


• A definição para a expressão guerra fria é de um conflito
que aconteceu apenas no campo ideológico, não
ocorrendo um embate militar declarado e direto
entre Estados Unidose URSS.

• Até mesmo porque, estes dois países estavam armados
com centenas de mísseis nucleares. Um conflito armado
direto significaria o fim dos dois países e, provavelmente,
da vida no planeta Terra.

• Porém ambos acabaram alimentando conflitos em
outros países como, por exemplo, na Coreia e no Vietnã.
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1. Corrida Armamentista [Paz Armada]

• As duas potências envolveram-se numa corrida armamentista,
espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos países
aliados.

• Enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre as duas potências, a paz
estaria garantida, pois haveria o medo do ataque inimigo.
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Nesta época, formaram-se dois blocos militares, cujo objetivo era
defender os interesses militares dos países membros:
• A OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte (surgiu em abril de 1949) era

liderada pelos Estados Unidos e tinha suas bases nos países membros,
principalmente na Europa Ocidental.

• O Pacto de Varsóvia era comandado pela União Soviética e defendia militarmente os
países socialistas.

• Alguns países membros da OTAN: Estados Unidos, Canadá, Itália, Portugal, Inglaterra,
Alemanha Ocidental, França, Suécia, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria
e Grécia.

• Alguns países membros do Pacto de Varsóvia: URSS, Cuba, China, Coreia do
Norte, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Tchecoslováquia e Polônia.
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• EUA e URSS travaram uma disputa muito grande no que se refere aos avanços
espaciais.

• Isso ocorria, pois havia uma grande disputa entre as potências, com o
objetivo de mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado. No ano
de 1957, a URSS lança o foguete Sputnik com uma cadela dentro, o primeiro
ser vivo a ir para o espaço.

• Doze anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão
a chegada do homem a lua, com a missão espacial norte-americana.

2. Corrida Espacial 
[Guerra nas Estrelas/ Segunda Guerra Fria]
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CORRIDA ESPACIAL
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Yuri Alekseyevich Gagarin foi um piloto soviético e um cosmonauta .
Ele foi o primeiro humano a viajar para o espaço quando sua espaçonave Vostok completou 
uma órbita da Terra em 12 de abril de 1961.

VÍDEO: Yuri Gagarin - the first human in space
https://www.youtube.com/watch?v=y4elyuzWgEI
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“Se pudermos chegar à Lua antes que os russos, então devemos chegar.” 
Foi com o orgulho ferido que o então presidente dos EUA, John F. Kennedy, 
pronunciou essa frase em de abril de 1961: apenas nove dias antes, a URSS 
havia lançado pela primeira vez um ser humano ao espaço, Yuri Gagarin.

O astronauta Buzz Aldrin saúda a bandeira dos 
EUA na superfície lunar, em 20 de julho de 
1969 AFP
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•Ao levar ao espaço o primeiro satélite, o primeiro ser humano e a primeira estação orbital, 
a União Soviética conseguiu vencer os Estados Unidos, grande rival na Guerra Fria e cujo 
programa espacial, desenvolvido sob orientação do engenheiro alemão Wernher von Braun 
(Chefe estrategista), era mais sofisticado e contava com mais fundos.

Valentina Vladimirovna Tereshkova é a primeira cosmonauta e a primeira 
mulher a ter ido ao espaço, em 16 de junho de 1963, na nave Vostok VI.
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