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Lua faz parte do imaginário popular há séculos. Alguns acreditavam até que ela pudesse induzir
à loucura. Não por acaso, o dicionário registra “lunático” como
aquele “influenciado pela Lua” ou
também “maníaco”, “excêntrico”.
O fato é que o astro sempre gerou fascínio e curiosidade. Inspira
poetas. Instiga cientistas. Foram
estes últimos que ousaram reduzir
a distância entre a Lua e a Terra.
Evidentemente, não puxaram o
satélite para perto deste planeta,
tampouco o inverso. Mas levaram
homens até lá, e o feito permitiu
que a humanidade conhecesse melhor esse corpo celeste e iniciasse
a exploração do sistema solar.
É difícil dizer precisamente quando
teve início a busca pela conquista
do espaço, mas o lançamento do
primeiro satélite, o Sputinik, pelos
soviéticos, em outubro de 1957, é
um dos marcos mais relevantes. Em
plena Guerra Fria, o fato provocou
reação imediata dos Estados Unidos, que, há 40 anos, realizaram a
proeza de levar astronautas à Lua.
Estava dada a largada à corrida espacial, cujos frutos estão presentes no cotidiano de praticamente
todos os habitantes da Terra.

Basta olhar à própria volta para
ver que a ciência espacial está em
detalhes, como no formato das canetas mais comuns. Suas tampas
geralmente possuem a forma de
cápsulas espaciais ou foguetes. O
impacto, obviamente, vai muito
além do design. Chega à cozinha,
graças ao teflon, material que impede a comida de grudar na panela. Está presente nas telecomunicações. O que seria delas sem os
satélites artificiais? Na saúde, desenvolveram-se aparelhos, como a
válvula de um novo tipo de coração
artificial, inspirada em uma bomba
de combustível de foguetes, e o
marcapasso cardíaco, monitorado
graças à mesma tecnologia utilizada em satélites. Nos esportes,
quem acompanha as corridas de
Fórmula 1 nem sempre se lembra
de que os macacões antichamas dos
pilotos têm como modelo os trajes
espaciais. E os praticantes de voo
livre tampouco se dão conta de que
a asa delta foi invenção de um projetista da Nasa, que desenvolveu o
aparato para guiar espaçonaves depois da reentrada na atmosfera.
São incontáveis as invenções e descobertas resultantes da aventura
espacial. Mas tudo isso se deve ao

empenho de países que investiram maciçamente na educação
científica. O êxito do lançamento
do Sputinik afetou até mesmo a
estrutura educacional dos norteamericanos, que passaram a exigir
reformas curriculares. Como o país
poderia enfrentar a nação inimiga
se seus jovens não estavam suficientemente preparados para a
corrida espacial?
O contexto, hoje, é outro. A competição é mais econômica que política. A preocupação, no entanto,
deve ser parecida. Como competir no mercado internacional com
uma mão de obra interna desqualificada do ponto de vista científico-tecnológico? Trata-se de um
risco que nação nenhuma deveria
correr. A incompetência científico-tecnológica representa atraso em
vários setores e perdas materiais e
intelectuais diversas. Para os que
apostarem na ignorância, talvez
reste a alternativa de acompanhar
as conquistas espaciais de outros
países pela televisão. ¢
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