
Guerra Fria 
 

O início da Guerra Fria, oficialmente, foi em 1945, quando os EUA, lançaram as Bombas-

Atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, mandando um aviso para a URSS, que eles tinham a 

Bomba-Atômica e que se eles atacassem, os EUA destruiriam tudo na URSS. 

A Guerra Fria tem esse nome porque foi uma Guerra que não teve conflitos diretos entre as 

duas superpotências: URSS e EUA. 

Plano Marchal foi um plano elaborado pelos EUA para reerguer a economia dos países 

abalados com a II Guerra Mundial da Europa Ocidental. Os EUA mandavam dinheiro e 

tecnologia, para a Europa Ocidental, mas como os EUA são um país capitalista, tudo q eles 

faziam visava o lucro, e eles sairam lucrando. Por outro lado estava a URSS, que também 

criou um plano para reerguer´a economia dos pa´ses da Europa Oriental, eles criam a 

COMECOM, e por serem uma economia socialista eles não visavam o lucro, e por muitas 

vezes sairam no prejuizo. 

Além do Plano Marchal e da COMECOM, os EUA criam a OTAM (Organização do 

Tratado Atlântico do Norte), ou seja, aquele país q fosse ameaçado de guerra e que 

estivesse aliado a OTAM, receberia todo o apoio dos outros países aliados, em caso de 

Guerra. E a URSS faz a mesma coisa criando o Pacto de Varsória, mas apoiando apenas 

aqueles países que estivessem aliados à eles. 

O "Cerco de Berlim": durante a Guerra fria, a Alemanha foi dividida em duas partes: a 

Alemanha Ocidental, que era capitalista, e recebia influência direta dos EUA, que investem 

muito dinheiro e madam muita tecnologia para a Alemanha Ocidental. De outro lado estava 

a Alemanha Oriental, que recebia influência direta da URSS, e era socialista. Essa disputa 

servia para de um lado mostrar as vantagens do Capitalismo e de outro lado a vantagem do 

mundo Socialista. Mas ainda tinha dentro da Alemanha Oriental, Berlim, que também 

estava dividida entre Berlim Capitalista, abastecida pelos EUA, e a Berlim Socialista, 

abastecida pela URSS. Os EUA começam a investir muito na Berlim Capitalista, para que a 

economia da cidade crescesse e virasse um exemplo dentro do mundo socialista, que o 

capitalismo é o melhor. A URSS se enfurece e corta a estrada que ligava a Berlim 

Capitalista da Alemanha Ocidental, e os EUA começa a abastecer Berlim Capitalista 

atravéz de aviôes e de helicópteros. E 

ntaum é erguido um muro no meio de Berlim, impossibilitando a passagem das pessoas de 

um lado da cidade para outro, e esse muro, tinha cerca elétrica e guardas em guaritas de 100 

em 100 metros (curiosidade: a banda inglesa Pink Floyd, disse que não faria nenhum show, 

enquanto o muro de Berlim não fosse derrubado, e não fez, até que o muro caiu e eles 

fizeram um show ao vivo: "The Wall"_ o muro_). 

O Marcatismo é uma propaganda empregada contra o socialismo pelos países capitalistas. 

Eles aterrorizavam as pessoas, diziam que os comunistas queriam o fim da propriedade 

privada, que eles queriam que teriam que dividir tudo o que tinham, e na verdade não é 

nada disso, os comunistas querem o fim da propriedade privada dos meios de produção. ou 

seja, tudo aquilo que produzisse alguma coisa seria uma cooperativa. 

O acordo de Yalta foi um acordo que EUA e URSS fizeram, onde o mundo foi dividido 

sobre áreas de influência dos EUA e da URSS. Muitas vezes foi respeitado, muitas outras 

não: houve uma bipolarização do mundo, o mundo foi dividido em dois grandes blocos: 

Capitalistas X Socialistas 

 

A Guerra Fria foi uma disputa por espaço, áreas de influência, e Poder.  

 
 


