
“Por enquanto o que temos é a
Terra, que está sendo destruída”
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Quais os benefícios da corrida
espacial que há 40 anos levou
milhões de espectadores à
frente da TV para assistir a
Neil Armstrong marcar suas
pegadas nas areias lunares? A
Tribuna entrevistou o primei-
ro astronauta brasileiro a ir
para o espaço, Marcos Pontes,
que atualmente mora em Hous-
ton, nos Estados Unidos, para
falar justamente dessa con-
quista e das possibilidades de
uma nova exploração. Pontes,
que ficou no espaço entre 30
de março e 8 de abril de 2006,
a bordo da nave Soyuz TMA-7,
aproveita o destaque que as
missões espaciais ganharam
na última semana para fazer
um alerta. “Estamos indo a
caminho do universo, mas nos-
so grande foco é olhar para
trás, para o nosso pequeno e
maravilhoso planeta Terra,
que a gente está destruindo.
Isso é uma tremenda burrice”.
Leia a seguir os principais tre-
chos da entrevista.

O senhor assistiu pela TV à
chegada do homem à Lua?
Desde aquela época surgiu a
sua vontade de se tornar
astronauta?
Mais ou menos (risos). Eu
digo isso pelo seguinte: o
fato aconteceu assim, estáva-
mos eu e meu irmão, que é 13
anos mais velho do que eu,
assistindo ao evento na casa
de um vizinho. Em casa não
tinha televisão... Quando o
homem chegou à Lua eu não
acreditei, segundo o que con-
ta meu irmão. Não lembro de
detalhes porque eu tinha 6
anos, mas meu irmão me
explicou o que estava aconte-
cendo e então eu disse que se
ele (Neil Armstrong) chegou
lá um dia eu também seria
astronauta. Foi aí que o meu
irmão não acreditou, mas
aconteceu (risos).

Muita gente ainda questiona e
duvida que o homem tenha pisa-
do na Lua. Qual sua opinião?
É normal as pessoas terem
alguma dúvida, principal-
mente os mais pessimistas,
porque foi um grande feito,
um acontecimento enorme
para época.

Qual a importância, hoje, das
missões no espaço? Ainda há
governantes que limitam in-
vestimentos em missões co-
mo a que o senhor participou
em 2005/06.
Uma das primeiras coisas
que a gente tem como legado
da chegada do homem à Lua
é o desejo intrínseco em co-
nhecer o desconhecido, de
vencer os limites, de provar
que é possível... É como o
próprio Kennedy (presiden-
te americano John Kennedy,
1961-1963) falou (em 1961)
na Rice University quando
ele anunciou que os Estados
Unidos iriam buscar o objeti-
vo de chegar à Lua até o final
da década (de 60). (...) Justa-
mente porque era difícil e
mostraria que o homem é
capaz de fazer as coisas quan-
do tem um objetivo que seja
bom para todos. Existe, logi-
camente, o conhecimento

científico derivado de um ob-
jetivo grande como esse.
Quando se fala em colocar
alguma coisa na Lua, se fala
no desenvolvimento de tec-
nologias de altíssimo nível.
Os spin-off são derivados des-
sas tecnologias. (Eles são) os
produtos necessários para so-
brevivência dos astronautas,
materiais novos para prote-
ção térmica, circuitos eletrô-
nicos, uma série de coisas
que tiveram que ser desenvol-
vidas para isso, que acaba-
ram desenvolvendo empre-
sas, que geram empregos, re-
cursos, bem-estar. Essas são
as coisas mais importantes
que resultaram de todos os
programas espaciais.

O Brasil tem dado importân-
cia ao programa espacial?
O Brasil é um dos países
com atividades espaciais
mais antigas no mundo. Co-
meçamos em 1961, graças
aos esforços do Exército e da
Força Aérea Brasileira. Em
1995, com a criação da Agên-
cia Aérea Brasileira (AEB),
os programas se uniram, ten-
do sido estabelecida a cabe-
ça administrativa na AEB.
Temos um tripé, no Brasil,
composto de foguetes subor-
bitais e foguetes lançadores,
dos satélites e cargas úteis,
incluídos aí os experimen-
tos, e as bases de lançamen-
to. Temos ainda muitas coi-
sas a fazer. O Carlos Ganem,
presidente da AEB, tem se

esmerado para que isso
aconteça. É necessário que o
orçamento seja constante,
que cresça, mas que acompa-
nhe a estrutura do progra-
ma espacial. É necessária
também a participação do
setor privado dentro da pes-
quisa de desenvolvimento
de sistemas espaciais. É pos-
sível, sim, e nós vamos lançar
um foguete brasileiro de uma
base brasileira, apesar de to-
dos os problemas que a gente
sabe que existem dentro do
desenvolvimento de Alcânta-
ra (Centro de Lançamento de
Alcântara, no Maranhão, on-
de em 22 de agosto de 2003
um lançador de satélites explo-
diu, matando 21 cientistas).
Alcântara também não é a úni-
ca opção, existem outras den-
tro do território nacional, que
são ótimas posições para se
desenvolver um centro de lan-
çamento e, com certeza, o Car-

los Ganem, junto com a AEB,
vão achar uma solução. O Bra-
sil tem competência para ter
um programa espacial forte,
com as suas bases de lança-
mento em posições estratégi-
cas, servindo não só ao Brasil,
mas no desenvolvimento de
trabalhos comerciais. O Brasil
não está atrasado em relação
ao mundo, é um dos países
com maior potencial em ter
um programa espacial de res-
peito e que possa contribuir
com a humanidade.

Da sua missão, o que o País
teve de benefícios?
Além do valor científico, es-
sa missão custou o equiva-
lente a um centésimo do
valor do orçamento do pro-
grama espacial somado ao
longo dos anos do projeto da
estação espacial. Ela teve
valor enorme, tanto que ho-
je alguns dos experimentos,

como os da Universidade
Federal de Santa Catarina,
já pagaram em muito essa
missão. Tive um prazer enor-
me em levar a bandeira do
Brasil e assim farei em ou-
tras missões que for escala-
do para representar o Brasil
no espaço ou em qualquer
outro lugar do planeta.

Será possível, um dia, o homem
viver no espaço?
Essa é uma pergunta inte-
ressante. Parte dos objeti-
vos da Nasa e de outras
agências espaciais é procu-
rar locais em que possam
sustentar nossa vida frágil
no espaço ou o desenvolvi-
mento de estações espa-
ciais. Mas nosso grande
foco, na verdade, embora
nós estejamos indo em di-
reção ao Universo, é olhar
para trás, para o nosso
pequeno e maravilhoso pla-
neta Terra. Não se iluda,
porque por enquanto o que
temos é a Terra. Ponto. E a
gente está destruindo esse
planeta. Isso é uma tremen-
da burrice. Não é possível
que se continue o desenvol-
vimento econômico à cus-
ta da destruição do plane-
ta. Precisamos desse plane-
ta e das condições estrei-
tas de temperatura, pres-
são etc. para manter a vida
em cima da Terra, garantir
a agricultura, a comida... Se
não forem tomadas ações ime-
diatas e efetivas por todos os

governos, principalmente
pelos que mais degradam
o meio ambiente, e geral-
mente são os países mais
desenvolvidos, a gente
não vai ter um planeta pa-
ra sobreviver, para os nos-
sos netos, bisnetos... Isso
não é balela ou conversa
de cientista... Isso é fato e
a gente precisa tomar pro-
vidências com relação ao
nosso planeta. As crianças
precisam ser conscientiza-
das a respeito dessa impor-
tância. Uma das coisas
que se veem do espaço é
justamente a urgência em
se fazer isso.

Para jovens que tenham o
sonho de ser astronauta,
quais os primeiros passos?
Hoje em dia as chances
de um jovem de se tornar
astronauta são bem maio-
res das que eu tive quan-
do era adolescente. O que
eu posso dizer para um
jovem que quer ser astro-
nauta no Brasil é nunca
perder a força e acreditar
no seu sonho sempre. O
que mais temos são pes-
soas que falam para a
gente das dificuldades
em se realizar alguma coi-
sa. Eu digo o contrário:
estude bastante, trabalhe
bastante e acredite no
seu sonho porque um dia
você vai realizá-lo, seja lá
qual for ele.

Nunca mais o homem voltou
à Lua depois de 1972? Por
quê? Não há interesse?
Essa é uma pergunta mui-
to feita atualmente. Por
que os Estados Unidos
não voltaram à Lua de-
pois de 1972? Na época
da corrida espacial assu-
miam-se certos riscos
que hoje não seriam ad-
mitidos pelo Congresso
americano. Tanto que o
ônibus espacial america-
no terá de parar de voar
em 2010 justamente por
decisão do Congresso
que julgou o ônibus não
seguro o suficiente. Hoje
em dia, o custo para se
chegar à Lua dentro dos
padrões de segurança exi-
gidos é extremamente al-
to. Em termos técnicos,
essa é a razão principal
do não regresso à Lua.
Agora, também o fato de
não ter sido achado al-
gum tipo de mineral ou
algo que fosse extrema-
mente atraente em ter-
mos comerciais ou mes-
mo para uso técnico-cien-
tífico tirou o interesse.
Somado ao custo alto,
não houve outra missão.
Hoje em dia, o interesse
está no desenvolvimento
científico necessário pa-
ra outras viagens de
maiores distâncias, co-
mo é o caso de Marte.
Precisa-se desenvolver
equipamentos na Lua e
através desse conheci-
mento e do uso (em solo
lunar) poderemos che-
gar a Marte com um pou-
co mais de segurança.
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Marcos Pontes. Astronauta

“Quando o homem chegou à Lua eu não acreditei”

“O que posso dizer
para um jovem

que quer ser astronauta
no Brasil é nunca perder
a força e acreditar no seu
sonho sempre”

A-8 Baixada Santista A TRIBUNA Terça-feira 21
www.atribuna.com.br julho de 2009


