
O cosmonauta Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ser enviado ao espaço. 
Imagem: Arkady Mazor e Shutterstock 
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CORRIDA ESPACIAL (CONTINUAÇÃO) 

Yuri Gagarin 

 

 

 

 

 

 

Depois de algumas conquistas realizadas pelos soviéticos, a nova disputa concentrava-se em 

quem enviaria o primeiro homem para o espaço. Para que isso acontecesse, os soviéticos 

selecionaram dois cosmonautas: Yuri Alekseyevich Gagarin e Gherman Stepanovich Titov. 

Soviéticos e norte-americanos empenharam-se na tarefa, mas, de novo, os soviéticos levaram a 

melhor. 

O primeiro cosmonauta soviético a ser enviado foi Yuri Gagarin, e ele foi transportado para o 

espaço na missão Vostok 1. O lançamento aconteceu em 12 de abril de 1961, e a nave (com o 
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Neil Armstrong, comandante da expedição Apollo 11, que levou o homem à 
Lua, em 1969. Imagem: Neftali e Shutterstock 

 

mesmo nome da missão) Vostok 1 esteve na órbita terrestre durante 108 minutos. Durante sua 

jornada, Gagarin soltou a famosa frase: 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 

A Vostok 1 não era manobrável e, por isso, quando entrou novamente na atmosfera, Yuri Gagarin 

foi obrigado a ejetar-se, quando estava na altura de oito mil metros, e completar sua descida de 

paraquedas. Yuri Gagarin foi convertido em herói nacional soviético. Dois anos depois, a primeira 

mulher foi enviada ao espaço, também pelos soviéticos. Chamava-se Vladimirovna 

Tereshkova e foi enviada para o espaço em 16 de junho de 1963. 

Os norte-americanos, novamente superados pelos soviéticos, enviaram seu primeiro homem ao 

espaço em 5 de maio de 1961. O astronauta enviado pelos norte-americanos foi Alan Bartlett 

Shepard Jr., o qual realizou um voo suborbital (que não completa uma volta na órbita terrestre). 

O voo que levou o astronauta norte-americano foi de 15 minutos e ele estava a bordo 

da Freedom. 

REAÇÃO DOS EUA 

 

 

 

 

 

 

 

Os norte-americanos amargaram uma série de decepções na corrida espacial, uma vez que 

grandes inovações foram realizadas pelos soviéticos. Por conta disso, o presidente 

americano John F. Kennedy anunciou, em 25 de maio de 1961, a intenção de que os Estados 

Unidos levassem um homem à Lua até o fim daquela década. 

Ao longo dos anos 1960, os norte-americanos realizaram uma série de estudos e testes para que 

essa missão fosse cumprida. Uma das etapas importantes até o envio do homem à Lua foi 

o programa Gemini, que fez importantes testes, entre 1963 e 1966, nos equipamentos e 

sistemas necessários para realizar a missão. 

“A Terra é azul.” 
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Módulo de Comando Columbia, a nave que levou os astronautas 
americanos para a Lua em 1969. imagem: Tom Durr e Shutterstock 

Já em 1961, foi criado o programa Apollo, responsável pelas missões de envio do homem à Lua. 

Mas a estreia do programa foi bastante trágica. Um incêndio provocado por um curto circuito 

matou os três astronautas tripulantes da Apollo 1: Gus Grisson, Edward White e Roger Chaffee. O 

impacto deste incidente foi tanto que a NASA adiou as missões tripuladas para a lua, revendo 

enquanto isso todos os procedimentos que envolviam o programa. 

Somente em 1968, foi feita uma nova excursão pela órbita da terra com uma aeronave tripulada, a 

Apollo 7. Mas ela ainda não tinha como destino a lua, era apenas para realizar alguns estudos de 

viabilidade para as missões seguintes. 

Então, finalmente, em dezembro de 1968, foi lançada a Apollo 8, a primeira missão tripulada com 

destino à Lua desde a trágica Apollo 1. Mas, os astronautas Frank Borman, Willian Anders e 

James Lovell apenas deram algumas voltas em torno de nosso satélite e retornaram dois dias 

depois. No entanto, isso já significava uma grande vitória. 

O feito mais esperado, o homem aterrissando na lua, só foi realizado em 20 de julho de 1969, 

quando Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins aterrissaram no solo lunar sob o olhar 

atônito de milhões de pessoas que acompanhavam a missão havia quatro dias. Neil Armstrong 

entrou para a história como o primeiro homem a pisar na lua. 

Após a grande conquista, e o cumprimento do desafio de Kennedy 9 anos depois, o Projeto 

Apollo ainda enviou mais 6 missões com destino à lua sendo que a última missão foi realizada 

em 1972 com a Apollo 17. 

FIM 

A corrida espacial teve fim em 17 de julho de 1975, quando norte-americanos e soviéticos 

realizaram uma missão espacial em cooperação. Durante essa missão, as 

naves Apollo 18 e Soyuz 19 acoplaram-se no espaço. Isso marcou o fim da disputa entre os dois 

países nessa área e deu início a uma fase de cooperação científica entre norte-americanos e 

soviéticos.  

Por Daniel Neves Silva 
Escola Kids 
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RESPONDA 

1-) Após as inúmeras conquistas realizadas pelos soviéticos, o envio do primeiro satélite artificial 
e terem lançando o primeiro ser vivo ao espaço, EUA e URSS centralizaram em seus esforços 
em:  

a) Lançamentos de novos satélites artificiais. 
b) Descobrir novos planetas. 
c) O envio do primeiro homem ao espaço. 
d) O envio de sondas espaciais para Marte. 

2-) Qual foi o primeiro país a enviar um homem ao espaço? 

R:__________________________________________________________________________ 

3-) Qual foi a famosa frase dita por Yuri Alekseyevich Gagarin quando avistou a Terra do espaço? 

R:__________________________________________________________________________ 

4-) Relacione: 

(1) Primeiro homem enviado para o espaço  (    ) Estados Unidos da América 
(2) Primeiro homem a pisar na Lua     (    ) A cadela Laika  
(3) País que enviou a primeira mulher ao espaço  (    ) Sputnik 
(4) País que enviou o primeiro homem à Lua  (    ) Yuri Gagarin  
(5) Primeiro ser vivo a ser enviado ao espaço  (    ) Neil Armstrong 
(6) Primeiro satélite artificial a orbitar a Terra  (    ) União Soviética 

5-) Devido as inúmeras decepções norte-americanas na corrida espacial, o presidente da época, 
John F. Kennedy anunciou que os EUA tinham a intenção de: 

a) Desistir da corrida espacial  
b) Unir-se a URSS 
c) Levar um homem a Lua até o fim daquela década 
d) Enviar tropas norte-americanas para atacar a URSS 

6-) Qual foi o nome do programa responsável em enviar o homem à Lua? 

R:__________________________________________________________________________ 

7-) Leia as afirmações sobre o programa Apollo e responda V para verdadeira e F para falso. 

(    ) Todas as suas missões foram tripuladas.  

(    ) A Apollo 11 foi a única que levou o homem à Lua 

(    ) A Apollo 1 foi um fracasso que resultou na morte de três tripulantes 

(    ) A partir da Apollo 7 as missões passaram a ter tripulantes 

(    ) A Apollo 11 foi a segunda missão levar o homem a Lua 

(    ) A Apollo 11 foi a primeira missão levar o homem a lua 

  


