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Apenas um seletíssimo grupo de
498 homens e 55mulheres conseguiu
realizar o sonho de ir ao espaço

» MAX MILLIANO MELO

S
erastronautaéosonhode
incontáveis crianças.Visi-
tar a Lua, ver a Terra de
longe e viver semgravida-

de são coisas que despertam a
imaginação demuitos pequenos.
No entanto, para um seletíssimo
grupodepessoas, a vontadedevi-
sitar o espaço superou o simples
sonho infantil e tornou-se coisa
séria. Nos últimos 50 anos, a um
pequeno contingente de 55mu-
lheres e 498 homens—de 38 na-
cionalidades diferentes, inclusive
a brasileira— coube a função de
ser asmãos eosolhosdahumani-
dadeno espaço. Emumtempode
máquinas poderosas, esses ho-
mens emulheres provamquene-
nhumatecnologia,pormaisavan-
çada que seja, pode substituir o
talentoeacriatividadehumana.

AMarcos Pontes, tenente-co-
ronel da Força AéreaBrasileira, foi
dada amissão de representar os
quase 200milhões de brasileiros
no espaço sideral. A longa prepa-
ração para o paulista de Bauru vi-
sitar o espaço começou em1998,
quando umconcurso da Agência
Espacial Brasileira (AEB) selecio-
nou candidatos aoposto de astro-
nauta. Aprovado emprimeiro lu-
gar, Pontes foi mandado para a
Nasa, nos Estados Unidos, onde
passou por dois anos de prepara-
ção. “O curso e o treinamento são
extremamente exigentes. Temos
que conhecer a fundo absoluta-
mente todos os sistemas”, conta o
astronauta, que, em 2006, ficou
nove dias no espaço, a bordo da
nave russa Soyuz e da Estação Es-
pacial Internacional (ISS).

Depois do treinamento nos
EUA, Pontes ainda permaneceu
mais cinco anos à espera de uma
vaga na imensa lista de espera
compostapelosastronautaspron-
tos para voar pelaNasa. A oportu-
nidade surgiu não na agência es-
pacial americana,mas na russa, a
Roscosmos, onde obrasileiro trei-
nou pormais umano. “Eu sou es-
pecialista demissão, isto é,minha
responsabilidade no espaço é
montar, desmontar, consertar,
configurar e operar todos os siste-
mas das espaçonaves, alémde ser
asmãos e os olhos dos cientistas
noespaço”, explicaoastronauta.

O extenso treinamento a que
astronautas como o brasileiro
Marcos Pontes são submetidos

serve para garantir que absoluta-
mente nada saia errado no espa-
ço, onde praticamente não há
possibilidade de intervenção dos
técnicosquepermanecemnaTer-
ra. Esse tipo de estratégia garante
que,mesmo emambientes abso-
lutamente diferentes do terrestre,
como na Lua, os astronautas te-
nhamplena segurança do que es-
tão fazendo. “Nós passamos três
anosaprendendooqueeraneces-
sário e nos preparando para exe-
cutar os movimentos, então, na
‘hora H’, não havia algo exata-
mentenovoemrelaçãoaoquees-
távamos fazendo anteriormente”,
relembra EdgarMitchell, que par-
ticipou daApollo 14, terceiramis-
são a pousar em solo lunar. “É co-
mo ir à faculdade: você aprende o
que é possível e, quando chega a
hora, põe em prática e vê se dá
certo”, completaoamericano.

Apesar dos treinos rigorosos,
risco é uma palavra sempre pre-
sente na vida dos astronautas.
Um pequeno problema, como
uma fissura emumapeça do iso-
por que reveste a nave, como
aconteceu comoônibus espacial
Discovery, em 2003, pode ser o
suficiente para custar a vida dos
homens e das mulheres que se
arriscam no espaço. Até hoje, 19
astronautas jámorreramemmis-
sões espaciais. “Os astronautas
são pessoas altamente qualifica-
das, de grande conhecimento e
abnegadas. Por essas e outras ra-
zões,merecemonossoprofundo
respeito”, afirma Maria Thomé,
presidente no Brasil da National
Space Society.

Aqueles que já chegaram ao
espaço não escondem a satisfa-
ção pelo feito. “Tivemuito orgu-
lho de tornar o Brasil o único país
doHemisfério Sul a ter um astro-
nauta profissional. Certamente
haverá outras missões espaciais
brasileiras, e pretendo estar em
algumas delas”, torce Pontes, que
agora vive emHouston, onde fica
a sede daNasa, à espera da chan-
ce de representar o Brasil no es-
paçopela segunda vez.

Sonhode criança: treinamento de astronautas é rigoroso, duramuitos anos, exige forma física e psicológica perfeita e,mesmoassim, não afasta os inúmeros riscos

Leia mais amanhã

“O que nós estamos buscando não é
somente continuar no mesmo caminho.

Nós queremos é saltar para o futuro”
Barack Obama, presidente

dos EUA, ao anunciar a primeira
missão tripulada a Marte para 2030

Mercury: primeiro traje
desenvolvido pelaNasa

Orlan: traje russo criado em
1977, é utilizado até hoje


