
HISTÓRIA

3ª SÉRIE

GUERRA FRIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E 

ECONÔMICAS: CONTEXTO

AULA Nº 33



OBJETIVOS

❏ Compreender a Guerra 
Fria e seus 
desdobramentos.

❏ Relacionar a Ordem 
Mundial Bipolar e a 
divisão da Alemanha no 
pós-guerra.
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Você lembra como terminou a Segunda Guerra Mundial na
Europa?

Quais foram os principais países vitoriosos na Segunda
Guerra Mundial?

CONHECIMENTOS PRÉVIOS



Você lembra como terminou a Segunda Guerra Mundial na
Europa?
Terminou com a derrota da Alemanha nazista.

Quais foram os principais países vitoriosos na Segunda
Guerra Mundial?
Estados Unidos e União Soviética que faziam parte do
bloco dos Aliados.

CONHECIMENTOS PRÉVIOS



Certamente você já ouviu

falar no Muro de Berlim. Sabe

por que ele foi construído e o

que ele representou durante

sua existência?

Fonte: Folha UOl. Disponível em 
<https://www1.folha.uol.com.br/webstories/cultura/2021/02/o-que-foi-o-
muro-de-berlim/>. Acesso 06.04.2021

PROBLEMATIZAÇÃO



Em novembro de 2019

completaram-se 30 anos da

queda do Muro de Berlim.

Atualmente, seus restos são

visitados por milhares de turistas.

Se constitui como um importante

lugar de memória. Representa

uma experiência dolorosa, mas

que não deve ser esquecida. Memorial em homenagem as vítimas do Muro de 
Berlim. Disponível em <encurtador.com.br/ejHIO> 
Acesso 06.04.2021

CONTEXTUALIZAÇÃO



A guerra Fria consistiu em um conflito

permanente entre os Estados Unidos

e a União Soviética, no qual os dois

lados evitavam o confronto militar

direto, temendo uma guerra nuclear.

Para defender seus interesses e

aliados os dois lados fizeram uso da

propaganda, da espionagem e da

violência.

DEFINIÇÃO DE GUERRA FRIA

Charge publicada pelo cartunista 

Belmonte em 1946.



A Guerra Fria vai do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945,

até o desmembramento da União Soviética em 1991.

Principais características:

❏ Uso da propaganda ideológica;

❏ Corrida por armas mais potentes (tecnologia atômica);

❏ Disputas nos esportes (jogos olímpicos);

❏ Disputa por tecnologias (corrida espacial);

❏ Anticomunismo (EUA) e anticapitalismo (URSS);

❏ Intervenção em áreas de influência.

DEFINIÇÃO DE GUERRA FRIA



Leia a frase do sociólogo francês Raymond Aron
“Guerra improvável, paz impossível”. 

Em que sentido essa frase resume as relações entre 
Estados Unidos e URSS durante  a Guerra Fria?

ATIVIDADE



“Guerra improvável” devido às armas nucleares que

significaria uma mútua destruição. Já “Paz impossível”

representa o conflito de interesses e a incompatibilidade

entre dois sistemas antagônicos (SOCIALISMO = controle

estatal X CAPITALISMO = livre mercado).

CORREÇÃO DA ATIVIDADE



ORIGENS DO CONFLITO

Embora URSS e EUA tenham lutado

no mesmo bloco na Segunda

Guerra suas diferenças ficaram

evidentes, especialmente nos

acordos do final do conflito como o

de Ialta (fevereiro/1945) e

Potsdam (junho/1945) que

definiram os rumos do mundo pós

guerra.
Conferência de Yalta (Crimeia, URSS)  em 
fevereiro de 1945. Da direita para a esquerda 
(Stálin, Roosevelt e Churcill) Disponível em 

<encurtador.com.br/prHKY> Acesso 23.03.2021



ORIGENS DO CONFLITO

No acordo de Potsdam
(junho/1945) ficou
estabelecido que os alemães
deveriam pagar indenizações
e que a Alemanha seria
dividida em quatro zonas de
ocupação: americana,
britânica, francesa e soviética.
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DIVISÃO DA ALEMANHA

Na parte dominada pela União
Soviética foi implantado o sistema
socialista. Na parte ocupada pela
França, Inglaterra e Estados Unidos
continuou capitalista.
A capital Berlim, também foi dividida,
assim dentro dela também existia
uma bipolarização
capitalista X socialista.

Disponível em <encurtador.com.br/pxKS8>. 

Acesso 23.03.2021



Como modo de impedir a fuga dos

habitantes de Berlim Oriental para

a parte ocidental, os soviéticos

construíram um muro em 1961, em

torno da porção capitalista.

Esse muro durou 28 anos e se

tornou no principal símbolo da

bipolarização do mundo.

CONSTRUÇÃO DO MURO DE BERLIM

Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Berlim>. 
Acesso em 23.03.2021



ATIVIDADE

Observe como o jornalista curitibano Roberto Muggiati que
esteve em Berlim se refere ao período da Guerra Fria.
"O mundo mudou, o muro caiu, mas jamais esquecerei aqueles
dias de desesperança da Guerra Fria, do tenebroso conflito
entre duas ideologias que racharam o planeta ao meio, uma
guerra travada no campo psicológico à sombra do terror
nuclear”. Você já sentiu algo parecido? quais conflitos
contemporâneos você acompanhou?

Disponível em <https://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/o-primeiro-inverno-b4d576q9my6q2cif1ayg5447i/>. Acesso em 
25/06/2020.



CORREÇÃO DA ATIVIDADE

Explique como o jornalista curitibano Roberto Muggiati

que esteve em Berlim se refere ao período da Guerra Fria.

Se refere às incertezas e ao medo de uma possível guerra

nuclear, diantes da divisão do mundo entre duas

ideologias (capitalista e socialista).



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.

❏ O muro de Berlim foi o símbolo máximo da Guerra Fria.

❏ Foi construído como uma medida de controle.
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