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O que se entende por Guerra Fria 

Guerra Fria



Final da segunda guerra  estabelecimento das áreas de influência
das potências vencedoras (URSS e EUA)na Europa, oceanos e mares :

CONFERÊNCIA DE YALTA – 1945- estabelecimento de lógica bipolar
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Proposta do estabelecimento de zonas de influência  “desnazificação” da Europa
com eleições livres em 1948

1947Doutrina Truman EUA dispõe-se a ajudar – politica e materialmente - Estados 
com governos estabelecidos que lutassem contra guerrilhas comunistas ( proposta do 
presidente Truman enviada ao congresso dos EUA em função das guerrilhas na Grécia 

e na Turquia)
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“ Os povos livres do mundo olham para nós, buscando  apoio para a manutenção de 
suas liberdades.  Se nós erramos em nossa liderança , podemos pôr em perigo a paz 

do mundo - e ,certamente, pôr em perigo  o bem-estar da nossa própria nação”  
Truman ao congresso dos EUA em março de 1947



- EUAdefensor do “mundo livre”
Doutrina Truman – 1947

Defesa de suas áreas de influência –”áreas livres” contra “ perigo 
comunista” .

- Ação dos EUA – “ Gendarme “ (policial) do Mundo  lógica da
Segurança Coletiva MAS diferente da proposta de Roosevelt com
apoio de maioria democrata do congresso à época da Conferência de
Yalta  associação com URSS, Grã-Bretanha e França para a
manutenção da paz
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A expressão "Guerra Fria" surgiu....

- No século XIV, elaborada por Don Juan Manoel ( sobrinho do rei
castelhano Afonso X, o sábio) , envolvido nas guerras de Reconquista
contra a ocupação moura no território da península Ibérica “disputa que
não termina nem com honra nem com a paz”

- Em 1947, quando o assessor presidencial americano Bernard Baruch
usou o termo para se referir à intensa rivalidade entre Estados Unidos e
União Soviética após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
- Em um artigo do escritor britânico George Orwell – pseudônimo de Eric

Arthur Blair
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