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Filme: O homem do Sputnik 

Título original: O homem do Sputnik Ano de produção: 1959 

Duração: 98 min País em que foi produzido: Brasil 

Gênero: chanchada Empresa produtora: Atlântida 

Diretor: Carlos Manga Principais atores: Oscarito (como Anastácio Fortuna), 
Zezé Macedo (como Deocleciana, ou “Cleci”, esposa de 
Anastácio), Cyll Farney (como o jornalista Nelson, 
responsável pela coluna social de “Jacinto Pouchard”), 
Norma Bengel (como a francesa “Bebê”) e Jô Soares 
(então apresentado como Joe Soares, e que faz o papel de 
um dos agentes enviados pelos EUA para tentar se 
apropriar do Sputnik). 

Direção musical: Radamés Gnatalli 

Sinopse: Em uma noite de tempestade, um estranho objeto de metal cai no galinheiro de Anastácio 
Fortuna, que tentará minimizar os prejuízos vendendo o objeto, logo identificado como o satélite 
soviético Sputnik. Tornados celebridades, Anastácio e sua esposa Deocleciana (que prefere abreviar 
seu nome para “Cleci”) rapidamente verão sua vida transformada pelo assédio da imprensa e pelo 
interesse de agentes soviéticos, estadunidenses e franceses no Sputnik. Filmado em preto e branco. 

 
 
 

 

Ao lado, registro  
de gravação  
de uma das cenas  
do filme (em destaque, 
Oscarito, no papel  
de Anastácio Fortuna, 
e Norma Bengel 
caracterizada como  
a francesa “Bebê”  
(em clara alusão a 
Brigitte Bardot, BB). 
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Filme: O homem do Sputnik 
 
Sobre Carlos Manga (José Carlos Aranha Manga): Nasceu no Rio de Janeiro, em 1928. Jovem, 
começou a trabalhar nos estúdios da Atlântida, tendo atuado como ajudante de carpintaria e de 
almoxarifado, contra-regra, assistente de montagem, assistente de direção, diretor de cenas musicais 
e, finalmente, diretor de filmes. A partir da década de 1960 deu preferência à área de publicidade e ao 
trabalho na televisão (TV Rio, TV Excelsior, TV Record, TV Globo), geralmente dirigindo e/ou 
produzindo programas musicais, humorísticos ou de debate, além de minisséries. No cinema, entre 
os filmes que dirigiu estão: Uma dupla do barulho (1953), Matar ou correr (1954), Nem Sansão nem 
Dalila (1954), De vento em popa (1957), Esse milhão é meu (1958), O Homem do Sputnik (1959), 
Cacareco vem aí (1960), Assim era a Atlântida (1974), Os trapalhões e o rei do futebol (1986). 
Fonte: <http://www.meucinemabrasileiro.com/personalidades/carlos-manga/carlos-manga.asp>. Acesso em: 07 
maio. 2010. 

Sobre Oscarito (Oscar Lorenzo Jacinto de La Imaculada Concepción Teresa Diaz): Nasceu na 
Espanha, em 1906, e morreu no Brasil, em 1970. Era filho de atores de circo, ambiente no qual 
iniciou sua carreira artística, atuando depois no teatro (sobretudo teatro de revista),no rádio e no 
cinema.  Junto com Grande Otelo, formou uma das mais populares duplas de atores do cinema 
brasileiro. Entre os filmes nos quais atuou estão: A voz do Carnaval (1933), Noites cariocas (1935), 
Alô, alô carnaval (1936), Tristezas não pagam dívidas (1944), Este mundo é um pandeiro (1946), É 
com este que eu vou (1948), Aviso aos navegantes (1950), Carnaval Atlântida (1952), Uma dupla do 
barulho (1953), Matar ou correr (1954), Nem Sansão nem Dalila (1954), De vento em popa (1957), 
Esse milhão é meu (1958), O homem do Sputnik (1959), Crônica da cidade amada (1965), A espiã 
que entrou em fria (1967). Chegou a trabalhar na TV. 
Fonte: <http://www.meucinemabrasileiro.com/personalidades/oscarito/oscarito.asp> e 
<http://www.cinemabrasileiro.net/oscarito.html>.  Acesso em: 07 maio. 2010. 

Sobre Zezé Macedo (Maria José de Macedo): Nasceu no Rio de Janeiro, em 1916, e morreu em 
1999, no Rio. Na infância, começou a atuar em peças infantis; mais tarde, trabalhou em programas 
de rádio. Atuou em dezenas de filmes, entre 1950 e 1988, entre eles: Aviso aos navegantes (1950), 
Sinfonia carioca (1955), De vento em popa (1957), Esse milhão é meu (1958), O Homem do Sputnik 
(1959), Cala a boca, Etelvina (1959), Macunaíma (1969), Tati, a Garota (1973), Como era boa a 
nossa empregada (1973), Robin Hood, o trapalhão na floresta (1974), Onanias e o poderoso machão 
(1975), Com as calças na mão (1975), As eróticas profissionais (1977), A virgem camuflada (1979), 
Etéia, a extraterrestre em sua aventura no Rio (1984), O rei do Rio (1985), As sete vampiras (1986), 
Fogo e paixão (1988), O casamento dos trapalhões (1988). Atuou na televisão, em programas 
humorísticos. 
Fontes: < http://www.meucinemabrasileiro.com/personalidades/zeze-macedo/zeze-macedo.asp> e 
<http://inmemorian.multiply.com/photos/album/85>. Acesso em: 07 maio. 2010. 

Sobre Cyll Farney (Cyleno Dutra e Silva): Nasceu no Rio de Janeiro, em 1925, e morreu em 2003. 
Depois de estudar Farmácia nos Estados Unidos, ingressou no conjunto musical do irmão, o cantor 
Dick Farney, tocando bateria. Foi contratado pela Atlântida em 1951, vivendo papéis de galã. A partir 
da década de 1960, dedicou-se à produção de documentários. 
Fonte: < http://www.meucinemabrasileiro.com/personalidades/cyll-farney/cyll-farney.asp> e < 
http://www.cinemabrasileiro.net/cyllfarney.html>. Acesso em: 07 maio. 2010. 

Sobre Radamés Gnatalli: Nasceu em Porto Alegre, em 1906; morreu em 1988, no Rio de Janeiro. 
Pianista, violista, arranjador, compositor, foi um dos mais destacados músicos brasileiros, atuando 
inclusive na composição e arranjo para balés, para o teatro e para o cinema. Foi responsável pela 
direção musical de diversos filmes, entre eles: Ganga bruta (1933, juntamente com Humberto Mauro), 
Maria Bonita (1936), Argila (1940), A escrava Isaura (1949), Estrela da manhã (1950), Hóspede da 
noite (1951), Tocaia (1951), Aglaia (1952), Nadando em dinheiro (1952/53), Tico-tico no fubá (1952), 
Marujo por acaso (1954), Angu de caroço (1955), Rio 40 Graus (1955), Quem sabe .... sabe! (1956),  
Chico Fumaça (1958), O barbeiro que se vira (1958), Cala a boca Etelvina (1958), Quem roubou meu 
samba (1959), O homem do Sputnik (1959), Assassinato em Copacabana (1961), Esse Rio que eu 
amo (1961), A falecida (1964), Onde a terra começa (1965), Grande sertão (1965), A mulher amada 
(1965), Jogo da vida (1976), Eles não usam black-tie (1981), Perdoa-me por me traíres (1983) 

Fonte: < http://www.radamesgnattali.com.br>. Acesso em: 07 maio. 2010. 
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Características das chanchadas do cinema brasileiro 

 

Abaixo, excertos extraídos das páginas p.89-92, 95-96 de:  

LIMA, André Luiz Machado de. A chanchada brasileira e a mídia: o diálogo com o rádio, a 
imprensa, a televisão e o cinema nos anos 50. São Paulo, 2007. 217p. Dissertação (Mestrado em 
Ciências da Comunicação). Escola da Comunicação e Artes, USP.  

 “O discurso narrativo das primeiras chanchadas centrava-se nas temáticas carnavalescas – 
princípio que o gênero nunca abandonou –, rurais ou juninas, alinhavadas com números musicais 
para divulgar as marchinhas de carnaval. O efeito cômico nas chanchadas era criado pela repetição 
de situações comuns à comédia – o pastelão, o pastiche, o travestimento ou o simples aparecimento 
de um ator-personagem conhecido. A partir da segunda metade dos anos 40, quando o gênero 
começou a incorporar a crítica social ao cotidiano urbano, os temas rurais e juninos foram sendo 
abandonados e a sua narrativa tornou-se mais complexa. Os enredos passaram a narrar histórias 
que se desenvolvem nos centros urbanos. [...] 

Na década de 50, a narrativa da chanchada já não se pautava apenas em caricaturas e na 
imitação, mas se constrói na paródia ao cinema hollywoodiano, com astros e estrelas do teatro de 
revista, números musicais de cantores e cantoras de rádio, temas carnavalescos e piadas sobre as 
mazelas cotidianas dos brasileiros. Quando se aprimorou nas tramas, inseriu outro ingrediente: a 
intriga amorosa com um desenrolar conhecido e com final feliz. E a paródia, amplamente utilizada nos 
filmes de José Carlos Burle (Carnaval Atlântida) e Carlos Manga (Nem Sansão nem Dalila; Matar ou 
Correr), produzidos pela Atlântida. [...] 

Em meio aos baixos orçamentos e à narrativa linear presente na maioria dos filmes 
chanchadescos, há amostras de ‘sofisticação’: em O homem do Sputnik (Atlântida/1959), por 
exemplo, a abertura dos créditos constitui-se uma narrativa extradiegética cujo discurso refere-se, por 
meio de formas geométricas em estilo Oscar Niemeyer, à nova capital federal (Brasília, que 
substituirá, em breve, a sede do poder, até então no Rio de Janeiro). O enunciado dessa abertura 
reflete, ainda, o avanço tecnológico e a corrida espacial, a modernidade que chega ao Brasil. Apesar 
de discursos elaborados como este, a linguagem cinematográfica da chanchada não utilizou recursos 
técnicos sofisticados como montagem vertical, câmera solta ou planos longos, nem planos-
sequência, comuns ao cinema experimental da época, como o cinema novo, que ensaiava os 
primeiros passos no fim da década de 50. Até porque as produções chanchadescas eram feitas às 
pressas, em escala industrial e com baixos orçamentos. È evidente que, na maioria dos filmes do 
gênero, a maior parte dos atores não interpreta a contento. Há nas chanchadas, sem sombra de 
dúvida, uma precariedade, que levou os críticos a considerá-las comédias apressadas sem conteúdo. 

No entanto, é na falta, na carência de recursos, que o gênero encontra alternativas criativas 
para produzir filmes. O homem do Sputnik (1959) e De vento em popa (Atlântida,1957) [...] são 
chanchadas que se destacam por terem aprimorado os elementos que caracterizam a narrativa 
chanchadesca: musical carnavalesco, humor e crítica social aos costumes brasileiros. [...] 
As chanchadas não apenas copiavam o estilo dos musicais hollywoodianos, mas suas narrativas 
imprimiam um acento próprio aos filmes, ao parodiar, ironizar, debochar, satirizar as produções norte-
americanas. [...] 

As chanchadas, particularmente nos anos 50, levavam às telas os segmentos sociais dos 
mais diferentes matizes. Entre os personagens do gênero, além do vilão, há a presença de dois 
heróis: o herói-bom-moço (o tipo galã) e a (anti-)herói cômico (o tipo popular-malandro-palhaço), que 
se mete em trapalhadas, comete algumas contravenções, mas é ‘boa praça’ e, no fim do enredo, 
ajuda o mocinho a resolver o problema armado pelo vilão ou a encontrar uma solução para a 
confusão na qual estão metidos. A heroína é a mocinha (geralmente namorada do herói-bom-moço). 
Há, ainda, as anti-heroínas cômicas ou vilãs.  

Esses tipos foram interpretados por atores com tradição no circo, no teatro mambembe e de 
revista e no rádio, que guardavam grandes heranças populares, acrescentando muitas vezes 
passagens de suas vidas modestas e cheias de dificuldades aos papéis que encarnavam, a exemplo 
de Grande Otelo, Zé Trindade, Zezé Macedo, Dercy Gonçalves e Oscarito, o maior astro da Atlântida, 
que satirizou muitas personalidades famosas da época, como Getúlio Vargas, Rita Hayworth, Gary 
Cooper e Elvis Presley, e clássicos da literatura, como Hamlet e Romeu e Julieta. Na narrativa 
cômica da chanchada misturavam-se circo-carnaval-teatro-rádio.” 
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Sobre o Sputnik e a corrida espacial 

 
 

Abaixo, excertos extraídos do capítulo sobre “O Sputnik”, escrito por Othon Cabo Winter e Cristiano 
Fiorillo de Melo, que integra o livro A conquista do espaço: do Sputnik à Missão Centenário, 
publicado pela Livraria da Física e o PPGF da UNESP em 2007: 
<http://www.feg.unesp.br/~orbital/sputnik/Capitulo-1.pdf 

 
 

“Os norte-americanos não foram os únicos a herdar os segredos do programa V2 dos 
alemães. Os soviéticos também conseguiram inúmeros documentos científicos durante o final da 
Segunda Guerra Mundial, o que lhes permitiu alavancar seus programas de mísseis e foguetes 
espaciais. Porém, os méritos soviéticos, assim como dos norte-americanos, não se devem apenas às 
contribuições obtidas dos alemães, mas também ao trabalho de muitos outros cientistas. Entre eles o 
principal destaque foi o engenheiro Sergei Pavlovitch Korolev (1907-1966).  

Korolev nasceu na Ucrânia e estudou na melhor escola de engenharia da Rússia – Escola 
Superior Técnica de Moscou. Ele se graduou em 1929 e a partir de 1933, passou a ser vice-chefe do 
Instituto de Pesquisa de Propulsão a Jato – RNII, onde participou do grupo que lançou o primeiro 
foguete soviético movido a combustível líquido. Durante o esforço de guerra soviético trabalhou no 
desenvolvimento de aviões movidos a foguetes líquidos para o Exército Vermelho. 

A partir de 1946, Korolev trabalhou simultaneamente no desenvolvimento de mísseis 
nucleares balísticos e foguetes capazes de levar cargas (satélites) ao espaço. Assim surgiu o 
Semiorka, também conhecido como R-7, um foguete de dois estágios, não superpostos, mas em 
feixe, capaz de colocar até 1.300 kg em órbitas baixas. [...] Já nos primeiros testes, o Semiorka 
apresentou excelentes resultados e, em 1956, a Academia de Ciência da URSS decidiu usá-lo para o 
lançamento de um satélite artificial, o Sputnik 1. 

[...]  

Quanto ao formato do primeiro satélite, havia um certo debate [entre os cientistas soviéticos]. 
Muitos achavam que ele deveria ser um cone, já que assim ele se encaixaria facilmente ao formato 
cônico do nariz do foguete lançador. Porém, o próprio Korolev decidiu que o formato seria esférico, 
com diâmetro mínimo de um metro. Foram definidas seis diretrizes básicas para a construção do PS-
1 [PS = iniciais de “satélite simples”, em russo]: 

- o satélite teria que ser de máxima simplicidade e confiança tendo em mente que os métodos 
usados para essa sonda seriam utilizados em projetos futuros; 
- o corpo do satélite deveria ser esférico para que pudesse determinar a densidade 
atmosférica em seu caminho; 
- o satélite possuiria equipamento de rádio operante em pelo menos dois comprimentos de 
onda com potência suficiente para ser captado por amadores e para obter dados sobre a 
propagação de ondas de rádio através da atmosfera; 
- as antenas deveriam ser projetadas de modo a não afetar a intensidade dos sinais de rádio 
devido à rotação do satélite; 
- as fontes de potência deveriam ser baterias on board, garantindo trabalho para duas ou três 
semanas;  
- o vínculo do satélite ao estágio central seria tal que não ocorreria falha na separação. 

Os cinco objetivos científicos primários da missão eram: 

- testar o método de colocar um satélite artificial em órbita da Terra; 
- prover informação sobre a densidade da atmosfera por meio do cálculo do seu tempo de 
vida em órbita; 
- testar métodos de rastreamento orbital por meios ótico e de rádio; 
- determinar os efeitos da propagação de ondas de rádio através da atmosfera; e 
- verificar princípios de pressurização usados no satélite. 

Finalmente, o satélite construído era uma esfera de 58 centímetros, feito de liga de alumínio. 
O volume interno pressurizado era cheio com nitrogênio a 1,3 atmosferas para manter uma fonte 



eletro-química, dois rádio-transmissores, um sistema termo-regulador, um sistema de ventilação, um 
sistema de comunicações, transmissores de temperatura e pressão. Os rádio-transmissores 
operavam nas freqüências de 20,005 e 40,002 megaciclos a comprimentos de onda de 15 metros e 
7,5 metros. O sistema de antenas possuía quatro: duas com 2,4 metros de comprimento cada uma e 
duas de 2,9 metros cada uma. 

[...]  

Exatamente às 22 horas, 28 minutos e 34 segundos [do dia 4 de outubro de 1957], horário de 
Moscou, os motores foram ligados e os 272.830 quilogramas decolaram da plataforma numa 
explosão de fumaça e luz. Os cinco motores do Semiorka produziram aproximadamente 398 
toneladas de empuxo no lançamento. [...] Assim, os 83,6 quilogramas do PS-1 (que seria chamado de 
Sputnik) voaram em uma trajetória elíptica em queda livre conforme previsto. Deste modo entrava em 
órbita da Terra o primeiro objeto construído pelo homem. 

Após o lançamento, todos correram para a estação rádio móvel para ouvir o sinal do satélite. 
Eles tiveram que esperar algum tempo para que a estação interceptasse com frequência e 
claramente o famoso “beep-beep”. [...]  

A designação completa do Sputnik em russo era Iskustvenyi Sputnik Zewli, ou companheiro 
artificial da Terra. Apesar da simplicidade do Sputnik 1, o impacto de seu lançamento ressoou por 
todo o planeta. Assim, do ponto de vista histórico, o Sputnik além de marcar o início da era espacial, 
também foi responsável pelo início de uma fantástica corrida espacial entre soviéticos e americanos 
que levou o homem à Lua menos de 12 anos após seu lançamento. 

Muitos comentários “maldosos” surgiram após o término da missão; alguns diziam que o 
Sputnik só fazia barulho. O que não era verdade. Foram justamente os sinais enviados por ele e 
recebidos por estações de rastreamento de todo o planeta que mostraram a possibilidade de 
acompanhar o movimento de satélites em órbita da Terra. A variação daqueles “beep-beep”, ou seja, 
os sinais ainda revelaram importantes características da densidade da ionosfera terrestre, por 
exemplo. 

[...]  

Durante as três primeiras semanas do seu lançamento pode-se ouvir o “beep” do Sputnik, 
que completou mais de 1.400 revoluções ao redor da Terra, antes de se queimar no retorno ao 
planeta, devido ao atrito com a atmosfera, após ter permanecido três meses no espaço. 

[...]  

O presidente norte-americano Dwight D. Eisenhower e outros líderes de sua administração 
parabenizaram os soviéticos, mas tentaram minimizar a importância do evento. Só não tinham idéia 
de que o feito geraria uma reação pública tão intensa. [...] Para o cidadão comum foi um tremendo 
choque tomar conhecimento de que o início da era espacial estava se iniciando pelas mãos dos 
soviéticos, comunistas, oponentes... Alguns norte-americanos adeptos da “guerra fria” sugeriram que 
o satélite sobrevoava os EUA coletando informações de possíveis alvos para os mísseis balísticos 
soviéticos. O que não era o caso mesmo. 

O fenômeno Sputnik gerou insegurança e a ilusão de que havia um enorme distanciamento 
tecnológico entre os EUA e a URSS. Os soviéticos não haviam apenas lançado o primeiro satélite 
artificial da Terra. O Sputnik era mais de 50 vezes mais pesado do que o primeiro satélite que os 
norte-americanos pretendiam lançar dentro do projeto Vanguard. 

A polêmica se instalou, gerando uma crise, onde muitas pessoas acusaram a administração 
Eisenhower de permitir à União Soviética vencer os Estados Unidos da América. [...] 

Logo nos primeiros meses da crise gerada pelo lançamento do Sputnik a administração 
federal trabalhou com líderes do congresso para rascunhar uma legislação criando uma agência 
federal dedicada a explorar o espaço. Depois de diversas propostas recusadas, vingou aquela para 
criar uma nova agência espacial civil alocando todos os esforços não-militares relativos à exploração 
espacial. Assim surgiu a NASA - National Aeronautics and Space Administration (Administração 
Nacional de Aeronáutica e Espaço). A nova organização começou a funcionar em 1º. de outubro de 
1958, menos de um ano após o lançamento do Sputnik.” 
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O Sputnik e o medo de uma “guerra nuclear” 

 

Abaixo, excertos extraídos das páginas de:  
DELMAS, Claude. Armamentos nucleares e Guerra Fria. São Paulo: Perspectiva, 1979 . p.85-87. 

 
“No início, a bomba atômica era considerada como uma arma destinada a objetivos muito 

vastos e era vista como uma arma de destruição maciça, o que, por outro lado, ela realmente era. 
Essa opinião era tão sólida que o esforço dos técnicos visava a um aumento da potência. As 
experiências realizadas no atol de Bikini dão uma medida desse esforço. Em 1944, os aviões da RAF 
[Royal Air Force, britânica] tinham lançado pela primeira vez bombas gigantes dotadas de grande 
poder de deslocamento, as ‘Volcano’, que pesavam 10 toneladas e continham, cada uma, 6 
toneladas de TNT. Menos de um ano mais tarde, o primeiro projétil atômico equivalia a 15.000 
toneladas de TNT. Três dias após Hiroshima, Nagasaki era destruída por uma bomba atômica cujo 
poder equivalia a 20.000 toneladas de TNT. Em maio de 1948, em Eniwetok, o artefato foi 6 vezes 
mais potente que o de Nagasaki. Após este, veio a ‘bomba H’... Em dez anos, a potência de 
destruição de um só artefato tinha sido multiplicada por 3.000, multiplicada, em seguida, por 750, e, 
no total, por mais de 2 milhões. Ao mesmo tempo, o raio de destruição (limitado, aqui, apenas aos 
efeitos de deslocamento) tinha sido aumentado de 120 metros pra 2.200 metros e, a seguir, para 25 
quilômetros. As superfícies vulneráveis correspondentes passaram de alguns hectômetros 
quadrados, à época do TNT, a 25 quilômetros quadrados com a introdução do projétil de fissão e a 
1.500 quilômetros quadrados com o projétil de fusão. Porém essa ascensão na escola de potência 
representa apenas um dos aspectos do esforço dos cientistas e dos engenheiros. Muito rapidamente 
estes se esforçaram em construir artefatos menos potentes, esforços para descer na escala de 
potência. 

Em 28 de outubro de 1951, foi detonada a primeira bomba americana de baixa potência, que 
foi considerada desde então como suscetível de uma utilização tática. Em 2 de junho de 1957, a 
carga equivalia a 4 quilotons; em 5 de junho, tinha sido reduzida a pouco mais de um quiloton. Em 
setembro e outubro de 1958, as cargas foram reduzidas a um cinqüenta avos [1 /50 ] de tonelada; 
quanto ao seu raio de destruição, esses explosivos eram vizinhos das grandes bombas de TNT de 
1944-1945. Mas em 25 de maio de 1953, a imprensa americana anunciou o primeiro disparo de um 
obus atômico. A partir desse momento, muitas consequências tiveram lugar. 

- As condições de utilização dos aviões tinham-se modificado, uma vez que a redução do 
peso dos projéteis permitia um aumento do volume de combustível, donde maior autonomia de vôo. 

- Uma solução de continuidade tinha sido eliminada, aquela que até então tinha caracterizado 
a curva de evolução representativa das potências unitárias de destruição. A miniaturização dos 
artefatos suprimia o hiato entre as armas não nucleares e as armas nucleares. Antes da 
miniaturização não era possível se passar gradualmente dos artefatos não nucleares aos artefatos 
nucleares. Depois da miniaturização, essa passagem é possível, e todo recurso à força, por parte de 
uma potência nuclear contra outra potência (nuclear ou não) traz em si, teoricamente, pelo menos, a 
amplificação do conflito até sua nuclearização total, até a ascensão ao extremo, mediante o ‘jogo’ que 
os americanos chamaram ‘a escalada’.  

- Tinha sido estabelecida uma continuidade entre a menor das armas (por exemplo, a 
granada de mão) e a mais potente das armas (a bomba termonuclear). Permaneceram apenas, para 
estabelecer a distinção, os fatores psicológicos, fato esse que faz crescer consideravelmente o peso 
das considerações políticas. Essas transformações fundamentais da estratégia estavam sendo objeto 
de estudo quando, em 4 de outubro de 1957, a União Soviética conseguiu realizar o lançamento do 
primeiro satélite artificial: o Sputnik. No momento em que os especialistas se interrogavam sobre as 
consequências estratégico-políticas da miniaturização dos artefatos nucleares, esse satélite artificial 
era considerado como capaz de transportar, eventualmente, armas nucleares, não táticas, porém 
estratégicas. A contradição era tanto mais evidente quanto o próprio fato de que na própria ocasião 
em que ela lançava esse satélite artificial que, entre outras utilizações, podia preparar o transporte 
intersideral de uma ‘bomba H’, a União Soviética realizava esforços no sentido de realizar, também 
ela, a miniaturização dos artefatos nucleares. O Sputnik introduzia um elemento novo na estratégia 
nuclear, uma vez que anunciava novos meios de transporte das armas nucleares estratégicas. Ele 
reatualizava os riscos, ou mais exatamente, a possibilidade técnica de uma guerra total. Os Estados 
Unidos não poderiam permanecer inativos: eles, também, construíram seus satélites artificiais. [...]” 


