X SOCIALISMO

Aula 51



OBJETIVO

Identificar o contexto histórico
denominado Guerra Fria que desdobrou-
se entre os anos de 1945 a 1989,
envolvendo as forças dos Estados Unidos
e da União Soviética.
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Você sabe definir 
capitalismo?

E socialismo?

Símbolo do McDonald's e foice e martelo - Wikimedia Commons 
encurtador.com.br/bDIKO. Acesso 30.03.2021



Capitalismo é o sistema econômico baseado nos bens

privados e na liberdade econômica visando o lucro.

Socialismo é uma doutrina política e econômica que

defende a coletivização dos meios de produção e o fim

das classes sociais.



Como as divergências
ideológicas entre os EUA e a
URSS impactaram o mundo
pós Segunda Guerra
Mundial?



Quando ouvimos a palavra “guerra”, geralmente nos vêm

à mente bombas, tiros, gritos desesperados, fogo e

fumaça - uma série de imagens muito “quentes”. Porém,

um “guerra fria” de imagens, de discursos, de

espionagem, de conquistas de áreas de influência e de

competição científica e esportiva também é possível.

GUERRA FRIA



DEFINIÇÃO DE GUERRA FRIA

A Guerra Fria consistiu em um
conflito permanente entre os EUA
e a URSS, no qual os dois blocos
evitavam o conflito militar direto
temendo que o uso de armas
nucleares levasse à destruição de
ambos.

Charge publicada pelo cartunista 
Belmonte em 1946.
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● Essa Guerra é chamada de Fria porque não houve

verdadeiramente uma guerra ou conflitos diretos entre os

EUA e a URSS.

● Em outros países, contudo, ocorreram conflitos armados

que envolveram forças comunistas e forças capitalistas,

por exemplo, as Guerras do Vietnã e da Coreia.

GUERRA FRIA 

Compreendeu por que Guerra Fria?



● Corrida Armamentista;

● Corrida Espacial;

● Disputa nos esportes (Olimpíadas);

● Espionagem;

● Conquista de áreas de influências;

● Forte uso da propaganda para desqualificar o inimigo;

● Perseguição aos opositores (anticomunismo nos EUA e 

antiamericanismo na URSS).

CARACTERÍSTICAS GERAIS



CAPITALISMO x SOCIALISMO

PROPOSTA CAPITALISTA:

.Riqueza material

.Individualismo

.Consumismo

.Democracia

.Livre mercado

PROPOSTA SOCIALISTA:

.Igualdade social

.Coletivismo

.Sociedade sem classes 

.Controle Estatal

.Economia planificada



ATIVIDADE

Capitão América desafia hordas
comunistas”, capa da HQ “Captain
America”, n. 78, nov. 1954.

Explique como o personagem
Capitão América foi utilizado como
propaganda pelos EUA na Guerra
Fria.



CORREÇÃO

O Capitão América representa os Estados Unidos. (O termo

“América” era entendido como sendo os Estados Unidos e,

portanto, uma tradução mais correta do nome do personagem

poderia ser “Capitão Estados Unidos”.) Os Estados Unidos são

representados como invencíveis, seu governo e forças armadas

estão vigilantes para proteger o mundo da ameaça comunista.

Já os monstros a serem vencidos são identificados com o

comunismo.



ORIGENS DO CONFLITO

1945: Conferência de Yalta. 

Sentados estão (da esq. 

para a dir.) Churcill (Grã-

Bretanha), Roosevelt (EUA) 

e Stálin (URSS).

Churchill, Roosevelt e Stalin.
Disponível em:  
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_de_Ialta#/media/Ficheiro:Yalta_summit_1945_with_
Churchill,_Roosevelt,_Stalin.jpg> Acesso em 13 jul. 2020.



ORIGENS DO CONFLITO

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Simbolo_ONU.png> Acesso 
em: 15 jul. 2020.

1945: Conferência 
de Potsdam: divisão 
da Alemanha em 
quatro zonas de 
influência.



❏ O então ex-primeiro-ministro britânico faz um discurso que é

considerado o marco deflagrador da Guerra Fria;

❏ As palavras de Churchill vão revelar que as relações dos

então Aliados (URSS, EUA e Reino Unido) encontravam-se

deterioradas;

❏ Existia uma “Cortina de Ferro” dividindo o Mundo!

ORIGENS DO CONFLITO



A CORTINA DE FERRO

Disponível em: <http://historiadobrasilja.com/russia-por-que-o-gigante-sovietico-caiu/russia-e-a-urss/> Acesso em: 13 jul. 2020.

Em vermelho, países

que foram libertados

do domíno nazista na

2ª Guerra pelo

Exército soviético.



ATIVIDADE

Escreva o nome de alguns países que compunham a 
Cortina de Ferro.



CORREÇÃO

Escreva o nome de alguns países que compunham a
Cortina de Ferro.
URSS, Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária,
Tchecoslováquia e Iugoslávia.



RETOMADA

❏ A Guerra Fria foi um conflito que envolveu as forças

políticas e ideológicas dos Estados Unidos e da União

Soviética.

❏ Tem origem nos tratados do final da Segunda Guerra

Mundial.

❏ A “Cortina de ferro” é o nome como ficou conhecido o

bloco de países comunistas da Europa Oriental.
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