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P r e f á c i o

 A presente obra, “FICÇÃO CIENTÍFICA NA 
ESCOLA – FIC NA ESCOLA”, organizada pelo 

Professor de Física Antonio Manoel, teve como autores os 
estudantes do CETEPI, na cidade de Paulo Afonso. 
 
 A beleza da obra está na possibilidade de se dar 
vazão às potencialidades de estudantes do ensino médio 
tendo como proposta principal incentivar a formação de 
jovens leitores de ficção científica, por meio de produções 
de própria autoria.
 
 Como resultado, temos o estreitamento na relação 
entre as ciências, a sociedade e a escola, com a atuação 
efetiva na formação de cidadãos críticos e conectados à 
realidade tecnológica por intermédio da leitura, análise, 
interpretação e produção de textos. Além de aspectos 
gramaticais relevantes para o desenvolvimento e utilização 
da língua portuguesa em sua variante padrão, o estudante 
é levado a compreender e usar a linguagem como geradora 
de significação e integradora da organização de mundo e 
da própria identidade.

P r e f á c i o



|  Antonio Manoel P. V. N. Costa10

 

 São mais de 30 contos produzidos pelos estudantes 
que tiveram como motivação 3 vídeos de curta duração 
sobre os mais variados temas tais como: viagens espaciais, 
vidas em outros planetas, cibernética, tecnologias e meio 
ambiente.
 
 Os contos revelam a criatividade dos estudantes e 
o sucesso da proposta desta obra.

Profª Vera Aparecida Fernandes Martin
Bacharel em Física, Doutora em Astronomia, 

Docente Titular na Universidade 
Estadual de Feira de Santana.

s
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A p r e s e n t a ç ã o

 Dar asas à imaginação é mostrar aos estudantes 
que eles podem extrapolar os limites físicos 

da sala de aula e dos conteúdos impostos pelo sistema 
educacional e mais ainda é mostrar que a escola é uma 
alternativa viável para que eles, os alunos, possam colocar 
em prática o que geralmente é tolhido durante sua vida 
escolar, que é a capacidade de extravasar sua imaginação, 
sem amarras ou cerceamento de pensamentos.
 O projeto FICÇÃO CIENTÍFICA NA ESCOLA – FIC 
NA ESCOLA, surge como uma alternativa de incentivo a 
leitura, produção literária e gosto pelas ciências exatas, aos 
alunos do Ensino Médio do Centro Territorial de Educação 
Profissional de Itaparica – CETEPI, na cidade de Paulo 
Afonso – BA.
 Enquanto Professor de Física, matéria geralmente 
posta como “difícil”, a todo momento busco dinamizar o 
ensino da mesma, procurando atrair o aluno para questões 

A p r e s e n t a ç ã o
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que envolvam seu presente, seu passado, seu futuro e seus 
sonhos.
 E assim, propus uma atividade em que eles criassem 
contos e estórias, baseados em 3 vídeos de curta duração. 
São eles:
 “TABULA RASA”1, conta a história de um robô que 
tenta salvar a vida de uma pequena planta, no meio de um 
deserto, sendo que o mesmo mostra sentimentos humanos.
 “Sputnik”2,  desenho que retrata a chegada de uma 
pequena nave em um planeta, ou satélite natural de um 
planeta, habitado por seres primitivos.
“AdAstra”3 mostra como o sonho de um menino em 
conhecer o espaço é realizado graças ao seu empenho e 
determinação .
 Cada um desses vídeos aborda, de forma direta e 
indireta, temas como viagens espaciais, vidas em outros 
planetas, cibernética, tecnologias e meio ambiente, bem 
como pode fazer o aluno questionar: Podem os robôs terem 
sentimentos e também sonhar? Posso ser um astronauta? 
Como faço para ir ao espaço?
 E assim, entre perguntas e questionamentos, eles 
foram produzindo suas estórias, revelando todo o potencial 
de suas imaginações, desejos, anseios e também da alegria 

1.    Sci-Fi VFX 3D Animated Short Film, disponível em https://www.youtube.
com/watch?v=DcueeA-uugQ&t=9s
2.  by Maxim Zhestkov, disponível em https://www.youtube.com/
watch?v=woYF-lhkUKk
3. by ArtFX, disponível em https://www.youtube.com/
watch?v=8GL1uCjLZ9k&t=13s
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de verem o fruto de seus trabalhos expostos aqui neste 
livro.
 Então vamos embarcar neste belo universo 
fantasioso dos estudantes e aportar, através dessas 
páginas que foram escritas, naquilo que lhes é mais 
precioso: a vontade de se expressar!

Boa viagem!

Professor Antonio Manoel
 Pereira Vila Nova Costa.

Licenciado em Ensino de Física, Especializado
 em Ensino de Física Moderna e Mestrando

 em Ensino de Astronomia

s





C o n t o s
Dos a l u n o s
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Aos céus. E aos sonhos

Havia um pequeno menino chamado Justiniano 
conhecido como Justin, o mesmo tinha sete 

anos quando conheceu seu pai pela primeira vez, o garoto 
vivia numa casa em Los Angeles com sua mãe Maria, seu 
pai era Astronauta e quase nunca voltava para casa, por 
esse motivo o menino veio conhecer seu pai um pouco 
tarde. Aquela roupa grande de uma espécie de metal e um 
belo sorriso no rosto, Jeremy, pai de Justin, ao ver o filho 
corre em sua direção e é recebido com um abraço longo 
e apertado, os olhos do pequeno garoto brilhavam ao ver 
seu pai, ele ficou fascinado com toda aquela armadura e 
logo tratou de fazer muitas perguntas. 

-Como é o espaço pai? 
O pai todo orgulhoso ao observar seu filho curioso 

sobre sua profissão, respondeu: 
-Um dia nos vamos lá juntos, e então você tira suas 

próprias conclusões. 
E foi a partir daí que Justin mesmo tão novo decidiu 

o que queria para seu futuro, pai e filho aproveitaram 
bastante o seu tempo juntos e então passaram-se três 
meses e Jeremy teve que voltar para seu trabalho, Justin 
apesar de ter ficado triste pela partida do pai teve que 

A o s  c é u s .  E  a o s  s o n h o s
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aceitar e voltar para sua vida normal com sua mãe, mas eles 
sempre tinham contato com Jeremy através de webcam e 
mensagens de texto. 

O tempo passou, e Justin já estaria completando 
dezessete anos, no dia do seu aniversário ele esperava 
pelo seu pai que iria entrar de férias, Justin animado para 
reencontrar seu pai pela segunda vez, planejou tudo para 
a volta do mesmo. Após Jeremy enviar uma mensagem 
avisando que já iria partir para casa a poucos minutos, tudo 
ocorria normalmente até que o foguete em que Jeremy fazia 
sua viagem de volta para casa, estava com problema na 
parte elétrica, fazendo com que os astronautas entrassem 
em desespero, entre os 25 astronautas, Jeremy, e então 
sem ter como parar o foguete, naquela tarde veio a notícia 
de que os 25 astronautas veio a óbito. Na casa, Justin 
aguardava seu pai, e pensando consigo mesmo, falou: 

-Era para ele ter chegado as cinco mãe, e já são 
nove horas. Disse Justin para sua mãe que carregava uma 
expressão preocupada no rosto. 

Meia hora depois o telefone toca com uma ligação 
da NASA: 

-Olá senhorita Maria das Roses, lamentamos 
informar mas acabou de acontecer um acidente com o 
senhor Jeremy Salvatore, no qual o mesmo não resistiu, 
meus pêsames. Disse a moça da ligação. 

Justin não acreditou no que acabou de ouvir, deixou 
sua mãe chorando na sala, e foi em direção ao seu quarto 
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se trancando e pegando a surpresa que teria preparado 
para seu pai, lágrimas caíam no papel, amostrando sua 
aprovação para entrar pra NASA assim que completasse 
dezoito anos, ao olhar aquele papel ele pensou duas 
coisas, a primeira era rasgar e desistir do seu sonho, e a 
segunda era de quão orgulhoso o pai ficaria ao receber 
aquela notícia, então ele decidiu seguir seu sonho, apesar 
da sua mãe ter ficado preocupada de acontecer o mesmo 
que aconteceu com o marido. 

Um ano passou, Justin estaria completando dezoito 
anos, e faria um ano da morte trágica do seu pai, ele estava 
a caminho da NASA realizar o seu sonho para a primeira 
experiência indo ao espaço, após uma longa viagem, 
chegou ao espaço, ao ver as galáxias ficou encantado com 
a beleza e sussurrou baixinho: 

-Encantador. Com sorriso nos lábios e brilho no olhar. 
Naquele mesmo instante, veio uma lembrança do 

seu pai, e do que ele falou quando o conheceu pela primeira 
vez. 

- “Um dia nos vamos lá juntos, e então você tira suas 
próprias conclusões”. 

Uma lágrima cai dos seus olhos e o pequeno 
astronauta diz: 

-Você tinha razão, pai, aqui é fascinante. 
De alguma forma, Justin acreditava que seu pai 

poderia estar ali com ele cumprindo a promessa que ele 
fez quando Justin era apenas um garotinho. 
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Justin então seguiu viagem, anos se passaram e ele 
seguiu carreira de astronauta. 

Quarenta e dois anos se passaram, Justin estava 
sentado na cadeira de balanço observando seus filhos e 
netos brincando no quintal, após um almoço em família, 
então lembrou de seus pais e sentiu que cumpriu sua 
missão na Terra e realizou não só o seu sonho, como o 
de seus pais. 

AUTORES:

Débora Carolina Santos
Lorena Paula Alves dos Santos

Série - 1º D INFORMÁTICA
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Rompendo limites

Europa, 1945: termina finalmente a segunda 
guerra mundial!

A notícia é recebida com muita alegria por todas as 
pessoas afetadas pela guerra e que desejam reconstruir 
suas vidas. Afanasy e Alek, casal russo humilde, faziam 
parte desse grupo de pessoas que tentavam se reerguer 
e entre as principais preocupações que lhes tirava o sono 
estava o bem estar de seu único filho, Aleksi.

O menino no ápice dos seus oito anos tinha como 
porta de escape da guerra a sua imaginação.  Aleksi sonhava 
em conhecer o espaço, quando seus olhos encaravam a 
imensidão do céu uma curiosidade sem tamanho tomava 
conta dos pensamentos do pequenino e lhe fazia imaginar 
o que estava além do que seus olhos podiam ver. Seus pais 
tentavam não desencorajar seu devaneio, mas, sabiam 
que tais aspirações não eram compatíveis com a condição 
social a qual pertenciam.

Ignorando suas limitações, Aleksi que nunca tinha 
posto os olhos em nenhum livro de astronomia, não estava 
disposto a abrir mão do seu grande sonho. Começou a 
estudar em uma escola pública e lá conheceu um professor 
de física que lhe inspirou e motivou a persistir em sua difícil 
empreitada.

R ompend o  l im i t e s
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Muito esforçado ele era o melhor aluno em 
praticamente todas as disciplinas do colégio, se formando 
com muito mérito foi escalado para participar do programa 
militar da união soviética e em pouco tempo Aleksi, após, 
demonstrar  seu grandioso interesse por astronomia 
conquistou espaço no programa de astronomia e física 
e conseguiu se tornar astronauta depois de um intenso 
treinamento.

O homem realizou seu sonho de menino e rompeu 
todos os limites que lhe estabeleceram. Quando entrou 
no foguete para participar de uma das primeiras missões 
espaciais russas levou consigo a realização de um sonho 
que não era só seu, era de toda a sua família e das pessoas 
que acreditaram nele ao longo do caminho. 

Quando o foguete ultrapassou a atmosfera terrestre 
e Aleksi conseguiu vislumbrar o cenário que sempre 
alimentou sua infinita curiosidade seu peito se encheu de 
orgulho e lágrimas incontroláveis de realização banharam 
o seu rosto, nunca se sentiu tão vivo em toda a sua vida.

 Nesse momento ele teve a certeza de que estava 
pronto para morrer, afinal já tinha vivido todos os sonhos 
que almejava. E ironicamente, no lugar em que se sentiu 
mais vivo do que nunca, Aleksi depois de ter o foguete 
atingido por um meteoro acabou morrendo.

 Reza a lenda que o astronauta ainda vive vagando 
no espaço, desvendando seus mistérios em um corpo de 
luz, uma dádiva alcançada por tamanho amor dado ao 
universo.
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AUTORES:

Gabriel Vinicius Andrade Carvalho
Matheus de Souza Barbosa

Max Henrique Peixoto da Silva
Nathaly Gabryele Alves Vieira

Série - 1ºD INFORMÁTICA
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Mandragura
 

Em um dia de sol, em um planeta chamado 
Mandragura,  que a pouco tempo era 

desconhecido, havia uma cápsula que tinha chegado ali.
Mandragura antes era um planeta habitável mas 

após anos sem ter pessoas habitando nele, ele se tornou 
um planeta seco e deserto, por conta disso deixou de 
ter água. Logo ao lado dele existia um outro planeta 
chamado Mana, que tinha água em todo seu interior. 
Muitas pessoas tentaram fazer com que Mandragura voltasse 
o normal, mas nunca conseguiam. Até que Jack, fez várias 
tentativas, ele nunca conseguia, mas também nunca desistia. 
No dia que a cápsula chegou um novo ciclo se iniciaria ali 
pois o planeta Mana com ajuda da cápsula iria "passar" água 
para o planeta Mandragura e a cápsula acabaria quebrando, 
sabendo disso, Jack um dos diretores da cápsula, mandou a 
expedição para ver se aquilo daria certo pois ela era feita de 
um material muito resistente extraído do mangama terrestre. 
Jack era o comandante e logo pousaria no planeta, mas, primeiro 
ficou observando os planetas e percebeu que se passasse 
3 dias em Mandragura ele iria morrer por ser muito seco. 
Para entrar no planeta foi muito fácil, mas ,eles tinha que tomar 
cuidado pois Mandragura estava começando a aparecer água, 

Mand r a g u r a
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depois de uns dias ele foi embora e os anos foram passando... 
E depois de 10 anos, ele recebeu imagens de Mandragura 
pois havia um satélite próximo e Mandragura já estava 
parecendo outro planeta, a cápsula havia quebrado, 
Mana ainda continuava com muita água e Mandragura 
já estava pronto para ser habitável novamente. 

AUTORES:

Ailma Maria Lopes Varjão
Júlia Beatriz Queiroz Evangelista

Layla Milena Ferreira da Silva
Maria Eliana Gomes Pereira

Série - 1º D INFORMÁTICA
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O ultimo robô

Em 2090 foram implantados inteligências 
artificiais em robôs tornando-os iguais aos 

humanos, eles tinham super processadores, mas também 
tinha uma pequena parte humana, por serem robôs eles 
conseguiam ultrapassar os humanos em termos de cálculos 
matemáticos, podendo trabalhar com mais velocidade 
que um ser humano normal gerando um grande interesse 
nas indústria e fortalecendo o desemprego. Ao passar do 
tempo a terceira guerra mundial chegou, por causa dos 
avanços tecnológicos. A guerra durou sete anos, mas foi 
o suficiente para bombardearem o mundo com ogivas 
nucleares fazendo com que a extinção dos seres humanos 
se torna-se realidade. Os únicos sobreviventes foram os 
robôs que usaram sua inteligência para se acostumar com 
o novo mundo, mas não durariam muito sem os humanos, 
não tinham como se concertarem e começaram a se 
deteriorar. Dez anos depois só existia um robô que ainda 
funcionava (o último robô) estava já nas últimas para se 
desligar quando avistou o último ser realmente vivo, não 
era um humano e sim um ser vegetal. 

Mesmo nas últimas o robô se esforçou para deixar 
a planta mais confortável e em um lugar mais belo da 
região. O robô mostrou que tinha um pequeno gesto de 
humanidade dentro daquela carcaça metálica e sabia que 
aquele era o único jeito de deixar o planeta vivo e com cor 
novamente e finalmente pôde se desligar.

O  u l t imo  r o b ô
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AUTOR:
João Victor da Silva Santos

Série -1º C INFORMÁTICA
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Satélite Deloream

Era 21 de outubro de 1980, quando um astronauta 
chamado Mcfly Polski cujo sonho de infância 

era ir ao espaço, depois de muitos anos estudando e se 
preparando, esse dia chegou, muito feliz e nervoso ele 
aceitou a proposta de embarcar em um satélite espacial 
russo numa viagem para fora da orbita do planeta terra para 
testes do novo satélite denominado D.E.L.O.R.E.A.N.2.

Seu nervosismo era totalmente compreensivo pois 
no primeiro lançamento anos antes, o D.E.L.O.R.E.A.N.1. 
sofreu serias complicações com a estrutura que não 
suportou a pressão dos propulsores e acabou se auto 
destruindo e causando a morte do astronauta Martin Polski 
que era nada mais nada menos que seu pai, por isso 
concluir essa missão com sucesso era algo tão importante 
para o jovem astronauta.

Durante a contagem a tensão era muito grande, mas 
ele estava confiante e disposto a honrar a memoria de seu 
pai, ao chegar ao fim à contagem, os propulsores foram 
acionados e toda a estrutura começou a tremer e fechou os 
olhos e lembrou-se de uma frase que seu pai disse antes de 
entrar no foguete, a frase dizia o seguinte. ’’A força estará 
sempre com você e eu também’’. E quando ele abriu os 
olhos já estava fora da orbita terrestre.

S a t é l i t e  D e l o r e am
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Tudo ocorria bem, até a desconexão dos propulsores 
ao restante do satélite onde um de seus suportes de placas 
solares explodiu, causando uma instabilidade estrutural 
no satélite que afetou o sistema de navegação fazendo 
com que perdesse o rumo da missão, com isso o satélite 
não tinha mais forças pra continuar, logo uma volta não 
programada teria de ser feita mas o astronauta foi ágil 
e esperto e mesmo com a queda cada vez mais rápida, 
conseguiu concluir o objetivo que era tirar fotos em alta 
definição da terra e da lua, ele apontou o projeto grandioso 
de reconhecimento visual e o ativou conseguindo ótimos 
resultados.

Cada vez mais próximo e cada vez mais quente 
por causa do atrito causado pelo ar e pela velocidade que 
ele caia na terra, um ambiente com gravidade, ele mais 
uma vez foi ágil e ejetou-se do satélite sendo lançado pra 
cima onde abriu o paraquedas e seus propulsores laterais 
fazendo com que ele caísse com segurança no meio do 
mar onde mais tarde foi resgatado e recheado de alegria 
e aplausos pelo resto da tripulação e do mundo que o 
acompanhou nessa missão.

Feliz por completar a missão de seu pai, ele volta 
pra casa de sua mãe onde encontra uma grande festa de 
boas vindas e recebe a noticia de que sua mulher estaria 
gravida, e o nome da criança seria Martin em homenagem 
a seu falecido pai.
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AUTORES:
Abelardo Bulhões Gomes de Moraes

Andrey Diógenes Bezerra de Sá Medeiros
Série -1º H INFORMÁTICA
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Robô Tony

Um certo dia no laboratório, Scote, Eduardo, Hana 
e Júlia, estavam esperando o novo membro 

da equipe. Seu nome é Jake, ele é cientista há mais de 
dez anos. Jake foi chamado para um projeto. O objetivo 
desse projeto era criar um robô,c om a capacidade de 
sonhar como os seres humanos, a equipe não vê a hora 
de começar o seu trabalho.

Jake teve a ideia de criar um microchip e colocar 
alguns pensamentos dele é de cada membro da equipe.

Júlia fez uma lista de pensamentos de cada um. 
Alguns pensamentos eram sobre formas de vida outros 
eram sobre planetas.

Depois disso para conseguir transferir os pensamentos 
deles para o micro chip, Eduardo e Scote usaram capacetes 
eletrônicos capazes de transferir os pensamentos para o 
microchip. Eles tinham a lista em suas mãos e começaram a 
pensar em tudo o que havia nela, e assim os pensamentos 
eram transferidos para o microchip.

Hana e Júlia, criaram um pequeno robô e deram a 
ele o nome de Tony.

Já com o projeto quase finalizado, só faltava testar 
o projeto deles.

R o b ô  T o n y
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Então Jake pegou o microchip em suas mãos e 
colocou no robô, o mesmo tinha criado uma maneira de 
conectar o microchip ao computador, para que eles vejam 
o sonho através do computador. Com tudo conectado, 
eles ligaram o robô e de repente apareceu imagens vinda 
através do sonho de Tony. No sonho, Tony estava em um 
planeta que havia  algumas  condições de vida, como o Sol 
e o oxigênio. Tony começou a caminhar, até que encontrou 
uma pequena planta no chão, então ele pegou a mesma 
em suas mãos e continuou a caminhar. Então, ele avistou 
uma montanha bem alta e foi em direção a ela. Chegando 
lá, começou a escalar e quando chegou lá em cima, caiu 
no chão com a planta.

Depois de um tempo, essa planta começou a crescer 
e virou uma grande árvore. 

De repente no laboratório Tony acorda.
Jake e sua equipe ficaram impressionados, sem 

conseguirem acreditar que o projeto havia dado certo.
Então Jake deu os parabéns para sua equipe, pois 

todos se esforçaram para criar o projeto.
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Planeta Kimmidol

Há muito tempo atrás havia um planeta chamado 
Kimmidol, lá a temperatura era muito alta por 

isso que não morava nenhum ser humano, mas um dia 
apareceu dois alienígenas um chamado Saluc e o outro 
chamado Arali. Com o passar do tempo deles ali naquele 
planeta, eles foram em busca de algo para comer, mas 
o que eles acharam foram materiais deixados após uma 
explosão que ali tinha acontecido, que deu origem aos 
planetas, pois nele ainda havia rastros dessa magnitude. 
Entre esses materiais havia um anel metálico, só que eles 
não sabiam o que eram, esse anel ao ser aquecido pela 
alta temperatura que ali existia fez com que ele derrete-
se, os alienígenas saíram correndo pois não sabiam o que 
estava acontecendo naquele momento. Mas, mais tarde 
eles voltaram curiosos para saber o que tinha acontecido 
e o que tinha causado aquele fenômeno. Eles começaram 
a descobrir que algumas coisas estavam mudando, alguns 
materiais ali encontrados estavam começando a ficar 
diferentes. Eles descobriram que, com o que a temperatura 
estava aumentando, estava começando a ficar mais quente.                                                              

Com o passar dos dias, a temperatura começou 
a aumentar novamente, causando um impacto nesse 

P l a n e t a  K imm i d o l
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novo planeta, deixando o planeta mais quente, o que 
estava causando esse calor, era que o planeta estava se 
aproximando cada vez mais do sol, daí os alienígenas 
começaram a se perguntar:

- O que esta acontecendo?
- Por que esta tão quente?
- Será que vai acontecer alguma coisa?
Com os dias se passando, eles ficavam mais 

preocupados e nervosos, Saluc perguntou para Arali:
- Será que esse planeta vai se acabar que nem o 

nosso? Arali respondeu:
- Será Saluc? Não quero passar por aquela mesma 

situação de novo.
 A situação que eles passaram, foi que o planeta 

que eles moravam foi destruído por um fenômeno, que 
eles não sabem o nome e nem o que causou. Depois 
dessa conversa, eles ficaram sem entender o que tinha 
para acontecer naquele planeta. Então com os passar dos 
tempos esse planeta se aproximava cada vez mais, Saluc 
e Arali já não estavam aguentando mais tanto calor, eles já 
estavam começando a ficar fracos e já não tinha mais suor. 

Uns dias depois que esse calor estava aumentando, 
os alienígenas não aguentavam mais, então Saluc e Arali 
seguraram um na mão do outro e morreram de fraqueza 
e de fome também. 

Esse planeta chamado Kimmidol, a temperatura já 
era alta, com o que ele se aproximou do sol, a temperatura 
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aumentou muito mais e fez com o que os alienígenas não 
aguentassem, porque eles eram frágeis, os materiais que 
ali havia já não existia mais, por causa do calor. Quando o 
planeta chegou totalmente perto do sol, ele se destruiu, sem 
deixar nenhum pedaço. Aquele planeta já não aguentava 
tanto a alta temperatura, por isso que o planeta foi destruído. 
Fez com o que esse planeta Kimmidol não existisse mais.
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Um sonho possível

Uma criança que se chamava Dmitry Makarovski 
de apenas 09 anos era muito apaixonada por 

aviação, e a cada dia essa paixão aumentava, seus pais 
sempre davam aviões a ele, e ele tinha um grande sonho de 
trabalhar com isso, mas um certo dia ele estava brincando 
com seus amigos e acabou caindo, batendo a cabeça, mas 
ela foi ao médico e achava-se que ele já estava bem, mas 
ele não podia dormir, mas acabou cochilando, então Dmitry 
estava em coma, mas ele tinha lembranças bem constantes, 
porém, um certo  dia ele começou a ter um sonho que era 
bastante realista, porém isso não acontecia com frequência, 
até quando ele teve uma lembrança, quando ele lembrava, 
os médicos viam que ele tinha uma reação boa, mas isso 
durou pouco tempo, porque ele continuava tendo, porém 
os sonhos não estavam dando reação alguma, então foram 
tentar descobrir o que ela sonhava.

No momento que os médicos foram estudar suas 
lembranças enquanto ele dormia, descobriram algo incrível, 
nestes sonhos a criança vivia em outra vida totalmente 
diferente da dele, ele vivia em um mundo deserto, onde 
ela era um robô pensante que não sabia de onde tinha 
vindo, mas que queria muito desenvolver aquela terra em 
que ele vivia.

Um s o n h o  p o s s í v e l
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Foram anos vagando pela imensidão vermelha até 
que ele notou algo diferente, uma forma de vida, verde 
e esbanjando vida e lutando para sobreviver naquela 
imensidão de rochas vermelhas, ela deixou a planta no 
mesmo local por algum tempo e a observava, percebeu que 
a mesma estava morrendo, então, resolveu movê-la para 
outro lugar onde ela pudesse sobreviver, mas o planeta 
em que ele estava ‘’vivendo’’ não tinha um local fértil para 
o desenvolvimento da planta ou qualquer outro ser vivo, 
mas ao passar do tempo, ele começa a encontrar mais 
plantas e percebendo que essas plantas juntas vão acabar 
criando uma zona habitável, mas um grande problema 
estava a aparecer, essas plantas precisavam ficar em local 
que os raios solares chegassem até elas, mas não com 
tanta intensidade, e também precisava de um local não 
muito frio, para ocorrer a fotossíntese, e ao decorrer do 
tempo, ele encontra um local com boas condições para o 
desenvolvimento delas, e ao passar do tempo as plantas 
foram desenvolvendo uma área habitável.

Então depois 8 anos ele acordou, em 1968 em 
plena corrida espacial, mas como ele ainda estava 
bastante desentendido das coisas, voltou a estudar, mas 
em 1973 ele começou a treinar para fazer um teste, para 
entrar na equipe de astronautas da URSS (União das 
Repúblicas Socialistas Soviética), e então ele foi aprovado, 
e rapidamente começou a subir de cargo, logo no ano de 
1975 ele foi o escolhido para o teste de primeira ida do 
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homem à lua.
Logo ele começou a se preparar, e chegou o grande 

dia, ele ansioso chegou bem cedo, e lembra de sua 
infância e todos seus sonhos, então ele é chamado para 
se despedir de seus entes queridos, logo ele parte para 
o hangar, o foguete é lançado, e desde então corre tudo 
bem, mas ao sair da atmosfera problemas começam a 
aparecer, falhas mecânicas são encontradas no lado direito 
do foguete, então ele tenta retomar os comandos, porém 
já era tarde demais. A nave entra em rota de colisão com 
a Terra, mas devido a todo o treinamento que Makarovski 
teve, conseguiu sair desse problema difícil e pousar, com 
algumas dificuldades, a nave em alto mar’
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Rock or Bust

A muito tempo numa galáxia distante não existia 
planeta algum, em todo o universo existia 

somente o sol e poeira cósmica. Com o passar do tempo 
essa poeira cósmica se fundiu e criou o planeta chamado 
terra e esse planeta com o passar do tempo foi modificando 
sua composição, ele já foi uma bola de fogo e raios, neve 
e água.

    As ilhas vulcânicas emergiram e a água esfriou a 
lava submersa, a terra começou a passar por novas eras, 
a era dos dinossauros, do homem das cavernas, idade dos 
metais, idade média e por último a era tecnológica onde a 
humanidade não se importa com a natureza e a cada dia vai 
produzindo mais lixo eletrônico e acabando com o planeta. 
E depois de muitos anos de poluição as consequências 
apareceram, a camada protetora da terra acaba rachando 
e mudanças climáticas começam a acontecer como: 
tsunamis, furacões e falta de chuva.

    Começa as guerras entre países em busca de 
água, o planeta está com pouco oxigênio por conta da 
derrubada de árvores, as poucas árvores que existem 
produzem pouco oxigênio e não é o suficiente, algumas 
pessoas acabaram morrendo sem oxigênio, assim com o 
passar dos anos a situação só ia piorando.

       A guerra por água só ia devastando os países e o 
planeta, por que a produção de bombas atômicas aumentou 

R o c k  o r  B u s t
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e o número de pessoas no planeta a cada dia diminuiu 
mais e mais, as cidades desapareceram e só restaram os 
destroços e a camada protetora do planeta não existe mais, 
a temperatura na terra é mais ou menos 80° humanidade 
está quase extinta não existe nenhuma arvore o Planeta 
só depende de um grupo de homens e mulheres liderado 
por Saul Hudson e seus amigos William Axl Rose, Duff 
McKagan, Izzy Stradlin e Steven Adler que só estão vivos 
por causa da roupa de astronauta que eles roubaram da 
antiga NASA. Agora eles estão em busca da última espécie 
de planta que estava em um avião do projeto Amazônia Live 
que saiu da Nova Zelândia da cidade de Auckland para ir 
para o Brasil, mas acabou caindo na Austrália, às sementes 
estão dentro de uma maleta ele irá plantar em uma cidade 
pequena dos EUA chamada de Lafayette.

A cidade não foi totalmente atingida pela radiação 
das bombas atômicas por conta de ser pequena e de difícil 
acesso. 

       Eles tinham como objetivo salvar o planeta e 
a humanidade da extinção para sempre, mas não sabiam 
onde estavam os destroços do avião, então saíram em 
uma viagem por toda Austrália. Depois de quase 14 anos 
procurando a maleta na Austrália Saul Hudson, William Axl 
Rose, Duff McKagan, Izzy Stradlin e Steven Adler estavam 
desmotivados, pararam na cidade de Liverpool em Sydney 
para descansar, nesta cidade existem bombas escondidas 
e Steven Adler acabou pisando em uma das bombas, 
matando quase todos os integrantes do grupo deixando 
apenas Saul Hudson sem seu braço direito, depois de 
horas desacordado ele desperta e percebe que perdeu 
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o braço e está com muita perda de sangue, olhou ao seu 
redor viu que começou uma chuva ácida, correu para os 
destroços do avião quando viu que eram as sementes e já 
dentro dos destroços do avião elas viu a maleta a pegou e 
abril a maleta e viu que eram as sementes que salvariam 
o planeta e a humanidade, amarrou o sinto em seu braço 
para estancar o sangue, esperou a chuva ácida passar 
para seguir viagem.

   Depois de meses viajando chegou a Lafayette (a 
cidade propícia para o plantio) fraco e pálido, foi ao local 
que era para plantar as sementes, ele cumpriu o seu dever 
e depois disso acabou morrendo por que seu estoque de 
água e comida acabou.

Após anos as sementes cresceram deram frutos que 
deram mais árvores, salvando assim a humanidade. 
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Sonhar em ser astronauta

Sonhar em ser astronauta e ir além do que outras 
pessoas podem ir, navegar pelo espaço poder 

descobrir diversas coisas que há na galáxia, não só em 
uma, como também em varias mas livraria cerca de muitos 
anos, ser pequeno e poder sonhar alto em um dia ser piloto 
de aviões ou ser um especialista em astronomia, poder 
trabalhar seriamente com a ciência, dá exemplos e explicar 
para crianças e adolescentes o quão é importante você 
poder entender o que é a ciência?, o quão interessante 
é?, para que serve? e poder trabalhar na área de cientista 
profissionais, nada é impossível, poder navegar pelo 
espaço e poder observar oleiros de arte que o universo nos 
oferece é absurdamente fantástico ao ser humano, porém 
pode ocorrer acidentes terríveis, tem que estar ciente do 
risco que pode ocorrer, enquanto toda a sua família está 
preocupada, ser um astronauta provavelmente requer muito 
estudo, dedicação e querer ,não é uma coisa fácil de operar, 
exemplo, como Neil Armstrong, com certeza este homem já 
serviu de inspiração para várias pessoas no mundo, a atuar 
nesse trabalho e poder vivenciar aquilo que aquele homem 
passou, poder imaginar uma criança comum sem fama, 
nada. Crescer e virar o primeiro homem a pisar na lua... 

S o n h a r  em s e r  a s t r o n a u t a
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 Ser um piloto é também um grande risco, mas vale a 
pena toda a dedicação que foi acumulada, um astronômico 
é bastante interessante, não só observar todos os astros da 
galáxia, mas também poder estudá-los, é impressionante 
como uma deve ter bastante conhecimento sobre tudo no 
universo, poder atuar na NASA, observar em uma luneta 
diversos corpos celestes é uma coisa definitivamente difícil, 
mas para quem gosta, isso vai ser muito útil na vida de 
cada pessoa que gosta desse conhecimento.

Poder alcançar o objetivo de vida é uma conquista 
imensa, poder trabalhar com aquilo que cada pessoa 
deseja é provavelmente mais uma conquista e aqueles que 
sonham em atuar na área científica, como astronauta ou 
astrônomo e diversos outros é só estudar e poder querer.
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O Robozinho Sonhador
 

Em um século muito distante havia um robozinho 
que vivia em um planeta, onde não tinha Meio 

ambiente chamado Terra, causado pelo desmatamento e 
poluição. Em uma noite pelo incrível que pareça o Robô 
teve um sonho, Em que ele caminhava em um local deserto 
onde não havia , animais , água Ou se quer algum ciclo de 
vida. Ao percorrer longos quilômetros ele se depara com 
uma pequena muda de oliveira. Ao se deparar que ela 
estava em um local em que não havia água, O robozinho 
viu que a inocente plantinha poderia morrer , imediatamente 
ele a removeu do chão e saiu a procura de um local 
adequado para a inocente plantinha , ao percorrer por 
vários metros , ele encontrou uma enorme montanha cheia 
de obstáculos mesmo assim ele continuou a escalar. Ao 
chegar ao meio da montanha ele segurou em uma pedra 
solta, e imediatamente foi arremessado batendo forte 
suas costas no chão. Persistente o robozinho não desiste 
e tenta subir mais uma vez, o robozinho com sua grande 
força de vontade consegue chegar ao topo. Ao chegar ao 
topo com poucas energias por causa da grande queda, ele 
percebe seu pouco tempo de bateria e imediatamente, ele 
se agacha ao chão prestes a desligar-se ele começa a cavar 

O  R o b o z i n h o  S o n h a d o r
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um pequeno buraco e põe a pequena muda de oliveira, em 
questão de segundos a bateria dele chega aos limites e 
acaba caindo ao lado da pequena planta. Com passar do 
tempo a pequena muda de Oliveira cresce e se torna em 
uma linda Oliveira. 

Sem menos esperar, o robozinho acorda e viu que 
tudo não passou de um sonho. 
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Não é só um céu

Um novo dia se inicia as pessoas acordam, tomam 
café e correm para o trabalho e os deveres 

do dia a dia, o tempo é tão corrido que nem se quer elas 
notam que há um céu lindo e que além desse céu existem 
maravilhas, belezas divinas e se por um acaso possa 
também obter vida. 

Certa noite tive um sonho do qual achei muito 
estranho, eu era um simples robô perdido, em um lugar 
diferente e caminhando sem ninguém comigo achei uma 
pequena planta e neste lugar era tudo tão vazio que ao ver 
a planta, imensa alegria me deu. Peguei ela e continuei 
caminhando e foi ai que achei uma rocha, na verdade 
neste lugar tinha várias rochas grandes e pequenas mais 
essa da qual estou falando era diferente, era alta e o Sol, 
quando batia nela, uma iluminação linda surgia, então 
decidi colocar a planta lá, subindo aquela rocha eu estava 
quase chegando mais sem querer escorreguei e caí, no 
chão caído eu pensei: não vou desistir, então voltei a subir, 
mas já estava fraco e por estar tão fraco, caí novamente, 
por um certo momento eu pensei em desistir, mais quando 
olhei para aquela planta uma imensa esperança me deu, 
levantei e pela a terceira vez continuei, voltei a subir, me 

N ã o  é  s ó  um cé u
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esforcei e quando consegui chegar no topo daquela rocha 
dois passos eu ainda andei mas não resisti, no passar do 
tempo, do alto eu vi em uma bela árvore se transformou a 
planta que achei. 

Acordei assustado, pois eu não estava conseguindo 
entender o que realmente aquele sonho queria me dizer, 
foi quando do lado de fora olhando pro céu eu pensei, 
refleti bem e vi que o real sentido daquele sonho era me 
motivar a prosseguir, sou estudante gosto de astronomia 
e tudo que envolve o mundo e com as dificuldades da vida 
estava pensando em desistir, desistir de estudar, de tudo, 
foi aí que tive esse sonho. Agora eu sei que além desse 
céu, há galáxias, estrelas e outras coisas maravilhosas e 
que além dessas coisas existe alguém, de onde vem essa 
minha grande esperança. 
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PO3C e 2R

Em uma galáxia muito distante em um planeta 
chamado Terra, dois androides foram enviados 

para recolher destroços de uma nave que havia sido 
localizada na superfície deserta do planeta, o qual em outros 
tempos já foi um planeta com grande biodiversidade, porém 
após uma grande guerra entre os antigos habitantes do 
planeta conhecidos como humanos no planeta, a camada 
de ozônio foi destruída fazendo com que a temperatura 
do planeta aumentasse drasticamente; estes androides se 
chamavam PO3C e 2R, foram escolhidos para essa missão 
por serem feitos de metal com quartzo logo podiam suportar 
elevadas temperaturas por mais tempo. 

Ao desembarcar no planeta, 2R ainda estava 
esperançoso em encontrar alguma forma de vida no 
planeta, lembrando de como era o planeta em outros 
tempos; porém bastou alguns minutos de caminhada e logo 
perceberam que não havia nem uma esperança, até que 
chegando até a nave perceberam que havia muitas caixas 
e muitos androides destruídos, quando PO3C observando 
uma caixas que foram espalhadas por todos os lados 
percebeu que estavam repletas de sementes espalhadas 
pelo chão, então ficou claro que aqueles androides 

P O 3 C  e  2 R
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estavam carregando aquelas sementes para reflorestar o 
planeta, eles tinham sacrificado suas vidas acreditando na 
esperança de trazer aquele planeta de volta, mesmo com 
chances mínimas. 

Aqueles androides destruídos segurando caixas 
cheias de semente mexeram com 2R que logo insistiu 
para PO3C plantar as sementes, porém ele disse que era 
impossível e que aqueles androides tinham dado suas vidas 
em vão e foi embora levando o 2R. Alguns anos depois 
eles retornaram ao planeta para buscar amostras daquelas 
sementes logo quando chegaram próximo da nave, 
perceberam que as sementes que haviam sido espalhadas 
pelo impacto da nave haviam germinado e estavam 
começando a crescer, impressionados com o ocorrido, 
PO3C e 2R começam a abrir outras caixas plantando outras 
sementes e agora confiantes na esperança de trazer o 
planeta de volta. 

Moral da história: Todo sacrifício feito em prol de um 
bem maior, mesmo que as chances sejam mínimas nunca 
é em vão.  
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Dividindo minha luz

Olá! Me chamo Call e tenho dezessete anos, quero 
muito contar para vocês o que aconteceu comigo 

na noite passada, eu garanto que foi inexplicável. Foi assim: 
meus primos sempre conseguiam pegar mais comidas e 
utensílios para casa nas caçadas que fazíamos, e raramente 
eles me davam algumas escolas para que eu não chegasse 
sem nada, eu só achava pedaços de brilhantes verdes, 
amarelos, vermelhos e a parede do meu quarto não cabia mais 
essas pedras, era só o que eu levava para onde costumamos 
nos reunir para dividir com todos. O que achávamos eram 
essas pedras sem graça. Mas ontem, naquela noite fria já 
me preparando para voltar pra casa, uma coisa prendeu 
muito a minha atenção. Era uma luz radiantemente forte 
e branca que aparentava estar perdendo as forças se 
apagando devagarinho e, vendo aquilo, fui me direcionando 
até a luz rapidamente para que ela não se apagasse e eu 
não a perdesse de vista, Fui até a coisa que brilhava e mais 
parecia um ovo grande esbranquiçado e oval e quando sua 
luz apagou eu resolvi chegar mais perto para tocar, assim que 
senti a forma nos meus dedos ela se acendeu muito rápido e 
me fez pular para trás do susto que levei, fiquei maravilhado. 
Era a coisa mais legal que alguém poderia ter achado, visto 
e tocado. Coloquei aquela coisa debaixo do braço e segui 
caminho até minha casa, carreguei por horas, passei por 
bosques iluminados entre outros lugares para chegar ao meu 
devido lugar e fui vendo o lindo amanhecer, uma mistura de 

D i v i d i n d o  m i n h a  l u z
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cores fortes que surgia na imensidão acima de mim e quando 
finalmente me dei conta, havia chegado, passei pelos meus 
familiares que estavam se aquecendo com pequenas pedras 
quentes e alaranjadas fixadas no chão, eu fui logo arrumar 
um lugar para por a coisa, não me aguentava, estava muito 
ansioso para mostrar o que eu havia encontrado, com toda 
certeza era muito mais interessante que as pedras e pedaços 
de metais brilhantes que costumávamos encontrar pelos lagos 
a fora da reserva que vivíamos 

Ao colocar no chão o que estava prendendo a 
atenção de todos, logo me prontifiquei para mostrar como 
funcionava, tocando a forma devagar com as pontas dos 
dedos fazendo com que todos ficassem vidrados a cada 
movimento cuidadoso que eu fazia e, de repente, acendeu 
e todo o  lugar que estávamos se iluminou fazendo com que 
todos fechassem os olhos por alguns segundos pois a luz era 
muito forte, mais logo acostumamos com a sua presença, que 
naquela imensidão escura fez surgir uma grande bola tão 
iluminada, porém apenas de um lado, fez uns pontos de luz 
que pareciam estrelas e elas partiam da minha luz formando 
lindas constelações pontilhadas uma partindo da outra. 

Aquilo era lindo e prendeu nossa atenção por noites, 
e noites.  Por fim, coloquei o nome do meu achado de corpo 
celeste (que significa Satélite) e agora todos podem usar 
da minha luz, quando quiserem e para tudo que ela for 
necessária.
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R o b o t ,  o  H u m a n o  I d e a l

“ Há muito tempo os humanos viviam em constante 
guerra, não só entre eles, mas, também com a 

natureza. O governo criou um projeto que se chamava: 
Robot, o Humano ideal, mas a única coisa ideal que 
aquele robô tinha era sua força para a guerra, vários foram 
construídos, e com o tempo ele começou a questionar-se o 
motivo da sua criação, ele estava ali apenas para destruir? 
Foi criado apenas para ser uma arma? Então ele se 
rebelou, e levou com sigo vários outros. Com o tempo uma 
guerra entre humanos e maquinas ocorreu, quase todos 
os humanos foram destruídos, o pouco que resta, bom... 
Eles vivem escondidos, mas estão sendo rastreados, para 
serem destruídos.” “Então é por isso que não posso sair 
aqui?” falou o pobre humano criança “Sim isso mesmo”. 

Todo o dia me pergunto por que temos que destruir 
a raça humana, eu sei que eles quase mataram o planeta, 
mas, mesmo assim, eles nos criaram, eu sei que existem 
humanos bons, só que ainda não encontramos. Essa guerra 
só vai acabar quando só sobrarem restos, dos dois lados. 
Mas até que pensando por outro lado, bom, nós fizemos a 
Terra melhorar, replantamos todas as árvores destruídas, 
retiramos a fumaça negra que impedia que o sol adentrasse 
no planeta Terra, pouca luz, quase nenhuma podia se 
ver, nem mesmo o céu que hoje podemos ver que repleto 
de estrelas não vislumbrava, e impendia que houvesse 

R o b o t ,  o  H umano  I d e a l
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plantas, foi à primeira coisa que resolvemos, levou apenas 
quinze dias e meio, nada de muito trabalho, bom realmente 
melhoramos o planeta, e muito, mas mesmo assim, eles 
podem aprender eu sei disso.

Todos nos robôs quando “nascemos” somos 
designados pra uma função, a minha, eu sou um 
rastreador, sou responsável de rastrear onde tem colônias, 
acampamentos, ou qualquer outra coisa onde exista 
humanos, e depois que encontrar, destruí-los. Encontrei 
um humano criança na minha sexta missão, tinha que 
procurar nômades, esses humanos que vivem mudando 
de lugar, são um dos mais difíceis de encontrar, pois 
sempre que rastreávamos um acampamento deles, eles 
já haviam saído dali, quando finalmente encontrei aqueles 
humanos, comecei a atirar neles causando umas pequenas 
explosões, uma mulher saiu correndo para se esconder, 
acertei ela em cheio mas ela segurava algo em suas mãos, 
um humano bebê, ele estava totalmente desprotegido, eu 
não podia tirar aquela vida, ele simplesmente, de algum 
modo sabia que eu não ia matá-lo, ele apenas sorriu para 
mim, e segurou em meu rosto de metal, foi ai que comecei 
a cuidar dele, de vez em quando deixo alguns humanos 
escaparem, porem tenho que destruir alguns para manter 
as aparências, mas o meu humano criança, ele eu irei 
proteger com todo o meu poder. 

A Terra ainda está em fase de reconstrução, mesmo 
com a maioria das coisas resolvidas. Hoje é o dia em que 
vou visitar o humano criança, sempre o visito a cada três 
dias, é o tempo em que sua comida tem acabado, e sempre 
levo mais para ele, que  enquanto come me pede pra contar 



Ficção Científica na Escola   | 53

mais e mais histórias sobre os humanos e robôs. 
“Bom meu pequeno, que tal umas frutas?” digo a ele 

“Mas frutas novamente? Eu não gostar muito de frutas...” 
“O certo é e-u n-ã-o g-o-s-t-o, e sim, frutas novamente, 
você precisa ficar forte!” digo a ele, que faz uma carinha 
feia mas mesmo assim pega, não temos muitas frutas, 
afinal, não comemos somos robôs, mas para o equilíbrio 
do planeta precisamos plantar desde árvores frutíferas 
à ervas daninhas, “O que aconteceria se alguém... outro 
robô me encontrasse?” meus dados travam um pouco, 
como uma criança humana pode pensar nisso? Ele nem 
tem maturidade pra tal coisa, “Bom eles iriam tirar você de 
mim” “Então eu não gostar dos outros robores” “Eu também 
não gosto deles” digo e dessa vez não o corrijo, não posso 
pensar em me tirarem de perto dele.

Quando eu estava saindo do lugar onde deixo a 
criança humana, avisto outro robô que vem em minha 
direção, “Por que está aqui?” ele me pergunta “Por nada, 
já estava saindo, venho caminhar por aqui à noite” digo a 
ele “Meus escanes aponta que tem um humano aqui” assim 
que ouço essas palavras eu ataco o robô, que revida. Após 
a luta, sei que tudo está comprometido, rastreadores como 
ele nunca andam sozinhos, pego o humano criança e o 
levo comigo para outro lugar, de fato eu não estava errado, 
logo outros rastreadores estão atrás de mim, corro o mais 
rápido possível com o humano, mas logo sou encurralado, 
eles me pegam junto com o humano criança.

“Estamos aqui hoje para a execução desse jovem 
humano! E do desligamento permanente deste robô” estou 
preso a lado do humano criança que está vazando liquido 
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dos seus olhos, lembro-me que quando bebê isso sempre 
acontecia, ou então quando ele se machucava, então ele 
vira pra mim “Eu não quero ficar longe de você robô, não 
deixa eles me tiraram de perto de você” Nesse momento 
meus circuitos parecem parar  e então o outro robô continua 
“Em todos esses anos isso nunca aconteceu, um robô, 
cuidar dessa raça que destrói o próprio planeta! Devemos 
desligá-lo junto com ele” o humano criança se vira para mim 
“Eu estou com medo” nesse momento mais liquido começa 
a sair dos olhos dele, “Não precisa ficar, feche os olhos e 
conte até dez, eu prometo que tudo ficará bem” não sei 
como explicar mas algo em mim dói bastante, então o robô 
executor se prepara, o humano criança começa a contar e...

Acordo assustado. Tive um grande pesadelo, o sol 
está muito forte, mainha me colocou pra dormir de novo 
essa tarde, vou para a sala, e vejo a mamãe e papai 
sentados no sofá, me junto a eles sentando no colo do 
papai, então um homem dentro da caixa que se chama 
TV diz “E hoje a ciência da mais um grande avanço! Este 
provavelmente é o inicio de uma nova era!”, então passa 
pra outro homem “Estamos aqui na demonstração do novo 
projeto que acabou de ser lançado! O seu nome é: Robot, 
o Humano Ideal”. 
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Zapdos 08

Zapdos 08, o oitavo robô de uma série de robôs 
que foram fabricados para cumprir uma missão 

que tem como objetivo testar a inteligência e procurar 
vida em planetas inóspitos. Zapdos 08 após muito tempo 
sendo projetado e planejado conseguiu ser fabricado com 
condições suficiente para habitar outro planeta e finalmente 
o dia de ser mandado para um planeta inóspito chegou.

    Ele foi mandado para um planeta chamado Porigon, 
nome dado pelos cientistas que já vinham estudando esse 
planeta com os robôs anteriores a ele. Zapdos 08 foi 
mandado para Porigon dentro de uma nave muito grande 
que levou 243 dias (8 meses) para chegar ao planeta a 
que foi destinado, Zapdos 08 também ficou acumulando 
conhecimento antes de ir para Porigon, na nave que o 
levava tinha tudo q ele precisava, já tinha carregador de 
bateria e um lugar para aconchegar-se, já que Porigon é 
um planeta quente e rochoso. Para que ele pousasse em 
segurança em Porigon foi necessário muitas manobras mas 
Zapdos 08 conseguiu pousar em segurança e perfeitamente 
bem no seu destino.

    Ao chegar, Zapdos 08 iniciou sua missão, começou 
explorando o lugar e tirando varias fotos de toda a área que 

Z a p d o s  0 8
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tinha condições de alcançar, tudo que era feito estava sendo 
supervisionado pelas pessoas da Terra que o mandaram 
para lá, muitos equipamentos eram usados para ver toda 
sua movimentação no planeta.

    No meio de sua exploração, Zapdos 08 encontra 
algo diferente de pedras e morros que era só o que ele 
tinha encontrado até então, o que ele havia avistado eram 
duas plantinhas, e ele viu ali a possibilidade de contribuir 
para os seus desenvolvimentos, então tirou varias fotos 
e mandou para a Terra, as plantas que ele encontrou 
eram muito diferentes das outras plantas que lhe foram 
apresentadas em estudos na Terra, ele pegou somente uma 
planta, recolheu amostras do solo e levou para a sua nave 
para que quando ele voltasse pra Terra as coisas voltassem 
junto com ele, depois retornou para o lugar onde ficou a 
outra planta, e então percebeu que aquela planta que havia 
restado não teria possibilidade de desenvolvimento porque 
estava entre as rochas, então com seu conhecimento e 
inteligência ele subiu um morro com o objetivo de mantê-la 
em segurança e proporcionar que ela se desenvolvesse, ao 
se encontrar com a planta no alto do morro, ele consegue 
refletir sobre tudo que conseguiu aprender com sua missão 
e passa a sentir uma mudança em seu ser.

    Após muito tempo analisando Porigon, Zapdos 
08 conseguiu cumprir sua missão e foi resgatado, depois 
de tudo que ele havia feito, os cientistas e técnicos que 
estavam envolvidos, começaram as análises. Uma das 
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primeiras coisas a estudarem foi o fato da planta ter nascido 
lá.

    Tentaram descobrir sua origem de vida e o tempo 
que conseguiu manter-se vida naquele planeta. Depois 
de muito tempo analisando tudo que foi feito, chegaram a 
conclusão de que apesar daquela planta ter estado viva 
naquele planeta, ele ainda não tinha condições de vida 
para nós (seres humanos). Em Porigon havia um pouco 
de oxigênio mas não o suficiente para respiração humana, 
pois estava misturado com outros gases na atmosfera, além 
disso, lá não tinha água suficiente para manter um humano 
vivo. Zapdos 08 conseguiu cumprir sua missão trazendo 
tudo que os cientistas precisavam para ver se Porigon 
poderia ser habitado por humanos ou não, e infelizmente 
não, Porigon não tem a possibilidade de abrigar seres 
humanos.
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Sonho de criança

Era uma vez um pequeno garoto com um grande  
sonho, Ser astronauta quando ficasse maior.

Por vim de uma família de origem humilde nunca 
deixou de sonhar tão alto, até que no dia do seu aniversário 
ele fez um desejo quando crescesse queria ser um 
astronauta, muito feliz nunca deixou de acreditar que nada 
é impossível.

Ele gostava  de brincar, por ser o filho único do casal 
não se importava em brincar sozinho, ele inventava foguetes 
de brinquedo, luas, bonecos simulando astronautas, tudo 
baseando-se em seu sonho porquê seus pais não tinham 
condições de comprar brinquedos para ele.

Sua mãe estava muito doente não gostava de ir ao 
hospital até que um dia resolve ir. Chegando lá, passou 
por vários exames e nenhum descobria o que ela tinha, 
cansada de esperar, foi embora, uma semana depois 
recebe uma ligação do seu médico e ela não estava em 
casa, quem atendeu foi seu filho recebendo uma notícia 
muito comovente e muito triste pois sua mãe estava com 
câncer.

Foram feitos mais exames até que  descobriram que 
seu câncer era maligno e em 6 meses ela morreria. Esses 

S o n h o  d e  c r i a n ç a
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6 meses se passaram  até que a mãe do pobre garotinho 
faleceu.

Mesmo com a triste morte de sua mãe, ele seguiu 
em frente, foi crescendo e ajudando seu pai, conseguiu 
concluir seus estudos, decidido a realizar seu sonho fez a 
faculdade de ciências físicas .

Com o passar dos anos, o grande sonho cada vez 
mais se aproximava até que o tão esperado dia chegou 
e seu desejo foi realizado aquele sonho de infância se 
realizou.

Mais algo deu errado com o foguete na hora que 
ele estava no espaço o foguete começou o cair até que 
todos entraram em pânico. Mas isso não passou de um 
grande susto, conseguiu voltar para a Terra carregando 
uma imensa alegria no peito, por ter realizado seu maior 
sonho de quando era pequeno 

Não demorou muito até que um dia ele casou e 
construiu uma família e um de seus filhos orgulhoso do 
seu pai seguiu o mesmo caminho  e se tornou outro grande 
astronauta e agradeceu ao seu pai por ele ter sido sua 
maior inspiração.  
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Pela força do querer
    

Um cientista chamado Arthur Clark, nascido em 
06 de março de 1977 e com a naturalidade na 

Argentina, tinha um grande ideia em sua mente de que 
um dia poder criar um robô com sensibilidade parecida ao 
ser humano.  Arthur nunca tinha muito sucesso com suas 
criações e descobertas, mas, nunca desistia dos seus 
sonhos ou objetivo, sempre trabalhando sozinho, pois 
achava que alguém poderia roubar sua ideia, se trabalhasse 
junto a ele.  Arthur tinha uma vida bem sucedida, mas ainda 
lhe faltava algo, que era a realização do seu maior sonho, 
ele já havia feito várias tentativas de criação, mas, nunca 
tive resultado positivo. Mas certo dia ele conheceu uma 
moça, chamada Beatriz que por sua vez era formada em 
engenharia mecatrônica. Arthur logo contou a Beatriz  de 
sua grande ideia, pois tinham gostos  parecido, ela achou 
um máximo, por que com essa ideia ele poderia ajudar 
um pouco o planeta terra ou pessoas com necessidades 
especiais. Eles saíram juntos mais vezes e conversaram 
um pouco mais sobre a ideia, até que um dia Arthur chegou 
a pensar que Beatriz poderia roubar sua ideia e ficar com 
o privilégio todo para ela. Arthur a procurou, e falou a ela 
que essa ideia era absolutamente dele. Alguns dias depois 
Arthur tomou a iniciativa de criar o robô, saiu em busca de 
parcerias, pois sozinho não iria conseguir peças o suficiente 
para a elaboração do robô, mas, dessa vez Arthur teve uma 

P e l a  f o r ç a  d o  q u e r e r
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iniciativa diferente de todas as outras, começou a pensar 
na simplicidade, para depois pensar na grandeza do seu 
invento.  Dias, semanas e meses se passaram, Arthur 
cada vez mais empolgado estava e  certo dia resolveu 
visitar um centro de robótica para aperfeiçoar suas ideias, 
chegando lá Arthur se deparou  com Beatriz, que estava 
temporariamente trabalhando lá. Arthur a convidou para 
um a conversa  e ela aceitou, ele a falou o motivo de sua 
ida ao centro robótico. Eles conversaram bastante e Arthur 
acabou se convencendo  que Beatriz poderia ajudá-lo ,e só 
assim ele deixaria para trás toda aquela rotina de trabalhar 
sozinho!! 

Arthur e Beatriz juntos as parcerias criaram três 
robôs, os resultados desses robôs parecia que poderia 
dar positivamente certo, apenas tinha um robô que estava 
apresentando defeito, pois ele tinha sido o último a ser 
projetado e Arthur já estava ficando cansado e sem ideias 
para ele, porém não foi descartado. Beatriz e Arthur assim 
que terminou de projetar os robôs marcou o dia do teste, 
para verificar se tinha dado certo, o teste aconteceria em 
um lugar reservado no deserto da Saara, lá foi modificado 
algumas coisas e foi colocado apenas umas pequenas 
mudas de árvore de Carvalho Inglesa, o espaço era 
aproximadamente 50 km de comprimento e 1000 metros de 
largura . Chegando lá Arthur e Beatriz foram bem recebidos 
e todos já estavam a sua espera, Arthur logo preparou tudo 
para que o teste, para poder começar rapidamente, pois 
era o mais ansioso para ver se tinha realmente conseguido. 
Os três robôs foram colocado lado a lado e na mesma 
posição. Tudo pronto e o teste começou, dois robôs saíram 
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na frente rápidos e bem atenciosos, mas, o que estava com 
um pouco de defeito, começou lento e todo atrapalhado.  
Então logo um dos robôs de Arthur parecia ter encontrado 
algo, mas tinha sido apenas um pedra, que fez o robô ficar 
na tentativa de identificar e deixando  Arthur preocupado, 
em seguida o segundo robô começou a ficar com a bateria 
quente e suas peças a desmontar. Arthur se retirou de onde 
estava ocorrendo o teste pois achava que mais uma vez seu 
trabalho tinha sido em vão, que não iria obter sucesso e o 
único robô que continuava a andar era o com defeito e ele 
não estava atento ao teste e provavelmente nem saberia 
identificar nada, mas Beatriz não perdeu as esperanças 
naquele robô. A prova já estava chegando ao final e nenhum 
resultado positivo, até que quando menos espera  em um 
dos tropeços do robô com defeito e por a ótica do homem 
sem esperança de resultado, foi ali que ele avistou algo 
bem interessante, o robô se levantou e foi até o lugar onde 
tinha chamado a sua atenção e ao chegar lá ele encontrou 
umas das mudas de Árvore de Carvalho, ele a tocou e 
em seguida pegou e procurou algum lugar onde pudesse 
colocar aquela muda. Beatriz saiu correndo a procura de 
Arthur para lhe falar, sobre o que estava ocorrendo no teste, 
Arthur a questionou: Beatriz, como um robô com defeito e 
mal terminado seria capaz de ter resultado, invés daqueles 
que foram bem trabalhados!?  Então, Beatriz falou: Se tu 
não acredita, vai ver com teus próprios olhos.  Arthur foi lá 
ver, chegando lá Arthur viu o robô tentando escalar uma 
pequena rocha e na sua mão a pequena muda da árvore, 
Arthur ficou sem palavras e muito alegre, mas em um 
piscar de olho o robô não segurou firme e acabou caindo 
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ficando ainda mais danificado. Arthur e Beatriz mesmo com 
a queda do robô ficaram felizes por saber que não deve 
desacreditar de ninguém, nem mesmo  sendo um robô mal 
projetado. Eles começaram a se preparar para ir embora e 
desmontar os robôs, e aquele robô que conseguiu identificar 
a muda foi deixado para trás pois estava muito danificado 
por conta da queda, foram todos embora e ficando apenas 
aquele robô.  Um dia depois o robô veio a ligar novamente 
e infelizmente não tinha ninguém para o observar, ele 
voltou a tentar subir naquela pequena rocha para salvar 
aquela muda de árvore. Ele conseguiu chegar ao topo, e 
colocar aquela muda lá em cima e mais uma vez veio a 
desfalecer, um mês depois Arthur resolveu ir pegar aquele 
robô deixado para trás ao chegar lá, todos se deparou com 
um grande arvore no topo de uma rocha e o robô não estava 
mais no lugar da queda , eles  subiram até la para buscar 
o robô e levo embora. Logo foi divulgado a noticia do robô 
que mesmo debilitado não desistiu. Arthur e Beatriz foram 
convidados para participar do maior centro de mecatrônica 
do mundo, e finalmente teve um bom resultado e uma boa 
criação que valeu apena, anos depois o robô foi vendido e 
enviado a para analise!!  

AUTORA:
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Ainda há esperança!
     

No ano de 2024, durante a 3° Guerra Mundial 
mais especificamente 24 de abril várias 

bombas foram lançadas em uma área onde havia uma 
grande Usina Nuclear que foi destruída causando uma 
grande explosão. Muitas pessoas começaram a morrer 
e não havia mais natureza graças aos agentes nucleares 
que foram liberados com a explosão e com isso todos os 
representantes do mundo se reuniram para tomar uma 
decisão. Depois de longas 8 horas de reunião decidiram 
que o melhor seria mandar todo mundo para o espaço em 
uma grande espaçonave, a nave Mãe e então, depois de 
um tempo quando todo material nuclear perder um pouco 
de sua força eles voltariam.  

Após 56 anos do acidente, o conselho da Nave 
Mãe decidiu que já era tempo de voltar. Mas, ao invés de 
humanos seriam enviados robôs que teriam capacidade de 
gravar em tempo real. Após uma semana da noticia e alguns 
testes, foi enviada a primeira equipe composta por 30 robôs 
de alta qualidade. Assim que chegaram não duraram muito 
tempo, já que a radiação estava muito alta e os robôs ainda 
não tinham capacidade de aguentar tanta radiação. Uma 
segunda equipe foi enviada um mês depois, e estava bem 

A i n d a  h á  e s p e r a n ç a !
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melhor que a primeira, mais avançada, mais trabalhada e 
então durou mais tempo exatamente, 3 semanas e 5 dias.

Primeiramente os robôs foram enviados com o 
objetivo de saber como estaria a vida na terra, porém os 
robôs foram melhorados para procurar sinais de vida por 
lá. Após tantas falhas com a missão enviaram a terceira e 
ultima equipe. Composta por 50 robôs 10 vezes melhores 
que os primeiros. Porém assim que aterrissassem na 
terra, teriam 2 meses para achar alguma espécie de 
planta e colocá-la em um bom local para fazer com que 
ela crescesse.

Eles já estavam próximos da órbita da Terra, mas 
durante o percurso a nave onde eles viajavam foi atingida 
por um pequeno meteoro que acabou danificando toda a 
nave. Os cabos que conectavam a energia com toda a nave 
foram cortados, fazendo com que o núcleo da nave mãe 
parasse de funcionar. Os robôs foram programados com 
bastante tecnologia, chegando a ter um raciocínio maior 
que um humano, mas toda essa inteligência não serviria 
de nada já que não tinham como reparar os danos por falta 
de matérias, ou seja, teriam que contar com a sorte. A nave 
perdeu total controle e sem ele não puderam impedir que 
ela entrasse na órbita da terra, sendo então puxados pela 
gravidade.

A nave tinha capacidade de suportar certa quantidade 
de temperaturas sem ser danificada, mas a velocidade com 
que ela estava caindo era muito grande e não acabou 
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resistindo, pegando fogo graças a alta temperatura. Para 
esse tipo de situação os robôs tinham jatos em seu corpo, 
e ao perceberem o caos que estava aquela nave, decidiram 
sair pela saída de emergência.

A queda foi muito brusca, muitos não conseguiram 
suportá-la pois seus jatos acabaram não funcionando, 
outros o gás acabou, alguns pegaram fogo antes mesmo 
de aterrissar. Porem, um robô conseguiu resistir tempo 
suficiente para aterrissar e encontrar sinais de vida. Com 
ajuda da tecnologia muito avançada em sua programação, 
o robô conseguiu se comunicar com os cientistas que o 
criaram e antes de se desligar por falta de energia e pela 
quantidade de danos mandou o relatório de como a terra 
se encontrava: ”Não há muita vida, mas o suficiente para 
começarmos a voltar, logo toda radiação será eliminada e 
poderemos viver em paz”. 

Ainda há esperança!
Missão completa, 14 de julho de 2081.
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A forma de um pensamento 

Um robô criado para pensar de forma similar 
as pessoas, denominado Nikon, tinha um 

pensamento de que poderia um dia ser igual à um 
ser humano, com as mesmas características, mas 
ele não conseguia pensar ou agir da mesma forma. 
Em um dia os cientistas Glaymore e Johnsm decidiram 
enviar o robô à um planeta onde não tinha quase nada.

De repente o robô chega ao ponto desejado 
e  f i c a  p e n s a t i v o ,  c o n t i n u a n d o  à  c a m i n h a r. 
Mais à frente o robô acha uma planta em meio ao planeta 
que não tinha sinal de vida, mas a planta está meio 
descuidada por conta do clima não adaptado. Então o 
robô logo vê uma montanha em relação ao sol e pega 
a planta para plantá-la lá, logo ele começa a andar 
e pensa "se eu cansar?" "Deixarei de ser um robô?", 
chegando à montanha ele começa a escalar e deslizar, 
mas ele consegue subir ao ponto desejado. Chegando 
lá ele planta e depois de 5 anos cresce uma árvore. 
Depois do tempo que ele esperou pra árvore crescer ele 
finge  sentir-se cansado e para de funcionar e só se dá conta 
do que está acontecendo quando volta pro seu devido lugar.

Glaymore e Johnsm pensam até achar uma dúvida, 
"por que o robô cansou?" "Ele não era destinado à ser 
apenas um robô?”

Glaymore logo faz pesquisas junto à Johnsm 

A  f o rma  d e  um pe n s amen t o
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e não acha soluções, porque a verdade é que Nikon 
não sabia qual o sentido de ser um robô. Pra ele ser 
um ser humano era fantástico, imagina só, ser um 
humano e poder pensar e agir de forma que não esteja 
com uma conscientização de  que aquilo irá acontecer. 
Nikon foi desativado mas continuou com o pensamento de 
que seria fantástico agir de forma independente, depois do 
que quer que aconteça.

Depois de um certo tempo Glaymore e Johnsm 
reativam o robô e iniciam pesquisas nele sobre o acontecido 
e descobrem que o robô cansou por conta própria e 
decidem enviá-lo de novo ao mesmo lugar, chegando lá 
Nikon perde a noção do que aconteceu à um certo tempo 
e age de maneira normal e eles o trazem de volta.

Nikon permaneceu ativo por muito tempo e até serviu 
para as pesquisas dos cientistas, mas com o passar do 
tempo foi ficando velho e realmente ele começou a cansar, 
e ai surgiu o pensamento de que as vezes podemos pensar 
sobre as coisas na hora errada, mas com calma e aos 
poucos tudo vai agindo de forma correta.

Ele ficou muito velho e não prestou mais para 
pesquisas e então desativaram e ele foi desativado cansado 
de verdade, da forma que ele queria.
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Um menino que morava numa casa humilde

Era uma vez um menino que morava numa casa 
humilde, que tinha amor pelos seus pais e tinha 

o sonho de voar, então ele começou a se esforçar para a 
realização do sonho com meio de tantas descobertas ele 
foi descobrir cada vez mais sobre a astrologia e ao longo 
do tempo ele se preparou para trabalhar e se formar na 
NASA, assim que ele recebeu a noticia ele foi aceito pelo 
projeto da NASA , quando o foguete começou a decolar foi 
ai que ele se sentiu realizado ao fazer seu primeiro voou. 
Quando o foguete chegou ao espaço ele começou a lembrar 
daquele menino humilde simples que morava com seus pais 
e que se esforçou muito para chegar onde estar agora e no 
meio de tantos pensamentos ele voltou a realidade com o 
foguete dando problemas ao ver que o foguete estava em 
pânico ele se desesperou ao ver o foguete cair, enquanto 
o foguete caia os cientistas pensavam em alguma maneira 
dele sobreviver. Os cientistas viu que não tinha mais jeito 
esperavam algo acontecer ele pensou em algo que talvez 
pudesse o salvá-lo pegando o resto da cabine feito de aço 
e usou como escudo antes dele sair imediatamente do 
foguete ele arrombou a porta do foguete e se jogou usando 
o aço como escudo para que não fosse muito afetado 

Um men i n o  q u e  mo r a v a  n uma c a s a  h um i l d e
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pela velocidade da queda da atmosfera assim quando 
ele chegou a atmosfera já fraco ele teve uma lembrança 
de seus pais que disseram quando era mais novo que 
disse nunca se esqueça pelas obras de seu sonho você 
será lembrado pelo mundo inteiro ao lembrar disso ele 
derramou lágrimas após isso ele ligou o rádio e deu a 
ultima mensagem a todos que estava feliz e disse que a 
vida é muito curta para saber tudo sobre o universo e as 
maravilhas que há nele, e disse algo incrível ao seus pais: 
pai, mãe quando vocês olharem para as estrelas todas as 
noites, olhe em uma delas como a minha alma.
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Sem árvore, não há vida

Nesta estória que nos vimos há um robô que esta 
em um planeta sem vida humana ou vegetal, 

pois quando ele esta perto a desistir cansado ele se ajoelha 
e olha pro lado e encontra uma muda de planta, mais se 
esta planta continuasse ali ela iria morrer por causa que 
lá mal dava pra respirar porque não tinha ar, o robô olha 
adiante e vê uma muralha e lá encima tinha algumas 
nuvens, ele pega a muda da árvore pra levar lá pra cima 
pra a muda poder crescer. Então ele sobe e ao chegar na 
metade da montanha, ele cai porquê a mão dele esquerda 
escorrega, ele prefere cair do que largar a muda da árvore.

Quando ele chega ao topo todo machucado, ele larga 
a muda no chão e acaba morrendo, pois a muda que ele 
colocou lá em cima acabou crescendo e quando uma folha 
daquela árvore cai dele, ele acorda como fosse um sonho. 

Mas na verdade, aquilo iria acontecer porque ele 
foi feito para encontrar alguma vida no planeta, e se fosse 
possível ele iria morrer pra fazer o planeta recomeçar a ter 
vida, este é o objetivo deste robô.

S em á r v o r e ,  n ã o  h á  v i d a
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Projeto Anfuture 005

Anos atrás a NASA em parceria com alguns 
cientistas criaram um protótipo, a função desse 

protótipo era ser enviado para outro planeta para descobrir 
vida biológica, e elementos necessários para a vida, e 
também evolução para as pesquisas da ciência. 

Ao longo dos anos esse protótipo evoluiu, 
transformando-se em um robô, esse projeto recebeu o nome 
de Anfuture 005, ele passou por vários testes, cada um 
deles era uma forma para saber se o robô estava preparado 
para passar por situações perigosas durante a viagem, e no 
planeta que seria direcionado. Essas situações poderiam 
ser tempestade de areia, de meteoros ou até mesmo 
algum problema em seu sistema, mesmo com a tecnologia 
muito avançada sua capacidade não era ilimitada, então 
ele precisava passar por muitas situações inesperadas e 
duradouras Após anos de muitos testes e estudos o projeto 
Anfuture 005 foi publicamente exposto e aprovado pelos 
diretores da NASA, muitas perguntas surgiram, tais como: 
quando iriam mandar o robô ao espaço, ou qual séria o 
planeta  escolhido para ser pesquisado, entre outras.

Depois de algumas pesquisas para saberem 
quando iriam mandá-lo e qual séria o planeta de destino, 

P r o j e t o  A n f u t u r e  0 0 5
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foi feito então, um último teste não muito importante, mas 
necessário. Um cientista elaborou um vídeo, neste vídeo 
havia um robô parecido com o Anfuture 005, vagando pelo 
planeta escolhido à procura de algo que pudesse fazer 
parte da sua missão, após dias de procura ele avistou 
uma pequena planta, parecia inacreditável, mas fazia parte 
da sua missão salvá-la para que  ela pudesse germinar, 
e futuramente nascer novas mudas dela. E o quanto foi 
difícil para o robô levá-la para um lugar onde poderia haver 
os nutrientes necessários para que ela pudesse crescer, 
mesmo sendo um planeta desconhecido. Mas o quanto foi 
gratificante ter salvo aquela simples planta, por mais que 
aquilo fizesse parte de sua missão. 

O vídeo foi salvo na memória do Anfuture 005 para 
que ele lembrasse da missão, e que muitos dependiam do 
sucesso dela.
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O Robô E A Muda

O sol estava queimando no céu daquele deserto 
pobre e mortífero a caminhada era longa e 

bastante cansativa, a dias o robô estava na estrada, por 
sorte ele não conseguia sentir calor cansaço ou outras 
sensações humanas, por que ele foi projetado apenas 
para servir os mortais e não havia recebido a dadiva e a 
maldições de sentimentos. 

Poderia dizer isso de toda a linha de produção do 
robô e dos outros do bando, mas não dele não do Lely, sei 
que isso pareça mentira mas o Lely era diferente de todos 
os outros, nele havia um jeito inexplicável ele tinha controle 
próprio, seus criadores tentaram reparar o erro mas não 
adiantou o Lely extremamente especial.

Você acredita que só existimos para cumprir uma 
missão destinada a nós? Não? Pois passe à acreditar meu 
amigo  só existimos para o mundo. 

Como todos sabem aqueles que se rebelam ou são 
diferentes a sociedade os despreza ou destrói no caso 
do Lely seus criadores o quiseram desativado, pobre 
robô. Mal sabia sua criação era incrivelmente forte e de 
uma inteligência inumana, Lely lutou com toda sua força 
contra um exército de robô sem sentimentos de robô frios 
e sangrentos criados apenas para destruir e servir aos 
humanos, mas ele conseguiu escapar vivo, ele conseguiu 
fugir daqueles dias horríveis em busca da liberdade e 

O  R o b ô  E  A  Mud a
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sobrevivência Lely não podia padecer ainda, por que ele 
tinha uma missão importante.

O calor era intenso e Lely estava danificado pelas 
inúmeras lutas que travou para viver ele era diferente, 
mas continuava sendo um robô. Lely estava todo sujo 
e praticamente se arrastando pelo chão daquele terrível 
deserto. Sem forças ele caiu de joelhos ele tentou se apoia 
mas a tentativa foi inútil. 

Ele olhou pra o lado esquerdo e só viu areia e uma 
paisagem do deserto não havia abrigo naquele lugar, sem 
muita esperança ele olhou para a direita e se surpreendeu 
com que viu. Em meio a um deserto e entre as rochas 
estava uma muda florescendo lutando para sobreviver. 

Um pequeno reflexo do robô... Lely se identificou e 
então se aproximou “como ainda havia vida num deserto 
mortífero?” pensou o robô. E então teve a ideia de levá-lo 
consigo e procurar um lugar mais fértil para a tal muda e 
até para si mesmo.

Já era difícil seguir sozinho e com a muda ficaria 
ainda mais, porém ele tinha que conseguir essa era real 
missão dele, se salva e salvar a muda, e então ele continuou 
a sua longa jornada.

Já não bastava a dificuldade do deserto, havia uma 
grande montanha no caminho e ele sabia que no topo 
dela era o local perfeito para viver, pois a altitude era fria e 
confortável. E isso o motivo ainda mais e então ele subir e 
subiu com a muda nas suas mãos mecânicas e aos poucos 
ia perdendo a carga e enfraquecendo, mais valia apena, sim 
valia apena por que aquela era a missão destinada a ele.

O caminho não foi fácil, não foi agradável mas ele 
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conseguiu chegar no topo da montanha e sua ultima carga 
de bateria acabou e aquele foi o fim do robô, morrer para 
salva-se e a muda... Nem toda historia tem um final feliz 
mas todas ela nos trazem uma lição.

Com  Lely morto um grande e maravilhoso milagre 
da vida aconteceu a muda que ele havia salvado e antes de 
padecer plantado. Foi aos poucos florescendo, crescendo e 
dando lindos e gostosos frutos e juntos com ele novos robôs 
surgiram, como? Não sou a melhor pessoa em explicar só 
aconteceu! como eu disse o milagre da vida.

Lely Poderia ter seguido em frente sem a tal da muda, 
talvez ele teria sobrevivido mas do que adiantaria afinal? 
Qual seria o proposito dele no mundo? Hoje em dia Lely 
padece sobre a sombra de uma grande e saudável árvore, 
sob sua razão da vida, á espera de outra pessoa ou outro 
ser com a missão de revivê-lo. 

Qual a moral disso tudo? Sacrifícios são necessários 
pra alcançar a vitória.
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Adastra – História 
 

 Naquele certo dia um menino completou ano, 
seus pais eram muito pobres mais conseguiram fazer um 
aniversário para ele, seu desejo era ser um  astronauta, todos 
os dias ele estava brincando com seu foguete de madeira,  
então ao passar do tempo ele fez cursos e decidiu estudar 
a ciência, conseguiu se alistar para ser astronauta, foi 
chamado para sua primeira viagem a Lua, então chegando 
o dia ele se preparou e foi até onde ele ia partir, entrou onde 
ele iria a Lua e partiu, chegando na Lua ele percebeu que  
ninguém teria ido lá, pois ele colocou uma bandeira 
mostrando que a quem  fosse lá, saberia que já tinha 
vindo outra pessoa, depois de alguns, dias ele já  
estava se adaptando àquele lugar, que era muito diferente 
de onde ele mora, ele fez pesquisas, viajou para outros 
planetas, etc.
 Logo depois que ele chegou na Lua, precisou viajar 
até Marte para fazer pesquisas se existia algum tipo de 
vida, então ele fez e descobriu que ninguém habitava ali, ele 
voltou para a Lua para terminar suas pesquisas por lá, logo  
após ele teve que voltar para sua casa, porque já tinha 
feito todas as pesquisas, e também estava com muitas 
saudades da família dele. Ele se comunicava todos 
os dias com as pessoas que gerenciavam a viagem 

A d a s t r a  – H i s t ó r i a



|  Antonio Manoel P. V. N. Costa78

dele, e perguntava toda vez como estava a sua família, 
seu pai e sua mãe, eles queriam muito bem ao seu 
único filho que agora é um astronauta, então ele voltou 
chegando lá falou a todos que ele foi o primeiro homem 
a pisar na Lua, ficou muito famoso entre todo o Brasil, 
todos queriam lhe conhecer, tirar fotos, dar autógrafo.  
 Fez muitas outras viagens, conseguiu ganhar 
dinheiro e ajudou a sua família, e a os necessitados, a 
sua família tinha apenas uma casinha mais ele conseguiu 
ajudar seu pai e sua mãe e se ajudou também, depois 
decidiu também fazer alguns  projetos científicos, passou 
o tempo, foi ficando mais velho e teve que arrumar uma 
esposa para que pudesse cuidar dele enquanto vivesse, 
ele casou teve um filho e seu filho seguiu seu mesmo 
caminho.
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O único que resta
          

Em um planeta que tinha acabado de ser devastado 
por fenômenos naturais, acaba de despertar 

“Sitan”, uma espécie de cyborg criado com uma tecnologia 
muito avançada por extraterrestre que existiam naquele 
planeta.

Quando a catástrofe ocorreu a maioria dos seres 
vivos daquele mundo tinham sido destruídos, e o que restou 
foram vários cyborgs criados pelos seres daquele planeta que 
acabaram sobrevivendo.

Sitan era um deles, que tinha se perdido de todas as 
outras que tinham sobrevivido á catástrofe. Ele caminha por 
um mundo deserto sem esperança quando encontra uma 
planta que tinha resistido a todos ocorridos, lhe dando mais 
esperança, em tão ele pega a planta e no mesmo instante o 
cyborg não resiste a tanto cansaço e acaba caindo. 

O tempo passa coisas estranhas começam acontecer; 
a carcaça do cyborg desaparece o que resta é a planta já bem 
desenvolvida, e ao redor dela voa plantas idênticas certamente 
da mesma espécie, no final Sitan desperta entre vários 
cyborgs e é revelado que tudo não passou de uma sequência 
de sonhos do passado, onde a planta o representava ele 
próprio quando tinha despertado da catástrofe.

Então os outros cyborgs eles se juntaram a Sitan e 
começaram a repovoar o planeta com maquinas robóticas 
criados por eles mesmos.

O  ú n i c o  q u e  r e s t a
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Um sonho de conhecer um mundo lá fora

Uma admiração inexplicável, intensa e admirável 
o garoto Henry sentia por aviões. O fator de 

algo está distante da terra, o encantava, estar dentro de 
algo que estaria “voando” ao seu ponto de vista era algo 
mágico. No aniversário de 10 anos, Henry teve o prazer de 
ganhar como presente um avião de madeira. Após ganhar, 
enquanto brincava, imaginou estar comandando aquele 
avião, que havia ganhado de presente, era uma sensação 
única e prazerosa poder brincar e chegar perto do que ele 
imaginava ser a real sensação de comandar um avião 

O tempo passou, mas o seu gosto e a sua vontade 
de comandar algo aéreo não passou, e permaneceria 
constante em sua vida. Com muito esforço e determinação 
Henry fez parte do exército aeronáutico, como conquista 
teve honra de participar do CCCP, onde conseguiu a 
realização do seu sonho, ir ao espaço como pesquisador, 
em uma nave. A emoção foi tanta que ele imaginou 
estar vendo seu avião que ganhou na infância, o que lhe 
provocou uma forte emoção e o deixou realizado. Tudo 
ocorria perfeitamente bem, a sua ida ao espaço, quando 
os pesquisadores observaram que havia um erro, que 
poderia colocar a vida de Henry em risco, se desesperaram 
quando viu que em uma grande parte do painel de controle 
daquela máquina havia pegado fogo, deixando Henry 
assustado com aquele situação. Observando assim, um 

Um s o n h o  d e  c o n h e c e r  um mundo  l á  f o r a
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acionamento intempestivo. Causado por uma importante 
peça que foi colocada de maneira incorreta no motor, pôr 
os responsáveis da construção daquela máquina em que 
Henry estava, infelizmente já não tão próximo a terra, o 
que tornou impossível a sobrevivência dele, e já tarde 
demais para alguém fazer algo que prevenisse aquele 
trágico acidente. A ciência eficaz, nos traz vantagens e 
nos fascina. Nesse caso, necessitou apenas de uma falha 
humana, para que tudo isso de fascinante tivesse um fim, 
provocando assim, a morte daquele garoto admirador de 
aviões e que com muito foco e sem dúvidas ajuda da própria 
ciência foi longe, e com a realização do que sempre mais 
desejou teve sua vida tirada. 
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Um Sonho Espacial

Um pequeno garoto que sonha em viajar para o 
espaço. Ele fica parte do seu tempo brincando e 

desenhando com seus irmãos, ele desenha o planeta Terra 
e algumas naves em volta. Seu pai e sua mãe percebem 
os desenhos dele, e logo descobrem esse gosto que o 
garoto tem então seu pai resolve dar um avião de madeira 
para ele, o garoto brinca com seu avião, e cada vez mais 
aumenta seu sonho e seu gosto em se tornar um astronauta 
e conhecer o espaço, mas não sabendo ele que isso pode 
ser muito perigoso, certo dia ele completa ano. Seus pais 
comemoram muito seu aniversario e da de presente outro 
avião de brinquedo para o garoto, até que chega à hora de 
cortar o bolo e de apagar as velas para fazer o seu pedido, 
o garoto ansioso para pedir o que mais queria, fecha os 
olhos e faz seu pedido, nesse seu pedido ele quer ver 
como é a vida de um astronauta no espaço e logo começa 
a sonhar. No seu sonho, ele estava correndo e brincando 
com o avião que ganhou do seu pai. 

No sonho ele passa por várias fases da vida infância, 
adolescência até torna-se um adulto para finalmente ser um 
astronauta, depois de muitos testes ele consegue passar 
com muito sucesso. Depois ele começa a fazer vários 
treinamentos, passa um tempo ele vai para uma viagem 
ao espaço que era o que ele, mais queria e sonhava, o seu 
foguete parte para a viagem no espaço, mas quando ele 
sai da atmosfera da Terra sua nave começa a apresentar 

Um So n h o  E s p a c i a l
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problemas todos os que estão envolvidos na Terra tenta 
de tudo para controlar, mas não conseguem porque sua 
nave não tinha muita tecnologia como às naves de hoje 
em dia tem. 

No silêncio do espaço só da para escutar uma 
explosão de um dos satélites que atinge a nave e a destrói 
em pedaços e o foguete começa a cair de volta para a 
Terra, caindo em alta velocidade, enquanto isso na base 
de controle eles acompanham o foguete cair, ao descer 
na atmosfera da Terra, a nave começa a pegar fogo e a 
soltar vários pedaços no espaço. Mas antes de ver o pior 
acontecer ele acorda do seu sonho olha para o lado e 
vê seus pais comemorando o seu aniversario felizes por 
comemorar mais um ano de vida do seu filho, com o sorriso 
no rosto o garoto abraça seus pais como se não houvesse 
amanhã e vai subindo para o seu quarto pensar um pouco 
sobre aquele sonho que teve. Ele pensa que se preocupou 
tanto em viajar para o espaço que nem parou para pensar 
na sua família e nas consequências que essa sua viagem 
poderia causar para ele, que agora só quer aproveitar sua 
infância com seus pais e irmãos.
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Tabula Rasa - O Robô

TABULA RASA foi um robô inventado pela NASA 
para viajar para outros planetas com um propósito 

de saber se haveria algum tipo de vida em outros planetas a 
NASA mandou o robô para um planeta ainda desconhecida 
que passou a ser chamado de planeta DOKIO só que a cápsula 
que TABULA RASA viajou deu um problema na comunicação. 

A NASA pensou que a cápsula não teria chegado no 
planeta DOKIO,TABULA RASA fez o seu dever que era saber 
se haveria algum tipo de vida nesse planeta, lá em DOKIO avia 
fungos, bactérias, sais minerais e H2O que a NASA não sabia 
que teria enganchado uma semente nas engrenagens quando 
TABULA RASA desceu e deixou caio a semente cair, depois 
que ele fez oque foi feito pra fazer ele voltou para a cápsula é 
passou dias e nada da máquina volta para o planeta ele abriu 
a cápsula é viu o pé de árvore e pegou o pé e o levou para a 
cápsula é ele percebeu que ele estava ficando sem energia 
(descarregando), e levou o pé para o topo da montanha, 
na subida ele foi ficando mais fraco e continuou até quando 
chegou no topo, o robô fico sem energia e descarregou por 
completo, e foi passando os dias, foi quando a NASA resolveu 
fazer outro robô e mandar  ele para resgatar o TABULA RASA e 
o trouxe de volta e botaram ele na máquina para carregar e foi 
resolvido o problema, e TABULA RASA continuou sua jornada 
visitando planetas e descobrindo se a vida neles.

T a b u l a  R a s a  -  O  R o b ô
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Um Garoto que sonhava ser Astronauta
  

Havia um garoto que sonhava ser astronauta, e no 
dia do seu aniversário seus pais pediram que ele 

apagasse as velas do seu bolo e fizesse um pedido, e ao 
fechar os olhos ele se viu  já adulto em um grande foguete 
decolando para outro Planeta e de longe foi possível avistar 
o planeta Terra imenso e azul ele estava muito feliz.

E de repente ele se lembrou de quando era criança 
e brincava com seu aviãozinho durante essa lembrança ele 
abriu os olhos e viu que tudo não passava de um sonho.

Um Ga r o t o  q u e  s o n h a v a  s e r  A s t r o n a u t a
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Um Sonho
  

Era o auge de  outubro .  O dia estava  lindo, o 
tempo estava cheio de nuvens, e os pássaros 

estavam cantando. Naquela linda tarde olhei para o céu 
mais uma vez, e imaginei-me nele, foi uma sensação tão 
boa! tão viva, decide soltar minha imaginação, resolvi 
desenhar para mostrar aos meus pais. Nós iríamos 
nós reunirmos para comemorar meu tão esperado 
aniversário. Depois que mostrei a eles, fomos partir o bolo, 
na hora de apagar as velas minha mãe me incentivou 
a fazer um pedido, eu fechei meus olhos tão fortes e 
com tanta esperança de que um dia eu subiria em um 
avião, ou melhor em um foguete, e dali veria a Terra. 
 O tempo foi passando e cada vez crescia, até que 
um dia meus pais decidiram me por em um colégio interno, 
quatro anos depois voltei com a decisão de me alistar 
no exército, fiz o teste de sobrevivência, resistência e 
inteligência intelectual. Um mês depois recebi uma carta com 
a informação de que passei, nos testes. Não perdi tempo, fui 
me preparar imediatamente. Embarquei no primeiro ônibus, 
meu coração estava saltitante de alegria, poderia ser um 
passo dado para a realização de um sonho de criança 
 Aos 30 anos pus-me  como  voluntário  para  o 

Um So n h o
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experimento de  um foguete, entre  as  duas  mil  pessoas  
que  estavam  concorrendo  comigo, eu aparentei ter melhor  
estrutura  física  e  intelectual.

  No  dia  23  de  dezembro  de  1964  às  8H da  
manhã   fui designado  com  a  única a finalidade  de  viajar  
pelo  espaço,  a  fim  de consertar  o  satélite  que  havia  
sido  danificado  por um  asteroide. 

Parecia até um sonho, achei que esse dia nunca 
chegaria, mas finalmente, ao chegar lá, percebi que a  
minha  nave  não  aguentou  tamanha  pressão e  começou 
a  se  soltar  por  partes  e  rapidamente a  cair em  uma  
velocidade inexplicável,  sem  saber  o que  fazer,  apenas  
fechei   meus  olhos  e  agradeci  em  meus   pensamentos   
por  ter  conseguido  realizar  o  sonho  de um  dia  viajar  
pelo  espaço.           
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Em busca de redenção

Essa é a história de como eu, Simon Johnson 
falhei. Eu falhei ao acordar aquele dia, falhei nas 

minhas atitudes e miseravelmente falhei em salvar meu 
amigo Loala. A partir daí eu errei na minha redenção, errei 
ao acreditar na existência de um criador lá em cima. Foi 
uma teia de erros que me fizeram fraco.

Ao ler essa história peço que, por favor, não me 
julgue, eu fui egoísta e deveria ter me entregado, mas ele 
morreu não é mesmo? Se eu me entregasse eu perderia 
a minha chance de remição. Afinal se coloque em meu 
lugar. O que você teria feito se acidentalmente acabasse 
com a vida do seu melhor amigo? Não foi sua culpa, foi 
um acidente.

Chame-me de egoísta se quiser, mas ao contrário 
de Loala eu tinha a vida inteira pela frente. Era de perto 
o melhor e mais preparado astronauta, eu havia lutado 
muito para chegar onde estava. Eu deixei a estação limpa, 
verifiquei cada equipamento e realizei diversas caminhadas 
espaciais e agora tudo isso estava valendo à pena, 
logo iria ter a maior missão espacial da minha carreira. 
Eu merecia isso e sei que Loala me perdoaria se pudesse. 
Ele ficaria orgulhoso quando eu completasse a missão, 
então eu fiz o certo, não é mesmo? 

Não havia provas contra mim, acreditavam que ele 
acidentou-se em uma de suas trilhas e isso é a verdade, 

Em bu s c a  d e  r e d e n ç ã o
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parte da culpa é dele. Se não fosse sua insistência eu não 
teria aceitado ir com ele naquela manhã, mas meu mano 
era teimoso e insistiu demais, então eu distribuo parte da 
culpa.

04 de julho de 3030

Eu acordo com uma batida forte na porta e um grito 
de longe. É meu dia de folga, mas apenas uma pessoa sabe 
disso e é exatamente Loala. Boa parte de nossas vidas 
passamos juntos, ele é o irmão que nunca tive, crescemos 
juntos até que eu fui para faculdade e Loala resolveu viajar 
o mundo e prestar serviço comunitário, bem característico 
dele, visto que sempre foi muito ligado a natureza e adorava 
se aventurar por diversos parques. Á medida desse tempo 
sempre consegui manter contato e ao término da minha 
faculdade fomos morar em cidades próximas um do outro.

Hoje, Loala resolveu que nós iríamos fazer trilha no 
parque Yellowstone. É um enorme parque conhecido por 
causa de suas fontes hidrotermais, que recebe milhares 
de turistas todo ano, porém nessa época do ano costuma 
estar vazio. É um parque perigoso, é preciso muito cuidado 
com os jatos de águas extremamente quentes ao redor, 
principalmente se você não for da localidade, contudo vale 
a pena trilhá-lo para observar esse grande espetáculo. 
Sinceramente eu fiquei chateado, era o meu dia de folgas 
em meses e eu preferia ficar em casa e relaxar, mas 
não queria desapontar Loala e no entanto estava sendo 
divertido. Em algum momento lembro que Loala quis 
apostar uma corrida, o que sempre acabava com ele me 
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trapaceando e ganhando, mas eu já conhecia seu truque 
e dessa vez ele não me ganharia.

Paramos abruptamente e preparamo-nos para a 
largada, eu já havia arquitetado um plano e pela expressão 
Loala também. Contei alto três segundo até que dei a 
partida, como eu esperava Loala saiu ganhando correndo 
ao redor dos jatos de água que disparavam de cada trinta 
a noventa minutos. A cada passada eu me aproximava dele 
e cada vez que eu o acompanhava ele ardilosamente dava-
me um empurrão que me desequilibrava, até que por fim 
consegui me manter páreo a ele acertando-lhe em cheio 
no seu lado e foi quando ele caiu, para a minha desgraça 
direto no chão, em cima de uma fonte de jato quente já 
em erupção.

Meu primeiro instinto foi me afastar das fontes, 
tremendo eu corri com todas as minhas forças até voltar 
pra casa. Eu não consegui processar, certamente Loala 
não resistiu, pois os jatos chegam a 194° fahrenheit. 
Essa noite e duas noites após àquela eu passei em 
claro remoendo o que eu fiz e qual atitude deveria 
tomar a partir daqui. Eu deveria fazer o que um bom 
homem faria e me entregar, mas eu poderia perder muita 
coisa, inclusive a minha missão pela qual lutei tanto. 
Semanas se passaram até que recebi uma ligação para 
me informar do paradeiro do meu amigo ‘’desaparecido’’, 
acharam que ele em uma de suas trilhas se atrapalhou 
e caiu sozinho nos jatos, como não havia provas muito 
menos testemunhas do contrário a história ficou por essa 
mesma e eu como o mentiroso que sou fingi minha voz de 
surpresa, mal sabia eles que meu luto já havia começado 
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no dia quatro de julho, quando eu, Simon, empurrei meu 
melhor amigo para a morte.

20 de setembro de 3030
 

 Por fim chegou o dia da tão sonhada missão que 
consiste em chegar até marte. Ansioso é pouco para 
descrever a sensação que estou sentindo, finalmente após 
todo esse tempo em que Loala se foi eu consegui ter um dia 
de alegria. Hoje eu encaro como o dia da minha redenção, 
irei fazer algo em troca da humanidade para vingar o terrível 
erro que cometi com Loala. Este é o momento da libertação 
de toda a minha culpa.

Finalmente eu escuto os ruídos abaixo de mim. 
Chegou a hora do lançamento do foguete onde estamos eu 
e mais alguns tripulantes finalmente a caminho de marte. 
Com o passar do tempo começo a me sentir enjoado, mas 
fui treinado para isso, sendo assim resisto ao enjoo durante 
os dias que a passam. Todos estão apreensivos quanto à 
chegada em marte.

Nossa chegada em marte é um sucesso, obtemos 
amostras, pensamos em novas tecnologias para que por fim 
possamos habitar o planeta vermelho, até que finalmente 
estamos voltando para a Terra extremamente alegres pelo 
avanço que vamos ter. A minha excitação só aumenta a 
cada hora, estamos muito perto da Terra e nesse momento 
eu penso em quanto sucesso irei ter, dinheiro, juntamente 
com as excitante descobertas que iremos fazer, no entanto 
meus pensamentos são atrapalhados por um acidente, ao 
entrar em órbita terrestre a nave começou a pegar fogo. 
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Eu sinto um calor horrendo, neste momento, tão perto da 
nossa casa e tão perto da morte eu me pergunto se Loala 
se sentiu assim.

Como se sente um homem na hora da morte? Será 
que Loala, assim como eu soube que morreria naquele 
milésimo de segundo? Nos meus últimos minutos, cruzei 
meu olhar para toda tripulação e vi cada um dos olhares 
desesperados. Eu por fim, aceito meu fim como pagamento 
pela vida que tirei. Veja que ironia, morri de forma parecida 
da que matei.
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O Robô e a Planta

O Brasil acaba de descobrir um novo planeta. 
Então decide averiguá-lo, para ver se tem seres 

vivos e então manda um robô com uma câmera que grava 
tudo o que se passa lá. Depois de quase cinco meses em 
viajem ao tal. A viagem foi tranquila, tudo OK. Assim que 
ele chegou já tinha que começar a sua missão, e lá foi ele 
descobrir as coisas que tinha lá, acaba que ele encontra 
uma mudinha quase morta e ele acaba de ter uma nova 
missão que era salvar ela, ele ficou muito triste em ver o 
estado da muda, entretanto o pessoal do laboratório ficou 
feliz, pois se tinha uma planta viva lá era porque tinha 
oxigênio.

De tanto ele andar ele acaba ficando com a bateria 
fraca e então resolve parar para a sua bateria carregar, pois 
o carregador dele é feito de placas solares, isso é, o sol 
bate as placas absorvem sua energia e ele se recarrega 
para continuar com suas missões. E isso se estende por 
vários dias. Quando ele está totalmente carregado ele ai a 
luta de novo e  ele consegue chegar no topo da montanha, 
mas só que bater um forte vento forte e  acaba caindo todo 
descarregado. Quando o robô “acorda” depois de alguns 
dias e fazer todo o processo novamente ele finalmente  
consegue chegar lá no topo, depois de tanta luta... Claro 
que ele fica feliz, pois sabe que finalmente está perto de 
finalizar uma das suas missões com sucesso.

O  R o b ô  e  a  P l a n t a
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Quando ele chega ele vai conhecer o “terreno”, vai 
andar pelo o topo da montanha que é grande e procurar o 
melhor lugar pra plantinha. Após ele andar muito consegue 
achar um lugar cem por cento favorável para a muda, ele 
planta e logo após se descarrega completamente. E anos 
depois de apagar ele acorda e ver que a mudinha tinha 
virado uma  árvore, e que tinha gerado muitas sementes e 
que tinha nascido muitas árvores frutíferas, e boa parte do 
planeta estava coberto por árvores. Foi quando o robô  viu 
que sua força de vontade de salvar a planta deu muito certo.

 Ele logo mandou o seu sinal avisando que a missão 
de achar um planeta habitável tinha sido concluída com 
sucesso. Anos depois do sinal ter chegado no laboratório, 
alguns cientistas foram enviados para o planeta para ver 
como era o planeta de perto, e chegando lá eles viram que 
era ótimo para ser habitado. O planeta foi estudado mais a 
fundo parar ter cem por cento de certeza que ele poderia 
ser colonizado (habitado), mesmo menor que a Terra. E 
ao decorrer deste estudo foram ver que ele era livre de 
radiação e muito ar puro. O laboratório enviou mais pessoas 
para ir morar lá e animais também.

Anos depois dos primeiros habitantes ter se 
instalados aconteceu um acidente um pouco grave, que 
poderia afetar a vida nesse planeta. Foi montada uma 
equipe nativa para resolver esse problema, e eles se saíram 
muito bem acabaram com o problema, que era material 
tóxicos sendo descartados em lugares inapropriados. O 
planeta tinha uma tecnologia de ponta, tudo era de ponta, 
a educação, a internet, saúde, etc. Enfim o planeta deu 
muito certo, graças ao esforço de todos e inclusive do 
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robô, todos estavam felizes se sentindo na terra aonde 
eles nasceram. Mas não demorou a nascerem os primeiros 
bebês no planeta, e eles eram normais.

Os animais tiveram um pouco de dificuldades de 
morar lá, pois ele perceberam algumas diferencias da Terra, 
mas acabaram se acostumando ao decorrer do tempo 
e como os humanos acabaram tendo os seus “bebês” 
também, todos estavam vivendo em paz e harmonia. Um 
grande defeito que no outro planeta  tinha e aqui não tinha 
era as diferenças, todos eram iguais a todos e isso acabou 
tendo um grande resultado em não ter brigas e mortes. Lá 
também não tinha ladrões até porque como eu descrevi 
todos eram iguais a todos, ninguém era rico ou pobre, 
branco ou preto.
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S o b r e  o  o r g a n i z a d o r

 É pai de Karolina Mirella, cursa o Mestrado 
Profissional em  Astronomia pela Universidade 

Estadual de Feira de Santana(UEFS), tem Especialização 
em Ensino de Física Moderna voltado para o Ensino Médio, 
pela Universidade de Brasília (UnB) (2007) e é graduado 
em Licenciatura Plena em Física pela Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) (1998).
 Atualmente é professor concursado, pelo Governo 
do Estado da Bahia, atuando no Centro Territorial De 
Educação Profissional De Itaparica – CETEPI 1, em Paulo 
Afonso. Seu trabalho é baseado na interdisciplinarização e 
contextualização cotidiana da Física e da Astronomia em 
suas aulas e nos seus projetos, levando os seus alunos a 
visitarem usinas hidrelétricas, laboratórios de ciências e 
a observatórios astronômicos.
 Em seus quase 20 anos como profissional, sempre 
procurou dinamizar sua forma de ensinar, unindo tecnologia, 
experimentos, musica e leituras de livros, incentivando 
a todo momento a seus educandos a mostrarem seus 
talentos artísticos e intelectuais.

S o b r e  o  o r g a n i z a d o r
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