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Valentina Tereshkova

Chamo-me Valentina Tereshkova e nasci a 6 de março de 1937 em
Bolshoye Maslennikovo.

Fui uma cosmonauta soviética que fiquei conhecida como a primeira
mulher a ir ao espaço. Tripulei a Vostok
6, em 1963, permanecendo no espaço
por 71 horas e realizando 48 voltas à
Terra.

O meu pai desapareceu na
guerra russo-finlandesa de 1940, por
isso fui trabalhar para uma fábrica têxtil
com 18 anos, para ajudar a minha mãe
viúva.

Na mesma época comecei a
participar num grupo de paraquedistas
amadores e dei o meu primeiro salto
em 21 de maio de 1959.

Aos 24 anos, em 1961, comecei
a estudar para me qualificar como cosmonauta, no mesmo ano em que o
diretor do programa espacial soviético, Sergei Korolev, considerou enviar
mulheres ao espaço, numa forma de colocar a primeira mulher em órbita na
frente dos Estados Unidos, durante a corrida espacial entre as duas
superpotências.

Em 1962, fui admitida como cosmonauta, juntamente com mais quatro
mulheres, das quais apenas eu acabei por ir ao espaço sendo a menos
preparada de todas, sem educação universitária, mas uma paraquedista
experiente, o que era uma considerada uma condição fundamental para o
voo, já que a nave Vostok operava automaticamente, dispensando pilotagem.
Os postulantes a cosmonautas deviam ter menos de 30 anos, menos de 1,70
m, menos de 70 kg, saúde perfeita, ideologia pura e ao menos seis meses de
experiência em paraquedismo. Eu cumpria todos os requisitos, ao final dos
meses de testes, que incluíram aprendizagem de pilotagem de jatos, testes
em centrífugas e isolamento completo, eu e outra candidata, Valentina
Ponomaryova, fomos as finalistas. Ponomaryova, mais preparada
tecnicamente e com educação melhor, tinha sido a mais apta nos testes
gerais, mas eu tinha sido a melhor nas entrevistas com os ideólogos do
Partido Comunista. De qualquer maneira, o governo soviético, cuja intenção
de enviar uma mulher ao espaço era fazer propaganda política no Ocidente,
pretendia fazer um voo duplo, com duas mulheres a subirem ao espaço em
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naves separadas. O plano porém, foi cancelado de última hora pelo Politburo
e decidido que apenas uma subiria; a outra nave seria pilotada por um
homem.

Em 1963 casei-me com um cosmonauta e tive uma filha. No ano de
1969, formei-me em engenharia na Academia Militar da Força Aérea de
Zhukovsky. Divorciei-me em 1982 e casei-me novamente com um médico.
Após a minha formatura, retirei-me oficialmente do programa espacial para
entrar na política e recebi uma comissão honorária da Força Aérea Russa,
retirando-me com a patente de major-general. Desde aí tenho desempenhado
papéis importantes na política.

Em 2011 fui eleita deputada pelo partido Rússia Unida, o mesmo de
Putin e Dmitri Medvedev. Atualmente vivo entre Yaroslavl, perto das minhas
filha e neta, e Moscou, onde exerço o meu mandato parlamentar.

Recebi as duas principais condecorações do país, Herói da União
Soviética e a Ordem de Lenin, além de outras comendas e homenagens
importantes. Em 2013, durante as comemorações do 50º aniversário de seu
voo, recebi a Ordem de Alexandre Nevsky das mãos de Vladimir Putin.


