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Yuri Gagarin
Primeiro homem no espaço
O soviético Yuri Alekseievitch Gagarin (Юрий Алексеевич Гагарин) foi o primeiro homem a viajar pelo espaço, em 12 de abril de
1961, a bordo da nave Vostok-1. A missão, lançada do Cosmódromo de Baikonur, durou uma hora e 48 minutos, e consistiu de
uma volta em órbita da Terra a 315 km de altitude. Ao olhar pela janela da nave, Gagarin constatou, fascinado: "A Terra é azul!".
O astronauta era piloto militar graduado pela escola de Saratov em 1955 e pela unidade de treinamento de pilotos de caça
Voroshilov Chkalovsk, em 1957. Serviu na frota de porta-aviões soviéticos, até ser selecionado como cosmonauta em 1960. Foi
nomeado comandante do grupo em 1963.
Gagarin viajou pelo mundo para divulgar o programa espacial soviético, visitando inclusive o Brasil e os Estados Unidos. Devido
à sua importância na propaganda de seu país, foi proibido de voltar ao espaço em agosto de 1967. No entanto, morreu em um
acidente com um jato MIG-15, junto com o piloto Vladimir Seryogin.
O vôo da Vostok-1 foi totalmente automático. O painel de controle estava travado e Gagarin tinha uma chave para assumir
somente em caso de necessidade - o que não aconteceu, apesar de o módulo de equipamentos não ter se separado da cápsula
ao final da missão e provocar uma situação crítica ao queimar na reeentrada na atmosfera terrestre.
Gagarin ejetou-se após a reentrada e desceu de pára-quedas, como planejado. A União Soviética negou esse fato por anos,
com medo de o vôo não ser reconhecido pelas entidades internacionais, já que o piloto não acompanhou a espaçonave até o final.
Com a proeza de Gagarin, os soviéticos confirmaram seu pioneirismo no espaço: haviam lançado o primeiro satélite artificial, o
Sputinik, em 1957, e, no mesmo ano, colocaram em órbita o primeiro ser vivo: a cadela Laika. A Vostok-1 foi precedida por dois
vôos não tripulados conhecidos como Korabl-Sputnik-4 e Korabl-Sputnik-5, que usaram a nave Vostok para testes.
Assim como os Estados Unidos, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) desenvolveu mísseis balísticos
intercontinentais para lançar bombas nucleares. O programa espacial russo começou com uma grande vantagem sobre o norteamericano por causa da dificuldade de fabricar ogivas nucleares mais leves.
Assim, os mísseis da União Soviética eram imensos e potentes se comparados com os norte-americanos do mesmo período.
Nos anos 1950, a capacidade de lançamento da URSS era de 500 kg, enquanto a dos EUA era de quilos. O lançador Proton, da
Fonte: UOL Educação - Biografias.
Vostok, é usado até hoje pela Rússia.

Gagarin: um pioneiro soviético, um herói da Humanidade.
O primeiro vôo orbital tripulado, protagonizado por Iuri Gagarin (“Юрий Гагарин”, em russo) em 12 de abril de 1962, foi o ápice de
um sonho que encantava as mentes dos Homens há gerações. A exploração de novas fronteiras, a começar pelos gregos no
Mediterrâneo oriental, passando pelas viagens do veneziano Marco Polo, e cujo principal expoente foram as grandes navegações
européias, teve seu clímax no alçar deste novo campo da exploração humana.
O empenho e avanços da indústria de um país, a vontade política dos seus líderes (imersa no ambiente da chamada Guerra Fria)
e a coragem de um homem tiveram sua perfeita síntese na missão da cápsula Vostok-1 (“Восток-1”, em russo). Neste ínterim, a
superação dos Estados Unidos da América (EUA) por uma nação que menos de 20 anos antes viu a mais sangrenta guerra da
História ser travada em vital porção do seu território também adquiriu especial significado. A fusão destes fatores pôde ser expressa
com maestria pela amálgama de simplicidade e ingenuidade típica dos mais sonhadores corações humanos na frase: “A Terra é
azul.” (“Земля голубая.”, em russo).
Dando uma volta completa ao redor do planeta em um período de pouco mais de 89 minutos, a realização da “Восток-1”
permaneceu exclusividade soviética por quase um ano, até ser repetida em fevereiro de 1962 pelo astronauta americano John
Glenn. O feito da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) também serviu para provar a possibilidade de resistência do
corpo humano aos rigores dos vôos espaciais. Sendo um completo sucesso, o vôo pioneiro do cosmonauta não apenas serviu de
base para mais ambiciosas aventuras no Cosmos, mas também tornou seu protagonista mundialmente famoso.
O pioneirismo soviético continuou, com a missão da primeira mulher a orbitar o planeta (1963), a primeira Atividade Extra-Veicular
(1965) e a aterrissagem da primeira sonda a transmitir com sucesso dados da superfície da Lua (1966) sendo alguns exemplos
deste. Infelizmente, a vida deste herói da Humanidade foi bruscamente encerrada em um trágico acidente aéreo em 1968.
O legado de Gagarin, meio século depois de sua histórica missão, contudo, permanece. Os constantes voos à Estação Espacial
Internacional (EEI) e as tecnologias oriundas das pesquisas desenvolvidas nos mais diversos programas espaciais, inclusive o da
EEI, além do surgimento do chamado turismo espacial são apenas algumas partes deste legado. Porém, o mais significativo tesouro
deixado por aquele jovem cosmonauta seja a compreensão de toda grandeza e beleza do nosso planeta e nossa pequenez diante
Sávio Aguiar de Sousa - estudante de Direito no UniCEUB
das maravilhas deste e do Cosmos.

Alguns sites sobre Yuri Gagarin:

Iuri Gagarin - Wikipédia, a enciclopédia livre
Yuri Alekseievitch Gagarin (em russo: Ю́рий Алексе́ евич Гага́ рин, Klushino, 9 de março de 1934 -- Kirjatch, 27 de março de 1968) foi um cosmonauta soviético ...
Primeiros anos - Carreira no programa espacial ... - Morte e legado - Referências
pt.wikipedia.org/wiki/Iuri_Gagarin
Yuri Gagarin - Wikipedia, the free encyclopedia
Yuri Alekseyevich Gagarin Hero of the Soviet Union, was a Soviet cosmonaut ...
en.wikipedia.org/wiki/Yuri_Gagarin
Exibir mais resultados de wikipedia.org
Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço há 45 anos
Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço há 45 anos. Foi a 12 de Abril de 1961 que o voo de 108 minutos se realizou. 2006-04-11. Nasceu em Março, dia 9, ...
www.cienciahoje.pt/2878
Russian Archives Online > Gallery > Yuri Gagarin: His Life in Pictures
In the spaceship Vostok 1, Senior Lieutenant Yuri Alexeyevich Gagarin orbited earth one time at an altitude of 187 3/4 miles (302 kilometers) for 108 ...
www.russianarchives.com/gallery/gagarin/
yuri gagarin
This site is wholly dedicated to one of the greatest heroes in the history of man: Yuri Gagarin, Cosmonaut of The Soviet Union.
www.kosmonaut.se/gagarin/
Gagarin
Gagarin calls them on the radio 'Brother fighter pilots - I send you greetings - Yuri Gagarin!' The aircraft formation flies down Lenin Prospekt, ...
www.astronautix.com/astros/gagarin.htm
NASA - Yuri Gagarin: First Man in Space
Yuri Gagarin becomes the first man in space on April 12, 1961 April 12 was already a huge day in space history twenty years before the launch of the first ...
www.nasa.gov/mission.../gagarin_anniversary.html

Alguns sites em russo:
Гагарин, Юрий Алексеевич -- Википедия
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (ныне Гагаринский район Смоленской области), ...
Биография - Полёт в космос - Мировая известность - Трагическая гибель
ru.wikipedia.org/.../Гагарин,_Юрий_Алексеевич
Гагарин Юрий Алексеевич
ГАГАРИН Юрий Алексеевич (9.03.1934-27.03.1968), русский летчик-космонавт, первый в мире человек, совершивший 12 апреля 1961 полет в космос на космическом ...
www.hrono.ru › УКАЗАТЕЛЬ Г
Юрий Алексеевич Гагарин / Yuri Gagarin
14 мар 2003 ... Юрий Алексеевич Гагарин (Yuri Gagarin) , Биография.
www.peoples.ru/military/cosmos/gagarin/
Герой Советского Союза Гагарин Юрий Алексеевич
Биографические очерки о Героях Советского Союза - Герой Советского Союза Гагарин Юрий Алексеевич.
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=409
Юрий Алексеевич Гагарин биография
Юрий Алексеевич Гагарин (1934-68) - российский космонавт, летчик-космонавт СССР (1961), полковник, Герой Советского Союза (1961). ...
www.aib.ru/~kam/biography/jurij-gagarin.htm
Юрий Алексеевич Гагарин
Это отчеты о полёте Главного Конструктора С.П.Королёва и самого Ю.А.Гагарина, объединенные в один сводный документ, направленный в ЦК КПСС. ...
www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/gagarin.htm

Brasil e Rússia estão afastados geograficamente e possuem significativas diferenças sociais, étnicas e culturais. Por outro lado possuem
similaridades e particularidades que os tornam próximos em vários aspectos comuns a ambos os países.
Se até a alguns anos o acesso à informação era difícil e demorado, hoje a troca de informações pode ser feita de forma extremamente
rápida, graças as novas tecnologias.
Apesar da relativa dificuldade de compreensão do idioma russo, existem vários sites de internet que disponibilizam, praticamente em tempo
real, noticias e comentários sobre o cotidiano russo em português, inglês, espanhol e outros idiomas relativamente mais conhecidos pela
população brasileira.
Visando facilitar a divulgação destas fontes, relacionamos alguns sites que podem ser visualizados em vários idiomas, além do russo:
- O projeto “A Gazeta Russa” oferece material noticioso e analítico, em português, e pode ser visto pelo endereço gazetarussa.com.br;
- Site da RIA NOVOSTI rian.ru A partir deste endereço temos acesso a conteúdo em 09 idiomas, bastando para tanto escolher o idioma
preferido na parte superior da pagina. O link http://sp.rian.ru abre a página em espanhol;
- Site do jornal PRAVDA – pravda.ru oferece conteúdo em 4 idiomas. O link http://port.pravda.ru abre a pagina em português.
- A rádio “Voz da Rússia” transmite em vários idiomas e oferece conteúdo em português pelo endereço http://portuguese.ruvr.ru/.
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