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A Guerra Fria foi basicamente um conflito ideológico que ocorreu a partir do ano de 1945 no
século XX entre as duas maiores potências daquela época: Estados Unidos e União Soviética,
ou seja, capitalismo versus socialismo; o que é nítido na imagem do Tio Sam e do Urso
soviético na nossa sala de ciências sociais, pois eles marcam países a serem "controlados"
pelas suas origens.
A favor dos EUA estavam países como: Itália, Inglaterra e Alemanha Ocidental. Já ao lado da
URSS estavam a Polônia, Romênia, Bulgária, Alemanha Oriental e Hungria. Nunca houve um
real ataque, um confronto direto, mesmo assim os países tentavam se superar baseado nas
conquistas do outro.
Prova disso são os conflitos que existiram em meio à Guerra Fria: Guerra do Vietnã, por
exemplo, que foi uma luta entre a parte Norte e Sul do país, comandados respectivamente por
EUA e URSS.
A partir disso, se iniciou a corrida espacial, onde ambos países investiram pesado em
tecnologia nuclear e queriam enviar o primeiro satélite ao espaço para ficar em órbita. Eles não
mediram esforços para descobrirem técnicas que auxiliariam nesse processo, como mostra a
imagem do homem no espaço na nossa sala, e após muito dinheiro envolvido, a URSS envia o
Sputnick ao espaço, e em 1951 manda a cadela Laika para novos testes, infelizmente ela não
resiste devido ao calor excessivo. Obviamente que esse não foi o primeiro ser vivo a ser
enviado, pesquisas revelam que moscas teriam sido enviadas para testar efeitos da radiação.
Tudo foi tão frenético que após essa arrancada da Rússia, os americanos criam a NASA que
passa a controlar e unificar tudo, então em 1946, eles enviam o V2 ao espaço e fotografam a
lua, usaram-no como substituto do Redstone.
A URSS vendo que seu rival não baixava a guarda, envia novamente 2 cachorros aí espaço
que após alguns dias voltam em segurança para a Terra, isso sim foi um avanço considerável.
Mas em meio a esse clima de confronto, John Kennedy (presidente dos EUA na época) foi
morto, e a URSS trocou de governo, o que atrasou bastante os envios aí espaço. No final de
tudo, o primeiro homem a pisar na lua é norte americano, o que põe fim à corrida espacial.
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Se focarmos nesses pequenos detalhes, acabamos nos esquecendo que houveram outras
guerras em meio a Guerra Fria, como a Guerra da Coréia, a queda do muro de Berlim
(imaginem na nossa sala), que chocou toda uma nação, já que os rivais tiveram que se unir em
nome de um benefício geral, em um dia o muro separava todo mundo, em outro ele já não
existia mais devido a essa união. Consideramos também algumas covardias como a bomba de
Hiroshima, ou até mesmo a crise de mísseis em Cuba, o importante é sabermos que foi uma
Guerra de caráter militar e político, que acabou mobilizando todo um mundo, pois houveram
muitas mortes em meio a essas mudanças, até que foi assinado o tratado de Paris, que
estabeleceu uma certa paz e legalizou o envio de satélites ao espaço para todos os países
fazerem descobertas e estudos através disso.
Imagine você, caso a Rússia não tivesse trocado de governo naquela época, já pensou na
atual possibilidade de existir um mundo quase todo socialista? A hipótese é totalmente
surpreendente, eu sei, mas não deixo de considera-la.
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