
1945-1991 “O MUNDO SOB PRESSÃO E MEDO” 

“130”



• Devido o desastre da Segunda Guerra 

Mundial e a criação da ONU em 24/10/1945 

para manter a paz entre as nações, o 

mundo imaginava um período de paz, mas 

não aconteceu

• Logo após a 2 G.M, aconteceu a formação 

de dois blocos, divididos pelas principais 

potências vencedoras da 2 G.M.:

• EUA “bloco capitalistas” x URSS “bloco 

socialistas

EUA X URSS – GUERRA IDEOLÓGICA “131”



• Ao ser perguntado sobre que 

armas seriam usadas no caso 

de uma Terceira Guerra 

Mundial, o cientista Albert 

Einstein respondeu: “Não sei 

com que armas a Terceira 

Guerra Mundial será lutada. 

Mas a Quarta Guerra Mundial 

será lutada com paus e 

pedras”.

CURIOSIDADE



PARA SE TER ALIADOS, TEM QUE TER “BOAS” ESTRATÉGIAS... “131” 

CHURCHILL “CORTINA DE FERRO”



• 1947- Doutrina Truman: Sistema político e econômico, com o objetivo de conter 

(Militar) o avanço soviético a países capitalistas. É considerada a Declaração de 

guerra aos Soviéticos

• 1948- Plano Marshall “George Marshall, General”: apoio econômico aos países 

necessitados. Doações e empréstimos feitos para reconstruir países destruídos e 

tê-los como aliados

• 1949- OTAN: Organização do Tratado do Atlântico Norte: Montar bases nos países 

aliados. Pacto militar com países aliados e interferência nas relações econômicas

• 1949- COMECOM: Conselho para assistência econômica mútua: Auxílio mútuo 

entre os países; se protegerem do Plano Marshall 

• 1947: Escritório de informações dos Partidos Comunistas (Cominform): objetivo 

era promover o intercâmbio de informações e coordenar as ações dos vários 

partidos comunistas da Europa. Serviria como instrumento de política externa

• 1955- Pacto de Varsóvia: bases nos países aliados, pacto militar e econômico 

contra os inimigos

E AS ESTRATÉGIAS COMEÇARAM, O CLIMA ANTICAPITALISTA E 

ANTICOMUNISTA SE ESPALHARAM... “131”



DURANTE TODA A GUERRA FRIA, EUA E URSS

ALIMENTARAM UMA INTENSA RIVALIDADE EM TODOS 

OS SEGMENTOS. VEJAMOS:



➢ Em meio a competição de quem era o 
mais forte, a quantidade de armas 
produzidas foi tão grande que daria para 
destruir o mundo. Todo dinheiro gasto, 
daria pra acabar com a fome do mundo

➢ Alianças e aumento de tropas militares 

➢ Mísseis apontados para o inimigo 
deixando um clima tenso por décadas

➢ 1945- EUA já tinha a bomba nuclear

➢ 1949- URSS também tinha a Bomba 
Nuclear

➢ Objetivo: Intimidar o inimigo pelo medo

➢ Até abrigos Nucleares foram construídos 
para proteção

CORRIDA ARMAMENTISTA “EQUILÍBRIO DO TERROR”



➢ O Ápice da rivalidade e do medo entre EUA e URSS, ficou conhecido como os 13 dias de 

terror 

➢ EUA em sobrevoo de espionagem a ilha de cuba descobriu mísseis nucleares da URSS em 

solo cubano (que tinha passado pela revolução cubana em 1959, e aderido ao bloco 

comunista em 1961).

➢ Esses mísseis com grande poder de destruição, chegaria a território norte-americano em 13 

minutos.  A notícia foi dada pela TV, causando grande temor no mundo

➢ Cuba aceitou a instalação desses mísseis para evitar que os EUA financiassem cubanos 

capitalistas exilados após a revolução

➢ URSS ameaçava manter os mísseis apontados, até que os EUA retirassem os mísseis 

instalados na Turquia que também lhe traria perigo

➢ Resolução: URSS aceitou tirar os mísseis, desde que: Os EUA não ameaçassem mais invadir 

a ilha de Cuba e retirassem os mísseis da Turquia

➢ Assim os 13 dias mais tensos da Guerra Fria terminou, onde uma guerra nuclear esteve bem 

próximo

16 A 28 DE OUTUBRO DE 1962: CRISE DOS MÍSSEIS



• Após a 2.G.M, vimos que a Alemanha foi dividida pelos vencedores 

• 1949- os países ocupantes dividiram em duas Alemanha:

• Ocidental: RFA- República Federal da Alemanha (EUA, Inglaterra e 
França), de influência capitalista

• Oriental: RDA- República Democrática Alemã (URSS), de influência 
comunista

• Durantes os anos, começou uma intensa migração dos alemães 
orientais para o lado ocidental. 3 milhões mudaram de lado

• “Muro de Berlim” ou “ Muro da Vergonha”: O lado Oriental resolveu 
construir o muro dividindo a cidade de BERLIM para evitar mais 
perdas, esse muro tinha: 155km; 302 torres de observação, 127 redes 
de alarmes eletrificados. 11 mil soldados vigiando e 259 cães.

• Famílias e amigos de um dia para o outro se separaram por anos e 
muitos nunca voltaram a se ver. 136 pessoas morreram, 200 feridas e 
3.000 presas

• 09/11/1989:  Após acordos entre os governos a população alemã foi as 
ruas e começaram a quebrar o muro, simbolizando assim o começo do 
fim da Guerra Fria

1961-1989 “O MURO DE BERLIM” 





➢ A Guerra da Coreia (1951-1953). Após o fim da 2 

Guerra Mundial, Japão que dominava a Coreia deixou 

o país.

➢ Os Aliados em 1948 resolveram dividir o país em 

Coreia do Sul (Capitalista) e do Norte (Comunista)

➢ 1950: Depois de dois anos de conflitos na fronteira, os 

norte-coreanos apoiados pelos exércitos da URSS e 

da China (Comunista desde 1949), invadiram o lado 

Sul da Coreia. 3 anos de lutas, 3 milhões de mortos, 

sendo a maioria civis.

➢ Em 1953 foi assinado um acordo de paz mediado pela 

ONU, onde ninguém saiu vencedor e a situação voltou 

como era no início. Ou seja, nada mudou e mais 

mortos para a estatística de mortos pela ganância do 

poder supremo das grandes potências

GUERRA FRIA SÓ ENTRE EUA E URSS. “GUERRA DA 

COREIA”



✓ Após anos de tensão devido a sistemas de governos 
diferentes, o vietcongues do norte apoiados pelos 
comunistas atacaram o Sul apoiados pelos capitalistas

✓ Em 1964, os EUA resolveu entrar diretamente no conflito, 
com soldados e armamentos

✓ Os soldados norte-americanos com armamentos modernos 
não deram conta das táticas de guerrilha dos vietcongues 
que conheciam bem as matas e o território

✓ Após milhares de mortos e grande pressão dos norte-
americanos nos EUA, que pediam a retirada dos soldados 
da Guerra. O Governo dos EUA se retiraram em 1975, sendo 
considerada a pior derrota em toda sua História.

✓ O Conflito terminou com base de 1 milhão de mortos e 2 
milhões de mutilados e feridos

✓ A Guerra chocou o mundo, até porque ela foi transmitida 
pela TV por todo o mundo 

✓ Em 1976 o Vietnã foi reunificado com domínio Comunista

1959-1975- GUERRA DO VIETNÃ



➢ 1957: 1 satélite Sputnik I (Viajante) 

➢ 1957: 1 foguete tripulado Sputnik II, com a 
cadelinha Laika, primeiro ser vivo no 
espaço. Morreu horas depois

➢ 1961: 1 foguete tripulado por um homem 
no espaço, Vostok I, Yuri Gagarin (“ A 
terra é azul” e “Olhei para todos os lados 
e não vi Deus”) e 1964 a primeira mulher 
Valentina Tereshkova

➢ 1958: Criação da NASA e 1 satélite 
Explorer I

➢ 1969: 1 Homem na Lua, Apollo 11, Neil 
Armstrong e Edwin Aldrin. 

➢ Após anos de rivalidade no espaço, URSS 
e EUA se uniram em nome do avanço 
tecnológico no espaço e a disputa perdeu 
o sentido

SAIBA MAIS... CORRIDA ESPACIAL. PRINCIPAIS AÇÕES 

EM BUSCA DO DOMÍNIO NO ESPAÇO



✓ As propagandas contra o inimigo eram usadas no teatro, cinema, 
desenhos, seriados, rádios esportes

✓ Hora a propaganda visava mostrar o progresso e as vantagens de seu 
governo, hora se utilizavam de ataques e menosprezo ao inimigo

✓ Característica das propagandas do EUA: Mostrar os bens de 
consumo, seus super-heróis, histórias em quadrinho, desenhos 
animados a luta do bem contra o mal. A superioridade norte-
americana, demonstrando sempre que havia liberdade de escolha, 
crescimento e não opressão como na URSS

✓ Característica Soviética: Denunciava os problemas sociais dos 
países capitalistas, desigualdade, fome, violência, mortalidade 
infantil. Mostrando que os capitalistas eram anti-humanos, 
burgueses. Pregavam que o mais importante seria a vida simples no 
campo, do trabalhador da cidade, um país igualitário sem injustiças

GUERRA DAS PROPAGANDAS



➢ Jogos Olímpicos: As disputas entre EUA e URSS para 
estarem em primeiro no quadro de medalhas, era muito 
acirrada. Levaram inclusive os EUA e aliados a 
boicotarem a Olimpíada de Moscou em 1980. A 
resposta dos soviéticos e aliados viria na Olimpíada 
seguinte em Los Angeles 1984.

➢ Essa disputa política, mostrou o triste lado político 
prejudicando o lado humano. Muitos atletas jamais pisaram 
em arena olímpica.

➢ Lembrando que ao longo dos jogos olímpicos nos países-
sede, muitos países eram proibidos ou se recusavam a 
participar em forma de protestos pelas rixas do momento

➢ Os atletas também aproveitavam para protestar: 1968 no 
México, os medalhistas Tommie Smith e John Carlos norte-
americanos usaram uma saudação consagrada do grupo 
Panteras Negras (combatiam o racismo), para protestarem 
contra a desigualdade racial

DISPUTAS NO ESPORTE



▪ Durante a Guerra Fria ter informações do 

inimigo era essencial. Para isso criaram 

serviços de inteligência

▪ 1947: CIA- Agência Central de Inteligência

▪ 1954- KGB- Comitê de Segurança do Estado

▪ Lembrando que o trabalho de um espião 

trazia muitos perigos. Havia treinamentos 

para se infiltrarem nas agências inimigas e 

recrutarem pessoas que topariam trair a 

própria nação.

▪ Hoje em dia essa espionagem acontece, 

porém, por meio virtual

▪ Muitas pessoas morreram por terem sido 

descobertas, traindo ou simplesmente por 

suspeita de traição

SAIBA MAIS... ESPIONAGEM “CAÇA AS BRUXAS”. CIA X 

KGB



• Comitê de Atividades antiamericanas: Joseph 

McCarthy “Inquisidor moderno”, Senador nos 

EUA, emplacou uma verdadeira perseguição 

aos comunistas

• Esse período de histeria contra comunistas 

ficou conhecido como Macarthismo.

• Era estimulada a delação e perseguição a 

qualquer um que supostamente fosse 

simpatizante ao comunismo

• Muitos atores, escritores, professores, 

cientistas, políticos e cidadãos em geral foram 

atingidos, perdendo seus empregos, cargos, 

sendo até presos. Charles Chaplin deixou o 

país por ser considerado simpatizante do 

comunismo

1950-1956 “CAÇA ÀS BRUXAS” NOS EUA “134”



• O Casal de físicos nucleares norte-americanos, Ethel e 

Julius Rosemberg, foram condenados à morte em 1951. 

Supostamente forneceram informações sobre a fórmula da 

bomba nuclear (faziam parte do Projeto Manhattan). 

• Em 1949 a URSS já havia informado o domínio da bomba 

nuclear. Essa rapidez que levou a CIA a denunciar o casal 

como traidores da pátria

• A opinião pública mundial protestou, manifestações 

ocorriam em todo o planeta. No dia 19 de junho de 1953, 

Ethel e Julius Rosenberg foram executados na cadeira 

elétrica.

• Durante o processo, os Rosemberg insistiram em sua 

inocência.

• Em uma de suas últimas cartas antes de ser eletrocutada, 

Ethel Rosenberg escreveu: "Meu marido e eu deveremos ser 

vingados pela História. Nós somos as primeiras vítimas do 

fascismo americano." 

VÍTIMAS DA ESPIONAGEM E DO PERÍODO  “CAÇA AS 

BRUXAS” “134”



APÓS O FIM DA 2 G.M. OS PAÍSES AFRICANOS 

LUTARAM POR SUA LIBERDADE “135”



• NeoColonialismo ou Imperialismo 

(séculos XIX e XX): Em busca de 

mercado consumidor, matérias primas 

e mão de obra barata (M.M.M) grandes 

potências dividiram a África e Ásia

•

ANTECEDENTES: CONFERÊNCIA DE BERLIM 

1884/1885



• Dentro do continente africano surgiu um sentimento 
nacionalista, um sentimento de afirmação da negritude, 
uma valorização da cultura dos negros.

• Esse sentimento passou a gerar movimentos contra os 
dominadores, principalmente depois de terem voltado 
da guerra, após terem lutado a favor de países que nem 
eram de suas origens

• Devido aos gastos e destruição da guerra, os 
colonizadores não tiveram força para sufocarem as 
lutas de independência africana

• A ONU também ajudava a fomentar o desejo de 
liberdade dos povos africanos

• Além de EUA e URSS, buscando países aliados para 
compor seu sistema político, alimentavam essas lutas 
internas na África para que grupos aliados dominassem 
o poder

FATORES QUE INFLUENCIARAM A BUSCA POR 

INDEPENDÊNCIA “135”



• "De nada vale a liberdade, se não 

temos a liberdade de errar".

• "Seja a mudança que você quer ver 

no mundo".

➢ 1955- Conferência de Bandung 

(Indonésia): Reunião de 29 países Afro-

asiático. Seu objetivo era promover uma 

ajuda mútua entre eles, já que ambos 

sofreram com a exploração das grandes 

potências, além de lutarem contra o 

racismo e contra a colonização. Nesse 

encontro que surgiu os termos de 

“Países de 3 mundo” e  “Países não 

alinhados”.

➢ Devido a décadas e séculos de 

exploração e divisão interna, esses 

países sofrem até hoje com lutas étnicas, 

atraso econômico, tecnológico e 

industrial

DESCOLONIZAÇÃO DA ÁFRICA E 

ÁSIA



VOLTANDO AO BRASIL “139”



• Após navios brasileiros serem afundados por navios alemães. Vargas fez uma 

aliança com os EUA e declarou guerra aos países Fascistas, contrariando assim 

suas praticas fascistas no Brasil

• Com o fim da Guerra e a derrota dos fascistas, cresceu a pressão (estudantes e 

exército) pra cima de Vargas em acabar a ditadura no Brasil.

➢ Vargas pressionado, começou a anistiar os presos políticos e permitir a formação 

de partidos políticos (UDN, principal oposição). Além de convocar uma nova 

assembleia e marcar novas eleições para 02/12/45

➢ Tudo estava caminhando para o fim de uma era, de uma forma amigável e 

democrática, afinal Vargas sabia o que estava fazendo. Mas quando se tratava de 

Vargas tudo podia mudar

DESGASTES NO GOVERNO LEVARAM A DITADURA DE 

VARGAS AO FIM



✓ Setores que apoiavam Vargas começaram a ir as ruas 
pedindo sua permanência, principalmente trabalhadores 
urbanos

✓ Esse grupo apoiava novas eleições, porém com Vargas 
concorrendo ao cargo de Presidente 

✓ Comunistas apoiados pelo aval da URSS, apoiaram o 
movimento, afinal ele lutou contra os Nazifascistas na 
Guerra

✓ Vargas gostando das manifestações, começou a 
reverenciar os manifestadores demonstrando carisma por 
eles

✓ A gota d’água: 25/10/45 Vargas, nomeou seu irmão 
Benjamim Vargas a chefe da Polícia do Distrito Federal. 
Havia rumores que ele prenderia todos generais de 
oposição

✓ Esperando novo golpe os militares resolveram depor 
Vargas do poder em 29 de Outubro de 1945

✓ No mesmo ano Vargas foi eleito Senador do Rio Grande 
do Sul 

MOVIMENTO QUEREMISTA- “QUEREMOS GETÚLIO”



1945 FORMAÇÃO DOS PRINCIPAIS PARTIDOS 

POLÍTICOS NO BRASIL “139”



✓ José Linhares (Presidente do STF), 

primeiro na linha de sucessão já que 

Vargas não tinha vice,  terminou o 

mandado de Vargas que iria até Janeiro 

de 1946.

✓ Dutra foi eleito democraticamente, 

saindo pelo partido PSD e apoiados 

pelo partido de Vargas PTB.

✓ Dutra era ministro de Guerra no 

governo de Vargas, esse apoio rendeu-

lhe vitória nas eleições, derrotando a 

grande rival UDN de Eduardo Gomes, 

oficial da Aeronáutica

REDEMOCRATIZAÇÃO: 1946-1951 GOVERNO EURICO 

GASPAR DUTRA



▪ Mandato de 5 anos; 

▪ Voto universal e secreto para maiores 

de 18 anos, além de alfabetizados. O 

voto também era obrigatório

▪ Manteve a CLT e o direito de greves. 

Porém a interferência do Estado nos 

sindicatos continuavam, manteve as 

estruturas do Estado Novo

▪ A nova constituição era uma mistura de 

conservadorismo com liberalismo

LÁ VEM ELA DE NOVO. NOVA CONSTITUIÇÃO, A 

QUINTA DO BRASIL



✓Dutra se aliou ao EUA, com isso começou a caçar os comunistas no Brasil e tirar de 

seus mandados todos políticos comunistas. O partido comunista no Brasil era o maior 

na América Latina, tendo Luis Carlos Prestes como Senador pelo Distrito federal com 

maior números de votos

✓Totalmente Autoritário, não respeitava as leis da nova constituição, dominou 

praticamente todos os sindicatos do Brasil, fechou o partido comunista e passou a 

persegui-los

✓Não reajustou o salário mínimo dos trabalhadores o que gerava revoltas e greves, 

todas elas reprimidas com muita violência, além dos Estudantes que passaram a fazer 

muitos manifestos contra suas atitudes antidemocráticas

✓Dutra desagradou as camadas mais populares, as eleições estavam chegando e o 

povo queria alguém que olhasse pra eles de volta, e esse cara tinha apelido, “PAI DOS 

POBRES”

GOVERNO DUTRA E A GUERRA FRIA “141”



ELE ESTÁ DE VOLTA... VARGAS 1951/1954 “139 E 140”



✓Getúlio voltou com propostas nacionalistas, aumentou o salário do trabalhador

✓Desenvolvimento das Estatais, como vimos no módulo anterior quando ele abraçou 

a causa dos nacionalistas “O Petróleo é Nosso”

✓Vargas tinha um grande jogo para jogar, de um lado nacionalistas contra a entrada 

do capital estrangeiro, logo contra os capitalistas (EUA), e do outro, membros da UDN, 

militares e conservadores à favor da entrada do capital estrangeiro

✓Mais uma vez a missão de Vargas era equilibrar os grupos opositores no Brasil

✓Além das Estatais, Vargas nomeou João Goulart para assumir o Ministério do 

trabalho, o mesmo defendia um aumento salarial de 100%

✓Todas essas medidas desagradavam muito as elites conservadoras e gerava grande 

pressão em cima de Vargas

✓Vargas foi atraindo cada vez mais inimigos e membros da UDN começaram a agir 

cada vez mais forte contra seu governo

A UDN PERDEU DE NOVO NAS ELEIÇÕES E VIROU PEDRA NO 

SAPATO DE VARGAS “140”





• 1 capítulo: Carlos Lacerda membro da UDN apoiados por 

militares e elites, começou a publicar vários artigos em jornais 

criticando o governo de Vargas de corrupto e comunista

• 2 capítulo: O atentado da Rua Tonelero: Em Agosto de 1954, 

Lacerda sofreu um atentado a bala na porta de seu prédio.

• Nesse atentado acabou morrendo o Major Rubens Vaz que 

estava protegendo Lacerda, já que o mesmo vinha recebendo 

muitas ameaças

• Atingido somente de raspão no pé, Lacerda acusou os 

membros do Palácio do Catete do atentado (Vargas)

• A morte do Major, causou grande comoção na população, logo 

começaram as investigações que levaram o atentado a ligações 

com o irmão de Vargas e um Chefe da Guarda Pessoal de 

Vargas (Gregório Fortunato)

• Após o resultado, as Forças Armadas pressionaram Vargas a 

renunciar o cargo novamente

VARGAS X CARLOS LACERDA “O SR. GETÚLIO VARGAS, SENADOR, NÃO DEVE 

SER CANDIDATO À PRESIDÊNCIA. CANDIDATO, NÃO DEVE SER ELEITO. ELEITO, 

NÃO DEVE TOMAR POSSE. EMPOSSADO, DEVEMOS RECORRER À REVOLUÇÃO 

PARA IMPEDI-LO DE GOVERNAR” “140”





• 19 dias depois do atentado a Lacerda, Vargas não 
aguentou a pressão e resolveu entrar para história 
de uma forma que chocou o Brasil e o mundo, com 
um tiro no próprio coração no Palácio do Catete

• Vargas, em sua carta testemunho alegou que não 
aguentava mais pressões de grupos políticos 
internos e forças externas contra sua luta a favor do 
povo

• A população entrou em grande comoção, além de 
sair quebrando vários jornais no RJ. Vargas passou 
a ser um grande herói que teve sua vida 
interrompida por inimigos do povo brasileiro

• Mediante a revolta do povo contra esses grupos 
opositores, evitaram um novo golpe, e mantiveram o 
Vice, que era Café Filho até o final do mandato e 
asseguraram novas eleições democraticamente para 
um novo presidente do Brasil

24/08/1954- VARGAS COMETEU SUICÍDIO




