Corrida Armamentista & Corrida Aero Espacial Guerra Fria
Encerrada a Segunda Guerra Mundial, observamos que o colapso do totalitarismo
abriu portas para que Estados Unidos e União Soviética tomassem frente à
reorganização do cenário político internacional. Uma primeira demonstração da cisão
entre esses dois blocos aparece na própria ocupação da Alemanha, onde os dois países
citados disputam palmo a palmo o território germânico. Com a construção do muro de
Berlim, presenciamos a materialização dessa disputa.
Mais do que duas nações, Estados Unidos e União Soviética representaram o
antagonismo entre dois modos de organização da sociedade, da economia e das
relações políticas. Sendo assim, a chamada “guerra fria” simboliza o enfrentamento
dessas duas ideologias fomentadas pelo suporte ideológico dos valores de ordem
socialista e capitalista. Além disso, devemos destacar que a “guerra fria” ganha esse
nome por não observarmos um confronto direto entre soviéticos e norte-americanos.

Corrida armamentista
É o processo pelo qual um país busca armar-se com o intuito de proteger-se de outro.
Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do
outro, investindo em seu aparato de defesa. Com isso, surge um círculo vicioso, no
qual ambos os países se armam em decorrência da desconfiança mútua.
É o processo no qual um país fábrica armas, em meio a tempos de guerra, para vender
e para uso próprio, porém não precisa investir necessariamente em armas, um
exemplo é a corrida armamentista da guerra fria, na qual dois países, Estados
Unidos e União Soviética, disputavam poder tanto em armas quanto
em tecnologia diversificada, como por exemplo foguetes.

A corrida armamentista na Guerra Fria
O surgimento da bomba atômica teve sérias implicações históricas, políticas e
culturais. Durante o período da Guerra Fria, o pesadelo da chamada “hecatombe
nuclear” rondou a vida dos habitantes do planeta. Acreditava-se que o ataque de um
dos lados, num momento qualquer, desencadearia uma guerra que poria fim à vida
humana na Terra.Nós vamos ver de que modo a bomba atômica surgiu e se
transformou num dos elementos principais do jogo de poder entre Estados Unidos e
União Soviética.
O início da corrida armamentista nuclear foi marcado por um apelo de Albert Einstein
ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, numa carta enviada em 1939. O
físico alemão mostrava-se preocupado com a possibilidade de Hitler ter acesso à
tecnologia nuclear antes dos americanos. Roosevelt decidiu ampliar os investimentos

em pesquisas e determinou, em 1942, o início do Projeto Manhattan, voltado ao
desenvolvimento da bomba atômica.
Três anos depois, em julho de 45, a equipe de Robert Oppenheimer fez o primeiro
teste bem sucedido de explosão nuclear no deserto de Alamogordo, no estado
americano do Novo México.Na mesma ocasião, realizou-se na Alemanha a Conferência
de Potsdam. O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, negociou com Josef
Stalin, da União Soviética, e Winston Churchill, da Grã-Bretanha, a nova divisão do
mundo após a Segunda Guerra.

Corrida espacial
A corrida espacial teve início Durante a Guerra Fria, guerra essa em que a «paz era
impossível e a guerra improvável». Tal clima de medo, posso até arriscar a dizer de
terror, criava uma constante necessidade de os países se tentarem demonstrar
superíores ao nível de vários sectores, sendo essa a razão pela qual os EUA e a URSS
deram início á corrida espacial.
A disputa entre Estados Unidos e União Soviética (URSS) pela conquista do espaço foi o
grande impulso para a exploração espacial. Resultou em grandes avanços científicos e
tecnológicos, além de descobertas importantes.
Em 1957, a URSS partiu em vantagem, lançando o Sputnik 1, o primeiro satélite
artificial a entrar em órbita. Uma semana depois, foi lançado o Sputnik 2, com a cadela
Laika, tornando se assim o primeiro ser vivo a ir para o espaço.
Os EUA tinham menosprezado a eficácia soviética pois existia a noção, enraisada em
toda a América, de que não só os americanos constituíam a vanguarda tecnológica do
Mundo como a de que o povo soviético era particularmente atrasado em termos
tecnológicos. Em plena Guerra Fria, e com este acontecimento, os americanos
sentiram-se humilhados e vulneráveis até que, em 1958, os EUA reagiram com a
criação da NASA, responsável pelo programa espacial do país.
Nesse mesmo ano foi lançado o primeiro satélite artificial americano, o Explorer 1.
A partir de 1960, o principal objectivo das viagens espaciais passou a ser a ida do
homem ao espaço.
Novamente a União Soviética sai em vantagem, em 1961, com a viagem tripulada por
Iuri Gagarin na cápsula espacial Vostok 1.
A viagem durou uma hora e 48 minutos e percorreu cerca de 40 mil quilómetros em
volta da Terra numa única órbita. Como que se de um contra ataque se trata se, em
1962, os americanos enviaram John Glenn para o espaço.

Surgiu então o projecto soviético para enviar o homem à Lua que começou com a nave
Soyuz 1 e mal tomaram conhecimento, os Americanos iniciaram a missão Apollo. A
principal missão do Projecto Apollo era levar homens à Lua e trazê-los de volta a salvo,
mas a possibilidade de não dar certo era tão grande que o presidente dos EUA, Richard
Nixon, já tinha um discurso pronto para cada uma das situações: o sucesso ou o
fracasso da operação. Felizmente a operação foi bem sucedida e os americanos os
primeiros a chegar á superfície lunar em 20 de Julho de 1969, quando o módulo lunar
Eagle, da nave Apollo 11, pousou em solo lunar, e o primeiro homem a pisar a Lua, Neil
Armstrong deu fim à corrida espacial.

