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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS GERAIS 

 

 A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções mundiais ocorrido entre 1939 

e 1945, que se estendeu pela Europa, pela África e pela Oceania. As principais causas do 

conflito podem ser resumidas pelo expansionismo territorial da então Alemanha Nazista de 

Adolf Hitler, grupo radicalizado pelo desfecho da Primeira Guerra Mundial.  

A guerra foi oficialmente iniciada com a invasão da Polônia, em 1° de setembro de 

1939, pela Alemanha. Diante da situação, França e Reino Unido não aceitaram a continuidade 

do expansionismo nazista, que havia sido aceito até a Checoslováquia. Então, a partir daquele 

evento, ambos os países declararam guerra à Alemanha Nazista.  

O combate foi polarizado entre dois lados, os Aliados e o Eixo. No lado dos Aliados 

tomaram parte, inicialmente, Reino Unido e França, e, posteriormente, países como Estados 

Unidos, União Soviética, Canadá, Brasil, Austrália, Holanda, entre outros, juntaram-se a eles. 

A batalha final da Guerra aconteceu em Berlim, na Alemanha, em 1945, quando as 

tropas soviéticas, sem muita resistência do já decadente exército alemão, tomaram a cidade e o 

parlamento do país. Após esse evento, Hitler e sua esposa supostamente cometeram suicídio e 

os alemães se renderam oficialmente no dia 8 de maio de 1945. 

No cenário asiático, a rendição japonesa ocorreu somente no dia 2 de setembro de 1945, 

após dois ataques nucleares estadunidenses nunca antes presenciados na história, um na cidade 

de Hiroshima em 6 de agosto e outro na cidade de Nagasaki em 9 de agosto. 

O contexto pós Segunda Guerra foi caracterizado por uma Europa fragilizada e, em certa 

medida, destruída, devido à queda de outras potências como França e Inglaterra em razão das 

destruições e perdas enormes. Por outro lado, ocorreu um enorme fortalecimento dos Estados 

Unidos e da URSS, que protagonizaram a vitória do lado vencedor, principalmente o último, já 

que foram as tropas soviéticas que derrotaram Hitler. 

2. A GUERRA FRIA 

Alguns estudiosos se contradizem quanto ao início da chamada “Guerra Fria” que veio 

a seguir, enquanto alguns marcam o início do período com o fim da Segunda Guerra Mundial, 

outros utilizam o marco do discurso do presidente norte americano Harry Truman, no 

Congresso americano, em 1947, no qual ele solicitou verba para combater o avanço do 

comunismo na Europa e alegou que era papel do governo americano combater o avanço da 

influência soviética. Mesmo com as discordâncias sobre a origem, o fato é: a partir da ascensão 



 

 

de duas grandes potências, os Estados Unidos da América (EUA) e da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), dois pólos opostos de poder foram criados, e, assim, uma disputa 

ideológica foi iniciada. Nesse sentido, pode-se dizer que foi instaurada uma nova ordem 

mundial, a ordem bipolar. 

  O objetivo dessas potências era cada vez mais influenciar as outras nações a adotarem 

suas ideologias, a fim de que pudessem atingir seus interesses próprios e alcançassem o status 

de hegemon, ou seja, quando cada uma dessas potências buscava expandir seu poder, o intuito 

era obter algum ganho, seja no âmbito comercial, territorial ou até mesmo militar. Assim, 

acusações de ambos os lados sobre o verdadeiro interesse da outra potência - buscar dominar o 

mundo de forma imperialista - eram feitas a todo momento, com o intuito de convencer as 

demais nações a se voltarem ao lado do acusador, vencendo, então, essa disputa de narrativas. 

  Como parte da tentativa de expandir a influência estadunidense, houve a criação 

da Doutrina Truman por parte dos EUA, um conjunto de medidas políticas que buscavam frear 

o avanço do comunismo soviético, buscando expandir a influência do capitalismo americano. 

Entre essas medidas estava o Plano Marshall, que oferecia apoio econômico aos países que 

sofreram perdas e enormes destruições advindas da Segunda Guerra Mundial, o que foi 

fundamental para dividir efetivamente o mundo em dois pólos, uma vez que o presidente 

Franklin Delano Roosevelt pregava pela coexistência pacífica das duas potências. Porém, com 

sua morte e a tomada de posse de Harry S. Truman, uma nova guerra se aproximava. 

 Enquanto isso, o Conselho para Assistência Econômica Mútua (COMECON) foi criado 

pela URSS em resposta ao Plano Marshall, uma vez que Stalin não permitia que países como 

Iugoslávia, Hungria, Polônia e outros aderissem ao Plano Marshall para se reerguer, mas 

buscassem o apoio da URSS, podendo, assim, consolidar sua influência sobre estes. O objetivo 

do Conselho era criar uma rede de cooperação em que trocas econômicas e de outros interesses 

fossem recorrentes, buscando elevar a posição de todos os membros no cenário internacional. 

Ademais, a URSS possuía o claro domínio da COMECON, uma vez que representava a maior 

porcentagem populacional entre os membros, além de ter o maior poder econômico e militar, 

ficando atrás apenas dos EUA globalmente. 

 

2.1. Conflitos Indiretos 

Durante o conflito ideológico traçado entre duas das maiores potências ideológicas, 

mesmo com um grande poderio bélico de ambas as partes, não houveram conflitos diretamente 

travados entre a URSS e os EUA. Todavia, os reflexos dessa dualidade, entre capitalismo e 



 

 

comunismo, resultaram em crises econômicas, político-diplomáticas e tecnológicas ao redor do 

globo, ocasionando conflitos tangentes a estes protagonistas. Com isso, alguns conflitos que 

não envolveram diretamente os EUA e a URSS merecem destaque, como a Guerra da Coreia e 

a Guerra do Vietnã.  

A Coreia sempre foi vista como uma terra a ser dominada pelas potências globais, 

sobretudo pelos EUA e países da Europa Ocidental, sofrendo com inúmeras interferências 

políticas provenientes de outros países. Dessa forma, em 1910, o país foi agregado ao território 

japonês, que tomou terras produtivas dos nativos, explorando a mão de obra coreana. 

Com o início da Segunda Guerra Mundial, os coreanos logo se aliaram aos norte-

americanos, mostrando que repreendiam o domínio japonês em seu território. Porém com a 

derrota japonesa pelo bombardeio americano, a parte norte do país se viu ocupada por tropas 

soviéticas. Dentro desse contexto, os EUA e a URSS se reuniram, em julho de 1945, na 

Conferência de Potsdam, para acordar a divisão do território, gerando a facilitação do desarme 

japonês e a repatriação dos soldados. Sendo assim, a Coreia foi dividida em dois pólos de 

influência, sendo a parte norte controlada pelos soviéticos e a parte sul pelos americanos. A 

separação da Coreia resultou em dois governos distintos, representados por um líder comunista 

e outro capitalista, apoiados pela URSS e pelos EUA, respectivamente. Com tal apoio, o líder 

do Norte não resistiu ao ímpeto expansionista de unificar os dois pólos coreanos sob seu 

domínio, e logo entrou em contato com a URSS para planejarem sua invasão à Coreia do Sul. 

Inicialmente Stalin não era a favor da invasão do país sul-coreano, já que isso seria uma 

porta de entrada para um conflito aberto com os Estados Unidos, todavia, com a ascensão rápida 

da China após a Revolução Chinesa, a influência da URSS estava ameaçada, afinal, havia uma 

nova potência socialista emergente na concorrência, levando Stalin a incentivar o domínio 

norte-coreano sob a parte sul por meio de planos de guerra e abastecimento. Assim, os capacetes 

azuis foram liberados para a península coreana visando conter a invasão soviética. Os chineses, 

por não quererem influências norte-americanas em suas fronteiras, se uniram à União Soviética, 

enviando milhares de soldados à Coreia do Norte. Com isso, os norte-coreanos retornaram à 

divisão original à medida que as tropas da ONU foram aumentando, levando as duas Coreias a 

assinarem o Acordo de Armistício Coreano, que garante essa divisão até hoje. 

Já a Guerra do Vietnã ocorreu após a Guerra da Indochina (1946 - 1954), responsável 

por dividir o país entre Vietnã do Sul e do Norte, pela Conferência de Genebra. Com isso, 

iniciaram-se as manobras político-econômicas de cunho ideológico de ambas as partes, a Sul 

apoiada pelos EUA e a Norte apoiada pela URSS. Com as desavenças crescentes entre os dois 

pólos de governo, o líder do Vietnã do Norte recrutou milhares de comunistas no Sul do Vietnã 



 

 

para se rebelar contra o governo vigente, visando cumprir a jurisdição afirmada em Genebra, 

resultando em incontáveis ataques no Vietnã.  

Com o aumento da influência soviética tanto na China, quanto no Vietnã do Norte, os 

EUA passaram a influenciar fortemente o Sul, apoiando treinamentos militares e o governo 

ditatorial lá instaurado. Devido à insatisfação do governo americano, táticas foram adotadas 

para combater o comunismo, como o uso de Napalm para destruição da flora vietnamita, além 

do uso de outras armas químicas. Dessa forma, o número de soldados dos EUA mortos em 

batalhas eram demasiadamente inferiores às mortes de vietnamitas, de modo que diversos 

protestos tomaram conta do cenário social nos EUA, demandando um cessar-fogo. Assim, com 

a mudança presidencial nos EUA, as pressões nacionais e internacionais foram atendidas, 

resultando no cessar-fogo em 1973 com a saída do exército norte-americano do conflito. 

Com a saída dos EUA, o Sul se viu enfraquecido, visto que dependia do auxílio 

americano para preservar seu território na Guerra, abrindo espaço para uma ofensiva pelo Norte. 

Tal ofensiva se concretizou com manobras militares invadindo o Sul, resultando na unificação 

do país asiático, agora sob domínio comunista, e na derrota dos EUA em 1976. 

Outro conflito indireto relevante teve como resultado a construção do Muro de Berlim. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, e a divergência ideológica entre os EUA e a URSS, a 

Alemanha, recém derrotada, foi ocupada por diversos grupos que buscavam a dominância da 

influência, porém o lado capitalista passava por um grande crescimento econômico, enquanto 

o comunista enfrentava crises constantes. 

Com a disputa territorial, Stalin logo abriu seus olhos para a ameaça capitalista que 

estava muito próxima de sua zona de influência e aplicou um bloqueio “pacífico’’, o qual 

impedia a chegada de produtos, mercadorias e suprimentos por vias terrestres à parte ocidental 

da Alemanha, o chamado Bloqueio de Berlim. Todavia, após essa medida implantada pela 

URSS, os EUA e a Inglaterra iniciaram um plano nas entrelinhas do decreto de Stalin, 

transformando a relação de trocas de produtos em pontes aéreas, ou seja, realizadas por aviões, 

que não supriu o ímpeto capitalista.  

Nesse contexto, o bloco capitalista criou a República Federal Alemã (Alemanha 

Ocidental) para impedir o empoderamento de Stalin sob o território alemão. Em resposta às 

medidas adotadas pelo lado capitalista, a URSS decretou a criação da República Democrática 

Alemã (Alemanha Oriental), seccionando a Alemanha.  

Com a crescente influência capitalista na Alemanha, a URSS e a Alemanha Oriental 

erguem o Muro de Berlim, separando fisicamente a Alemanha em duas, com patrulhamento 

integral e fortes retaliações às tentativas de fuga de um lado da capital para o outro. Como tal 



 

 

construção durou pouquíssimo tempo e não houve aviso prévio à população, o povo alemão se 

viu diretamente afetado pela medida, que culminou no afastamento físico de entes queridos e 

de seus empregos ou residências, afinal, diversos alemães trabalhavam na porção Ocidental e 

habitavam a porção Oriental, e vice-versa.  

Sob esse prisma, mesmo com a intensa insatisfação da população da ex-Alemanha, 

marcada por muitos protestos e tentativas diplomáticas de derrubar o Muro, a Alemanha só 

voltou a ser unificada em 1989. 

 

2.2. Corrida Armamentista 

A Guerra Fria também foi marcada pela continuidade do desenvolvimento bélico, 

iniciado durante a Segunda Guerra Mundial, desenvolvendo especialmente as armas nucleares. 

Porém, não foram somente as bombas em si a grande evolução bélica do período, mas sim seu 

método de entrega”. Iniciava-se, então, a era dos mísseis balísticos intercontinentais – 

Intercontinental Balistic Missile (ICBM).  

Durante todo o período da Guerra Fria, EUA e URSS construíram verdadeiros arsenais 

nucleares capazes de aniquilar com toda vida na Terra. Os Estados Unidos foram os primeiros 

a desenvolver os dispositivos termonucleares, por meio do projeto Manhattan. A URSS, após 

saber do desenvolvimento de tal arma pelos EUA, iniciou seu projeto de desenvolvimento de 

armas nucleares, com o primeiro teste ocorrido em 29 de agosto de 1949 em um deserto no 

Cazaquistão, o dispositivo possuía o codinome “O primeiro relâmpago”.  

 

2.3. Corrida Espacial 

A Corrida Espacial foi uma competição de exibição de tecnologia aeroespacial dos dois 

países, marcada por várias demonstrações de tecnologia, realizadas pelos Estados Unidos e pela 

URSS. Na época, as duas potências tentavam demonstrar a superioridade no espaço aéreo e na 

disputa da órbita terrestre. 

Cada lado investiu em novas tecnologias, armamentos e propagandas para tentar mostrar 

ao mundo que o modelo econômico adotado por um era superior ao do outro. Foi a partir de 

1950 que a disputa se estendeu para outra arena em que os dois blocos queriam provar a 

superioridade tecnológica e militar, o espaço.  

No dia 4 de outubro de 1957, a URSS deu a largada na corrida espacial. Naquele dia, o 

bloco lançou o Sputnik I, o primeiro satélite artificial do mundo. O dispositivo foi monitorado 

por cientistas durante 21 dias, até que ficou sem baterias e parou de funcionar. As tensões já 



 

 

estavam intensificadas e, antes mesmo do fim do Sputnik I, os soviéticos conseguiram outro 

grande feito em 3 de novembro daquele ano, com a cachorrinha Laika sendo lançada à órbita 

com a missão Sputnik II. Já em janeiro de 1958, os Estados Unidos lançaram o satélite Explorer 

I, o primeiro do país a orbitar a Terra. 

Em 12 de abril de 1961, a URSS conseguiu enviar o primeiro homem ao espaço, o 

cosmonauta Yuri Gagarin, completando uma órbita ao redor da Terra. Uma semana depois, os 

EUA levaram o astronauta Alan Shepard a 186 km de altitude, sem orbitar a Terra. 

O voo de Gagarin representou uma vitória soviética espetacular, acompanhada de 

grande apreço público — ao voltar para a Terra, ele foi recebido como um herói internacional. 

Isso afetou tanto os ânimos na Casa Branca, que o vice-presidente Lyndon Johnson alertou o 

presidente John F. Kennedy, alegando que o país não estava fazendo os esforços máximos e 

nem alcançando os resultados necessários para liderarem a corrida. 

Inicialmente, Kennedy estava pouco interessado em voos espaciais, mas mudou de ideia 

quando viu a recepção de Gagarin e Shepard. Em 25 de maio de 1961, ele deu à National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) a tarefa de “cumprir, até o fim da década, o 

objetivo de levar um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança”. 

Enquanto isso, os soviéticos tentavam avançar na corrida, mas alguns desastres 

impediram certos avanços. A corrida espacial chegou ao seu auge em 20 de julho de 1969, dia 

em que Neil Armstrong e Buzz Aldrin, astronautas da Apollo 11, caminharam na Lua. Já em 

abril de 1971, os soviéticos lançaram a estação espacial Salyut I, a primeira do mundo. Os EUA 

seguiram com as missões do programa até a Apollo 17, lançada em dezembro de 1972. 

  

2.4. OTAN 

 A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), foi uma aliança militar criada 

para defender os países do Ocidente contra a ameaça soviética. A ideia surgiu em 1946 por 

Churchill, porém só foi concretizada em 1949 com os países signatários sendo os EUA, os 

Países Baixos, o Canadá, o Reino Unido, a Bélgica, a França, a Itália, a Noruega, a Dinamarca, 

Islândia, Portugal e Luxemburgo. Posteriormente, a Grécia e a Turquia aderiram ao Tratado em 

1952, seguidos da Alemanha Ocidental em 1955. 

 Os membros tinham como objetivo buscar se defender como bloco da ameaça soviética, 

seja de forma diplomática ou militar. Para isso, cada país membro cedeu parte de seu 

contingente militar, visto que a OTAN não possuía exército próprio, além de contribuir com 

uma integração política na Europa. Dessa forma, caso algum país da organização fosse atacado, 



 

 

haveria uma represália coletiva de seus aliados contra o agressor. Assim, países-membros da 

OTAN prometeram garantir liberdades políticas e ideológicas em suas eleições, visto que é uma 

organização de cunho liberal. Nesse contexto, certos resultados eleitorais poderiam trazer 

impactos negativos à organização, uma vez que um país-membro comunista fugiria dos 

princípios da OTAN e caracterizaria uma ameaça à segurança do Tratado. 

 

2.5. Pacto de Varsóvia 

O Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, conhecido como Organização 

do Pacto (Tratado) de Varsóvia, ou somente Pacto de Varsóvia, foi assinado em 14 de maio de 

1955, na cidade de Varsóvia, na Polônia. Naquela data, participaram da reunião, sob a liderança 

da União Soviética (URSS), a Albânia, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a República 

Democrática da Alemanha (Alemanha Oriental), a Polônia, a Romênia e a Hungria, que se 

tornaram membros regulares da organização, enquanto a China, a Coreia do Norte, o Vietnã do 

Norte e a Mongólia se firmaram como membros observadores. 

O Tratado surgiu em reação à criação da OTAN, interpretada pelos Estados socialistas 

como uma afronta ao interesse socialista expansionista, principalmente pelo fato de a Alemanha 

Ocidental ter sido incluída na organização, sendo militarizada novamente. Desta maneira, o 

Pacto consiste em uma aliança militar, formada por países socialistas, a fim de se protegerem 

contra possíveis ataques dos Estados capitalistas e de aprofundarem os laços diplomáticos entre 

os membros, mantendo a unidade do bloco. Ainda, por meio do acordo, foi criada uma base 

jurídica legítima para que a URSS pudesse operar, com seus militares, em diversos territórios 

do Leste Europeu. 

 

2.6. Tabelas comparativas entre forças militares 

Tabela comparativa entre forças militares 

-  OTAN Pacto de Varsóvia 

Tropas terrestres 1 190 000 984 000 

Tropas marítimas 2 842 000 2 647 000 

Tanques de guerra 11 000 27 200 

Armas nucleares 7 200 3 500 

Fonte: Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies (adaptado). 

 



 

 

 

Tabela comparativa entre forças terrestres 

-  OTAN Pacto de Varsóvia 

Infantaria blindada 14 38 

Infantaria mecanizada 20 57 

Infantaria aerotransportada 30 8 

Fonte: Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies (adaptado). 

 

 

Tabela comparativa entre forças aéreas 

-  OTAN Pacto de Varsóvia 

Bombardeiros leves 150 175 

Caças  2 125 1 675 

Interceptadores 600 3 050 

Reconhecimento 425 750 

Fonte: Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies (adaptado). 

 

3.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS CUBANOS 

Para entender como a Revolução Cubana se iniciou, é fundamental entender seus 

antecedentes. Em 1901 já havia uma forte relação entre os EUA e Cuba, caracterizada 

principalmente pela aprovação da Emenda Platt, que definia as relações entre EUA e Cuba, de 

modo que o governo estadunidense conseguia interferir ativamente em Cuba, utilizando a 

Emenda Platt como justificativa, fortalecendo seu domínio sobre o país. Assim, na Emenda 

havia sete promessas originais, e restringia Cuba de realizar outros tratados com outras 

potências, limitando sua política externa, motivo pelo qual Cuba apenas assinou a Emenda em 

1902. Nesse sentido, desde sua independência em 1898, Cuba esteve alinhada com os EUA.  

Com isso, em 1952, Fulgêncio Batista tomou posse do governo por meio de um golpe 

militar, estreitando ainda mais as relações com os EUA, de modo que os EUA exerciam grande 

influência sobre Cuba, por meio da exploração da sociedade cubana, a fim de gerar lucros para 

empresas estadunidenses, o que deixava cada vez mais a população insatisfeita com este 



 

 

governo explorador, autoritário e caracterizado por perseguições políticas à opositores. Tal 

insatisfação resultou na Revolução Cubana, liderada, principalmente, por Fidel Castro. 

3.1.  A Revolução Cubana 

Diante do golpe militar aplicado por Fulgêncio Batista, Fidel Castro - um jovem 

advogado militante do movimento estudantil - apresentou uma petição ao tribunal de Havana, 

o qual acusava o então presidente de violar o Código de Defesa Social e solicitava sua prisão. 

Ante o agravamento da situação socioeconômica do país, a recusa de seu pedido e a fragilidade 

dos partidos de oposição, Fidel criou um movimento formado por estudantes, trabalhadores 

urbanos e operários, fundamentado nas ideias de José Martí - fundador do Partido 

Revolucionário Cubano, contrário ao imperialismo estadunidense e pró-emancipação do povo 

cubano, o qual tinha como objetivo unir todas as classes para derrubar Fulgêncio Batista. 

Em 26 de julho de 1953, houve a primeira operação do grupo, chefiada por Fidel e Raul 

Castro, seu irmão, que consistiu em um ataque ao Quartel Moncada, com o intuito de se apossar 

das armas e dar início ao processo insurrecional. A operação, contudo, fracassou, e dos 125 

militantes, 5 ficaram feridos, 8 morreram, 61 foram executados e os demais foram presos, 

incluindo Fidel. Após cumprir o período de condenação, Fidel se exilou no México, onde 

conheceu Ernesto “Che” Guevara, que passou a liderar o movimento revolucionário cubano 

junto a ele em seu retorno à Cuba.  

Assim, com a reconstituição do grupo, teve início o período de “guerrilha nômade’’, ou 

seja, na qual os militantes movimentavam-se constantemente, principalmente na região da 

Sierra Maestra, fortalecendo laços e alianças com os camponeses que ali residiam. Ao se 

fortalecerem militarmente, a guerrilha partiu para a ofensiva, e em 9 de abril de 1958, tentou-

se uma greve geral revolucionária em todo o país, a qual fracassou. Diante da situação, 

Fulgêncio acreditava que a organização estava enfraquecida, e atacou Sierra Maestra com seu 

exército, o qual foi derrotado pelos guerrilheiros. 

Após este episódio, a guerrilha abandonou Sierra Maestra e dividiu-se em duas frentes, 

lideradas por Camilo Cienfuegos e Che Guevara, as quais avançaram rapidamente, com um 

grande número de adesão de novos guerrilheiros e a tomada de importantes cidades cubanas. 

Assim, em 1 de janeiro de 1959, Fulgêncio Batista deixou o país e, após a tentativa burguesa 

de estabelecer um governo militar provisório, a população cubana respondeu conquistando o 

poder revolucionário, comandado por Fidel Castro. Cabe ressaltar que a Revolução ocorreu sem 

interferência internacional, pois os Estados Unidos negaram qualquer auxílio à Batista. 



 

 

A intenção de Fidel inicialmente não era aderir ao sistema socialista da URSS, porém, 

as relações conturbadas entre cubanos e estadunidenses desde sua posse mudaram o destino do 

governo. Inicialmente, após Fidel nacionalizar as refinarias de petróleo, os estadunidenses 

suspenderam a compra do açúcar cubano, o que gerou um grande impacto na economia do país, 

visto que os EUA era o principal destino de exportação do produto. Dois dias depois, a URSS 

se comprometeu a comprar o produto cubano, solucionando o problema. Em outubro de 1960, 

após nacionalizar empresas, propriedades e bancos estadunidenses, os EUA aplicaram um 

embargo comercial à Cuba. Concomitantemente, as relações diplomáticas com Khrushchov 

estavam cada vez melhores. Diante da situação, finalmente, no dia 3 de janeiro de 1961, Cuba 

e EUA romperam suas relações diplomáticas.  

Para evitar que os outros países latino-americanos seguissem o mesmo caminho 

revolucionário, os Estados Unidos passaram a apoiar os golpes militares contra governos 

simpáticos ao socialismo e deram início ao programa Aliança para o Progresso, que fornecia 

auxílio financeiro aos países latino-americanos para que o discurso anticapitalista e anti-

americano não se difundisse pelo continente. 

 

3.2.  A Invasão à Baía dos Porcos 

Diante da ameaça que o novo governo cubano representava para os Estados Unidos na 

América Latina, a Casa Branca, junto à CIA, planejava um ataque para derrubar Fidel. Esse 

ataque, contudo, não seria protagonizado por soldados estadunidenses, mas por jovens cubanos 

treinados pela CIA e contrários ao regime de Castro, que haviam se exilado no país capitalista. 

Isso aconteceu porque os EUA não queriam ser ligados ao episódio, pois esse fator iria 

prejudicar sua imagem no sistema internacional, além de poder configurar uma justificativa 

para uma retaliação nuclear soviética. Assim, a sua intenção era de que o mundo entendesse o 

ataque como uma rebelião de exilados cubanos contra o novo governo. 

Foram recrutados cerca de 1,4 mil exilados para a operação. Enquanto isso, ao ser 

alertada pela KGB sobre uma possível invasão, Cuba passou a se preparar para a situação.  

Inicialmente planejado por Eisenhower, e posteriormente alterado pelo novo presidente 

estadunidense eleito, John Kennedy, o plano teve início em 15 de abril de 1961. Naquele dia, 

os EUA bombardearam os aeródromos de Santiago, Ciudad Libertad e San Antonio de los 

Baños. Entretanto, o ataque foi um fracasso, visto que poucas aeronaves cubanas foram 

atingidas. Com este movimento, a população passou a desconfiar da autoria dos Estados Unidos 

sobre os ataques, e Fidel se manifestou proferindo discursos pelas ruas da ilha, acusando o país, 



 

 

finalmente declarando seu governo como marxista-leninista, e defendendo a expulsão dos 

“mercenários’’. Esse cenário culminou na decisão de Kennedy de cancelar o restante dos 

ataques que iriam ocorrer anteriormente ao dia definido para a ação principal, 17 de abril. 

Decididos a seguir com o plano, no dia 17 de abril de 1961, lanchas com invasores 

chegaram à Baía dos Porcos. Já preparado, o exército de Fidel percebeu a movimentação e deu 

início ao confronto. Depois de quatro dias de embate, em 20 de abril, os invasores, sem 

munição, aviões e rotas de fuga se rendem e, portanto, a operação de Invasão à Baía dos Porcos 

é finalizada, com o fracasso estadunidense. No dia seguinte, o presidente dos EUA assumiu a 

autoria dos ataques e os invasores que haviam se rendido foram presos. 

 

4.  A CRISE DOS MÍSSEIS 

Para entender o período de instabilidade, é fundamental entender as motivações que 

levaram à URSS a colocar ogivas nucleares em território cubano. Em 1958 e 1959, o presidente 

dos EUA, Eisenhower, implantou mísseis em território italiano e turco, membros da OTAN, e 

com o poder desses mísseis, cidades como Moscou e São Petersburgo estavam no alcance de 

tais ogivas, podendo causar sua destruição. 

A crise se iniciou efetivamente no dia 14 de outubro de 1962, com a descoberta, pelos 

Estados Unidos da América, de que haviam mísseis soviéticos localizados em Cuba, próximos 

aos EUA. Os mísseis tinham capacidade de destruir cidades como Nova Iorque, Houston, 

Washington e outras, caso fossem lançados. Devido aos seus poderes de destruição, inicia-se 

um período de forte instabilidade, mais conhecido como a Crise dos Mísseis. 

Com tal descoberta, houve um intenso debate entre os líderes do governo na Casa 

Branca sobre o que deveria ser feito a seguir - enquanto grande parte defendia uma represália 

militar, outra parte, incluindo Kennedy, defendia uma medida diplomática1. Desse modo, no 

dia 22 de outubro, John F. Kennedy seguiu sua convicção e fez um pronunciamento ao vivo 

declarando a instauração de um bloqueio naval à Cuba (quarentena), a fim de evitar uma reação 

militar direta e, por consequência, uma guerra nuclear, devido à imensa destruição que pode 

ocorrer com o uso das bombas. Contudo, ele decreta um ultimato: caso os soviéticos não 

retirassem os mísseis de Cuba, eles sofreriam uma forte retaliação. 

 
1 Assistir ao filme Treze Dias que Abalaram o Mundo (2000), de Roger Donaldson. Disponível em: 
https://youtu.be/hAJj3zWRM7Q. Acesso em: 21 de março de 2022. 

https://youtu.be/hAJj3zWRM7Q


 

 

 Com isso, passaram-se dias de negociações entre os EUA e a URSS, e no dia 27 de 

outubro, um avião norte-americano foi derrubado por Cuba, acarretando na morte do piloto. 

Esse episódio ficou conhecido como “Sábado Negro”, visto que a possibilidade de uma guerra 

nuclear se iniciar nunca esteve tão iminente. Apesar disso, no dia seguinte, 28 de outubro, EUA 

e URSS chegaram a um acordo para solucionar a situação: o primeiro tiraria seus mísseis do 

território turco e não invadiria Cuba, e o segundo retiraria imediatamente os armamentos da 

ilha. Sob esse prisma, teve fim a Crise dos Mísseis. 

 

5.  POSICIONAMENTO DOS BLOCOS 

O marco inicial do comitê será o dia 22 de outubro de 1962. Como exposto, após uma 

reunião de emergência entre Kennedy e seus principais assessores, neste dia uma decisão foi 

tomada: os Estados Unidos evitariam a invasão e instaurariam uma quarentena na ilha. Assim, 

o presidente estadunidense proferiu um discurso oficial, no qual explicava a medida, a qual 

consistia em um bloqueio naval de todos os navios, de qualquer nacionalidade, que se dirigiam 

à Cuba com material militar ofensivo ou outras cargas que fossem julgadas como necessárias 

para serem bloqueadas. Além disso, houve a intensificação da vigilância aérea sobre o país, o 

que configurava uma violação ao espaço aéreo cubano. Ademais, cabe relembrar que o embargo 

econômico, comercial e financeiro estadunidense à ilha ainda estava em vigor.  

Ainda, Kennedy declarou em seu discurso: 

 

A política desta nação será considerar qualquer lançamento de projétil nuclear de 

Cuba contra qualquer nação do hemisfério Ocidental como um ataque da URSS contra 

os EUA, o que requer uma adequada resposta de represália contra a URSS. 

(CASTAÑARES, 1995, p. 547) 

 

Dessa maneira, alguns questionamentos pairam na situação: a quarentena deve 

continuar? Será ela o suficiente para fazer a URSS recuar? Caso necessário, quais outras 

medidas são cabíveis para alcançar este objetivo? Cuba e URSS, aceitarão essa medida imposta 

pelo país capitalista? Caso contrário, quais providências serão tomadas para que os países do 

Pacto conquistem seus objetivos? Nesse contexto, cabe aos delegados decidir o futuro do 

conflito.  

 

Pacto de Varsóvia 



 

 

A instalação das cinco bases estadunidenses na Turquia - capazes de lançar mísseis com 

potenciais destrutivos nas cidades do sul da URSS - foi vista como uma grave ameaça à URSS 

e, portanto, aos países socialistas do Leste Europeu, os quais são liderados pela potência. Assim, 

para o bloco, Cuba representa uma região estratégica essencial para o revide, e perdê-la poderia 

representar mais uma derrota para o regime, prejudicando sua imagem internacional. Por outro 

lado, o sucesso da operação e a continuidade da parceria com a ilha têm o potencial de inspirar 

outras nações latino-americanas a seguirem o mesmo caminho traçado por Cuba e, assim, haver 

a expansão da zona socialista. OBS.: Serão consideradas também como membros votantes as 

representações da China, do Vietnã do Norte e da Mongólia. 

Cuba 

Desde a chegada de Fidel Castro ao poder, a ilha assumiu uma postura totalmente anti-

imperialista e nacionalista, se opondo à forte influência que recebia dos Estados Unidos. Com 

o embargo financeiro, econômico e comercial estadunidense e o rompimento das relações 

diplomáticas entre os dois países, a iniciativa da URSS de aproximação em ambos os âmbitos 

compensou as restrições econômicas dos EUA e evitou o isolamento político da ilha. Diante 

desse cenário e conforme a declaração de Fidel em 1961, Cuba possui um governo socialista e 

a parceria com a URSS é essencial para que o país não sofra uma crise econômica e um 

isolamento diplomático no cenário internacional. 

 

OTAN 

A OTAN entende a instalação de mísseis soviéticos no território cubano como uma séria 

ameaça à integridade do bloco, já que seu líder, os Estados Unidos, está sob a mira dos 

armamentos. Além disso, o debate entre os representantes sobre continuar a quarentena ou 

intervir militarmente é turbulento, já que alguns entendem que a melhor solução é uma medida 

mais dura para que o tempo não seja perdido e a União Soviética não tenha chance de promover 

um ataque ao país capitalista, e outros entendem que, ao menos, a medida inicial deve continuar 

sendo as negociações. Desta maneira, para a organização, é imprescindível solucionar 

urgentemente essa situação, pois há uma grande preocupação acerca do enfraquecimento de sua 

imagem internacional e da possibilidade de ataque ao seu líder, o que culminaria em uma reação 

de defesa mútua dos outros membros e, portanto, em uma guerra de proporções nucleares. 

 

Estados Unidos da América 



 

 

A instalação de mísseis soviéticos apontados para o território estadunidense em Cuba 

foi entendida como uma grande ameaça político-militar aos Estados Unidos. No primeiro 

âmbito, nota-se que os EUA sempre enxergaram a região latino-americana como uma área de 

influência já consolidada, ideia logo posta abaixo com o sucesso incontestável da Revolução 

Cubana e, agora, com o posicionamento de armas mega destrutivas em seu quintal. Nesse 

sentido, os líderes estadunidenses temem fortemente que sua imagem se enfraqueça perante as 

nações vizinhas ao país latino-americano e que elas seguem o mesmo caminho revolucionário 

cubano, aliando-se, então, à União Soviética. No segundo âmbito, entende-se que a medida 

tomada pela União Soviética exprime uma projeção de poderio militar aos Estados Unidos, e, 

por isso, o país capitalista teme que seu território seja atacado, iniciando, então, uma guerra 

nuclear. No âmbito interno, cabe citar a intensa divergência de opiniões em relação ao que 

deveria ser feito em reação à identificação dos mísseis: enquanto parte do governo e o partido 

opositor de Kennedy, os Republicanos, defendiam uma intervenção militar urgente, o 

presidente - apoiado por parte de seu governo - optou por uma medida diplomática, a 

quarentena. Assim, Kennedy sofre uma forte pressão dos governantes estadunidenses para 

adotar uma medida mais firme, a fim de que os Estados Unidos saiam da mira de Cuba e 

recuperem seu status de potência ameaçadora, principalmente depois da fracassada invasão à 

Baía dos Porcos. 
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