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» MAX MILLIANO MELO

A
quele ano poderia estar
guardado namemória de
todosdevidoao iníciodas
obras doMuro de Berlim.

Ou por causa da invenção de Sa-
pecewar, o primeiro jogo de com-
putador, criado nos EstadosUni-
dos. Ou ainda graças à atriz Au-
dreyHepburn, que fez plateias do
mundo todo tomarem café da
manhã na joalheria Tiffany’s, no
filmeBonequinha de luxo.De fato,
ele ainda é lembrado por tudo is-
so,maséumafrase—quenaépo-
ca uniu cidadãos de todo oplane-
ta — a grande responsável por
transformar1961emumdosanos
cruciais para a história da huma-
nidade:“ATerra éazul”.

Dita pelo astronauta soviético
Iuri Gagarin, a afirmaçãomarcou
a chegada do homem ao espaço.
Foi pronunciada em 12 de abril,
quando o integrante da primeira
missão tripulada que atingiu a ór-
bita terrestre olhou pela janela e
constatou que vivemos em uma
imensa bola da cor domar. Nesta
semana,comumasériedesete re-
portagens,oCorreio recontaos50
anosdaconquista espacial.

Muitoantesdo feitodeGagarin,
os olhos e o interesse dos homens
já se voltavam para o cosmos. O
céuéamoradadeDeus?ATerraéo
centro do Universo? Essas foram
algumasdasperguntasqueocupa-
ram pensadores do passado. Em
1543,porém,aabordagemcientífi-
ca da astronomia ganhou força
com o físico polonês Nicolau Co-
pérnico, que afirmouque o centro
doUniverso era o Sol, não aTerra.
“Apesar de ter ocorrido há quase
quatroséculos,amudançadepers-
pectiva trazida pela teoria de Co-
pérnico nos deixoumais próximos
do cosmos. ATerra tornou-se um
planeta comoosdemais”, explica o
professor de astrofísica do Dart-
mouth College, nos Estados Uni-
dos,MarceloGleiser.

Foi o pensamento revolucio-
náriodehomenscomoCopérnico
que pavimentou o caminho para
amissão da naveVostok-1, que le-
vou Gagarin ao espaço sideral. O
feito, celebradonomundo inteiro,
foi resultado de umprojeto inicia-
do em 1956, quando a extinta
União Soviética criou a Sociedade
de Estudos daViagem Interplane-
tária, início do programa espacial
do país comunista. Um ano de-
pois, os soviéticos enviariam o
primeiro ser vivo terrestre ao es-
paço, a cadela Laika, a bordo da
Sputnik II. Outros testes, como o
lançamento de uma sonda que
pousou na Lua, seriam realizados
antes de Gagarin ser enviado para
a arriscadamissão.

“Um jovempiloto voou emum
veículo espacial nunca antes tes-
tado comconfiabilidade e emum
ambiente sem ar. Ninguém, em
1961, poderia fornecer 100% de
garantia que o jovem russo volta-
ria à Terra. Por isso, a missão de
Gagarin representa umato heroi-
co”, avalia Alexey Korosteliov, che-
fe de Cooperação Internacional
da Roscosmos, a agência espacial
russa. De fato, o russo quasemor-
reu durante a viagem, sendo obri-
gado a ejetar-se da nave depois
queela explodiu (veja arte).

Frutododesejodechegar cada
vezmais longe, o voo daVostok-1
influenciou toda uma geração.
“Gagarin foi meu primeiro ídolo.
Euera criançaquandoele foi para
o espaço, e o seu feito influenciou
aminhamaneirade ver omundo,
e omeu desejo de poder contri-
buir para a exploração espacial”,
lembraCarlosGanem, hoje presi-
dente da Agência Espacial Brasi-
leira (AEB).Maisdoqueumasim-
ples conquista científica, o feito
do soviético redirecionou a hu-
manidade. E acirrou a competi-
ção entre União Soviética e EUA,
que, oito anos mais tarde, leva-
riamohomemàLua.

Em1961, a viagemde IuriGagarinpelaórbita terrestremarcouo inícioda conquistadoespaçopelahumanidade

“Este é um pequeno passo
para o homem,mas
um grande salto para a
humanidade.”

Neil Armstrong,

astronauta, em 1969

O jovem Iuri Gagarin quasemorreu durante a viagemque o transformounoprimeiro homemavisitar o espaço


