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s funções de um astronauta são muitas, 
esteja ele dentro ou fora da Terra. Para sa-
ber melhor sobre essa profissão, não po-
díamos deixar de entrevistar alguém que 

entende bem do assunto, que conhece a teoria e a 
prática desse trabalho que envolve respeito, dedi-
cação e muita preparação.  Um professor e aprendiz 
da vida, é assim que se define o convidado especial 
da Élégant para a editoria profissão. Marcos Pontes 
fala sobre carreira, projetos e suas experiências na 
cidade das estrelas.

APOIO É FUNDAMENTAL
“A função de astronauta demanda sacrifícios 

pessoais e familiares”
O astronauta desde criança sonhava em ser pi-

loto e com o seu desenvolvimento profissional veio 
a vontade de voar mais alto e mais rápido. Para isso 
contou com o apoio de seus pais e irmãos quando 
desempenhou a carreira militar em 1998. Depois 
teve também a ajuda de sua mulher e de seus filhos 
quando foi selecionado em um concurso público 
para a carreira civil de astronauta.

UMA CARREIRA DE SACRÍFICIOS, 
DISCIPLINA E PREPARAÇÃO
 “É preciso determinação para encarar a car-

reira de astronauta” 
Para seguir essa carreira, é necessário ter prepa-

ração intelectual (estudo), técnica (conhecimento 
dos sistemas de engenharia), emocional e espiri-
tual, ressalta Marcos Pontes. Em 1998 quando foi 
selecionado pela Agência Espacial Brasileira (AEB), 
foi enviado para Houston no Texas. Concluiu o curso 
em 2000 e aguardou até 2005 a escalação da AEB.  
Antes de ser escalado desenvolveu funções técnicas 
denominadas Manutenção Operacional.  O astro-
nauta relata que em 2005 a AEB decidiu contratar a 

Missão Centenário com a Rússia (os ônibus espaciais 
estavam parados devido ao acidente do Columbia 
em 2003). Marcos teve mais cinco meses de treina-
mento, desta vez no idioma e sistema russos.

RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA 
MARAVILHOSA
“Só temos tempo para apreciar o local duran-

te nosso ‘tempo de sono’”
Com uma intensa rotina de trabalho, de 18 horas 

por dia e seis horas de sono, o astronauta revela que 
dormia apenas duas horas, as outras quatro horas 
guardava para apreciar o local. Ele relata parte dessa 
experiência em seus livros “É Possível! Como trans-
formar seus Sonhos em Realidade”, lançado em 
novembro de 2010; e “Missão Cumprida! A História 
Completa da Primeira Missão Espacial Tripulada Bra-
sileira”, que será lançado em abril de 2011, durante 
a comemoração de cinco anos da Missão Centenário 
e 50 anos das atividades espaciais no Brasil.

A IDA PARA A CIDADE DAS ESTRELAS
“Para se ter uma ideia, dez dias no espaço 

equivale a um ano de exposição à radiação”
Marcos conseguiu alcançar todos os objetivos 

que a AEB colocou para a Missão Centenário e nos 
revela algumas curiosidades sobre seu voo. A ali-
mentação no espaço é igual à da terra, mas o sabor 
é diferente, devido a um dos efeitos da microgravi-
dade (quase total ausência da gravidade), perde-se 
grande parte do paladar. Testam-se todas as comi-
das em solo alguns meses antes para que possam 
preparar um cardápio e para que os astronautas se 
acostumem com a alimentação. O tempo de um voo 
espacial varia conforme o tipo de equipe, que pode 
ser de manutenção ou de expedição. A missão de ex-
pedição dura aproximadamente seis meses. A mis-
são de manutenção, da qual Marcos participou, dura 
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em média dez dias. O astronauta acrescenta que a 
equipe que o acompanhou ao espaço se conhecia 
muito bem e confiavam suas vidas uns aos outros.

Dormir é uma das melhores coisas para se fazer 
no espaço. “Quando você consegue”, brinca o as-
tronauta. Isso porque lá não tem nenhuma pressão 
sobre o corpo, como acontece aqui na Terra. “Você 
dorme flutuando! Ou, quase isso”. Usa-se um saco 
de dormir amarrado em alguma parte da espaçona-
ve, pois assim dorme e acorda-se no mesmo lugar. 
No espaço existe o controle sobre o corpo, mas vale 
lembrar que é um ambiente extremamente agres-
sivo para o organismo.  Por não usar “força” os 
músculos se atrofiam, principalmente os membros 
inferiores. A falta de gravidade causa osteoporo-
se, alterações hormonais e na pressão sanguínea, 
além de ficar exposto à radiação, entre outras coi-
sas. O astronauta desenvolveu alergias frequentes, 
hemorragia externa nos ouvidos e alterações hor-
monais que causaram, primeiramente, uma severa 
perda de peso, seguida de um ganho excessivo.

UMA ROUPA DE LUXO
“Custa aproximadamente 12 milhões de dólares”
Existem diferentes tipos de roupas para os as-

tronautas. A que é usada dentro da ISS (Estação 
Espacial Internacional) é como a que se usa em 
terra, revela Marcos.  Já a roupa pressurizável, de 
subida e descida, é feita de tecido anti-fogo. O tra-
je de atividades fora da espaçonave é complexo, o 
EVA (aquele branco que custa 12 milhões de dóla-
res), pode mantê-los vivos fora da espaçonave por 
8 horas, afirma o astronauta.

 VIAGEM AO ESPAÇO
 “Logo teremos veículos de transporte de tu-

ristas, o que será muito legal”
Atualmente existem somente veículos espaciais 

em serviço. Logo haverá veículos de transporte para 
turistas, e Marcos gostaria de servir como tripula-
ção nesse tipo de vôo, como se fosse uma viagem de 
avião com passageiros, pilotos e comissários.

SEGUNDO VÔO
 “Estou na espera pelo segundo voo”
Marcos gostaria que seu segundo voo fosse uma 

missão de expedição: seis meses na ISS. Ele é o re-
presentante do Brasil e está na expectativa disso. 
Mas não depende só do astronauta, é necessário 
que o país determine sua escalação para o espaço. 
“Se a idade e a saúde permitirem, irei sim”, declara 
o astronauta, que no momento tem como objetivo 
dar continuidade ao programa espacial e auxiliar a 
educação do país. Outro objetivo de Marcos é criar 
um curso público de Engenharia Aeroespacial e 
quem sabe preparar outros astronautas.

UM REPRESENTANTE 
FORA DO PLANETA
“O Brasil precisa disso: uma geração que co-

nheça o seu papel...”
Feliz por ter cumprido sua missão em 1998, por 

ser um professor e motivar milhões de jovens, ele 
afirma que o país precisa de uma geração que saiba 
seu papel, conheça suas perspectivas e que saiba 
eliminar as sementes ruins da corrupção e de ou-
tras coisas negativas que vemos na mídia constan-
temente. Para finalizar, Marcos indica para quem 
pretende seguir a carreira de astronauta, sonhar, 
acreditar, planejar, preparar-se, cuidar muito da 
saúde e agir e pensar nas outras pessoas com amor.
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