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“Houston, nós temos
um problema”

James Lovell,

capitão damissão

Apollo 13, em 1970

Em20de julhode 1969, três astronautasnorte-americanos se tornaramosprimeiroshomensapousaremnaLua

» MAX MILLIANO MELO

C
auteloso e seguindoasor-
dens dos técnicos da
agência espacial america-
na, a Nasa, Neil Arms-

trong abriu a escotilha da“Águia”
e desceu vagarosamente, um a
um, os nove degraus domódulo
lunar. O homem conseguia, por
meio dos pés de seumais célebre
astronauta, mais uma vitória
contra as limitações impostaspe-
la natureza e pelo espaço. Mi-
lhões de pessoas ao redor do
mundo acompanhavam pela te-
vê os gestos hesitantes do norte-
americano. Por fim, com o pé di-
reito — para dar sorte — Arms-
trong tocou o poroso solo da Lua
e, ao contrário do que muitos
ainda imaginavam, não encon-
trou São Jorge e seu dragão. Viu,
sim, um ambiente frio e rochoso,
descrito como “uma grandiosa
desolação” por EdwinAldrin, que
minutos depois seguiu o compa-
nheiro de viagemArmstrong.

Enquanto caminhavam, os as-
tronautas transmitiampara aTer-
ra suas impressões sobre a super-
fície doMar daTranquilidade, re-
gião escolhida para o pouso da
Apollo 11.Caminhar, atobanal na
Terra, não era simples na Lua, em
parte pela emoção de protagoni-
zarmomento tão importante pa-
ra a humaninade, mas também
devido ao lugar inóspito. “A sen-
saçãode andar naLua é resultado
de condições ambientais difíceis,
como a pressão e a gravidade re-
duzidas. É como se você pulasse
de um trampolim usando uma
roupa de esquiar na neve. É difícil
se mover”, descreve ao Correio

EdgarMitchell, que três anos de-
pois se tornaria o sexto homema
pisar no satélite natural daTerra,
durante amissãoApollo 14.

Em 20 de julho de 1969, Arms-
trong, Aldrin e Michael Collins,
que permaneceu na Apollo 11,
sem descer à Lua, tornaram-se
heróis por terem ido aonde ne-
nhum outro ser humano havia
chegado e aonde poucos conse-
guiram voltar. Seu feito reescre-
veu os livros de história e colocou
os Estados Unidos à frente da
União Soviética na chamada cor-
rida espacial. Em tempos de

Guerra Fria, com as duas nações
querendomostrar aomundoque
seu projeto político era omelhor,
essa era uma conquista funda-
mentalmente simbólica.“Naque-
le momento, o importante não
era a Lua, e sim chegar até ela”,
explica o pesquisador da história
da exploração do espaço e autor
do livro Direito e política na era
espacial (Vieira & Lent), José
Monserrat.

Quando Armstrong proferiu
sua famosa frase, “Este é um pe-
queno passo para o homem,mas
um grande salto para a humani-
dade”, dita quando ele já cami-
nhava pelo satélite natural, talvez
não soubesse, mas o “salto” seria
bemmaior para os norte-ameri-
canos. “Essa ‘derrota’ da União
Soviética foi umdos primeiros si-
nais da crise que o socialismoda-
quele país enfrentaria anosmais
tarde”, comentaMonserrat.

A missão Apollo 11 começou
em1961, quando o ex-presidente
americano John F. Kennedy pro-
meteu levar o homemà Lua até o
fim da década. Para cumprir o
desafio, os americanos coloca-
ram emmarcha um ambicioso
programa espacial iniciado com
o Projeto Mercury, que usava
cápsulas com capacidade para
um astronauta emmanobras em
órbita terrestre, seguidopelo Pro-
jeto Gemini, que testoumódulos
com capacidade para dois ho-
mens. Finalmente, a Nasa che-
gou aomodelo Apollo, que carre-
gava três astronautas. Dez mis-
sões de teste foram realizadas
antes dopousona Lua.

Se, em termospolíticos, o feito
serviu para afirmar a supremacia
de uma nação sobre outra, sob a
óticabemmais inocentedecrian-
ças, o voodos tripulantes daApo-
llo 11 serviu de inspiração. Ser as-
tronauta se transformou no so-
nho até mesmo de crianças do
mundo todo, como o pequeno
brasileiro Marcos Pontes, então
com 6 anos. “Meu desejo de voar
começou quando eu era ainda
ummenino. Depois, já como pi-
loto da FAB (Força Aérea Brasilei-
ra), eu queria voar cada vezmais
alto e mais rápido”, conta hoje o
primeiro astronauta brasileiro,
enviado ao espaço em2006.


