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A ECO bombou nesse ano de 2019 
Confira na Página 6.

Você já se confundiu porque não sabia o 
significado de determinada palavra ou 
expressão? Alguém (ou a vida) já te deu 
colher de chá? Tem gente que já negou 
receber essa colher de chá, mas continuou 
a recebê-la  - Página 4.

Muro de berlin

Confira na coluna 
A história foi assim - Página 8.

os 30 anos da queda
Muro de berlin
os 30 anos da queda

Confira na coluna 
A história foi assim - Página 8.
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Final de ano é sempre a mesma história: uns orando pra 
agradecer, outros rezando para o ano acabar. O ano que agora 
finda não foi fácil - queimadas na Amazônia, óleo nas praias 
do Nordeste , mortes de crianças por bala perdida que de 
perdida nada tinha -, mas como diz o ditado, "a esperança é  a 
última que morre". E, para a esperança crescer e florescer, 
nada melhor do que a vida escolar.

 A vida escolar é cheia de dificuldades (não nego), 
mas também é fonte inesgotável de energia. Imagina você 
chegar pra trabalhar depois daquela noite mal dormida, 
causada pelas diversas preocupações, e um aluno vier, todo 
tímido, lhe falar que está lendo o livro que você apenas 
mencionou na aula anterior. Cujo o nome e o mencionar você 
já nem recordava. Taí a energia: o que você fala ainda tem 
importância, modifica e faz pensar. Apesar do desgaste do 
"deixa eu ver quem está perdendo ponto" ser quase um 
bordão. 

 Alguns já estão dizendo "Ele é um lunático! Ele 
mesmo diz seu bordão e vem com essa de renovar a energia 
por fruto de um ato isolado. Quer é fazer média: falar que é 
bom professor, compreensivo, empático e didático, pra 
agradar direção e pais, talvez até alunos. Todo mundo sabe o 
desgaste que é dar aulas, os alunos cada vez mais mal 
educados e os professores cada vez menos pacientes. Um 
despreparo geral e vem com essa, não amola!". É, mas, vos 
direis, prezadxs amigxs, decerto perdeste o senso, pois só 
quem é professor DE VERDADE é capaz de ver e ouvir 
estrelas. Em outras palavras, é capaz de entender que o 
mundo é feito de atos isolados, de pontos fora da curva.

 Final de ano, as promessas e os pedidos são sempre 
os mesmos - alunos mais interessados, atitudes menos 
irascíveis da minha parte, elogiar e valorizar mais, criticar 
menos, um salário um pouco maior, e tranquilidade pra ir e 
vir. Os deveres são os de sempre também: cumprir o 
conteúdo, nunca me atrasar, ser respeitoso com todos, pagar 
os impostos. Em suma... todo final de ano é a mesma coisa, só 
que diferente: alguns tristes, outros contentes. No entanto, é 
o ponto fora da curva, o ato isolado que marca um ano na vida 
da gente. Que venha 2020!

  
   Professor Ludwig

Novembro 2019 

Um ano de esperança   

Ano novo é tudo novo
no sentimento da gente,
porém preserve do antigo
o que lhe empurrou pra frente
junte tudo que prestou
misture com muito amor
e faça um mundo diferente.

Preserve os beijos, os cheiros,
os chamegos de amor,
as gargalhadas mais altas,
as piadas que contou
e se a tristeza apertar
basta você se lembrar
dos sorrisos que arrancou.

O meu ou o seu caminho
não são muito diferentes,
tem espinho, pedra, buraco
pra mode atrasar a gente.
Não desanime por nada,
pois até uma topada
empurra você pra frente.

Continue sendo forte,
tenha fé no criador,
fé também em você mesmo.
Não tenha medo da dor.
Siga em frente a caminhada,
saiba que a cruz mais pesada
o fio de Deus carregou 

Bráulio Bessa
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 Odeio ir pra escola. Odeio acordar cedo. Já 
assistiram The walking dead e os zumbis que lá aparecem? 
Essa sou eu de manhã. Acordo com olheiras, cara inchada e 
bafo, muito bafo. Não adianta escovar os dentes. Não posso 
nem tomar café, pois meu intestino não funciona muito bem 
de manhã.

 A aula começa às sete. Eu acordo sempre vinte para 
as sete ou, se bobear, mais tarde ainda, só pra ver se me 
atraso, de maneira a não poder entrar na escola. Só comecei a 
acordar mais cedo quando conheci meu primeiro amor, 
sendo que ele nem sabia meu nome. Ele era dois anos mais 
velho que eu e seria difícil ele olhar para mim. No entanto, eu 
fazia de tudo para que ele me olhasse.

 Mesmo com isso, continuo com minha preguiça e 
com meu horrível bafo matinal. Um dia meu grande amor 
me chamou para tomar um café... A partir desse dia, nunca 
mais reclamei de ir pra escola, porque sabia que ele sempre 
estava lá.

Carolina M. de Lucas
Turma 1° ano do E. M.

 A proposta de redação do Enem em 2019 foi surpresa 
para muitos candidatos: Democratização do acesso ao cinema 
no Brasil.

 Aspecto político: 
 O tema surpreendeu ao lembrarmos que o governo 

atual havia prometido interferir na prova elaborada pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP. A surpresa 
é ainda maior, pois, nos últimos meses, o cinema brasileiro 
recebeu duras críticas do presidente Jair Bolsonaro, que 
anunciou um corte de quase 43% do orçamento do Fundo 
Setorial Audiovisual.

 Aspecto temático:
 O tema apresentado aborda o incentivo e o acesso à 

cultura, especificamente, ao cinema, e o candidato deveria 
iniciar suas reflexões se questionando: de que forma a 
população brasileira pode ter acesso a produções 
cinematográficas em geral?

 Era importante que o candidato refletisse ainda, que 
fora dos grandes centros urbanos, há uma grande 
irregularidade na distribuição das salas de cinema, o que 
dificulta e restringe o acesso às exibições.

 Ademais a indústria do cinema passa por um 
momento difícil, pois as verbas para incentivo à produção 
audiovisual serão reduzidas. Seria importante o estudante 
também pensar que o acesso à cultura é um direito garantido 
ao cidadão na Constituição de 1988.

 Como proposta de intervenção, o candidato deveria 
sugerir ações objetivas para promover o acesso às produções 
cinematográficas, reflexões sobre o valor do ingresso, o 
número de salas de projeção nos centros urbanos e 
periféricos, além de citar a escola como uma importante 
ferramenta na difusão e na promoção do acesso aos bens 
culturais, nesse caso, ao cinema.

 
Professora Ana Carolina

  No Brasil, nos últimos anos, houve um crescimento 
notório na taxa de obesidade, tanto das crianças e 
adolescentes quanto dos adultos. O que, por sua vez, está 
diretamente ligado às ações cotidianas. De maneira que se 
percebe a relação entre a má alimentação e a dependência e 
subordinação das pessoas aos meios eletrônicos.
  Isso se deve principalmente a falta de moderação 

nos usos desse meios tecnológicos, mas não se deve 
exclusivamente a isso. Não se nega o fato da tecnologia 
facilitar alguns pontos da vida doméstica e trabalhista, mas o 
que veio para ajudar acabou se transformando em vício. O 
que resultou numa vida de obesidade, já que as pessoas 
começaram a se exercitar menos e a se alimentar pior, numa 
dieta baseada em alimentos industrializados e semiprontos.
  Aliado a isso, temos ainda os fast-foods como 

padrinhos desse processo. O slogan inspirado em uma 
refeição rápida e prática, além de se enquadrar na vida atual, 
proporciona um aumento do consumo da taxa de gorduras 
no sangue, sendo uma refeição pouco nutritiva. Acarretando 
assim no aumento dos números das taxas de obesidade.
  Diante de tais evidências, pode-se concluir que a 

tecnologia somada ao seu mal uso, as exigências de uma vida 
corrida, mais uma alimentação pouco natural e pouco 
nutritiva são as causas do mal resultado da saúde do 
brasileiro. Portanto, o bom senso e a procura por uma 
alimentação melhor, além das atividades físicas, sempre 
recomendadas por qualquer médico, são o melhor remédio 
pra se voltar às taxas normais de obesidade do brasileiro. Essa 
é a forma para se evitar uma vida sedentária: tecnologia, bom 
senso, alimentação natural e movimento.

João Pedro Bautha
Turma 1° ano do E. M.

a OBESIDADE no BraSil

Confira a análise da
REDAÇÃO do ENEM 
com nossa ESPECIALISTA

Minha rOtina mEia Boca MaTiNal

Novembro 2019
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Uma colher de chá

 Já disse o ditado: a oportunidade e o cavalo encilhado 
só passam na nossa frente uma vez.
 Quando pequeno não era o moleque mais arteiro do 
mundo e tampouco o mais comportado: era criança e, 
posto que criança, fazia coisas de criança.
 Isso me rendeu castigos por boa parte da infância.
 Um dia sem sair de casa, uma semana sem brincar, um 
bimestre sem vídeo game. Certo é que não escapava 
sequer por sete dias sem uma punição. Talvez, se 
contabilizasse a quantidade de dias em que fiquei de 
castigo, ultrapassaria a quantidade dos que tenho de 
vida.
 No entanto, contrariando o ditado gaúcho, pra tudo 
nessa vida – ou quase tudo – existe uma concessão, uma 
segunda chance.
Lembro da minha primeira. Veio amarga, sob 
roupagem diferente.
 Meu pai e disse:
 – Dessa vez vou te dar uma colher de chá.
 Por não saber do que se tratava, neguei. Mas sem 
saber que, a segunda chance, de ruim não tinha nada. 
Como disse Drummond, o verdadeiro sentido das 
palavras não está no dicionário; está na vida, no uso 
que delas fazemos.
 E é assim que a vida faz. Nos oferece colheres de chá 
todos os dias. Talvez não da forma como queremos. 
Não da forma de palavra de dicionário, mas em cada 
situação que podemos fazer uso no cotidiano. Começo 
a crer que bater num caminhão foi minha colher de chá 
aos trinta.

 

André Cruz (português)

com PalaVra
o pRofeSSor

AmaR 
Apaixonado posso estar?
Porém não irei admitir.

Quando a vejo,
gostaria de expressar

o quanto é tão lindo amar.
Nessa poesia tento rimar

só para poder amar.

Nunca com ela falei,
mas bonita eu posso achar.

Penso que notado
nunca eu serei,

no entanto eu sei amar!

Ela, talvez, nunca saberá
o meu jeitinho de amar,

letras do seu nome
nunca vou revelar.

Isso se chama amar!

Caio Agostini
Turma 71

A frase do Lud 
 — A aula do Paulo acabou?
 — Aleluia!
 — Quem vai entrar agora?
 — O Lud. — diz Gabi decepcionada.
 — "Deixa eu ver quem vai perder ponto!". Aff...
 — KKK, não aguento mais essa frase. Será que ele 

não sabe falar outra coisa?
 — Eu também não aguento mais. Vou desenhar  a 

aula toda.
 — Acho melhor a gente prestar atenção!
 — Por quê?
 — Porque as provas estão chegando, e, às vezes, 

ele diz coisas interessantes.
 — Verdade. Como odeio as provas. Droga!
 — Melhor que ficar de recuperação!
 — É... imagina aturar ele nas férias. Não dá!
 — Ele tá rindo.
 — Se prepara para aquela linda frase...
 "Deixa eu ver quem vai perder ponto! Bom dia!"
 — Viu?
 — kkkkkkk...

Gabrielle Lima e Ana Clara
Turma 71

Novembro 2019 
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Sempre ao teu lado, 

de Lasse Hallström. O filme, com Richard 
Gere no elenco, retrata um professor universitário que 
encontra um filhote de cachorro da raça Akita numa 
estação de trem e o leva para casa. Isso, mesmo sabendo 
que sua esposa não gostava de animais. O filme nos 
apresenta o grande amor e a lealdade de um por seu dono.

 Escolhi este filme porque retrata o amor, a amizade 
e a lealdade; sentimentos tão importantes na vida do ser 
humano. Como nós estamos vivendo um momento em 
que as pessoas são extremamente individualistas, sem 
amor ao próximo, achei interessante escolher Sempre ao 
teu lado. O filme ainda tem um quê a mais: é baseado em 
uma história real, acontecida lá no Japão.

Forte abraço,
Professor Carlos

 O professor Carlos é um cara engraçado. Assim 
que foi convidado a fazer parte desta coluna de nosso 
jornal, prontamente se colocou a disposição e já foi logo 
dizendo:

 − Mas é filme e livro que tem a ver com minha 
disciplina ou pode ser aleatório? Cara eu gosto muito de 
filme!

 Dessa forma bem humorada é também a 
dinâmica das aulas dos nosso querido mestre. As dicas 
são um tanto quanto sensíveis e muito boas e 
interessantes. Vamos parar com o blábláblá e vamos as 
dicas do professor...

 

InDicAçÃo

O carteiro e o poeta, 

de Antonio Skármeta. Escolhi este livro, 
pois mostra como o conhecimento pode transformar a 
vida de um homem simples ao abrir seus horizontes. 
Esse livro nos mostra como o conhecimento é 
transformador, ao mesmo tempo que mostra que quanto 
mais nos aprofundarmos, mais modificamos nossa vida 
e nossa visão de mundo. O livro conta a história da 
amizade entre o poeta e vencedor do prêmio Nobel de 
literatura, Pablo Neruda, e um carteiro da Isla Negra, no 
Chile. A história é baseada em um episódio da vida de 
Neruda, quando o poeta se exilou na Isla Negra, mas para 
por aí. O resto é invenção do escritor chileno Antonio 
Skármeta. Aliás, o livro também resultou num belo 
filme, dos diretores Massimo Troisi e Michael Radford,  
que até concorreu ao Oscar de melhor filme de língua 
estrangeira (o filme é italiano e tem o mesmo nome do 
livro). O autor parece um craque ao fazer livros que viram 
filmes (O filme da minha vida, do diretor brasileiro 
Selton Mello, foi baseado em sua obra Um pai de cinema, 
como também o filme NO - que concorreu ao Oscar de 
melhor filme de língua estrangeira -, do diretor Pablo 
Larrain, foi baseado em O dia em que a poesia derrotou 
um ditador). O carteiro e o poeta - esse é o livro!

do

PROFESSOR

o livro:

o filme:

Novembro 2019
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SEXTA-FEIRA TEMÁTICA - toda última sexta-feira do mês 
os alunos vêm à escola com roupas ou fantasias respeitando 
um tema escolhido democraticamente.

Para quem reclamava do marasmo, da falta do que 
fazer, do cuspe e giz. Agora não tem mais do que reclamar: 
a ECO BOMBOU! Além dos tradicionais eventos, a ECO 
inovou e fez a alegria, a cabeça e o corpo dos nossos alunos! 
Foram diversos os eventos: desde passeios científicos a 
sextas-feiras temáticas, passando por Olimpíadas e 
campeonato intercolegial. Com isso, a escola, mais uma 
vez, provou que está antenada com os desejos e anseios dos 
alunos, sem abandonar sua vitoriosa linha pedagógica. 
Escola forte em todos os sentidos, apontando para o 
caminho vitorioso da vida e do encaminhamento 
profissional.

PASSEIO CIENTÍFICO - O professor Augusto não poupou 
conhecimento e animação nos passeios realizados ao Parque 
de Marapendi. Porque, afinal de contas, o ensino não precisa 
ficar trancado o tempo todo em uma sala de aula.

DIA DAS BRUXAS - Pela primeira vez a ECO se rendeu aos 
encantos da festa norte-americana. E o que deveria ser o dia 
do terror, virou um dos dias mais alegres da história da escola.

OLIMPÍADAS - A tradicional disputa dos Jogos Olímpicos 
da ECO não foi abandonada. Amizade, suor e lágrimas não 
faltaram. Muitas risadas também não.

Novembro 2019 

A ECO BOMBOU!
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O dia das bruxas
e os contos de terror

O segredo da casa assombrada
       Há muito tempo existia uma casa onde viviam dois 
velhinhos e seus netos. Porém, o que ninguém sabia, era 
que as crianças eram maltratadas pelos seus avós.
 O tempo passou e as crianças continuaram sendo 
maltratadas. E, juraram vingança, nem que demorasse ou 
viesse depois da morte. 
 O relógio continuou escorrendo, deixando 
acontecer o impensável: os netos morreram. O pior: antes 
do casal de velhos. Ninguém sabia o que tinha ocorrido, 
nem nunca se procurou saber. Diziam que o velho era 
influente. E isso bastava para o silêncio do acontecido. No 
entanto a casa nunca mais foi a mesma.
 Começaram a ouvir ruídos violentos vindo do 
porão. Arranhões iam aparecendo nas paredes e no chão. 
As portas batiam sem vento aparente e sem motivo. Algo 
que nem os vizinhos ouviam costumeiramente, nem os 
velhinhos tinham vivenciado.
 A barulheira incomum (nos últimos tempos, 
todas as noites) fez os vizinhos se assustarem, já que eram 
gritos sinistros e risadas macabras. E uma noite tomaram 
coragem, foram até a casa para ver o que se passava. 
Quando entraram, e depararam com um filme de terror: 
os dois velhinhos estavam enforcados com marcas por 
todo o corpo.
 Vários anos já se passaram desde que se soube 
dessa história, mitos e lendas, porém, foram criados ao 
redor da casa e fascinam e assustam até hoje. A única 
dúvida que paira é sobre o que causou a morte dos netos, 
porque a dos avós todos já sabemos!

Maria Eduarda e Nina
Turma 63

O desaparecimento de Sofia
          No dia das bruxas, três amigas foram pedir doces ou 
travessuras. É que elas moravam nos Estados Unidos, e lá 
isso é muito comum.
 Bia, Mariana e Sofia já tinham ido em todas as casas 
do bairro, só faltava uma única casa. A casa tinha fama de 
mal assombrada e contavam-se várias lendas a seu respeito, 
uma pior que a outra.
 Elas decidiram pular a janela, porque ninguém 
atendia a porta. Quando elas entraram na casa, realmente 
viram que não havia ninguém naquele lugar. Só que Sofia 
estava ouvindo vozes chamando por ela. De repente Sofia 
desapareceu.
 Bia e Mariana acharam aquilo muito estranho e 
começaram a gritar por ajuda. Contudo ninguém as ouvia, 
muito menos aparecia para socorrê-las. As duas foram 
ficando cada vez mais nervosas. Lembraram que tinham 
consigo um telefone e resolveram ligar para a mãe de Sofia.
 Ao receber a notícia, a mãe de Sofia, obviamente, 
ficou muito nervosa; e, na hora, ligou para a polícia. Quando 
a polícia chegou a tal casa mal assombrada, até de forma 
muito rápido, vasculhou cômodo por cômodo, porém 
esqueceram de conferir o porão.
 As meninas voltaram à casa em busca de Sofia. 
Quando, então, olharam no porão, para seu desespero, 
acharam a amiga morta. Até hoje não acharam o culpado 
pelo crime. Mas o desaparecimentos continuam...

Letícia de Melo e Isabela
Turma 61



8

João Pedro Bautha - 1°/E.M.
Letícia de Melo - 61
Maria Eduarda - 63
Nina - 63

Diagramação: 
Prof. Ludwig 
Editor Responsável: 
Prof. Ludwig
Apoio e supervisão de diagramação: 
Fabio de Carvalho

www.eco.g12.br

Profa. Ana Carolina
Prof. André
Prof. Carlos
Profa. Eloísa

Colaboradores:
Ana Clara - 71
Caio Agostini - 71
Carolina de Lucas - 1°/E.M.
Gabrielle Lima - 71
Isabela - 61

 Em 09 de novembro de 1989, após mais de 50 anos, a 
Alemanha finalmente voltava a se tornar uma só.

 Trinta anos se passaram e o mundo parece voltar ao mesmo 
lugar. A ficar dividido. As Alemanhas se dividiram após a Segunda 
Guerra, quando um lado foi apoiado pelos EUA e outro pelo a já 
extinta URSS. A guerra de ideologias que colocou o mundo em uma 
tensão contínua, a chamada Guerra Fria, teve seu golpe mais famoso 
quando as Alemanhas (Ocidental e Oriental) optaram pela 
reunificação.

 Logo a notícia se espalhou e muitas pessoas movidas por 
várias e distintas razões correram a quebrar o muro, que era o símbolo 
da divisão alemã, com as próprias mãos. Num exemplo claro de como 
o povo pode modificar, não só o local onde habita, mas o mundo em 
que vive.  

 A queda do muro simbolizou o fim do socialismo soviético, 
mas não derrubou as desigualdades que tanto afligem milhões e 
milhões de pessoas. Com isso, a divisão (simbólica nunca deixou de 
existir) volta a crescer, e até de muro já se voltou a falar... contudo isso 
é outro papo, porque... a História foi assim...

30 anos da queda do Muro de Berlim

 Esta é uma das mais estranhas visitas guiadas de que já 
participei. Estou dirigindo pelas ruas de Berlim com Egon Krenz – o 
último líder comunista da Alemanha Oriental.

 "Esta avenida costumava se chamar 'avenida Stalin'!", ele me 
diz, enquanto descemos a avenida Karl Marx. "Eles a renomearam 
depois que Stalin morreu. E ali havia a Praça Lenin. Havia uma 
grande estátua de Lenin. Mas eles a derrubaram." Ele olha pela janela 
e sorri. "A RDA (República Democrática Alemã) construiu isso tudo."

 Krenz, um homem sorridente de 82 anos, está em 
condições bem melhores do que o país que ele certa vez administrou. 
A República Democrática Alemã (conhecida no ocidente como 
Alemanha Oriental) já não existe mais. Trinta anos depois dos 
tumultuosos acontecimentos de 1989 e da queda do Muro de Berlim, 
o líder comunista concordou em me encontrar. 

 Por que Krenz amou a União Soviética?
 Por causa da pouca fluência em inglês de Krenz e do meu 

fraco domínio na língua alemã, estamos nos comunicando em russo. 
É uma linguagem que ele conhece bem. Krenz precisava: a RDA era 
um estado satélite de Moscou.

 "Eu amo a Rússia e a União Soviética", ele me diz. "Ainda 
tenho muitos contatos por lá. A RDA era uma cria da União Soviética. 
A URSS estava ao lado do berço da RDA. E, infelizmente, também 
estava ao lado do leito de morte."

 Para a Rússia comunista, a Alemanha Oriental era seu posto 
avançado na Europa. A União Soviética tinha 800 guarnições 
militares na RDA e meio milhão de soldados.

 "Ocupando o poder ou não, vimos as tropas soviéticas como 
nossos amigos", diz Krenz.

 Mas, pergunto para ele, qual era o benefício de fazer parte 
do império soviético?

 "Essa frase 'parte do império soviético'... é uma 
terminologia tipicamente ocidental", ele responde. "No Pacto de 
Varsóvia, nos vimos como parceiros de Moscou. Embora, é claro, a 
União Soviética tivesse a palavra final."

 Como Krenz chegou ao topo?
 Nascido em 1937, filho de um alfaiate, Egon Krenz subiu 

rapidamente os degraus da hierarquia comunista. " F u i  u m 
Jovem Pioneiro. Depois, um membro da Juventude Alemã Livre. 
Depois, passei a integrar o Partido da Unidade Socialista. Então me 
tornei chefe do partido. Passei por todas as etapas."

 Durante muitos anos, ele foi visto como o "jovem príncipe" – 
futuro sucessor do veterano líder da Alemanha Oriental Erich 
Honecker.

 Mas, no momento em que ele substituiu Honecker, em 
outubro de 1989, o partido dominante já estava perdendo o poder. Da 
Polônia à Bulgária, o poder popular começava a varrer o bloco 
oriental. A Alemanha Oriental não foi exceção.

 Onde Krenz falhou?
 Uma semana antes da queda do Muro de Berlim, Krenz voou 

para Moscou para negociações urgentes com o líder soviético Mikhail 
Gorbachev.

 "Gorbachev me disse que o povo da União Soviética via os 
alemães orientais como seus irmãos", disse ele. "E disse que, depois 
dos soviéticos, o povo da RDA era o que ele mais amava. Então, eu 
perguntei: 'Você ainda se vê como uma figura paterna para a RDA?' 'É 
claro, Egon", disse ele. 'Se você se refere a uma possível reunificação na 
Alemanha, isso não está na agenda'. Na época, pensei que Gorbachev 
fosse sincero. Esse foi o meu erro."

 Você acredita que a União Soviética o traiu? Eu pergunto. 
"Sim."

 Como a Alemanha Oriental chegou ao fim?
 Em 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. 

Multidões de alemães orientais, em festa, atravessaram a fronteira 
recém-aberta. "Foi a pior noite da minha vida", lembra Krenz. "Eu não 
gostaria de experimentar isso de novo. Quando os políticos do 
Ocidente dizem que foi uma celebração do povo, eu entendo isso. Mas 
assumi toda a responsabilidade. Em um momento tão carregado de 
emoção, como aquele, se alguém tivesse sido morto naquela noite, 
poderíamos ter sido tragados para um conflito militar entre grandes 
potências."

 Um mês após a queda do muro, Krenz renunciou ao cargo de 
líder da Alemanha Oriental. No ano seguinte, a Alemanha Oriental e 
a Ocidental se reuniram. E a RDA foi parar nos livros de história.

 Não demorou muito para a própria União Soviética 
desmoronar. Mas, na Europa Oriental, Mikhail Gorbachev – 
diferentemente de Egon Krenz – é visto como um herói por permitir 
que a "cortina de ferro" tenha sido derrubada.

 Falando comigo em 2013, o ex-presidente soviético disse: 
"Sou acusado com frequência de abrir mão da Europa Central e da 
Europa Oriental. Mas a quem eu a entreguei? Devolvi a Polônia, por 
exemplo, aos poloneses. A quem mais ela pertenceria?"

 Krenz havia perdido o poder e o seu país. Em seguida, ele 
perdeu sua liberdade.

 Em 1997, Krenz foi condenado por homicídio culposo de 
alemães orientais que tentavam fugir atravessando o Muro de Berlim. 
Ele passou quatro anos na prisão.

 A Guerra Fria nunca acabou?
 Egon Krenz ainda se interessa por política. E ainda apoia 

Moscou. "Depois de presidentes fracos como Gorbachev e Yeltsin, é 
uma grande sorte para a Rússia ter o (presidente Vladimir) Putin".

 Ele insiste que a Guerra Fria nunca terminou, mas que, em 
vez disso, "agora, está sendo travada com métodos diferentes".

 Hoje, Krenz vive uma vida pacata na costa do Mar Báltico, na 
Alemanha. "Ainda recebo muitas cartas e telefonemas de netos dos 
cidadãos da RDA. Eles dizem que os avós deles adorariam se eu lhes 
desejasse um feliz aniversário. Às vezes as pessoas se aproximam e me 
pedem um autógrafo ou para tirar uma selfie. "

 Quando saímos do carro no centro de Berlim, um professor 
de história e seu grupo de alunos vêm até nós. É o dia de sorte deles.

 "Estamos em uma viagem escolar, viemos de Hamburgo 
para estudar a história da RDA", diz o professor a Krenz. "É incrível tê-
lo aqui conosco agora, como testemunha viva. Como foi para você 
quando o Muro caiu?"

 "Não foi um carnaval", respondeu Krenz. "Foi uma noite 
muito dramática."

    Steve Rosenberg
In: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50008955

a HISTÓRIA foi assim...
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