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#ESTUDOEMCASA 

BLOCO Nº25  
DISCIPLINA História B e Área de Integração 

ANO(S) 11ºano 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

História B- Compreender a eclosão dos primeiros movimentos 

independentistas e o subsequente desenvolvimento do neocolonialismo 

 

Área de Integração- Crises, embates ideológicos e mutações culturais na 

primeira metade do século XX; Portugal e o mundo da Segunda Guerra 

Mundial ao início da década de 80 – opções internas e contexto internacional 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

A Guerra Fria. Plano Marshall. Plano Molotov. 

Doc.1 
A "Cortina de Ferro" 
Espalhou-se uma sombra sobre as cenas tão recentemente iluminadas da vitória aliada. 
Ninguém sabe o que a Rússia soviética e a sua organização comunista internacional têm 
intenção de fazer no futuro imediato nem quais serão os limites, se os há, que respeitem as 
tendências à expansão e ao proselitismo. De Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, 
tombou sobre o continente uma "cortina de ferro". Atrás desta linha encontram-se as capitais 
de todos os países da Europa Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, 
Bucareste e Sofia. Todas estas cidades célebres, todas estas nações se encontram na esfera 
soviética e todas estão submetidas, de uma forma ou de outra, não só a influência soviética, 
mas também ao controlo constantemente crescente de Moscovo.  

Discurso de Churchill, em Fulton, 4 de março de 1946 
 

1- Explique o significado de “cortina de ferro” 
 

2- Diga o que entende por Guerra Fria. 
Doc.2 
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. 
Creio que a nossa ajuda deve ser primeiramente realizada pela via da ajuda económica e 
financeira, essencial para a estabilidade económica e para a tranquilidade política. (…) Mas não 
podemos permitir alterações ao status quo pela violação da Carta das Nações Unidas, através 
da coerção, ou por subterfúgios como a infiltração política. [...] Se vacilarmos na nossa 
liderança, colocamos em risco a paz mundial - e seguramente colocamos em risco o bem-estar 
da nossa nação. 

Harry Truman, Discurso na Sessão do Congresso, 12 de março, 1947 [tradução adaptada]. 
 

3- Apresente quatro argumentos que fundamentam a doutrina Truman. 


