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“Paz impossível, guerra improvável”

Raymond Aron
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Disputa:

1- De hegemonia qual potência é hegemônica na arena internacional

2- De sistemas ( disputa sistêmica) qual sistema tem melhores condições
de atender às necessidades do ser humano – indivíduo - e das coletividades

IDEOLÓGICAS

POLÍTICAS

EQUILÍBRIO                       QUESTÕE S          DIPLOMÁTICAS  

ECONÔMICAS

MILITARES –
ESTRATÉGICAS

Busca de áreas de influência não definidas pela Conferência de Yalta
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Guerra ideológicaConstrução da Imagem:

- A construção da imagem do “outro” foi usada no período da Guerra Fria
para validar uma série de práticas de perseguições político-ideológicas
que visavam depreciar a imagem daquele que era o “diferente” para
ambas as potências
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Guerra política  Manutenção de posição hegemônica na arena
internacionalgarantia das áreas de influência

→ Plano Marshall  reconstrução da Europa e Japão  barrar possível
“avanço comunista”

→Doutrina Truman = EUA como defensores do “mundo livre” –OTAN 1949

→Criação da aliança do Pacto de Varsóvia contraponto soviético à OTAN

→ URSS destruída, com sérias dificuldades internas + pressão das potências
capitalistas  fechamento da URSS ao mundo capitalista (isolamento)

→ “Estado de Bem Estar Social” no mundo capitalista, principalmente na
Europa
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1- OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) criada em
1949  organização que constitui um sistema de defesa coletiva na
qual os seus Estados-membros concordam com a defesa mútua em
resposta a um ataque por qualquer entidade externa. É uma aliança
liderada pelos EUA e existe até os dias atuais.

2- Pacto de Varsóvia Como uma resposta à criação da OTAN, em
1955 a União Soviética lança uma união dos países socialistas da
Europa Oriental, (exceto Iugoslávia), para evitar que os países se
afastassem da influência soviética e para defender militarmente os
países socialistas que pudessem ser atacados  instrumento da
hegemonia militar da URSS, opondo-se à Otan

Guerra Fria



Guerra Fria



“Guerra militar” corrida armamentista e disputa nuclear
- 1945 –- EUA - bomba atômica
- 1949 – URSS = bomba atômica
- 1952 – EUA = bomba de Hidrogênio
- 1953 – URSS = bomba de Hidrogênio

Corrida espacial
- 1957 –URSS  1° satélite artificial no espaço (Sputnik) e novembro 

do mesmo ano 1° ser vivo (cadela Laika) a bordo do Sputnik 2
- 1958 – EUA  satélite Explorer I ( 4 meses após o lançamento do 

Sputnik)
- 1961 –URSS  1° homem no espaço (Yuri Gagarin)
- 1969 – EUA  chegada do homem à lua (Apolo XI)
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