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1. Essa atividade foi pensada para alunos do ensino médio e envolve a discussão de temas 
relacionados à perspectiva de uma guerra atômica, em especialmente entre os anos de 1945 e 1968. 

2. Propõe-se que a atividade seja feita em grupos (cada um com três ou quatro alunos).  

3. Foram selecionados para a atividade os seguintes materiais, que devem ser tratados como 
documentos: 
- Dois textos publicados na revista “Seleções do Reader’s Digest” (um de 1947 e outro de 1968). 
- Três imagens de revistas de histórias em quadrinhos estadunidenses (uma de 1945, duas de 1952); 
- Uma breve cronologia acerca do que ficou conhecido como Guerra Fria. 

3. Os materiais, por sua vez, podem ser utilizados livremente pelo professor, conforme sua maior ou 
menor pertinência, considerada a turma de alunos e as discussões já feitas na disciplina. 

4. Entende-se que os materiais deverão ser analisados e discutidos primeiramente pelos membros do 
grupo, para que depois seja feita a apresentação e o debate das considerações, antes do término da 
aula. 

5. Sobre a revista “Seleções do Reader’s Digest”, vale destacar o comentário da historiadora Mary A. 
Junqueira: 
 “Seleções era a versão brasileira do Reader’s Digest norte-americano, revista lançada nos Estados 
Unidos em 1922 e um sucesso absoluto de público naquele país. No Brasil, Seleções entrou em 1942 – 
plena Segunda Guerra Mundial – [a] pedido de Nelson Rockefeller ao Departamento de Estado norte-
americano. Rockefeller, na época, tinha interesses comerciais na América Latina em geral, e no Brasil 
em particular. A solicitação devia-se ao fato da revista mostrar uma imagem positiva dos Estados 
Unidos, apresentados como o único país capaz de reverter o equilíbrio de forças da guerra, fazendo a 
balança pender de forma decisiva para o lado dos Aliados. [...] Nascia assim a famosa Seleções, revista 
que fez muito sucesso entre os brasileiros até 1970, quando os escritórios da revista saíram do Brasil 
em direção a Portugal, período em que a revista foi perdendo seus leitores até praticamente 
desaparecer [a revista ainda circula no Brasil], momento que coincide com a popularização da 
televisão no País. [...] Construída a partir de textos curtos, simples e bem escritos, de leitura agradável 
e trazendo sempre mensagens de otimismo, Seleções mostrava os norte-americanos como simpáticos e 
espontâneos e os Estados Unidos como um país harmonioso e ordenado, formado por uma sociedade 
WASP – White, Anglo-Saxan, Protestant (branco, anglo-saxão e protestante), perspectiva que excluía 
católicos, negros, índios e imigrantes em geral. [...] As versões internacionais do Digest surgiram no 
contexto da guerra: em 1938, foi lançada uma edição na Inglaterra; em 1940, no México; em 1942, no 
Brasil e, no pós-guerra, em vários países da Europa e África. Além disso, houve edições em chinês, 
em japonês e uma edição em árabe. Todas as versões do Digest alcançaram enorme êxito nos países 
em que circularam, com exceção da versão em árabe, embora esta tenha sido planejada para circular 
no Egito, sociedade com uma influência ocidental considerável.” (JUNQUEIRA, Mary A. 
Representações políticas do território latino-americano na revista Seleções. Revista Brasileira de 
História, São Paulo, v.21, n.42, 2001, p.323-324). 

6. Convém que os membros do grupo analisem os textos da revista Seleções e busquem associá-los à 
cronologia fornecida: Como os textos apresentam o cenário político mundial? Que papel atribuem aos 
EUA? Que ameaças à paz (e, neste sentido, que adversários) apontam, e como são elas (e eles) 
apresentados? 

7. Ao término da aula, caberiam algumas reflexões propostas a todos, em conjunto: em que medida os 
materiais examinados contribuem para a reflexão sobre a Guerra Fria? Que paralelos esses materiais 
permitem estabelecer com questões atuais?  
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Capa de revista de história em quadrinhos estadunidense, 1952:  
“Guerra atômica! – só uma América forte pode prevenir” 

No balão, lê-se (tradução livre): “Essa bomba errou o alvo! Mas erro mesmo verá que cometeu aquele 
submarino vermelho quando eu lançar meus foguetes atômicos!” 

Disponível em: < www.esquirecomics.com > Acesso em 2 de abril de 2010. 
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Trecho de revista de história em quadrinhos estadunidense, 1952:  
“Fogo e explosão!” 

Nos balões, lê-se: “Tom, isso é apavorante! Quando penso que algum dia poderemos estar sob ataque de 
bombas atômicas, meus joelhos tremem! Sinto-me desprotegida!”;  

“Eu sei, mãe! A ameaça da guerra não é agradável! Mas temos que enfrentá-la! Temos que estar prontos quando 
e se acontecer! Se estivermos preparados, ficaremos distantes dessa sensação de falta de proteção!” 

Disponível em: < www.esquirecomics.com > Acesso em 2 de abril de 2010. 
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Capa de revista de história em quadrinhos estadunidense, 1945:  
“A voz secreta e a energia atômica” 

- Nesta edição: O que realmente aconteceu a Hitler! 
- Revelada a arama secreta americana número 1 

Disponível em: < www.esquirecomics.com > Acesso em 2 de abril de 2010. 
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Duas potências frente a frente, por Hanson W. Baldwin (texto publicado na revista Seleções do 

Reader’s Digest de julho de 1947, p.90-92. Condensação de texto originalmente publicado no New 

York Times; o autor era “redator militar” do New York Times) 
 

Grandes são as responsabilidades do poder – e nunca foram mais sérias do que nesta época de 
dissolução e decadência dos valores antigos: época em que surge uma nova ordem mundial sobre os 
escombros dos impérios mortos. Hoje em dia as torrentes da História procuram novos leitos. As águas 
da enchente estão convulsionadas; investem contra o dique do passado, solapam as muralhas da 
tradição.  

Os Estados Unidos estão bem no meio dessa correnteza histórica: poderão guiá-la ou ser 
arrastados por ela. Talvez só eles possam impedir o declínio da civilização ocidental e a reversão à 
Idade Média. 

A situação atual não era inesperada. As epidemias, o sofrimento, a fome, as provações e o 
deslocamento [sic] total, tanto econômico quanto político, são as conseqüências inevitáveis da maior 
guerra da História. [...] 

A natureza e o comunismo têm horror ao vácuo. E já não pode haver dúvidas quanto à política 
agressiva e expansionista do governo soviético. O comunismo, conforme é praticado no mundo de 
hoje, é uma doutrina de virulência fanática; os seus discípulos apregoam e defendem a filosofia 
perniciosa de que o fim justifica os meios. Enquanto um governo desse tipo detiver as rédeas do poder 
em Moscou, não poderá haver transigência real ou duradoura com os valores que a civilização 
ocidental acalenta há dois mil anos. 

A Rússia de hoje, não obstante, é muito mais fraca do que os Estados Unidos, e poderá 
continuar assim por longo tempo, a menos que a força de vontade e o ânimo do povo norte-americano 
sejam corroídos pela decadência. Os russos ainda não possuem a bomba atômica, e a busca frenética 
que fazem de cientistas de segundo plano, entre as nações com que confinam, indica que ainda estão 
bastante longe de atingir o objetivo. No entanto, segundo uma estimativa recente, a Rússia poderá 
possuir, em 1950, bombas atômicas e uma frota aérea de 500 a 1.2000 aviões pesados de bombardeio, 
de grande raio de ação. 

Os russos praticamente não têm marinha; a sua tentativa imediata de compensar a 
inferioridade no mar com relação aos Estados Unidos limita-se principalmente ao aperfeiçoamento e à 
construção de submarinos, servindo-se para isso de planos alemães.  

Os Estados Unidos possuem, entretanto, uma vantagem nítida e importante nos ares, e, ao que 
se consegue apurar, uma vantagem técnica menor quanto a projéteis e outras armas, vantagem para a 
qual muito concorre a sua superioridade industrial. Ademais, muitas das principais indústrias da 
Rússia – não obstante as declarações públicas em contrário - são mais concentradas e vulneráveis do 
que as norte-americanas. Mas as forças terrestres dos Estados Unidos são deveras fracas, mesmo em 
comparação com o exército desmobilizado da Rússia.  

Economicamente, a Rússia é débil; está sofrendo graves deficiências, mormente de alimentos, 
e ninguém quer enfrentar uma grande guerra no futuro imediato. Mas não há dúvida de que o governo 
soviético se aproveitará e qualquer fraqueza.  

Tudo isso quer dizer que hoje em dia os Estados Unidos e a Rússia se defrontam numa luta 
pela prepotência [sic] mundial: conflito que não chega a ser guerra, mas que, não obstante, modificará 
o rumo da História mundial. A fraqueza da Grã-Bretanha e da França e a dissolução virtual do resto da 
Europa significam que só os Estados Unidos estão aptos a suster a civilização ocidental. Entretanto, é 
inerente à tragédia de nossos tempos que poucos norte-americanos pareçam possuir a noção de 
responsabilidade que têm para com o futuro da História, da responsabilidade coletiva que decorre de 
uma posição de prestígio e de glória. 

A formulação de uma política militar firme e equilibrada, que proporcione um sustentáculo 
eficiente para a polícia exterior norte-americana é provavelmente a tarefa mais importante que o atual 
Congresso dos Estados Unidos tem a realizar.  
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O dia em que os Estados Unidos foram destruídos, por Stewart Alsop (texto publicado na 
revista Seleções do Reader’s Digest de março de 1968, p.45-47) 

 
O seguinte diálogo, entre o Senador Claiborne Pell, do Estado de Rhode Island, e o General 

Earle Wheeler, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, foi extraído da ata de uma audiência da 
Subcomissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos realizada alguns meses atrás. O 
tema era tenebroso: a colocação furtiva de bombas nucleares em cidades norte-americanas.  

Sem. Pell: Não é concebível que mísseis nucleares possam ser escondidos em cidades norte-
americanas, por melhor que seja a defesa anti-mísseis balísticos? 

Gen. Wheeler: É possível. 
Sem. Pell: Se 25 caminhões se dispersassem pelo país, poderiam desempenhar essa missão e 

anular o melhor dispositivo antimísseis balísticos, não é fato? 
Gen. Wheeler: Se alguém pudesse introduzir os artefatos no país, montá-los e disseminá-los, a 

resposta é positiva.  
Este colóquio inspirou o seguinte ensaio de ficção científica:  

 
 
De um documento endereçado a LONDRES, ULTRA-SECRETO, Para Ler e Queimar: Do agente 

secreto MI6 somente para o Primeiro-Ministro, o Ministro do Exterior e M* [Nomes do Código para 

o Chefe do Serviço Secreto]: 

 

Os documentos que conseguimos obter indicam que as companhias de aluguel de carros Hertz 
e Avis não tinham a menor suspeita de que a American-International Shrimp Corp. era algo mais que 
uma legítima empresa comercial. A pedido dela, por conseguinte, a Hertz entregou sem hesitar 13 
caminhões-frigoríficos num cais perto de Port Isabel, no Texas, enquanto a Avis fornecia 12 
caminhões ao representante daquela companhia em uma plataforma de desembarque perto de Fort 
Myers, na Flórida. 

Segundo uma reconstituição do ocorrido por nossos agentes, 13 pesados recipientes, cheirando 
fortemente a camarão, foram transferidos para os caminhões Hertz de bordo de três pesqueiros de 
camarão. Os caminhões Avis foram igualmente carregados. O carregamento dos 25 caminhões foi 
concluído entre duas e três da madrugada de 11 de julho de 1971. 

Em seguida, os caminhões dispersaram-se pelo então excelente sistema rodoviário norte-
americano, dirigindo-se os veículos Hertz para Chicago e outros pontos a oeste, enquanto os 
caminhões Avis seguiam para as doze maiores cidades da parte leste. Só um caminhão deixou de 
atingir seu ponto de destino. 

Conseguimos um exemplar ainda legível do Evening Star de Washington, 12 de julho de 1971, 
que na página 2 registra a “misteriosa explosão de um caminhão frigorífico” 180 quilômetros ao sul de 
Pittsburg, na Pensilvânia. A explosão ao que parece matou o motorista e dois policiais. Provavelmente, 
a polícia, por alguma razão, detivera o veículo e começara a examinar o seu conteúdo, assim 
acionando algum detonador oculto. De qualquer maneira, única entre as grandes cidades da costa 
oriental, Pittsburgh sobreviveu fisicamente intacta, conquanto a maioria de seus cidadãos 
subseqüentemente sucumbisse à pesada precipitação radioativa oriunda de Cleveland. Os agentes-
motoristas (que sem dúvida desconheciam o conteúdo de seus caminhões) devem ter sido 
excelentemente instruídos, pois os restantes 24 caminhões chegaram todos aos seus destinos 36 horas 
depois da partida. Concluiu-se, pelo exame dos efeitos da explosão, que o caminhão da Avis em 
Washington foi estacionado perto da interseção das ruas 16ª. e K, a algumas quadras da Casa branca, 
enquanto o da Hertz, em Chicago, foi estacionado a um quarteirão do edifício do jornal Tribune.  
Outros locais foram escolhidos com igual cuidado. Os mecanismos de tempo devem ter sido 
extremamente precisos, pois as 24 explosões ocorreram dentro de um período inferior a um minuto.  



MI6 conseguiu um pedaço da gravação em fita da última conversa entre o General-Comandante do 
Comando Aeroestratégico  (SAC)  em seu posto de comando subterrâneo próximo  a Omaha, em 
Nebrasca, e o General-Comandante da Defesa Aérea da América do Norte (NORAD), em uma gruta 
do Colorado: 

SAC: Nenhuma notícia dos Locais Secretos, General? 

NORAD: Nenhuma notícia, General. O Congresso estava em sessão e o Presidente estava na 

Casa Branca. O Vice-Presidente possuía uma cópia do programa de ação, porém deve ter sido morto 

também. 

SAC: Então acho que nós é que temos de resolver. 

NORAD: Sim... Devem ter sido os russos, está claro. Curioso não termos pegado nada no 

radar. As estimativas de mortos andam em torno de 80 milhões. Dados preliminares, é claro. 

SAC: Penso que temos de ir em frente. Concorda? 

NORAD: Concordo. Fim e desligo. 

Vinte e oito minutos depois, o primeiro míssil da salva norte-americana explodiu em seu alvo 
programado na URSS. A salva despejou 400 megatons em alvos soviéticos, o mínimo necessário para 
destruir a União Soviética como sociedade atuante. A contra-salva soviética, sobre os grandes danos já 
infligidos, atingiu a mesma finalidade nos Estados Unidos. Diversas das maiores cidades norte-
americanas sofreram a ignomínia de serem destruídas duas vezes. 

Segundo MI6, não há dúvida que a American-International Shrimp Corp. foi o disfarce de uma 
complexa operação dos comunistas chineses. Apesar de Fidel Castro o ter negado ardorosamente, 
antes de ser morto pela precipitação radioativa dos Estados Unidos, pouca dúvida existe de que houve 
certa dose de conluio cubano – os barcos de pesca de camarão certamente partiram de Havana.  

Em seu 78º. Ano de vida na ocasião, o falecido Mao Tsé-Tung estava perto da morte e 
indiscutivelmente louco. Mas, ao destruir de um só golpe tanto os odiados “revisionistas modernos” 
como os “imperialistas norte-americanos”, Mao sem dúvida demonstrou um certo gênio em sua 
loucura. 

Os chineses, é claro, nunca admitiram seu papel na catástrofe, que destruiu totalmente as duas 
maiores potências do mundo. Dado o domínio global inconteste da República Popular da China hoje 
em dia, o papel chinês, por ordens do Primeiro-Ministro, só pode ser mencionado em um documento 
Ultra-Secreto como este. DESTRUIR DEPOIS DE LER. 

 

 

Esta não é, naturalmente, uma predição de coisas que vão ocorrer. E, no entanto, como o 
colóquio entre o Senador Pell e o General Wheeler indica, não há nenhuma razão exclusivamente 
técnica para que algo assim não aconteça.  

Pelo fato de dependerem de um sistema de mísseis complexo e imensamente dispendioso para 
lançar ogivas nucleares, os Estados Unidos imaginam que todos os países terão de agir da mesma 
forma. O pesadelo acima descrito pode servir como lembrete de que há mais de uma maneira de 
esfolar uma lebre – ou de liquidar uma nação. Finalmente, talvez valha a pena observar que a maioria 
dos especialistas em informações dos Estados Unidos acredita que Mao Tsé-Tung, o gênio senil, já 
está, até um ponto que não pode ser determinado com precisão, doido. 
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Breve cronologia de referência: Guerra Fria, 1945-1968 
 
 

1945 - Bombas “atômicas” (nucleares) são lançadas sobre o Japão: em Hiroshima, em 6 de agosto 
(bomba de urânio 235) e em Nagasáki, em 9 de agosto (bomba de plutônio). 
- Criação da ONU. 

1946 - A marinha dos EUA realiza explosão atômica experimental no atol de Bikini. 
- O primeiro reator soviético é colocado em funcionamento. 

1947 - Lançamento do programa de recuperação européia, pelo Secretário de Estado norte-americano, 
George C. Marshall (“Plano Marshall”). Executado entre 1948 e 1952. 
- Os EUA iniciam projeto para fabricação da bomba de hidrogênio (bomba H). 
- O Congresso dos EUA inicia intensas investigações sobre atividades pró-comunistas no país 
(destacada atuação do senador Joseph MacCarthy). 
- Criação do COMINFORM (Bureau de Informação Comunista), integrando a URSS e países 
do Leste Europeu. 

1948 - Convenção de Cooperação Econômica Européia (participação dos EUA; não-participação dos 
países do Leste Europeu). 
- Os soviéticos bloqueiam as comunicações entre Berlim e a Alemanha “Ocidental”. 

1949 - EUA, França e Grã-Bretanha oficializam a integração das três zonas de ocupação na 
Alemanha. 
- Tratado do Atlântico Norte (signatários: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, 
Grã-Bretanha, Holanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega e Portugal). 
- A URSS explode sua primeira bomba atômica (bomba de fissão). 
- Criação do COMECON (Conselho Econômico de Assistência Mútua), integrando a União 
Soviética e países do Leste Europeu. 

1952 - Admissão da Grécia e da Turquia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 

1953 - A URSS explode sua primeira bomba de hidrogênio. 

1955 - Admissão (com restrições) da Alemanha Ocidental na OTAN. 

1955 - Tratado (ou Pacto) de Varsóvia (signatários: Albânia, Bulgária, Tcheco-Eslováquia, Alemanha 
Oriental, Hungria, Polônia, Romênia e União Soviética). 
- Em Genebra, conferência internacional sobre uso pacífico da energia atômica. 

1957 - Constituição oficial da Comunidade Econômica Européia, a partir do Tratado de Roma. 
- URSS coloca em órbita o Sputnik, primeiro satélite artificial. 

1961 - Construção do Muro de Berlim. 

1962 - “Crise dos mísseis” (URSS decidira instalar mísseis em Cuba, causando forte reação dos 
EUA). 

1968 - Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. 
 

Fontes principais:  
HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991. 2 ed. S.Paulo: Cia. das Letras, 
1996;  
REIS FILHO, Daniel Aarão et al. (orgs.). O século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
v.1-3;  
VIZENTINI, Paulo Fagundes. História do século XX. 2 ed. Porto Alegre: Novo Século, 2000. 

 


