
 
1 

A. Cartaz alusivo ao Plano Marshall. 

1950. 

Caricatura intitulada “Um espião sob a cortina de ferro” 
publicada no jornal inglês Daily Mail, 6 de março de 1946. 
A personagem é Churchill que tenta espreitar sob a barreira 
onde pode ler-se “Entrada proibida por despacho”. Ao fundo, 
uma tabuleta indica: “Rússia”. 

B. A criação do Conselho de Assistência Económica Mútua, 
1949. 
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GRUPO I 

Leia atentamente todos os documentos 

O TEMPO DA GUERRA FRIA – A CONSOLIDAÇÃO DE UM MUNDO BIPOLAR: O MUNDO 
CAPITALISTA* CONTEÚDO DE APROFUNDAMENTO 

ATIVIDADE 1 - A definição de áreas de influência: estratégias de domínio das duas superpotências  

Doc. 1 - Churchill e a “cortina de ferro”.  DOC. 2 - A divisão da Europa e do mundo em duas áreas 

geopolíticas, segundo Truman. 

No presente momento da História mundial, 

praticamente todas as nações têm de escolher entre 

dois modos de vida alternativos. Esta escolha não é, 

frequentemente, livre. O primeiro modo de vida é 

baseado na vontade da maioria, caracterizado por 

instituições livres, governos representativos, eleições 

livres, garantia das liberdades individuais, liberdade 

de expressão e de religião, e livres da opressão 

política. O segundo modo de vida é baseado na 

vontade de uma minoria que se impõe à força sobre 

uma maioria. Assenta no terror e na opressão, no 

controlo da imprensa e da rádio, na manipulação das 

eleições e na supressão das liberdades individuais. 

Creio que a política dos Estados Unidos deve apoiar 

os povos livres que resistem à subjugação de 

minorias armadas ou às pressões externas. Creio 

que devemos apoiar os povos livres para construírem 

o seu destino como entenderem. 

Harry Truman, Discurso na Sessão do Congresso, 12 

de março, 1947 [tradução adaptada]. 

 

Doc. 3 – A reconstrução económica dos dois blocos no pós-guerra. 

O objetivo do COMECON é promover, pela unidade e 

coordenação dos esforços dos Estados-membros, o fortalecimento e 

melhorar a colaboração e o desenvolvimento da integração económica 

socialista, o desenvolvimento planeado das suas economias nacionais, 

a aceleração da economia e do progresso técnico, o aumento da 

industrialização dos países menos industrializados, o crescimento 

ininterrupto da produtividade laboral, a gradual aproximação dos níveis 

de desenvolvimento económico entre os Estados-membros e a 

melhoria do bem-estar dos povos dos vários Estados-membros. […] A 

política de cooperação económica, científica e técnica entre os vários 

Estados--membros é implementada de acordo com os princípios do 
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Ensaio nuclear americano - lançamento de uma bomba atómica no deserto do Nevada, 1951.  

internacionalismo socialista, […] pela igualdade de direitos e pelas vantagens mútuas da assistência. 

Doc. 4 – O equilíbrio pelo terror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifique a designação geopolítica atribuída à divisão do mundo no segundo pós-guerra. 

2. Transcreva, do documento 2, duas expressões reveladoras de que o autor defende a contenção do 

avanço do “segundo modo de vida”. 

3. Identifique três características da visão do mundo expressas pelo autor do documento 2. 

4. Associe cada um dos elementos relacionados com a geopolítica do mundo no segundo pós-guerra, 

presentes na coluna A, à designação correspondente, que consta na coluna B. 

COLUNA A COLUNA B 

 
(A) Designa a visão política americana sobre o mundo dividido em dois campos e dois 
modos de vida políticos e ideológicos, após a Segunda Guerra Mundial. 
 
(B) Destinou-se a apoiar a recuperação da Europa e a sua aplicação foi gerida através 
da OECE. 
 
(C) Designa a conceção apresentada por Churchill sobre a dependência dos países de 
Leste face à influência e domínio ideológico e militar da URSS. 
 
(D) Designa o político que apresentou a doutrina soviética sobre o mundo dividido em 
dois campos opostos, no qual a URSS representava o campo anti-imperialista e 
democrático. 
 
(E) Designa o ambiente político-militar e ideológico marcado pelo confronto indireto e 
por um clima de rivalidade e de equilíbrio pelo terror entre as duas superpotências  

 
(1) Guerra Fria  

(2) George Marshall 
 
(3) Estalinismo 
 
(4) Plano Marshall 
 
(5) Cortina de ferro 
 
(6) Sovietização 
 
(7) Andrei Jdanov 
 
(8) Doutrina Truman 
 

 

5. Desenvolva, a partir dos documentos 1 a 4, o seguinte tema: 

 

A divisão do mundo em dois blocos no segundo pós-guerra: estratégias de domínio e a afirmação de 

modelos político-económicos antagónicos. 
 

A sua resposta deve abordar, pela ordem que entender, três aspetos de cada um dos seguintes tópicos: 

- a definição de áreas de influência na Europa do segundo pós-guerra; 

- as estratégias de recuperação económica dos dois blocos; 

- a corrida ao armamento e o equilibro pelo terror. 
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Multidão aguarda a passagem do avião americano que transportava 

abastecimentos. Berlim ocidental, 1948. 

ATIVIDADE 2 – O segundo pós-guerra: episódios de tensão entre os dois blocos e estratégias internas e 

externas de afirmação da URSS. 

Doc. 1 – A questão alemã e o bloqueio de Berlim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Explique, a partir do documento 1, três características da situação político-militar representada. 

 

2. Ordene os seguintes acontecimentos: 

(A) Morte de Estaline. 

(B) Crise dos Mísseis de Cuba. 

(C) Formação do Pacto de Varsóvia. 

(D) Visita de Nikita Krushchev aos EUA. 

(E) Construção do Muro de Berlim pela RDA. 

 
 
 

Nota: Adaptado: Manual Porto Editora/ Areal Editores 
 

 
 

BOM TRABALHO 
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