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Você gosta de ler? Não perca as dicas e 
as informações sobre a Bienal do Livro 
do Rio - Confira - página 5.

Ve r d a d e ,  m e n t i r a ,  t e o r i a  d a 
conspiração, grande salto para a 
humanidade? Os 50 anos da viagem do 
primeiro homem à Lua - página 8.

O AMOR ESTÁ
NO AR!

As lições de ternura, carinho, 
respeito, amizade

e paixão da nossa juventude.
Se você quer fugir da violência das 

ruas e das palavras! Se refugie na 
página 6!

O AMOR ESTÁ
NO AR!



2

www.eco.g12.br

Ah! O amor está no ar. Em tempos de palavras tão 

duras, de atitudes tão radicais, de rompantes e gestos 

indomáveis, nada como a ternura de nossos caros 

colaboradores. O que demonstra que a escola e a 

educação estão no caminho certo. E, modéstia à parte, a 

nossa escola mostra os trilhos corretos da estação do 

carinho e do amor. O que mais agrada nas páginas 

vindouras é que são os mais novos que trazem as palavras 

de acalanto e candura.
Nada mais propício do que textos de amor, quando a 

viagem (não a metafórica) à Lua completa seus 50 anos. 

Embora objeto de muita especulação sobre a realidade ou 

não do pouso em nosso satélite natural. O fato é que essa 

viagem mexeu e muito com nossas fantasias e sonhos. 

Claro que esse grande salto para a humanidade também 

estampa sua tinta em nosso jornal.
O amor deve estar saltando também, pisando a Lua, 

porque esse ano tem Bienal do Livro. E, em respeito aos 

livros, nossa coluna Indicação do Professor traz, não a 

dica de um professor, mas dicas sobre livros e eventos da 

própria Bienal. No entanto, não precisa se desesperar, 

pois a coluna volta na próxima edição com a indicação de 

um filme e de um livro com a chancela de um professor.
A gentileza também vem através de um texto original 

do nosso querido colega Nei. O professor faz pensar com o 

seu Vendedor de bom dia sobre a necessidade de 

voltarmos a hábitos antigos, mas esquecidos nessa era 

tecnocrata e de egoísmo. É a crítica com humor, com o 

sabor do dia a dia.
Nessa edição homenageamos nosso já saudoso 

amigo e professor Ricardo, que tão precocemente nos 

deixou. Também os nossos concorrentes ao prêmio 

SINEPE/RJ são colocados em destaque, através de dois 

textos que chamam a atenção por sua criatividade e por 

sua singularidade. O que mostra que os adolescentes não 

são só Instagram e Facebook, são seres pensantes do 

mundo em que vivem. 
Enfim... é o amor nos tempos da Cólera.
  

   Professor Ludwig

Agosto 2019 

O amor bate na aorta  

Cantiga de amor sem eira 
nem beira,
vira o mundo de cabeça
para baixo,
suspende a saia das mulheres,
tira os óculos dos homens,
o amor, seja como for,
é o amor.

Meu bem, não chores,
hoje tem filme de Carlito.

O amor bate na porta
o amor bate na aorta,
fui abrir e me constipei.
Cardíaco e melancólico,
o amor ronca na horta
entre pés de laranjeira
entre uvas meio verdes
e desejos já maduros.

Entre uvas meio verdes,
meu amor, não te atormentes.
Certos ácidos adoçam
a boca murcha dos velhos
e quando os dentes não mordem
e quando os braços não prendem
o amor faz uma cócega
o amor desenha uma curva
propõe uma geometria.

Amor é bicho instruído.

Olha: o amor pulou o muro
o amor subiu na árvore
em tempo de se estrepar.
Pronto, o amor se estrepou.
Daqui estou vendo o sangue
que corre do corpo andrógino.
Essa ferida, meu bem,
às vezes não sara nunca
às vezes sara amanhã.

Daqui estou vendo o amor
irritado, desapontado,
mas também vejo outras coisas:
vejo beijos que se beijam
ouço mãos que se conversam
e que viajam sem mapa.
Vejo muitas outras coisas
que não ouso compreender...

Carlos Drummond de Andrade
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 Finda todas as etapas do nosso concurso de 
literatura. No entanto, os vencedores ainda estão guardados 
a sete chaves. Nem uma dica ainda. Depois das etapas 
preliminares, deu-se, no final de junho, a escolha das 
premiadas pelo júri. Quem será o grande vencedor? Lembro 
que o prêmio é por categoria. Anote aí na sua agenda, a data 
da premiação: 14 de setembro. Vale lembrar ainda que o 
evento é fechado para os convidados, que são escolhidos sob 
o critério de seu texto estar na disputa. Contudo, deixamos 
nosso abraço a todos os concorrentes. A literatura agradece!

Agosto 2019

XXXIV Concurso de Literatura
Maria Helena Xavier Fernandes

 Há mais ou menos uma semana, eu saí da minha 
fábrica e fiz muitas viagens até chegar aqui: no 
supermercado. Fui levada para um novo tipo de caixa, meio 
fria, onde conseguia ver tudo do lado de fora. Minhas 
companheiras de prateleira - outras garrafas de água - 
disseram que estávamos muito caras, de forma que não 
conseguiríamos cumprir o "sentido" da vida.

 O "sentido" da vida, que, nós, garrafas, temos, é dar 
um delicioso beijo em alguma pessoa no mercado - dizem 
para nós que a gente se sente até mais leve.

 Um dia desses, eu estava na frente da prateleira à 
espera de dar um grande beijo, quando um garotinho, meio 
sujo, me pegou rapidamente e saiu correndo. Naquele 
momento eu logo pensei que ele estivesse ansioso em me 
beijar. Felizmente ele e toda a sua família realmente estavam. 
Todos meio sujos e meio preocupados, mas eu nem me 
importei, só queria beijar! Foi uma experiência incrível! 
Mas... tudo que é bom, dura pouco. Após o suculento beijo, 
fui jogada em um lago: sendo este ainda mais sujo e mais 
fedido que a família que me pegara anteriormente.

 Enquanto chegava mais fundo nesse lago - nem tão 
fundo assim, pois gosto de admirar o céu, e também sou de 
plástico e boio -, eu vi milhares de garrafas, sacos, sacolas, 
caixas, e outros plásticos. Fiquei meio assustado, pois todos 
eram da minha terra natal: o supermercado. Provavelmente 
eles já teriam passado pelo tal "sentido" da vida. 
Aparentavam estar tão tristes que tive que perguntar à outra 
garrafa de água o porquê de tamanha tristeza.

 Ela me contou o que nenhuma garrafa tinha me dito: 
depois de passar pelo tão esperado "sentido" da vida, nós 
seríamos jogados ou levados para acabar com o ecossistema; 
ou seja, o meu real sentido para estar aqui, é, no final, acabar 
com quem me beijou.

 
Luiza de Lucas

Turma 81

Sentido da VidaSINEPE/RJ
  Outro concurso que movimentou os 8° e 9° anos, 

assim como todo ensino médio, foi o concurso de literatura 
do SINEPE/RJ. Não faltou criatividade aos nossos alunos, 
que demonstraram sensibilidade e manejo da escrita para 
nos representar. Aqui vão dois exemplos de como se pode ser 
inovador na escrita! Os dados estão rolando, e tomara que 
caiam a nosso favor! 

 Minha mãe Leoa voltou com o jantar e eu expliquei 
sobre os humanos que levaram meu papai. Ela chorou 
bastante e eu não entendi o porquê.

 No dia seguinte, logo ao amanhecer, eu ouvi a 
minha mãe chamar.  Tinham aqueles humanos 
novamente. Eles a seguraram, e, sem que me desse tempo, 
um humano enfiou algo em mim, aí já não lembro de mais 
nada.

 Acordei em um lugar fechado. A mamãe ainda 
dormia e eu não achei o pai. Havia uma portinha com luz e 
eu fui ver o que era. Era um lugar parecido com a floresta, 
mas diferente ao mesmo tempo. 

 Ao redor havia umas grades e eu não conseguia 
passar entre elas. Desde então, todos os dias, aparecem 
outros humanos, sempre sorridentes, ao redor dessas 
grades. Minha mãe Leoa anda muito triste e eu ainda sinto 
falta do papai.

Carine Alves F. da Silva
Turma 81

O zoológico
 Há mais ou menos uma semana, eu saí da minha 

fábrica e fiz muitas viagens até chegar aqui: no 
supermercado. Fui levada para um novo tipo de caixa, meio 
fria, onde conseguia ver tudo do lado de fora. Minhas 
companheiras de prateleira - outras garrafas de água - 
disseram que estávamos muito caras, de forma que não 
conseguiríamos cumprir o "sentido" da vida.

 O "sentido" da vida, que, nós, garrafas, temos, é dar 
um delicioso beijo em alguma pessoa no mercado - dizem 
para nós que a gente se sente até mais leve.

 Um dia desses, eu estava na frente da prateleira à 
espera de dar um grande beijo, quando um garotinho, 
Semana passada estava brincando de correr com meu pai, 
enquanto minha mãe caçava o jantar. Ele corre muito rápido, 
mas quando brinca comigo, ele finge ser mais lerdo, para me 
agradar.

 Enquanto corríamos, ouvi um barulho muito alto, 
cheguei a levar um susto. Quando parei de correr, vi papai 
deitado no chão. Vieram alguns "seres humanos", nem sei se 
é assim que são chamados. Foi o Tucano quem me contou 
quem eram. Enfim... o puxaram pela floresta até eu não 
conseguir mais vê-lo, pois eu estava escondido.
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Acredito que a crônica seja o tipo de texto mais 
próximo do leitor. Não à toa é o que mais se encaixa nos 
jornais. A crônica é como uma conversa entre amigos, 
como o bate-papo de botequim ou da esquina. É a 
conversinha de sala de aula. A crônica é o cotidiano 
iluminado pelas palavras. É literatura da conversa fiada 
com o leitor. Quantas vezes não aprendemos a ver o 
mundo de maneira diferente através de um simples 
bate papo? A crônica é a vida das palavras. Por isso me 
expresso assim...

Agosto 2019

NEI (português)

com PalaVra

O vENdeDoR 
de BOM DiA 

o pRofeSSor

A vida em uma grande cidade, às vezes, demonstra 
algumas situações que nos passam desapercebidas. 
Como qualquer cidadão de bem, tenho que fazer 
malabarismos para cumprir uma atribulada agenda, 
para que o dia não se acabe e nada fique sem conclusão.

 Todas as manhãs, ele estava no mesmo lugar, 
com o mesmo sorriso e com a mesma simpatia. Colocava 
os seus saquinhos de bala dependurados sobre os 
retrovisores dos carros parados no sinal e, em seguida, 
voltava recolhendo-os rapidamente antes que o sinal 
ficasse verde. O que mais me intrigava era o ritual que ele 
continuamente repetia enquanto oferecia os seus 
produtos:

_ “Bom dia, senhor, tenha um excelente dia de 
trabalho.”

_ “Bom dia, senhora, vá devagar, não tenha pressa...”
 É assim todos os dias. Ao passar por aquele 

cruzamento, fico procurando o ser que, com um sorriso 
contagiante, oferece aos motoristas os seus saquinhos de 
bala.

 O que mais chama a atenção é a disposição e a 
gentileza com ele executa a sua árdua tarefa. Mesmo 
aquele que não compra os seus produtos é agraciado com 
um singelo bom dia e um sorriso que irão animar o mais 
sonolento dos motoristas.

 Certa vez, notei que, durante dois ou três dias, ele não 
apareceu no semáforo. Sem saber o que ocorrera, observava 
os olhares questionadores dos condutores dos outros veículos 
que perguntavam uns aos outros onde estava o vendedor de 
bom dia. Era como se ele fosse parte da arquitetura local, um 
bem que fazia parte da paisagem daquele cruzamento.

 Passaram-se mais alguns dias e nada. Comecei a 
me preocupar e tentar saber notícias do nosso conhecido 
desconhecido. Afinal, ninguém sabia o seu nome ou 
onde morava e, por isso, tornava-se difícil saber o seu 
paradeiro.

 No dia seguinte, resolvi estacionar o carro e 
procurar informações sobre o famoso desaparecido. 
Busquei informações pelos bares e lanchonetes próximos 
e todos diziam a mesma coisa: “ele já não aparece por aqui 
há mais de uma semana.” Fiquei meio desapontado com a 
minha inútil empreitada e segui pensativo a caminho do 
meu trabalho.

 Estávamos nos acostumando com a ausência 
dele. De repente em uma bela manhã de segunda-feira, 
com o sol ainda teimando em não nascer, ouço por entre 
os carros aquela voz que há muito não escutava. Viro para 
o lado e o vejo com o mesmo sorriso de sempre 
oferecendo as suas balas e dizendo:” Bom dia, tenha um 
excelente dia de trabalho, vá devagar...”

 Não me contive e buzinei para chamá-lo a fim de 
matar a minha curiosidade pelo o seu sumiço. Reparei 
que ele estava mais corado e com uma aparência muito 
saudável.

 _ Fala guerreiro, estávamos preocupados com 
você. Sumiu e ninguém sabia onde estava!

 _ Que isso Doutor! Também sou filho de Deus. 
Depois de trabalhar o ano todo aqui no cruzamento, 
resolvi tirar umas férias com minha família, passamos 
quinze dias em Porto Seguro. Agora estou de volta.

 Sem saber o que dizer, apenas lhe pedi um 
saquinho de balas. Ele me entregou, pegou o dinheiro, 
me desejou bom dia e saiu com o mesmo sorriso de 
sempre.

 Vejam só, só reparei agora que ainda não 
perguntei o nome dele.
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 Não fique triste, nesta edição não temos uma 
indicação de um professor, mas um baita programa 
recomendado por nosso Jornal. Em tempos de crise 
editorial, nada melhor do que fortalecer sua relação com 
os livros na Bienal do Livro do Rio.

 A Bienal do Livro Rio é o maior evento literário do 
país, um grande encontro que tem o livro como astro 
principal. Para o leitor, é a oportunidade de aproximação 
dos seus autores favoritos e de conhecer muitos outros. 
Durante dez dias, o Riocentro sedia a festa da cultura, da 
literatura e da educação. Nos espaços dedicados às 
atrações, o público pode participar de debates, bate-
papos com personalidades e escritores, além das 
atividades culturais que promovem a leitura. Atraente, 
variada e dinâmica, a Bienal do Livro Rio é diversão para 
toda a família!

Fique ligado que a Bienal do Livro do Rio vai de 
30 de agosto de 2019 a 08 de setembro de 2019.

 

InDicAçÃo

Anote as principais informações:

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Segunda à Quinta: 09h às 21h

Sexta-feira: 09h às 22h
Finais de Semana: 10h às 22h

VISTAÇÃO ESCOLAR
Segunda à Sexta de 09h às 17h

LOCAL
Riocentro

Av. Salvador Allende, 6555
Barra da Tijuca

Rio de Janeiro – RJ
22783-127

INGRESSOS
Inteira: R$30,00

Meia-entrada: R$15,00

do

PROFESSOR

Para você não ficar tão perdido no vasto mundo dos 
livros que a Bienal oferece, apresentamos algumas 
sugestões:

 Para os muito pequenos sempre vale a leitura 
dos livros de Ana Maria Machado, Ziraldo e Ruth 
Rocha. Recomendamos: Marcelo, marmelo, martelo e 
ouros contos, de Ruth Rocha, Quem perde, ganha, de 
Ana Maria Machado e O Menino Maluquinho, de 
Ziraldo. Livros esses que trazem todo o universo infantil, 
além do prazer da leitura para as crianças de todas as 
idades, numa linguagem simples e bem ilustrada.

Para os pequenos vale a leitura de Meu pé de 
laranja lima, de José Mauro de Vasconcelos e d'O 
pequeno príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Livros 
clássicos que tratam dos desafios de ser criança num 
mundo feito pelos (e para os) adultos.

Para os crescidinhos sempre é válida a leitura da 
Coleção Vagalume (O escaravelho do diabo, Meninos 
sem pátria, A ilha perdida, O mistério do 5 estrelas) e os 
livros de Pedro Bandeira e Moacyr Scliar, como A 
droga da obediência e Um sonho no caroço do abacate.

Para os crescidos e mais que crescidos 
não se pode deixar de conferir dois lançamentos de 
autores que estão com tudo e mais um pouco. Vale a 
leitura de qualquer livro de Luiz Antônio Simas, autor 
de Coisas nossas,  um historiador das pequenas coisas da 
cultura suburbana, principalmente do Rio de Janeiro, 
com os apontamentos e o saber da palavra do cronista, 
sem deixar a erudição do historiador. Vale a compra de 
seu lançamento O corpo encantado das ruas, uma 
referência e uma reverência a João do Rio. O outro autor 
com novo livro na praça é Edney Silvestre, jornalista da 
Globo e romancista premiado, autor do livro homônimo 
que deu origem a minissérie Se eu fechar os olhos agora, 
Edney, mais uma vez, junta as histórias dos seus 
personagens com a História oficial em O último dia da 
inocência.
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Sim, eu gosto de você.
Sempre o terei no coração.

Sim, eu vou enlouquecer
quando você outra beijar.

Sim, eu vi o jeito que você fala,
olha para ela.

Sim, eu sei que ela não sou
nem nunca serei.

Sim, eu te amo muito mais
que uma simples paixão.

Um amor perfeito
nos faria tão bem!

Só que você não quer...
um romance "tipo" de filme...
 

Mirela M. B. V. Claudino
Turma 71

Agosto 2019

Há cinco séculos, eu vivia em um reino encantado 
onde tudo era belo e mágico. Todos os dias eu sentia que 
faltava alguma coisa. Eu me perguntava o que era, mas 
nunca sabia.

 Um dia estava em meu jardim mágico e ouvi um 
belo rapaz cantando uma música e falando que queria 
achar um amor verdadeiro. Assim que o vi, nossos 
corações congelaram. Nos apresentamos um ao outro. 
Conversamos, rimos, nos apaixonamos. Foi amor à 
primeira vista.

 A mãe dele não gostava de mim. Um dia, então, 
decidiu me prender em uma floresta negra e lá fiquei 
presa por três dias. Até conseguir enviar uma carta ao 
meu príncipe, que veio me resgatar.

 Ele prendeu sua mãe em uma cadeia mágica, de 
onde ela nunca escaparia. Depois me pediu em 
casamento. Tivemos três filhas e vivemos felizes para 
sempre.

 Você deve estar se perguntando como eu estou 
contando essa história cinco séculos depois. Explico: é 
porque sou imortal, assim como todos do meu reino. 
Muito legal isso, né?

Luana Najan
Turma 63

Desde muito tempo uma menina e um menino 
eram amigos. Estudavam juntos, brincavam, faziam 
tudo juntos. Eles só não sabiam que aquela amizade os 
levaria a uma coisa diferente e muito bonita.

 Certo dia, eles estavam andando, quando ela 
tirou do bolso uma carta e entregou para ele. Lá estava 
escrito que ela moraria em outra cidade. Ele ficou muito 
triste! 

 Dias se passaram e ela foi embora. Naquele 
momento, ele percebeu que sentia algo mais pela 
menina. Mal sabia que ela também.

 Passaram-se umas semanas e a menina decidiu 
voltar para a cidade, fazendo uma surpresa para o 
menino. Assim que ela chegou, encontrou com o 
menino. Eles conversaram bastante e ficaram juntos, 
formando um casal muito bonito. Com uma verdadeira 
amizade.

 
Letícia Lanzelotte Trapo

Turma 61

O romance sem

Eu SEI que

Para sempre amigos

FiM

Amor se sente do coração,
não da fala.
Amor é viver com a pessoa
que você gosta
a vida inteira.

Amar é saber quem amar
e só amo somente você.

Seus olhos brilham
como estrelas
que estão no céu.

O amor é como uma Galáxia
sem começo ou fim.

Antes de amar a uma pessoa
ame a si mesmo.
Isso é coisa importante!

Se você escrever uma carta
ou um poema para a pessoa,
aquela de quem você gosta,
será uma ação de amor.

Amor se sente do coração,
não da fala.

Ana Clara Pantoja
Turma 71

pequeno POEMA
de AMOR ApAiXOnei ErRaDO



7

www.eco.g12.brAgosto 2019

Saudade

Quem conviveu, no dia a dia, com o professor Ricardo 
sabe o quanto ele era querido, mas pra quem não sabe 
aqui vão alguns depoimentos:

         ECO - 05/06/2019 - Dia Mundial do Meio Ambiente - 
A vida caminha sem você, Prof. Ricardo Magalhães. Sua 
marca está presente na busca da perfeição, no pormenor, no 
acrescentar algo mais que só você sabia fantasiar. Sua marca 
está presente em muitos e muitos alunos, muitos e muitos 
professores que tiveram seu exemplo no encalço do invulgar.
Nos corredores desta escola, escutam-se o seu vozerio, a sua 
bronca, a sua palavra de ânimo; veem-se o seu sorriso e os seus 
olhos vibrando, através dos elogios ao término de cada 
trabalho sob a sua batuta.  MUITO OBRIGADO, 
PROFESSOR!

          A vida é um sopro, diz a metáfora. Metáfora que é a 
alma da poesia. Poesia que é forma diferente de ver a vida. Ah, 
quem dera toda vida fosse poesia! Infelizmente nem todas 
são. A sua era. E muito mais...
Quem diria que tudo se acabaria numa quarta-feira (de 
cinzas?). Outra metáfora, mais perversa, permeada de ironia 
(não de cinzas, mas Dia Mundial do Meio Ambiente). A 
grande ironia da vida! Ironia que tanto fez seu estilo para 
quem o observou e contigo, amigo, conviveu. Ironia de se 
dedicar mais de 30 anos a uma causa de loucos, a educação, e, 
na hora de descansar dessa dura luta, ser o descanso eterno. 
Que grande ironia!
No início do mês de junho fomos todos surpreendidos com a 
triste notícia da passagem do nosso querido amigo Professor 
Ricardo. Que era a cara da ECO, antes mesmo da ECO saber. 
Nessa linda história de mais de 30 anos, muita gente 
participou dessa caminhada e aprendeu a ser correto, ético, 
organizado e afetuoso, contigo, nosso querido amigo e 
professor. Aqui ficamos nós, ainda nessa luta por um país 
melhor através da educação, com seus conselhos, exemplos e 
lições, enquanto você vai educando por aí em uma escola 
bem melhor. Abraços e até um dia....

Ana Clara Viola (aluna) - eternamente grata por tudo que 
ele já me proporcionou!! Exemplo de pessoa e de professor!

Luciana Plocki (aluna) - Ah, professor... Que notícia 
triste!! Nos últimos anos achou vários de nós no Instagram e 
tivemos a grata alegria de compartilhar momentos e dizer 
como foi um bom mestre! Minha paixão pela biologia veio 
em boa parte de vc, dos seus olhos brilhando, sempre nos 
ensinando com experiências, da maneira que aquilo parecia 
muito mais diversão do que uma aula... Vai deixar saudades e 
só boas memórias em todos nós! Descanse em paz, Mestre.... 
dos seus amados alunos!

Marlene Aguiar (aluna) - O Grupo Engrajados Grajaú fez a 
merecida homenagem ao professor Ricardo onde muitos 
alunos puderam prestar sua homenagem, vejam o texto:

«Luto por um professor que nunca será esquecido»
Prof. Ricardo Alexandre Magalhães, foi professor de 
Ciências, na ECO, durante 31 anos, se aposentou ano passado 
... Várias gerações grajauenses aprenderam com ele.
Hoje ele partiu, um homem que certamente deixará 
saudades. Alguém que era uma referência para todos os 
alunos da ECO, pois sabia ensinar com paciência, trazia os 
conhecimentos através de experiências e transmitia uma 
alegria contagiante em todas as aulas. Professor Ricardo, vá 
em paz com Deus, sua missão certamente foi cumprida. 
Nossa eterna GRATIDÃO! 

Paula Barboza (aluna) - Professor Ricardo... para sempre 
em nossos corações... Passados 22 anos, ainda lembro dele 
como se fosse ontem... E muito me arrependo das vezes q o 
encontrei nas esquinas da vida e não o cumprimentei (por 
pura e ridícula vergonha)... Que Deus ilumine sua nova 
jornada...

Cristina Andrietta (amiga) - Momentos inesquecíveis. 
Momento de muita dor. Uma perda muito grande. Dói 
muito, mas ele estará para sempre em nossos corações.

Thiago Santos (amigo) - Um grande ser humano no qual 
tive o prazer de trabalhar durante alguns anos. Obrigado pela 
grande contribuição para educação!!!
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 Em 16 de julho de 1969, o homem fez sua maior 
viagem. Tocou com os pés o solo lunar. Passados 50 anos, o 
feito inda causa espanto e gera as mais variadas teorias de 
conspiração. Durante esse meio século da viagem 
fantástica, Hollywood produziu filmes, acabou a Guerra 
Fria, Neil Armstrong morreu, mas a Lua continua lá... a 
espera, quem sabe, de uma nova aventura. A história foi 
assim...

Homem na Lua: há 50 anos, a Apollo 11 era 
lançada rumo ao satélite da Terra

 As rádios norte-americanas tocavam sem parar o 
hit Sugar, sugar, dos Archies; a expectativa do Festival de 
Woodstock estava no imaginário dos jovens que 
participariam do lendário evento dali a um mês. No Brasil, 
os jornais noticiavam que a ditadura militar estudava 
extinguir o Senado. Já na Inglaterra, David Bowie lançava o 
LP Space Oddity para coincidir com um fato que mudaria 
para sempre a relação do homem com o Universo: às 10h32 
(horário de Brasília), três homens partiriam da Flórida para 
conquistar a Lua.

 Ao entrar na Apollo 11 um ano antes da invenção dos 
microcomputadores, Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil 
Armstrong realizavam um sonho que sempre acompanhou 
a humanidade. Desbravar o espaço, ultrapassar os limites da 
Terra e até, quem sabe, dar de cara com alguma forma de 
vida eram desejos antigos, expressos em diversas culturas 
do Ocidente e do Oriente. Mais próximo objeto 
extraterrestre, a Lua exercia um fascínio especial — 
praticamente todas as sociedades têm mitologias 
associadas a ela. 

 Curiosamente, o século 20 não começou tão atento 
ao satélite. “Naquela época, os, astrônomos estavam 
interessados apenas em objetos fora do nosso Sistema Solar. 
Eles viam a Lua como uma amolação que iluminava o céu 
noturno, dificultando o estudo das estrelas e galáxias mais 
fracas”, contou, por meio da assessoria de imprensa do 
Instituto de Ciência Planetária, em Tucson, William 
Hartmann. O astrônomo e divulgador científico foi um dos 
primeiros alunos de pós-graduação do célebre cientista 
norte-americano Gerard Kuiper, considerado o pai da 
ciência planetária moderna. 

 Ao contrário da maioria dos astrônomos da época, 
o grupo liderado por Kuiper na Universidade do Arizona 
não só se interessava pela Lua como produziu, a partir de 
fotos, os primeiros atlas lunares. Essas publicações 
ajudaram a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) a 
compreender a geologia do satélite e a escolher os melhores 
locais para as sondas e, futuramente, os homens pousarem 
nas missões Apollo.

Guerra fria
 Naquele fim de década, o espaço já não era algo tão 

novo para o homem. Oito anos antes, o cosmonauta russo Yuri 
Garagin tomava para si o título de primeiro homem a sair da 
Terra. Em plena Guerra Fria, os Estados Unidos não podiam, 
é claro, ficar para trás. A corrida espacial começou, 
oficialmente, em 4 de outubro de 1957, quando a ex-União 
Soviética lançou o Sputnik 1,  levando a Nasa a, 
freneticamente, desenhar um programa muito mais ousado.

 Os norte-americanos não apenas ultrapassariam a 
fronteira terrestre, mas deixariam pegadas na Lua. “Enviar 
uma missão tripulada era muito mais pelo glamour do que 
pela validade científica”, explica o astrônomo Naelton Mendes 
de Araújo, do Planetário do Rio de Janeiro. “As sondas 
automatizadas são muito mais rápidas, seguras e baratas. Por 
isso, o voo tripulado foi muito mais por política que por 
ciência.”

 Antes de enviar Collins, Aldrin e Armstrong para a 
Lua, a Nasa preparou três missões não tripuladas: Ranger, 
Surveyor e Lunar Orbiter. Entre 1961 e 1965, nove sondas 
Ranger foram lançadas. A primeira bem-sucedida foi a 7, que 
partiu em 28 de julho de 1964, pousou na planície Mare 
Congitum, ao sul da cratera Copernicus, e, de lá, mandou 
mais de 4,3 mil fotos para a Terra.

 Em fevereiro do ano seguinte, a Ranger 8 alunissou no 
mesmo lugar que os astronautas da Apollo 11 deixariam suas 
pegadas: o Mar da Tranquilidade. A última nave Ranger foi 
lançada em março de 1965 e enviou 5,8 mil novas imagens 
desde a cratera Alphonsus. Trabalhadas na Universidade do 
Arizona, essas fotografias foram a base dos atlas produzidos 
pela equipe de Gerard Kuiper.

 Entre 1966 e 1968, cinco de sete missões Surveyor 
foram bem-sucedidas e, além de mais de 90 mil fotos, 
realizaram experimentos, examinaram o solo lunar abaixo da 
superfície e identificaram a composição mineral de alguns 
pontos da Lua. Uma das principais descobertas — por sinal, 
muito mais importante do ponto de vista científico do que 
qualquer realização da Apollo 11 — foi a existência de basalto, 
indicando que, no início da história do satélite, a formação das 
grandes crateras levou ao derretimento de material do 
interior da Lua, o que deflagrou violentos vulcanismos.

 O mapeamento completo do satélite, um passo 
essencial para enviar uma missão tripulada, ocorreria com a 
Lunar Orbiter, que, entre 1966 e 1967, investigou 
detalhadamente a topografia e a geologia de diversos tipos de 
terrenos lunares com objetivo de encontrar o local mais apto 
para a alunissagem da Apollo. Com tantas informações nas 
mãos, a Nasa marcou a data de lançamento da esperada ida do 
homem à Lua. Assim, há 50 anos, Michael Collins, Buzz 
Aldrin e Neil Armstrong davam o primeiro “grande salto para 
a humanidade”. 

 
    Paloma Oliveto

In:
 https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cienci

a-e-saude/2019/07/16/interna_ciencia_saude,771171/homem-
na-lua-ha-50-anos-a-apollo-11-era-lancada-rumo-ao-

satelite.shtml

a HISTÓRIA foi assim...
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