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Figura 9. Caricatura de uma queda de braço entre Nikita Kruchov e John Kennedy. 
 
 

5.1 O Bloqueio de Berlim 
 
Conforme mencionado anteriormente, Berlim Ocidental era mantida pelos aliados via terrestre, 

ou seja, via estradas de rodagem e ferrovias, as quais atravessavam a Alemanha Oriental, Fig. 8.b.  
Em 23 de junho de 1948, os russos resolveram não mais permitir a passagem de automóveis e trens 
sobre o território da Alemanha Oriental.  Com isso, desejavam forçar os americanos a abandonarem 
a parte ocidental de Berlim.  Este evento ficou conhecido como o Bloqueio de Berlim.  Os aliados, 
entretanto, não se intimidaram e, por quase um ano, supriram todas as necessidades de Berlim 
Ocidental via aérea, Fig. 8.b, numa verdadeira operação de guerra.  Durante os onze meses do 
bloqueio, os aliados, liderados pelos EUA, realizaram 275 mil vôos, transportando 2,3 milhões 
toneladas de carvão, alimentos e outros suprimentos.  Em 12 de maio de 1949 os russos desistiram 
do bloqueio e permitiram o acesso a Berlim Ocidental via terrestre. 

 
 

5.2 Encontros Nixon-Kruchov 
 

Apesar de adversários, americanos e russos aplicavam, sempre que lhes interessava, a 
diplomacia.  Em 24 de julho de 1959, na URSS, compareceu à Feira Americana de Comércio e 
Cultura, o então vice-presidente americano, Richard Nixon (1913-1994) [Nixon, Hollywood, 
DVD].  Houve, então, o encontro histórico de Nixon com Nikita Kruchov (1894-1971), sucessor de 
Stalin.  Nixon apresentou a Kruchov uma das maravilhas produzidas pela tecnologia americana: a 
TV em cores.  Diante das câmeras de TV Kruchov deu um show propagando, diante de um Nixon 
atônito, as enormes vantagens do regime comunista sobre o capitalista.  A essas alturas, os russos já 
tinham colocado o Sputnik e a cadela Laika em órbita da Terra (1957).  Em um gesto teatral 
Kruchov chegou a dizer que os americanos estavam à frente dos russos em algumas poucas áreas, 
mas que não tardaria para os russos também os ultrapassarem nessas áreas, ocasião em que dariam 
um “bye bye” aos americanos.  Todos riram, mas Nixon lançou um desafio a Kruchov para que 
aquela conversa fosse transmitida pelos meios de comunicação da URSS, os quais operavam sob 
rigorosa censura do Estado.   

 
 

5.3 Regime Comunista em Cuba 
 

No dia 1o de janeiro de 1959 Fidel Castro (1927-) e Ernesto Che Guevara (1928-1967) 
derrubaram o governo de Fulgencio Batista e instituíram o regime comunista em Cuba.  Apesar da 
sua limitada importância política-econômica, Cuba tinha enorme importância estratégica, visto 
situar-se a 170 km da costa americana.  Portanto, os americanos tinham os comunistas no seu 
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quintal.  Em 15 de abril de 1961 a CIA (Central de Inteligência Americana) resolveu patrocinar uma 
tentativa de refugiados cubanos de retirar Fidel Castro do poder.  Foi uma tentativa fracassada que 
causou enorme embaraço aos americanos, e grandes dificuldades ao recém-empossado presidente 
americano, John Kennedy (1917-1963).  Este evento ficou conhecido como Invasão da Baía dos 
Porcos. 

 
 

5.4 O Caso Gary Powers 
 
Utilizando-se do avião U-2 os americanos realizavam incursões em território soviético.  O U-2 

era dotado de uma câmera capaz de fotografar, com alta resolução, instalações militares soviéticas.  
A altitude em que voava, 20 km, o fazia inalcançável por qualquer outro avião da sua época.  A duas 
semanas de um encontro de cúpula em Paris sobre o desarmamento nuclear, ocorre mais um 
estremecimento no relacionamento entre as duas potências.   Em um vôo de 10 horas, do Paquistão 
à Noruega, realizado em pleno Dia do Trabalho de 1960, um dos mais importantes feriados da 
URSS, o piloto Gary Powers pretendia atravessar o território soviético, numa típica missão de 
espionagem.  

 
Sob ordens de Kruchov, os russos abateram o U-2 com um míssil.  Gary Powers ejetou-se do 

avião, mas foi capturado pelos soviéticos.  Falando sobre o presidente Eisenhower, por ocasião da 
conferência em Paris, Kruchov disse: 

 
“Uma pessoa não pode sujar a mesa em que vai comer.  É elementar.  Como pode o presidente 

desrespeitar a URSS e, ainda assim, esperar sentar-se à mesa conosco.”  
 
A conferência de Paris foi um fracasso.  Julgado, Gary Powers foi condenado a 10 anos de 

reclusão em uma prisão na Sibéria.  Após cumprir dez meses da sua pena, ele foi trocado pelo russo 
Rudolf Abel, o qual tinha sido capturado, julgado e condenado a 30 anos de prisão nos EUA.  O seu 
crime?  Espionagem.  O coronel Rudolf Abel trabalhava para os soviéticos desde 1953, 
aproveitando-se de uma rede montada pelos russos para espionar o Projeto Manhattan.  Na manhã 
de 10 de fevereiro de 1962, sobre a ponte Glienicker, em Berlim, o capitão Gary Powers foi trocado 
pelo coronel Rudolf Abel [Dias que Abalaram o Mundo 2, Vol. 1, BBC-Abril, DVD].   

 
 

5.5 O Muro de Berlim 
 
Na madrugada do dia 13 de agosto de 1961 a Alemanha Oriental, com a anuência de Nikita 

Kruchov, deu início à construção do Muro de Berlim separando, em definitivo, os lados ocidental e 
oriental da cidade.  A sua construção passou por várias fases iniciando-se com cercas de arame 
farpado e encerrando-se com enormes blocos de concreto com quase quatro metros de altura.  Para 
evitar a fuga de alemães para o lado ocidental, o governo da Alemanha Oriental estabeleceu postos 
de guarda.  Dessa forma, 192 pessoas foram mortas, a tiros, na tentativa de atravessar a fronteira 
entre as duas cidades.  O Muro de Berlim tinha cerca de 155 km de extensão.   Logo após o início da 
sua construção, em 15 de agosto de 1961, um soldado da República Democrática Alemã (Alemanha 
Comunista), Hans Schumann, então com 19 anos, fugiu para o lado ocidental.  Um fotógrafo 
capturou este momento, naquela que se tornou uma das mais famosas imagens do Muro, Fig. 10 
(Conrad Schumann, 2005).  Próximo ao Muro, John Kennedy fez um dos seus mais inspirados 
discursos em 1963.  Anos depois, em 1987, Ronald Reagan (1911-2004) também fez um discurso 
histórico no Portão de Brandemburgo, incitando o seu colega, o presidente Mikhail Gorbatchov 
(1931-), a derrubar aquele muro.  Como ilustrado na Fig. 10 existiam pontos ao longo do Muro 
onde era possível a passagem.  O Muro de Berlim foi o marco da Guerra Fria e, por muitos anos, 
pensou-se que, se uma III Guerra Mundial ocorresse, ela teria início no Muro de Berlim (Berlin 
Wall, 2005). 
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Figura 10. O Muro de Berlim e seus pontos de passagem (pontos em vermelho). 

 
 

5.6 A Crise dos Mísseis em Cuba 
 

Em um vôo de espionagem regular sobre território cubano, um avião U2 registrou, por meio de 
fotografias, que os russos estavam instalando mísseis em território cubano.  O presidente Kennedy 
ordenou o bloqueio marítimo de Cuba impedindo a chegada de navios soviéticos à ilha.  Navios 
americanos chegaram a disparar contra navios russos.  Os americanos exigiam a retirada de todos os 
mísseis de Cuba.  A Crise dos Mísseis em Cuba constitui o ponto da Guerra Fria no qual EUA e 
URSS mais se aproximaram de um conflito armado.  Foram treze dias (15 a 28 de outubro de 1962) 
de enorme tensão para o mundo, até que os russos aceitaram a remoção dos mísseis, sob a condição 
de que os americanos fizessem o mesmo com os seus mísseis na Turquia, estes apontados para a 
URSS.  Além disso, os EUA se comprometeram a não invadir Cuba [Treze Dias que Abalaram o 
Mundo, Europa Filmes, VHS]. 
 
 
5.7 Baby Boom, Macartismo e a Perspectiva da Hecatombe Nuclear 
 

Com o fim da II Guerra, os EUA experimentaram um crescimento fabuloso que se refletiu no 
espírito da sua população.  A freqüência nas salas de cinemas americanas atingiu marcas históricas, 
fenômeno este explicado pelo esgotamento psicológico após vários anos de guerra.  Este espírito 
também se reflete no número de nascimentos no pós-guerra, Tab. 1.  A geração nascida no pós-
guerra ficou conhecida como “baby boom generation.”  O filme Os Melhores Anos de Nossas Vidas 
mostra as dificuldades de três veteranos para retomarem as suas vidas após a guerra [Os Melhores 
Anos de Nossas Vidas, Continental, DVD]. 

 
Na década de 1930 já era grande a preocupação americana com os ideais comunistas. O país 

sofria com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque e o clima era propício para a propagação 
dos ideais comunistas.   Para os anticomunistas Hollywood era o centro de propaganda comunista.  
Por esta razão dezenas de atores, diretores e empresários da indústria do entretenimento foram 
convidados a depor perante a Comissão de Atividades Antiamericanas.   
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Tabela 1. Crescimento populacional americano no pós-guerra. 
 

Ano Número de Nascimentos 
1940 2.559.000 
1946 3.311.000 
1955 4.097.000 
1957 4.300.000 
1964 4.027.000 
1974 3.160.000 

 
Com a entrada dos EUA na II Guerra, em 1941, a Comissão interrompe suas atividades, 

retomando-as, após o final do conflito, de uma maneira bastante agressiva.   Aos convocados a 
depor era feita a seguinte pergunta: “O senhor é, ou foi, membro do Partido Comunista?” Entre 
1950 e 1954 a Comissão de Atividades Antiamericanas foi presidida pelo senador Joseph Raymond 
McCarthy (1908-1957).  Anticomunista convicto, McCarthy inicia uma cruzada contra integrantes 
da imprensa, do cinema e até das forças armadas.  Era a “caça aos vermelhos.”   

 

Sob a acusação de terem passado segredos da bomba atômica aos soviéticos, o casal americano 
Julius (1918-1953) e Ethel Rosenberg (1915-1953) foram condenados à cadeira elétrica em março 
de 1951.  De nada adiantaram os apelos do Papa Pio XII, Picasso, Sartre e Albert Einstein ao 
presidente Eisenhower, em favor do casal.  Em 19 de junho de 1953, os dois foram executados na 
cadeira elétrica.  Deixaram um filho de 6 e outro de 10 anos e idade. 

 

Outra vítima do Macartismo foi o inglês residente nos EUA Charles Chaplin (1889-1977), 
mundialmente conhecido como Carlitos.  Ainda no começo da Guerra, Chaplin produziria o seu 
primeiro filme falado.  Trata-se de O Grande Ditador, filme no qual Chaplin anteviu o significado 
do nazismo [O Grande Ditador, Continental, DVD].  As cenas em que Chaplin brinca com o 
Globo Terrestre e o Discurso Final são inesquecíveis, Fig. 11.  Não foi devido a este filme que 
Chaplin seria acusado de comunista, mas, sim, em função da sua vida privada, de jamais ter se 
naturalizado americano, bem como pelo comentário que fez sobre o fato de que o destino da 
democracia estava sendo decidido na Rússia o que, sob o ponto de vista histórico, é inquestionável.  
Da mesma forma que acontecera a Napoleão Bonaparte no século anterior, as tropas de Hitler não 
foram capazes de resistir ao severo inverno russo e saíram de lá derrotadas, deixando, entretanto, 
milhões de russos mortos.   Em função da perseguição de que foi vítima, Chaplin deixou os EUA 
em 1952, se exilando na Suíça. Ele somente voltou aos EUA em 1972 para receber um Oscar 
especial.  Morreu 5 anos depois [Chaplin, Look Filmes, VHS]. 

 

 
Figura 11. Cenas do filme O Grande Ditador (1940). 
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Figura 12. A tartaruga Bertel contra a bomba atômica. 
 
A perspectiva de um ataque nuclear era real e o assunto era tratado abertamente pelo governo 

americano, por meio de campanhas na mídia.  Nas escolas eram exibidos filmes mostrando às 
crianças de que modo se protegerem em caso de um ataque nuclear, Fig. 12.  A tartaruga Bertel foi 
a “garota propaganda” da geração “baby boom.”  Ela mostrava às crianças de que modo ela, Bertel, 
se protegia (sob o seu casco).  Subsolos de casas, escolas e igrejas também eram utilizados como 
abrigos.   Para os soviéticos a ameaça também era levada a sério.  As estações de metrô das 
principais cidades soviéticas eram opções de abrigo.  Em 1963, diversas nações, incluindo EUA e 
URSS, assinaram, em Moscou, um acordo para impedir a realização de testes nucleares na 
superfície da Terra, no espaço e debaixo d’água. 

 
 

6. A Corrida Espacial 
 

Nos EUA do pós-guerra, a idéia da felicidade no dia-a-dia estava associada à posse de bens de 
consumo.  Os meios de comunicação difundiam a imagem de que só poderia ser feliz o americano 
que tivesse em casa todos os eletrodomésticos disponíveis no mercado, além de pelo menos um 
automóvel na garagem. Coisas de um consumismo assumido, que não existia nos países socialistas. 

 
Os cientistas alemães levados para os EUA e para a URSS deram início a um intenso programa 

de desenvolvimento de mísseis.  Não tardou para que o projeto da V-2 se transformasse em projeto 
de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM: Intercontinental Balistic Missile), capazes de 
carregar em suas ogivas bombas nucleares e de hidrogênio a qualquer ponto do território inimigo.   

 
Utilizando-se de um foguete derivado de um ICBM os russos surpreenderam o mundo com o 

lançamento do primeiro satélite artificial da Terra.  Era 04 de outubro de 1957 e o satélite chamava-
se Sputnik, esfera metálica de 84 kg, com 58 cm de diâmetro, que transmitiu sinais à Terra por 
21 dias, Fig. 13.  Em 03 de novembro de 1957, os soviéticos lançaram o Sputnik 2, com a cadela 
Laika a bordo.  Atônitos, os americanos reagiram e, em 1958 o presidente Dwight Eisenhower 
(1890-1969) criou a NASA centralizando, nas mãos de civis, as pesquisas do Exército, da Marinha 
e da Aeronáutica.  O significado do Sputnik pode ser depreendido da fala do então senador Lindon 
Johnson (1908-1973).  Ao saber do Sputnik, Lindon Johnson disse: 
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  Figura 13. O Sputnik.     Figura 14. Yuri Gagarin. 
 
Quem controlar a posição privilegiada do espaço controlará o mundo.  O Império Romano 

controlava o mundo porque abria estradas. Depois, o Império Britânico foi dominante porque tinha 
navios.  Na era da aviação fomos poderosos porque tínhamos avião.  Agora, os comunistas 
firmaram presença no espaço.  Logo eles terão plataformas espaciais e jogarão bombas atômicas 
sobre nós, como pedras do alto de uma ponte! 

 

O filme O Céu de Outubro retrata o significado do Sputnik para uma comunidade de mineiros 
em uma cidade de interior do estado da Virgínia do Oeste, EUA.  O Sputnik inspirou o garoto 
Homer Kickam, com 14 anos em 1957, a se tornar um engenheiro e a trabalhar na NASA.  O filme 
e a estória são imperdíveis [O Céu de Outubro, Universal, VHS]. 

 

À mesma época, o presidente Eisenhower criou a ARPA (sigla em inglês para Agência de 
Projetos de Pesquisa Avançada) para estimular a ciência militar e a pesquisa tecnológica.  Faziam 
parte da ARPA várias instituições, cada qual trabalhando com os seus computadores e sistemas 
operacionais.  Na década de 1960, o governo americano sentiu a necessidade de conectá-las através 
de uma rede de computadores.  Em 1969, os quatro primeiros terminais da rede ARPA foram 
interligados com sucesso, permitindo a comunicação “on line” entre instituições de diferentes 
localidades.  Era o nascimento da Internet, sem a qual, diga-se de passagem, parte deste artigo não 
teria sido possível. 

 

Em janeiro de 1959, os soviéticos deram uma nova demonstração de seu avanço tecnológico com 
o lançamento do Programa Luna, voltado a pesquisas sobre a Lua.  Os primeiros resultados 
chegaram em outubro do mesmo ano.  A Luna-3 fotografou pela primeira vez o lado da Lua jamais 
visto da Terra. 

 

No dia 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin (1934-1968), Fig. 14, deu uma volta completa ao redor 
da Terra a 28.800 km/h.  Os 108 minutos no qual permaneceu em órbita, foram suficientes para que 
ele fosse promovido de tenente a major.  A sua espaçonave Vostok reentrou na atmosfera terrestre e 
Gagarin tornou-se uma celebridade mundial.  Com receito de que os americanos pudessem 
assassiná-lo, os russos mantiveram Sergei Korolev (1906-1966) no anonimato.  Korolev foi o 
grande gênio por trás do programa espacial russo [Dias que Abalaram o Mundo 2, Vol. 4, BBC-
Abril, DVD].  Mais do que uma conquista tecnológica, esta façanha demonstrava, para os 
comunistas e seus adeptos, a superioridade do regime comunista sobre o capitalista.  Os russos 
capitalizaram e, naquele mesmo ano, Yuri Gagarin esteve no Brasil, sendo recebido pelo presidente 
Jânio Quadros, o mesmo que, naquele ano, daria início ao Programa Espacial Brasileiro.  Em 12 de 
outubro de 1965, foi criado o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI) em Natal, RN, 
de onde, em 15 de dezembro, foi lançado o foguete americano Nike-Apache.  Gagarin morreria sete 
anos depois, aos 34 anos, em um acidente com um avião que ele pilotava. 
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Em 05 de maio de 1961, o americano Alan Shepard tornou-se o segundo homem a viajar ao 
espaço.  Entretanto, ele não entrou em órbita, uma vez que o foguete (míssil) Redstone, que o 
conduzia, não tinha potência suficiente para impor a velocidade de 28.800 km/h à cápsula Mercury.  
Conseqüentemente, Alan Shepard realizou um vôo suborbital, com 15 minutos de duração.  
Partindo do Cabo Canaveral, na Flórida, ele atingiu a altitude de 187 km, caindo no oceano 
Atlântico, a 485 km da costa.  Finalmente, em fevereiro de 1962, a bordo da Mercury 6, John Glenn  
(1921-) completou três órbitas em torno da Terra.  Temerosos de perdê-lo em um acidente, os 
americanos não mais permitiram qualquer vôo de John Glenn.  Ele voltaria ao espaço 36 anos 
depois, a bordo do ônibus espacial. 

 

A questão do porquê os russos estavam à frente dos americanos na Corrida Espacial é intrigante.  
Uma das possíveis explicações é que, em 1953, os russos iniciaram os testes com suas bombas de 
hidrogênio (os EUA já possuíam a bomba desde 1952).  As bombas russas eram enormes e pesadas.  
Por isso, para transportá-las ao continente americano seriam necessários potentes foguetes.  Os 
americanos, por outro lado, possuíam inúmeros mísseis na Europa.  Ademais, as bombas 
americanas eram mais leves e, por conseguinte, precisavam de foguetes menores para transportá-las 
(Farmer e Hamblin, 1970).  Cientes de que estavam ficando para trás na disputa com os russos, o 
jovem presidente John Kennedy, então com 44 anos, fez o célebre discurso no qual disse: 

 

”Penso que esta nação deve empenhar-se para que o objetivo de pousar um homem na Lua e 
trazê-lo de volta à Terra a salvo seja atingido antes do fim desta década. Nenhum outro projeto 
será mais importante para a humanidade, mais difícil ou mais caro de ser alcançado.” 

 

Estava lançada a Corrida Espacial e o prêmio era a Lua.  Entre os anos de 1957 e 1969, russos e 
americanos desenvolveram uma corrida pela conquista deste prêmio.  Além da supremacia militar, 
o objetivo dessa corrida era mostrar a superioridade de um sistema político-econômico sobre o 
outro.  Era a Guerra Fria alimentando a Corrida Espacial.   
 
 

7. O Mês de Outubro 
 
O mês de outubro é especial quando se fala na área espacial.  Abaixo são listados alguns dos 

principais fatos ocorridos nesse mês: 
 

• 29/10/1904: Nascimento Casimiro Montenegro Filho, fundador do CTA. 

• 23/10/1906: Santos-Dumont realiza o vôo do 14-Bis. 

• 25/10/1917: Início da Revolução Bolchevique na Rússia. 

• 14/10/1947: Charles Yeager quebra a barreira do som. 

• 04/10/1957: Sputnik entra em órbita da Terra. 

• 01/10/1958: A NASA inicia suas atividades nos EUA. 

• 04/10/1959: A espaçonave Luna 3 fotografa, pela primeira vez, o lado oculto da Lua. 

• 12/10/1965: Criação do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI). 

• 17/10/1969: Criação do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE). 

• 12/10/1992: Em comemoração aos 500 anos de descoberta da América, a NASA lança o 
programa SETI (da sigla inglesa para Busca por Inteligência Extraterrestre). 



1a Jornada Espacial 
26 de novembro a 04 de dezembro de 2005 

São José dos Campos, SP 
 
 

 17

• 14/10/1997: Brasil e EUA assinam Acordo Complementar que determina a participação 
brasileira na ISS. 

• 30/10/1997: Primeiro vôo, com êxito, do foguete Ariane 5. 

• 22/10/1998: Lançamento do Satélite de Coleta de Dados 2 (SCD-2). 

• 14/10/1999: Lançamento do Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS-1). 

• 15/10/2003: A China coloca o primeiro taikonauta em órbita da Terra. 

• 21/10/2003: Lançamento do Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS-2). 

• 04/10/2004: SpaceShipOne ganha o Prêmio X. 

• 12/10/2005: A China coloca dois chineses em órbita da Terra. 
 

8. Rumo à Lua 
 

Com o objetivo de levar o homem ao espaço, a NASA anunciou, em 09 de abril de 1959, os sete 
astronautas do Projeto Mercury.  Eram eles: Alan Shepard (1923-1998), Virgil Grisson (1926-
1967), John Glenn (1921-), Scott Carpenter (1925-), Walter Schirra (1923-), Gordon Cooper (1927-
2004) e Donald (Deke) Slayton (1924-1993).   

 

Se você desejar entender o significado das palavras de Kepler a Galileu, escritas em 1610 (A 
Conquista da Lua: De Galileu Até Hoje, 1969): 

 

“. . . Criemos navios e velas adequadas ao éter celeste e haverá inúmera gente sem medo dos 
desertos vazios . . .” 

 

assista o filme Os Eleitos.  O filme também trás Chuck Yeager (1923-), o primeiro ser humano a 
viajar mais rápido do que o som, a bordo do seu avião-foguete X-1, em 1947.  O espírito e a 
coragem desses homens os fizeram, para sempre, parte da História [Os Eleitos, Warner Home 
Video, DVD].  
 

Entre maio de 1961 e maio de 1963 foram realizados os sete vôos do Programa Mercury, Tab. 2.  
Em 16 de junho de 1963 os russos estabeleceram um novo marco histórico.  A soviética Valentina 
Tereshkova (1937-) torna-se a primeira mulher no espaço.  Em março de 1965, os russos realizaram 
mais uma proeza.  Amarrado à espaçonave, Aleksei Leonov (1934-) deixa a sua Voskhod 2 e realiza 
o primeiro passeio no vácuo do espaço.  Eram os russos, mais duas vezes, à frente dos americanos 
na Corrida Espacial. 

 

Felizmente, a vida naquela época não se resumia à Guerra Fria e à Corrida Espacial.  Na primeira 
metade da década de 1960 surgiu um conjunto inglês que revolucionou a música mundial.  Ringo 
Star (1940-), George Harrison (1943-2001), John Lennon (1940-1980) e Paul McCartney (1942-) 
marcariam a história da música pop do planeta.  Em 1964 os Beatles chegaram aos EUA para uma 
turnê, Fig. 15.  O ano de 1964 marcou a entressafra entre os projetos Mercury e Gemini.  Entretanto, 
nesse ano, as seguintes canções dos Beatles estavam nas paradas: I Want To Hold Your Hand; She 
Loves You; Can't Buy Me Love; Love Me Do; A Hard Day's Night e I Feel Fine.  Junto com a Tab. 3 
e a Tab. 4 são listadas algumas das mais belas canções do último século, todas dos Beatles.  O 
sucesso mundial dos Beatles foi tão retumbante que, em 1966, John Lennon chegou a afirmar que 
eles eram mais populares do que Jesus Cristo.  A despeito da música Back in the USSR, Tab. 4, os 
Beatles jamais pisaram em solo soviético. 

 

Com o Programa Mercury, os americanos adquiriram a capacidade de colocar o ser humano em 
órbita (um astronauta em cada vôo) e aprenderam também que era possível sobreviver no espaço 
por mais de uma semana (tempo necessário para uma viagem de ida e volta à Lua).  Mais 
importante, aprenderam como sobreviver às difíceis condições de reentrada atmosférica.  A viagem 
à Lua, entretanto, requeria mais do que isso.   
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Figura 15. Os Beatles na América. 
 
 

Tabela 2. O Programa Mercury. 
 

Missão Data 
Mercury 3 05/05/1961 
Mercury 4 21/07/1961 
Mercury 5 29/11/1961 
Mercury 6 20/02/1962 
Mercury 7 24/05/1962 
Mercury 8 03/10/1962 
Mercury 9 15/05/1963 

 
 

Para se chegar à Lua, seria necessário:  
 
i) Realizar manobras de alta precisão (os astronautas logo descobriram que no espaço as 

leis do movimento de Newton adquirem um significado todo especial);  
 
ii) Efetuar o acoplamento entre duas naves no espaço, cada qual movendo-se a 28.800 km/h;  

 
iii) Sobreviver ao ambiente espacial (para andar na Lua, o homem teria que deixar a cápsula, 

ficando exposto a um ambiente hostil). 
 
 
Em março de 1965, os russos ainda estavam à frente dos americanos.  Para alcançá-los, os 

americanos deram início ao Programa Gemini.  O ritmo de lançamentos mostrado na Tab. 3 não 
deixa dúvida quanto à determinação dos americanos.  As cápsulas da Gemini transportavam dois 
astronautas.  Foi durante o Programa Gemini que os americanos ultrapassaram os russos na Corrida 
Espacial. 
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Tabela 3. O Programa Gemini. 
 

Missão Data Música dos Beatles 
Gemini 3 23/03/1965 Ticket to Ride 
Gemini 4 03/06/1965 Help 
Gemini 5 21/08/1965 Yesterday 
Gemini 6 15/12/1965 Day Tripper 
Gemini 7 04/12/1965 We Can Work it Out 
Gemini 8 16/03/1966 Michelle 
Gemini 9 03/06/1966 Paperback Writer 

Gemini 10 18/07/1966 Revolver 
Gemini 11 12/09/1966 Yellow Submarine 
Gemini 12 11/11/1966 Eleanor Rigby 

 
 
Antes do término da Gemini, os americanos deram início à construção do foguete Saturno V, o 

qual deveria alcançar a velocidade de escape da Terra em direção à Lua, ou seja, 40.000 km/h.  O 
Programa Gemini foi concluído com sucesso e foi dado início ao Programa Apollo, Tab. 4, que 
começa de maneira trágica.  Em janeiro de 1967, um curto-circuito no interior da Apollo 1 causou a 
morte de Virgil Grisson (1926-1967), Edward White (1930-1967) e Roger Chaffee (1935-1967), 
durante testes em solo.  Neste mesmo ano, os russos também viveram uma tragédia no seu 
programa espacial.  Durante a reentrada na atmosfera, os pára-quedas da Soyuz 1 não se abriram e a 
espaçonave se espatifou no solo, matando o cosmonauta Vladimir Komarov (1927-1967).   

 
Em 27 de janeiro de 1967 vários países, incluindo URSS e EUA, assinaram um acordo 

estabelecendo que nenhuma nação poderia requerer propriedade de qualquer planeta que 
conquistasse, incluindo a Lua e os demais corpos celestes.  É o Tratado sobre Princípios 
Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, Inclusive a Lua 
e Demais Corpos Celestes (AEB, 2005). 

 

Com a Apollo 8 o ser humano entrou pela primeira vez na órbita de um outro corpo celeste.  Por 
alguns instantes, imagine-se um cidadão americano.  Na sua cabeça passariam as seguintes 
lembranças: em novembro de 1963 o presidente Kennedy, o grande mentor da chegada à Lua, foi 
assassinado [Dias que Abalaram o Mundo, Vol. 4, BBC-Abril, DVD].  Naquela década, a Guerra 
do Vietnã dividiu o país, causando a morte de milhares de americanos. O movimento pelos direitos 
civis estava no seu ápice, Fig. 16.  Em abril de 1968 o líder negro Martin Luther King Jr é 
assassinado [Dias que Abalaram o Mundo, Vol. 4, BBC-Abril, DVD].  Em junho daquele mesmo 
ano, Robert Kennedy, irmão de John Kennedy, é assassinado quando tentava obter a indicação do 
Partido Democrata à eleição presidencial, que ocorreria naquele ano.  Numa das mais belas histórias 
da Corrida Espacial, Frank Boorman (1928-), James Lovell (1928-) e William Anders (1933-) 
chegaram à órbita lunar na noite do dia 24 de dezembro de 1968.  Coincidência?  Certamente não.  
Ao vivo, milhares de americanos assistiram pela TV a impressionante imagem da bola azul na 
imensidão negra do espaço, Fig. 17.   

 
 
 

( EM BRANCO ) 
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Figura 16. A Terra de perto.     Figura 17. A Terra da Lua. 
 

Tabela 4. O Programa Apollo. 
 

Missão Data Música(s) dos Beatles 
Apollo 1* 27/01/1967 Penny Lane e Hello Goodbye 
Apollo 4 09/11/1967 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
Apollo 5 22/01/1968 Lady Madona 
Apollo 6 04/04/1968 Hey Jude 
Apollo 7 11/10/1968 Back in the USSR 
Apollo 8 21/12/1968 Ob-la-di, Ob-la-da 
Apollo 9 03/03/1969 Here Comes The Sun 

Apollo 10 18/05/1969 Don’t Let me Down e Get Back 
Apollo 11 16/07/1969 Give Peace a Chance 
Apollo 12 14/11/1969 Something e Come Together 
Apollo 13 11/04/1970 Let It Be 
Apollo 14 31/01/1971 The Long and Winding Road 
Apollo 15 26/07/1971 - 
Apollo 16 26/04/1972 - 
Apollo 17 07/12/1972 - 

 
Tabela 5. O Programa Luna. 

 

Missão      Data Missão Data Missão Data 

Luna 1 02/01/1959 Luna 9 31/01/1966 Luna 17 10/11/1970 
Luna 2 12/09/1959 Luna 10 31/03/1966 Luna 18 02/09/1971 
Luna 3 04/10/1959 Luna 11 24/08/1966 Luna 19 28/09/1971 
Luna 4 02/04/1963 Luna 12 22/10/1966 Luna 20 14/02/1972 
Luna 5 09/05/1965 Luna 13 31/12/1966 Luna 21 08/01/1973 
Luna 6 08/06/1965 Luna 14 07/04/1968 Luna 22 29/05/1974 
Luna 7 04/10/1965 Luna 15 13/07/1969 Luna 23 28/10/1974 
Luna 8 03/12/196 Luna 16 12/09/1970 Luna 24 09/08/1976 
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Conforme mostrado na Tab. 5, os russos 
continuaram com o seu programa de 
exploração lunar não tripulado.  Para 
chegarem à Lua os americanos tiveram que 
desenvolver novos foguetes.  Para tanto, 
continuavam a contar com os 
extraordinários talentos de Wernher von 
Braun.  Coube a ele a responsabilidade pelo 
desenvolvimento do Saturno V, o qual 
permanece até hoje como o maior e mais 
potente foguete construído pelo homem, 
Fig. 18.  Com 110 metros de comprimento 
e 10 metros de diâmetro pesava 3 milhões 
de quilos (equivalente ao peso de 3.000 
automóveis).  Era tão pesado que, mesmo 
antes da sair do solo, consumia dezenas de 
toneladas de combustível (querosene e 
oxigênio). Sua altura era equivalente a um 
edifício de 36 andares.  Destes, apenas um 
era ocupado pelos astronautas.  Os demais 
eram tanques de combustível.  Dividido em 
três estágios, o primeiro estágio possuía 
cinco motores que queimavam querosene e 
oxigênio líquidos.  O segundo e terceiro 
estágios usavam hidrogênio e oxigênio 
líquidos.  Uma maravilha tecnológica, 
mesmo para os padrões atuais.   

                 Figura 18. O foguete Saturno V. 
 
A Apollo 11 marcou a História da 

Humanidade.  Lançada 24 anos após o 
primeiro teste de uma bomba nuclear,  16 de 
julho de 1969, a Apollo 11 alunissou 4 dias 
depois, num domingo, para deslumbramento 
de milhões de pessoas do planeta Terra, Fig. 
19.  Às 15:18 (horário de Houston, EUA) do 
dia em que Santos-Dumont, se vivo fosse, 
completaria 96 anos, Neil Armstrong (1930-) e 
Buzz Aldrin (1930-) pousaram no solo lunar.  
Era o dia 20 de julho de 1969 e o homem já 
tinha inventado o satélite e a TV.  Dessa 
forma, quase um bilhão de pessoas assistiram, 
ao vivo, a concretização de um sonho 
acalentado, desde que o homem surgiu na face 
da Terra, há dois milhões e quinhentos mil 
anos.  Eram 21:56, horário de Houston, quando 
Neil Armstrong pisou no solo lunar e proferiu 
a seguinte frase: “Um pequeno passo para o 
homem, uma grande passo para a 
humanidade.” [Dias que Abalaram o Mundo, 
Vol. 5, BBC-Abril, DVD]. 

   Figura 19. Buzz Aldrin chegando à Lua. 
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Figura 20. Lua crescente em julho de 1969.  Figura 21. Nosso pé na Lua. 
 
 

Neil Armstrong e Buzz Aldrin passaram cerca de duas horas na superfície da Lua.  Enquanto 
isso, Michael Collins tornou-se a lua da Lua.  No Mar da Tranqüilidade, Armstrong e Aldrin 
deixaram a bandeira americana, um sismógrafo, um refletor de raios laser, uma antena de 
comunicações, uma câmara de TV e a base do módulo lunar, em cuja superfície estava afixada uma 
placa, na qual estava escrito, em letras garrafais, Fig. 22 (A Conquista da Lua: De Galileu Até Hoje, 
1969): 

 

AQUI HOMENS DO PLANETA TERRA PELA PRIMERA VEZ COLOCARAM OS PÉS NA LUA 

JULHO DE 1969, d.c. 

VIEMOS EM PAZ POR TODA A HUMANIDADE 
 

Assinaram a placa Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin e Richard Nixon, então 
presidente dos Estados Unidos da América.  De fato, como escreveu Michael Collins no seu livro 
Flying to the Moon (Collins, 1994), ao contrário de outras missões exploratórias feitas pelo homem 
ao longo da história, os astronautas da Apollo não carregavam consigo qualquer arma. 
Paradoxalmente, nesta mesma época, aqui na Terra, o Exército americano utilizava bombas de 
napalm e desfolhantes químicos, os "agentes laranja", contra os vietcongues (Sagan, 1996).  Era a 
Guerra do Vietnã, Fig. 22.  Refletindo a época, os Beatles marcavam presença com a canção Give 
Peace a Chance (Dê uma Chance a Paz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 22.  Na Terra a guerra, no Mar da Tranqüilidade a promessa de paz eterna. 
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Ao voltarem à Terra, Michel Collins, Neil Armstrong e Buzz Aldrin visitaram 25 países em 
38 dias (Collins, 1994).  A média de idade dos operadores do Centro de Controle da NASA, 
localizado na cidade de Houston (hoje denominado Johnson Space Center, em homenagem a 
Lindon Johnson), era de 26 anos [Dias que Abalaram o Mundo, Vol. 5, BBC-Abril, DVD].  
Portanto, foram os adolescentes do Sputnik, como Homer Hickam (O Céu de Outubro), que tiveram 
a responsabilidade de colocar Neil Armstrong e Buzz Aldrin na superfície lunar.  O Diretor de Vôo, 
Gene Kranz tinha 35 anos (Kranz, 2001).  Gene Kranz é aquele que, no filme Apollo 13, é 
interpretado por Ed Harris. 

 
E os russos?  Bem, a corrida foi disputada cabeça à cabeça.  Três dias antes do lançamento da 

Apollo 11, os russos lançaram a Luna 15, Tab. 5, uma nave não tripulada cujo objetivo era atingir a 
superfície lunar, coletar amostras do seu solo e trazê-las de volta à Terra, antes que os astronautas 
da Apollo 11 o fizessem.  A Luna 15 jamais regressou, e os americanos levaram o prêmio lunar.  

  
A Chegada à Lua mostrou as enormes possibilidades do homem e ofereceu uma visão otimista 

da tecnologia, visão que tinha sido ofuscada por outra extraordinária conquista do homem no século 
XX: a fissão nuclear, que, infelizmente, levou à bomba atômica e à morte de mais de 200 mil 
japoneses, ao final da II Guerra Mundial. 

 
 

9. O Pós Lua 
 
Conforme mostrado na Tab. 4, após a Apollo 11, os americanos realizaram mais seis missões 

tripuladas à Lua, entre elas a Apollo 13 [Apollo 13, Universal, DVD].  Para desespero dos seus fãs, 
em 10 de abril de 1970 Paul McCartney anuncia o fim dos Beatles.  

 
Do primeiro grupo de astronautas escolhidos pela NASA, Alan Shepard foi o único a ir à Lua, na 

Apollo 14.  Mais do que andar na Lua, Shepard deu duas tacadas de golfe na superfície lunar.  As 
missões Apollo 15, Apollo 16 e Apollo 17 fizeram uso do jipe lunar. 

 
Em dezembro de 1972, Eugene Cernan (1934-) e o geólogo Harrison Schmitt (1935-) foram os 

últimos homens a pousar na Lua.  O Rover, jipe lunar movido à bateria, permitiu-lhes se afastarem 
35 km do ponto de pouso, coletando 110 kg de amostras do solo lunar. O terceiro astronauta, Ronald 
Evans (1933-1990), permaneceu em órbita da Lua. 

 
Além das missões tripuladas envolvendo os programas Mercury, Gemini e Apollo, os americanos 

enviaram várias missões de reconhecimento à Lua, tais como as Ranger 3, 4, 5, 6 ,7 e 8; as 
Surveyor 1, 2, 3, 4, 5 e 6; e as Lunar Orbiter 1, 2, 4 e 5.  Essas missões foram vitais para avaliar as 
condições da Lua, antes de para lá enviar os astronautas. 

 
Os soviéticos não ficaram para trás e, neste mesmo período, lançaram inúmeras missões à Lua.  

Começaram com a Luna 1, em 1959, que chegou a 7.000 km da superfície lunar, passando pelas 
Luna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15; e as Zond 1, 2, 3, 4, 5 e 6.   

 
Cerca de 400 mil pessoas trabalharam no Programa Apollo, a um custo atualizado de 150 bilhões 

de dólares (FAQ: Bush’s New Space Vision, 2004).  As verbas para o programa espacial 
começaram a declinar a partir de 1967, atrapalhando os planos iniciais da NASA de construir uma 
base permanente na Lua, passo intermediário para uma missão tripulada a Marte, pretendida para a 
década de 1990 (NASA, 2005).  Os elevados custos da continuidade deste programa, o desinteresse 
demonstrado pela população e a Guerra do Vietnã, que requeria vultuosos recursos financeiros, 
colaboraram para a interrupção dessa escalada espacial.  Do lado russo, as dificuldades não foram 
menores e cada qual deu continuidade ao seu programa espacial, sob focos distintos.   
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Em 1971 os russos colocaram a primeira estação espacial em órbita da Terra.  Foi a Salyut 1, que 
durante 22 dias foi ocupada pelos cosmonautas, Georgi Dobrovolski (1928-1971), Viktor Patsayev 
(1933-1971) e Vladislav Volkov (1931-1971).  Os três morreram tragicamente durante a reentrada 
na atmosfera.  Utilizando o último estágio do foguete Saturno V, os americanos lançaram, em 14 de 
maio de 1973, a sua estação espacial: a Skylab.  Uma das suas tripulações chegou a ficar 84 dias em 
órbita.  Em uma operação programada, o Skylab caiu na Terra em 1979, incendiando-se na 
atmosfera (Almanaque Abril, 2002). 

 
Tom Paine (1921-1992), administrador da NASA na época da chegada do homem à Lua, estava 

convencido da impossibilidade, tanto para russos quanto para americanos, da continuidade daquela 
frenética e cara corrida.  O então presidente americano, Richard Nixon, autorizou-o a tentar uma 
aproximação com os russos.  A Academia de Ciências da União Soviética foi convidada a assistir o 
lançamento da Apollo 11 com a garantia de que nenhuma publicidade seria dada, caso os russos 
aceitassem o convite.  Os russos declinaram, mas os contatos continuaram.  Ainda em 1969, Tom 
Paine enviou carta ao presidente da Academia de Ciências da União Soviética, Mstislav 
Vsevolodovich Keldysh, convidando cientistas russos a participarem das discussões sobre as 
missões Viking, então programadas para ocorrerem em 1973, com destino a Marte.  Muito embora 
os russos tenham se mostrado receptivos à idéia, ainda não foi possível a realização de uma missão 
espacial conjunta entre russos e americanos.  Após uma série de encontros entre representantes dos 
dois países, foram iniciadas discussões, em julho de 1970, para o desenvolvimento de um sistema 
comum de acoplamento de naves espaciais.  Finalmente, em julho de 1975, americanos e russos se 
encontram no espaço.  No primeiro vôo do programa Apollo-Soyuz, a Apollo 18, com três 
astronautas, acopla-se à Soyuz 19, com dois cosmonautas a bordo (The Partnership: A History of the 
Apollo-Soyuz Test Project, 2005).  

 

Um dado marcante desta missão foi o fato de Deke Slayton, pertencente ao primeiro grupo de 
astronautas da NASA, ter realizado sua primeira missão espacial.  Ainda durante o Programa 
Mercury, os médicos da NASA identificaram uma arritmia cardíaca em Deke Slayton.  Em função 
disso, a NASA resolveu afastá-lo dos vôos, deixando-o como chefe dos astronautas.  Em função de 
uma gripe, ele ingeriu doses maciças de Vitamina C descobrindo, então, que a sua arritimia cardíaca 
cessara.  Dezesseis anos depois de ingressar na NASA, Deke Slayton realizou seu sonho de viajar 
ao espaço.   

 
Em 20 de julho de 1976, após viajar pelo espaço por um ano, percorrendo 100 milhões de 

quilômetros, a espaçonave Viking 1, Fig. 23.a, chega a Marte, Fig. 23.b.  A Viking 2 ainda demorou 
mais alguns meses para lá chegar.  A primeira atividade da Viking 1 foi fotografar o seu próprio pé 
para, na eventualidade de estar em terreno movediço, saber-se com a devida antecedência que ela 
afundaria.  A Figura 23.c mostra a primeira fotografia tirada da superfície marciana. 

 
Entre 1975 e 1981, nenhum americano orbitou a Terra.  Em 05 de janeiro de 1972 o presidente 

americano Richard Nixon lançou o programa do ônibus espacial.  O Space Shuttle Columbia 
inaugurou, em 12 de abril de 1981 (vigésimo aniversário do vôo do russo Yuri Gagarin), o 
programa americano do Space Shuttle.  Em função de ser reutilizável, acreditava-se que o Space 
Shuttle traria uma grande redução nos custos da exploração espacial.  Com exceção do tanque de 
combustível líquido, o enorme cilindro marrom mostrado na Fig. 24.a, a nave e os tanques de 
combustível sólido são reutilizáveis.  No entanto, os custos operacionais do ônibus espacial, da 
ordem de 500 milhões de dólares por vôo, consomem cerca de 40% do orçamento anual da NASA.  
Para completar houve dois acidentes.  O primeiro em 1986 e o último em 2003, ceifando as vidas de 
14 astronautas. 
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Figura 23.a. Espaçonave Viking, a parte superior orbitava Marte enquanto a inferior descia à 

superfície do Planeta Vermelho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 23.b. O Planeta Vermelho e a Viking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.c. Foto tirada pela Viking 1 com um dos seus pés em destaque (canto inferior direito). 

 

Viking 

Orbitador 
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   Figura 24.       a) Lançamento do ônibus espacial Atlantis transportando a Sonda Magalhães para 

exploração de Vênus, 1989. 
 b) Lançamento do ônibus espacial russo, Buran, em um vôo não tripulado, 1988. 
 
 
Em 1989, a Sonda Magalhães foi lançada pelo Shuttle para explorar o planeta Vênus, Fig. 24.a.  

Um ano depois, 25 de abril de 1990, o ônibus espacial colocou o telescópio Hubble a 600 km de 
altitude em órbita da Terra, Fig. 25.  Bastante celebrado por astrônomos e cientistas do planeta, o 
Hubble apresentou uma avaria no seu espelho.  Em dezembro de 1993 a NASA realizou uma 
missão tripulada do ônibus espacial para a substituição do espelho.  Desde então, o Hubble revelou 
o Universo, Fig. 25.  Em 29 de outubro de 1998 o senador John Glenn realizou sua segunda viagem 
ao espaço.  Ele passou 9 dias a bordo do ônibus espacial (STS-95), avaliando os efeitos do vôo 
espacial sobre uma pessoa com 77 anos de idade. 

 

 
 
Figura 25. O Telescópio Espacial Hubble abre as portas do Universo.  À direita imagens feitas  

pelo Hubble em 04 julho de 2005, quando a espaçonave Deep Impact 
intencionalmente colidiu com o cometa Tempel 1.  

Tanque de 
combustíveis 

líquidos. 
 

Combustível sólido 
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Os russos enveredaram pelo caminho da Estação Espacial Mir que orbitou a Terra entre os anos 
de 1986 e 2001, Fig. 26.a.  A Mir foi o mais importante laboratório de pesquisas práticas sobre a 
permanência do homem no espaço (Enciclopédia do Espaço e do Universo, 1997).  Um dos seus 
feitos foi conhecer como reagia o corpo humano à ausência de gravidade por longos períodos.  
Esses resultados são fundamentais para se avaliar a possibilidade de uma viagem a Marte, com 
duração prevista de 1,5 ano.  Na Mir, o médico russo Valeri Polyakov (1942-) bateu o recorde de 
permanência no espaço, ficando 438 dias consecutivos em órbita, de 8 de janeiro de 1994 a 22 de 
março de 1995. 

 
A idéia de construir uma estação espacial e de ter espaçonaves que pudessem fazer, de uma 

maneira continuada, o transporte Estação-Terra era antiga.  Apesar de não ter sido o idealizador 
desse conceito, von Braun foi seu ardoroso defensor.  Em função da Corrida Espacial, entretanto, 
russos e americanos tiveram que esperar alguns anos para implementá-la.  Curiosamente, enquanto 
os russos se especializaram nas tecnologias da estação espacial, os americanos optaram pelo 
desenvolvimento dos ônibus espaciais.   

 
Em 15 de novembro de 1988 os russos realizaram um vôo não tripulado com o seu ônibus 

espacial, denominado Buran, Fig. 24.b.  Outros vôos deveriam ocorrer.  Entretanto, devido à falta 
de recursos o projeto foi terminado em 1993, pelo presidente Boris Yeltsin (1931-), o primeiro 
presidente eleito da Rússia (1991).  As semelhanças entre o Space Shuttle e o Buran são evidentes, 
muito embora o foguete do Buran, denominado Energia, faça uso de propelentes líquidos e possua 
capacidade equivalente ao Saturno V, sendo, portanto, mais potente que o foguete do Shuttle.  

 

Figura 26.  a) A Estação Espacial Mir a 400 km da Terra com a Soyuz e a Progress acopladas. 

b) Space Shuttle Atlantis acoplado à Mir. 
 
 
Os americanos desenvolveram o projeto de uma estação espacial própria, denominada Freedom 

(liberdade), em uma clara provocação aos russos.  Em 1984 os americanos tornaram seu projeto 
multinacional convidando nações amigas para dele participarem.  A partir de então o projeto da 
Freedom foi modificado e a estação espacial foi denominada de Estação Espacial Internacional, 
conhecida pela sigla ISS (International Space Station).   
 

Soyuz 

Progress 
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10. A Queda do Muro de Berlim 
 

A missão Apollo-Soyuz marcou o fim da Guerra Fria no espaço.  Aqui na Terra ela ainda 
perdurou por alguns anos, ainda que de forma tímida.  Na década de 1970, alguns países do Sudeste 
Asiático tornam-se comunistas, tais como Laos e Camboja, em 1975, e o Vietnã do Sul, em 1976.  
O mesmo ocorreu na África onde Congo (1970), Benin (1972), Guiné-Bissau (1974), Angola 
(1975), Moçambique (1975) e Etiópia (1976) também se tornam comunistas (Almanaque Abril, 
2002).   

 

Em 1973, as superpotências concordaram em desacelerar a corrida armamentista (Política da 
Détente). Esse acordo durou até 1979, quando a URSS invadiu o Afeganistão.  Como represália, os 
EUA se recusaram a participar dos Jogos Olímpicos de 1980, ocorridos em Moscou.  Os russos 
retribuiriam a desfeita e, quatro anos depois, se recusaram a participar dos Jogos Olímpicos de Los 
Angeles. 

 

O ano de 1985 marcou a ascensão ao poder soviético de Mikhail Gorbatchov (1931-).  Um ano 
depois, ele anunciou um plano de reformas do sistema comunista, conhecido como Perestroika.  
Gorbatchov também deu início à liberação daqueles que, por discordarem do regime, foram 
encarcerados.  Dentre eles encontrava-se o físico Andrei Sakharov (1921-1989), laureado com 
Prêmio Nobel da Paz (1975).  Sakharov não pôde receber o prêmio, por não ter obtido permissão 
para deixar a URSS.  Em 1987, Gorbatchov e Reagan assinam um acordo para diminuição da 
quantidade dos mísseis de médio alcance na Europa.   

 

Apesar desse clima de distensão, houve aqueles que lutaram pela manutenção do velho regime.  
Em 1989 foi assassinado o último alemão oriental que tentou escapar para a Alemanha Ocidental, 
através do Muro de Berlim.  Em agosto do mesmo ano, a Hungria (país comunista) abriu suas 
fronteiras com a Áustria.  Através dela, 13 mil alemães orientais deixaram o seu país.  Na mesma 
época tiveram início as manifestações contra o regime comunista na Alemanha Oriental.  Erich 
Honecker (1912-1994), o líder da Alemanha Oriental, desde 1971, renunciou em outubro de 1989.  
O seu substituto permitiu aos berlinenses orientais solicitarem vistos para viajar a Berlim Ocidental.  
Cinqüenta e um anos após a famigerada Noite dos Cristais [Dias que Abalaram o Mundo, Vol. 3, 
BBC-Abril, DVD], no dia 9 de novembro de 1989, milhares de berlinenses orientais se 
concentraram nos pontos de passagem entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental.  Diante da 
multidão, e temendo um massacre, os guardas abriram os portões, em um dos mais importantes 
eventos da História do Século XX [Dias que Abalaram o Mundo, Vol. 5, BBC-Abril, DVD].  Do 
outro lado, lhes aguardavam os seus compatriotas, Fig. 27.  Foi o início da reunificação alemã, que 
se materializou em 03 de outubro de 1990.  Os regimes comunistas do leste europeu dissolveram-se, 
culminando com a dissolução da própria URSS em 1991.  Era o fim de uma Era.   Em 2003, Paul 
McCartney cantou várias canções dos Beatles para uma multidão de 100 mil moscovitas na Praça 
Vermelha [Paul McCartney in Red Square, Warner Music Video, DVD].  Ironicamente, defronte 
ao Memorial Lênin, existe um dos mais caros shoppings do planeta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. O fim de uma era: alemães comemoram a queda do Muro. 
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11. De volta ao espaço 
 
Em 1993, russos e americanos assinaram um acordo de cooperação espacial que contemplava a 

construção da ISS.  A primeira etapa deste acordo previa acoplamentos espaciais entre os ônibus 
espaciais americanos e a Mir.  Entre 1995 e 1998 houve sete missões nas quais o Shuttle se acoplou 
à Mir, Fig. 26.b.  Em fevereiro de 1997 houve um incêndio na Mir e, em junho do mesmo ano, 
ocorreu a colisão da espaçonave-cargueira russa Progress com a Mir.  Por pouco a tripulação 
(1 americano e 2 russos) não teve que embarcar na cápsula Soyuz em um retorno de emergência à 
Terra.  Finalmente, em 23 de março de 2001, os russos induziram a reentrada da Mir na atmosfera 
terrestre, causando sua desintegração. 

 
Além dos EUA e da URSS, fazem parte da ISS outros 14 países, incluindo o Brasil, Fig. 28.  A 

ISS é significativamente maior do que a Mir.  Quando pronta, ela terá 450 toneladas e será o 
tamanho de um campo de futebol.  A Mir tinha uma massa de cerca de 135 toneladas.  Os 
americanos responderão por cerca de 49,7 % dos custos referentes à construção da ISS.  Aos russos 
caberão a parcela de 28,5%.  Europeus (ESA), japoneses e canadenses deverão responder por 
10,5%, 8,9% e 2,4%, respectivamente (Souza, 2003).  O Brasil entrou como participante, junto aos 
americanos.  As finalidades da ISS são as seguintes: exploração espacial, realização de 
experimentos em ambientes de microgravidade, desenvolvimento de produtos com finalidades 
comerciais, e atividades educacionais (Souza, 2003).   

 
Em 20 de novembro de 1998 começou a montagem da ISS, com o lançamento do módulo de 

controle Zarya, por meio de um foguete Proton.  No mês seguinte, os Estados Unidos lançaram o 
módulo de conexão Unity, que se uniu ao Zarya.  O primeiro acoplamento com o Zarya foi 
realizado pelo ônibus espacial Discovery em maio de 1999.  Desde então, mais 16 vôos do ônibus 
espacial foram realizados.  As espaçonaves Soyuz realizaram 10 vôos tripulados à ISS, Fig. 29, onde 
habitam um astronauta e um cosmonauta.  Para manter a tripulação, 18 cápsulas russas Progress se 
acoplaram à ISS.  Além dos foguetes russos e americanos, participarão da conclusão da montagem 
da ISS o foguete Ariane 5, europeu, e o foguete japonês H-IIA, Fig. 30.  A ISS possui uma órbita 
inclinada de 510, com relação ao Equador, e está a 350 km da superfície terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Estação Espacial Internacional: o mundo unido no espaço. 




