
Premium James Garvin: "Ir a Marte é como 

construir uma catedral. Não se faz num dia" 

Foi cientista-chefe da NASA e está há décadas ligado ao Goddard Space Flight Center. 
Académico americano esteve em Lisboa e disse ao DN acreditar ser possível enviar um 
homem ou uma mulher a Marte. E trazê-los de volta, claro. 

 

Leonídio Paulo Ferreira 06 Julho 2019  

Conhece o filme Perdido em Marte, com Matt Damon? 
Sim. 

Quão cientificamente preciso é esse filme? 
O Perdido em Marte é credível nos comportamentos, mas não na física fundamental. 
Marte é um sítio muito diferente da Terra, não segue as nossas regras. Nada de jogar 
futebol lá como na Terra. Então, a atmosfera de Marte é extremamente rarefeita, por isso 
grandes estruturas feitas para pessoas não voariam com ventos marcianos. A poeira está 
em todo lado, mas demora um tempo longo a acumular-se. Mas para os filmes, para Matt 
Damon e os produtores, é mais divertido ter o drama. Portanto, acho que a maneira como 
as pessoas se comportaram, tomando conta uns dos outros, sobrevivendo, é fiel àquela 
como os nossos grandes astronautas, mulheres e homens, agem. Mas, se pretende ser a 
forma como Marte se comporta, não é a maneira como eu o descreveria, enquanto 
terráqueo. 

Mas imagina durante o seu tempo de vida um homem ou uma mulher a caminhar em 
Marte? 
Imagino. Acredito que homens e mulheres devem ir. É uma questão de vontade das 
pessoas do planeta Terra, a sério. É uma grande expedição, maior do que qualquer uma 
alguma vez feita. Maior do que a de Fernão de Magalhães, maior do que a missão Apollo. 
E fazê-lo vai requerer enormes obras-primas de engenharia para que eles voltem a casa. 
Uma maneira de podermos começar, que é muito importante para mim enquanto cientista, 
é desenvolver uma solução para trazer pedaços de Marte à Terra, para que possamos 
conhecer o verdadeiro Marte. Essa viagem de regresso, com robôs, abrirá essa fronteira 
enquanto estivermos a voltar à Lua como um local para nos treinarmos. Eu creio que 
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mulheres e homens estarão em Marte. Penso que vamos descobrir coisas em Marte que 
nos ensinarão imenso sobre a Terra. Até o começo da vida na Terra, talvez. Se ignorarmos 
Marte, estaremos a perder essa parte da nossa história. É importante olharmos para locais 
que não são a Terra para compreendermos a Terra. 

É uma questão de dinheiro, decisão política, ciência ou precisamos destes três 
elementos conjugados? 
Enviar homens e mulheres a Marte é um desafio de engenharia que pode ser concretizado 
mas requer dedicação. É como construir uma catedral na Europa. Não vai acontecer de 
um dia para o outro. Há demasiadas coisas que as pessoas vão necessitar para irem a 
sítios tão distantes. Apenas como comparação, a Lua está muito longe, a dois segundos 
de luz, 400 mil quilómetros. Marte é milhares de vezes mais longínquo. Portanto, 
simplesmente estar no espaço tanto tempo e fazer as coisas necessárias para ir e voltar a 
casa requer uma quantidade de massa equivalente à Estação Espacial Internacional, para 
uma viagem. Por isso vai ser necessário uma sinfonia de engenharia para conseguir ir a 
Marte. Eu acredito que estejamos prontos para fazê-lo. Mas vamos precisar da vontade de 
pessoas de múltiplas nações que concordem em fazê-lo como um imperativo planetário. 

Não pode ser um projeto apenas dos Estados Unidos, deve ser internacional... 
Deve ser um projeto internacional, tal como são a maioria das nossas missões. A NASA 
está a preparar-se para lançar o telescópio espacial James Webb, que foi um esforço 
profundamente internacional, para reescrever a forma como o universo trabalha, com um 
telescópio gigante. Da mesma maneira, as missões da Cassini a Saturno ou o Mars Insight 
Lander são profundamente internacionais. Essas parcerias dão mais valor às pessoas 
para que aprendam com os outros. E isso é o que ir a Marte vai ser. Uma coisa que posso 
dizer é que uma opção para chegar mais cedo a Marte é pôr pessoas perto de Marte e 
deixá-las interagir com robôs no planeta da mesma maneira que fazemos na Terra no mar 
profundo. Aconteceu no caso do Titanic, com os robôs a explorarem a grande escadaria. 
Não havia mergulhadores lá em baixo. Mas dava a sensação de que eles estavam lá, e 
essa telepresença, projetando-nos a nós mesmos, talvez com homens e mulheres na 
órbita de Marte, será um passo, talvez mais rápido de se fazer inicialmente. Mas, 
novamente, para Marte, neste momento, a questão é saber como o planeta funciona. 
Porque não usamos a Lua como nossa base de testes antes de irmos para o espaço 
profundo? 

A razão de os Estados Unidos estarem a planear voltar à Lua é por causa de Marte? 
Voltar à Lua tem muitas razões. Catalisadora para trabalhar no espaço para além da órbita 
baixa, para crescentes parcerias económicas e comerciais e para usar a Lua como uma 
janela para este universo. A Lua é como uma experiência intocada da mãe natureza. Não 
tem uma atmosfera, não há oceanos. Por isso, tudo o que torna a Terra tão especial aqui 
em Portugal - o oceano, praias, mares e ilhas - nunca aconteceu na Lua. É como a 
experiência de controlo da ciência. Podemos aprender algumas coisas que são 
importantes para o nosso planeta, mas podemos reduzir alguns dos fatores que 
complicam. Por isso, a Lua é um sítio especial para homens e mulheres explorarem essas 
questões. De perto e em pessoa, e então saber como aplicar isso em Marte, que vai ser 
mais difícil, mais distante, mais arriscado e talvez mais interessante. Mas a Lua é 
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realmente uma fronteira, um primeiro passo, e nós sabemos isso desde a Apollo há 50 
anos. Mas temos ido em muitas direções diferentes na exploração do espaço - telescópios, 
a Terra, o Sol, os planetas e diversificámos os objetivos. E agora estamos a focar-nos 
outra vez para termos a opção de ir a Marte. E eu acredito que as pessoas, homens e 
mulheres, devem ir a Marte. Penso que é uma curiosidade natural. Mas vai custar muito 
dinheiro e isso é uma escolha dos contribuintes deste planeta, não de pessoas como eu. 
Posso prometer-vos que vamos aprender muito, mas isso não significa dinheiro no banco. 

Disse que estávamos a celebrar agora os 50 anos da chegada à Lua. Quão 
importante é esse feito para a mentalidade americana e para si pessoalmente? 
A Apollo moldou-nos enquanto estudantes do espaço. Eu trabalho para a NASA há 35 
anos, afeta-me, o meu cabelo está grisalho. Mas foi mesmo a Lua e Marte que me 
despertaram o interesse. Vivi no estrangeiro quando era criança - no Médio Oriente, na 
Austrália -, visitei a Europa, o Canadá, a Islândia, mas foi a Lua que me deu a esperança 
de que aquilo era algo que todos podíamos fazer. E ver o que aprendemos, mesmo 
enquanto criança, era revigorante. Era cativante. E deu, creio, a todos nós que estávamos 
interessados em coisas técnicas a esperança de que podíamos fazer grandes coisas. 
Agora a ideia de regressarmos, com homens e mulheres na Lua rapidamente, de 
estabelecer um entreposto na Lua, é para além de entusiasmante. O que faz é reabrir essa 
esperança, de que podemos ir a algum sítio que nos permita ir a qualquer outro. Portanto, 
para mim a Lua é uma porta para irmos a qualquer lado que queiramos. Ainda não 
estamos nesse ponto, não somos uma civilização tipo Star Trek com warps, mais rápidos 
do que a velocidade da luz. Eles tinham warps, nós não. Por isso temos de ir pelas leis da 
física, e elas são racionais, definidas, portanto a Lua é o sítio certo para levar as pessoas, 
trabalhar com robôs, com a economia, com anúncios, com entretenimento, com 
eduentretenimento. Então para mim a Lua sempre foi especial. E tenho sido sortudo o 
suficiente para tocar e medir rochas lunares que são pequenos mundos espetaculares em 
si mesmas, a sério. São experiências espetaculares que nunca poderiam ocorrer na Terra. 
Quem vê aquilo, ilumina-se. Portanto, para mim a Lua era tudo, há 50 anos. O homem foi 
lá seis vezes, mandou também robôs. Estamos prontos para enviar os homens e mulheres 
de volta para que possamos ocupar aquele lugar. E eu penso que como pessoas do 
planeta Terra farão o melhor para todos. 

É possível fazer comparações entre os astronautas e os navegadores portugueses 
dos séculos XV e XVI? 
A exploração é sempre basicamente igual. É possibilitada pelas tecnologias de transporte 
em que participam os homens e mulheres, e o objetivo de chegar a salvo a casa é muito 
importante. Nos séculos XV e XVI os navegadores portugueses exploraram as fronteiras 
do oceano usando transportes marítimos. E abriram dramaticamente essa fronteira ao 
mundo, com novas técnicas de velejar, novas tecnologias que permitiram a todas as 
nações da Terra visitar novos lugares. Foi um investimento da nação portuguesa que nos 
abriu os olhos para as ilhas, para formas de rodear África e ir até ao Extremo Oriente de 
uma forma única. Deram-nos esperança e a promessa de ir a novos lugares no que são 
agora a América do Norte e do Sul, mas que na altura eram o oceano aberto. Portanto, 
essa demonstração tecnológica foi catalisadora. E penso que os astronautas projetam 500 
anos depois esse tipo de pessoas. Magalhães era o que na minha área chamaríamos um 
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grande engenheiro de missão aeroespacial. Ele encontrou uma forma de ir a sítios difíceis. 
Hoje temos esses homens e mulheres a liderar as nossas missões a Marte, de volta à Lua, 
para construir excelentes telescópios, estudar a Terra e o Sol. Portanto, penso que os 
mesmos elementos de base estão lá. É diferente porque o espaço não é um meio no qual 
possamos simplesmente lançar-nos. São necessárias novas tecnologias e penso que é 
essa a dimensão que mudou. No espaço levamos o que precisamos para comer, viver e 
comunicar, para dizer o que acontece. Quando Magalhães velejou no século XVI, não 
ligou para casa, ele foi e basicamente explorou terras desconhecidas durante anos, não se 
apercebendo completamente do que iria enfrentar. Nós éramos assim quando começámos 
a explorar outros planetas como Marte com o projeto Viking. Aterrámos para procurar vida 
e apercebemo-nos de que não podemos simplesmente procurar vida na terra agarrada aos 
nossos, porque Marte não é muito capaz de receber hóspedes aí. Temos de procurar 
noutros sítios. Foi isso que Magalhães descobriu na primeira circum-navegação, a primeira 
órbita ao planeta Terra. Por isso, acho que há um paralelo. 

Pode falar um pouco da sua ligação com Portugal, a sua experiência na 
Universidade Brown, numa Providence cheia de portugueses, e depois nos Açores? 
Enquanto criança visitei brevemente Portugal, mas quando fui estudante na Universidade 
Brown havia uma grande presença de portugueses, muitos eram das ilhas dos Açores, 
portanto, sendo eu um estudante de locais na Terra que nos lembram outros mundos, 
estava fascinado com a erupção vulcânica dos Capelinhos no final dos anos 1950, que foi 
mesmo um catalisador para estudar vulcões de ilhas na era moderna, no ano internacional 
da geofísica. Portanto, por causa de muitos açorianos que se tornaram americanos eu 
estava motivado para ir lá pessoalmente. Fui sortudo o suficiente para há 25 anos ter 
organizado uma campanha de sensoriamento remoto para Portugal com os meus colegas 
portugueses para estudar alguns dos vulcões dos Açores. E agora continuo a amplificar 
essa parceria com essas incríveis ilhas que são parte de Portugal e são experiências 
incríveis por si mesmas. São ilhas magníficas que aqui na Terra funcionam como 
indicadores do que se está a passar no nosso planeta. No território continental não 
sentimos tanto, mas, numa ilha, eles sentem. Ilhas pequenas com novos vulcões são o 
melhor de tudo para medir isso e, claro, os Açores têm tudo o que é necessário. Por isso, 
Portugal tem sido tão especial para mim, voltando aos meus dias na Brown em 
Providence. 
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