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Augusto Emílio Zaluar: bactérias em meteoritos e a possibilidade de
vida no Sol5
A possibilidade da existência de extraterrestres desperta a curiosidade no homem há muitos séculos, e não foi diferente no Brasil:
apesar de pouco conhecidos, pelo menos três intelectuais brasileiros
trabalharam com a hipótese de vida extraterrestre, sendo os pioneiros
brasileiros da astrobiologia. Augusto Emílio Zaluar, Flavio A Pereira
e Rubens de Azevedo publicaram suas ideias antes da formação de
um campo de pesquisa acadêmico em astrobiologia no Brasil, assim
são pioneiros na pesquisa astrobiológica em nosso país. Fazem parte
de uma pré-história desta disciplina, ou seja, são ―astrobiológos‖ antes
da existência da consolidação desta disciplina na academia brasileira.
Seus escritos revelam para o historiador da astrobiologia no Brasil um
interesse, já no século XIX, pela hipóteses de vida extraterrestre,
mesmo que a academia brasileira não tenha incorporado a astrobiologia como campo de estudos até os anos oitenta.
Augusto Emílio Zaluar (1826-1882) nasceu em Lisboa em 14
de fevereiro de 1826. Poeta e jornalista, deixou Portugal em 1850 para
tentar a vida no Brasil, naturalizando-se brasileiro em 1856. Fez parte
das redações do Correio Mercantil e do Diário do Rio de Janeiro, e, em
Santos, da Civilização.
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Zaluar participou intensamente da vida intelectual brasileira,
foi sócio da Sociedade Auxiliadora da Indústria, entidade voltada ao
incentivo da atividade industrial e científica no Brasil; do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), maior entidade científica
brasileira no Império; do ―A Arcádia Fluminense‖, grupo de literatos;
além de sócio correspondente do Observatório Nacional.
Escreveu livros de poesias (Revelações e Dores e flores), relato de
viagem (Peregrinação pela Província de São Paulo 1860-61) e livros sobre o
processo da indústria e inovação (Exposição Nacional Brazileira de 1875).
Em 1875, escreveu o primeiro romance de ficção científica brasileiro,
O Dr. Benignus. Esse livro foi escrito seguindo os moldes dos romances
científicos de Júlio Verne, escritor apreciado por Zaluar.
O Dr. Benignus, nome do personagem central do livro, é uma
afirmação da ideologia presente na sociedade brasileira, e mesmo
ocidental, do século XIX, que, influenciada pelo positivismo de Augusto Comte, via na ciência uma empreitada benigna (boa) que levaria o homem a um novo mundo — ideia defendida também no Brasil
pelo Imperador D. Pedro II. No decorrer do texto, Zaluar apresenta
um balão dirigível e lâmpadas elétricas; trabalha com diversas hipóteses sobre a origem do homem, defendendo que os primeiros hominídeos teriam origem no Brasil; e divulga as recentes ideias darwinistas
sobre a evolução humana. Mas, para efeitos deste texto, nos concentraremos em sua descrição sobre seres extraterrestres.
No romance, o dr. Benignus envia uma carta a Camille
Flammarion, importante autor francês, mais conhecido no Brasil por
sua ligação com o movimento espírita iniciado por Allan Kardec.
Flammarion foi um importante divulgador da astronomia, escritor de
ficção científica e autor do clássico ―A Pluralidade dos Mundos Habitados‖, texto que serve de referência para Zaluar ao imaginar seus
extraterrestres.
O Dr. Benignus escreve que está decepcionado com o ser
humano, ―ente incompleto, que tem a vaidade de supor-se o modelo
mais perfeito e definitivo da natureza universal‖. Explica os motivos
que o levaram a viver numa fazenda que comprou em Minas Gerais e
descreve o céu do lugar, aproveitando para mostrar seus conhecimentos de astronomia.
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Mais tarde, descobre em uma gruta uma folha seca de papiro
com um rosto redondo desenhado, do qual saem dezenas de raios,
simbolizando o Sol. Abaixo da figura, a legenda: ―À pora‖. O doutor
pressente tratar-se de um prenúncio de ―assombrosas descobertas‖.
Após estudar a misteriosa folha de papiro, ele faz uma longa dissertação sobre a importância do Sol e especulações sobre a possibilidade da
existência de vida naquela estrela e nos outros astros.
É verdade, por que não serão o Sol e os outros mundos habitados? A Terra, em que nós existimos e encerra tantas maravilhas,
não passa, no entanto de um ponto insignificante no espaço. Sem
falar em Mercúrio, Vênus, Marte, que são relativamente pequenos,
por que razão Júpiter, que é 1.400 vezes maior que a Terra, Saturno, cingido de seus círculos gigantescos, e acompanhado por oito
luas, distando de nós de tal modo que somos para ele quase invisíveis, Uranus, 29 vezes maior que o globo terrestre e finalmente
Neptuno, 100 vezes maior que nosso mundo e afastado dele um
milhar e cento e cinquenta milhões de léguas, por que motivo não
serão eles habitados? (ZALUAR, 1994, p. 89)

Pesquisando nos livros, o doutor descobre que, em língua
tupi, ―À Pora‖ equivale à expressão latina ―Ecce incolae‖ e que significa: ―aqui há gente, aqui está povoado, aqui há habitantes‖; a prova,
para ele, da existência de vida no Sol. Depara-se então com duas alternativas para resolver o problema, que ele expõe a Katini: ―ou irmos
nós ao Sol, ou vir o Sol ter conosco‖ (ZALUAR, 1994, p. 92).
O doutor então decide observar o Sol em busca de uma resposta. Para observar melhor esse astro, ele planeja uma excursão ao
interior do país, onde poderá encontrar um ponto de observação mais
adequado.
Entende o eminente astrônomo, e com razão, que não é nas
grandes cidades europeias, onde a atmosfera está sempre viciada
por grande quantidade de vapores estranhos, e cuja densidade intercepta os raios da luz, produzindo notáveis alterações nos oculares, o lugar mais apropriado para estabelecer os melhores pontos
de observações astronômicas. As vastas regiões da América oferecem neste sentido mais seguras condições de sucesso. (ZALUAR,
1994, p. 95).
Inicia-se assim a viagem fictícia do doutor Benignus. No decorrer dessa, Augusto Emílio Zaluar pretende passar ao leitor seus
conhecimentos astronômicos e suas hipóteses referentes à pluralidade dos mundos habitados. Vários nomes da ciência da época são
citados, o que deixa claro ao leitor que o autor estava bem informado a respeito da ciência de sua época.
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No capítulo XVI, Zaluar vai descrever as observações feitas
por Benignus a respeito dos meteoros. Para o eminente doutor, os
meteoros ou estrelas cadentes pertencem a anéis ou matéria cósmica,
circulando em torno do Sol, vindos das profundezas do espaço.
Durante a viagem, o doutor aproveita para examinar os planetas por meio do telescópio. Analisando Marte, descobre seus continentes e até florestas, e comparando suas observações com os conhecimentos obtidos em livros, o doutor conclui que naquele planeta
existe vida. Vejamos o que ele nos diz de suas observações:
1.
Regiões polares cobrem-se alternativamente de neve.
2.
Nuvens e correntes atmosféricas existem.
3.
Há mais terra que mares.
4.
A água em Marte está no mesmo estado físico e
químico da água da Terra.
5.
A vegetação é avermelhada.
Examina depois Júpiter e seus satélites, imaginando como viveriam os ―habitantes desse mundo imenso‖. A viagem é retomada.
Ao chegar ao topo de um chapadão vizinho à capital de Goiás, o
doutor resolve estabelecer ali o seu observatório astronômico para
estudar o Sol. Ele consegue ver algumas manchas na superfície solar e
diz que elas são análogas aos nossos ciclones.
A caravana segue viagem e, daí a dois dias, já se encontra
próxima a Leopoldina. Por volta de quatro horas da tarde, um ―imenso meteoro luminoso‖ surge no céu e cai com estrondo a algumas
centenas de metros da caravana. O acontecimento suscita uma aula
sobre os meteoros por parte do narrador e o reforço da teoria da habitabilidade dos mundos para o doutor Benignus.
O sábio resolve examinar o aerólito à procura de algum indício da existência das ―humanidades sidéreas‖ (p. 287), ideia inovadora de que meteoritos podem ter vestígios de vida. A ideia afinal se
verificou correta com a descoberta do meteorito encontrado na Antártida (ALH84001) na década de 1980, ainda que seguindo inconclusiva
a existência de possíveis fósseis marcianos e apesar das controvérsias
geradas por hipóteses alternativas, a pesquisa com meteoritos se tornou um rico campo de estudo astrobiológico.
Continuando sua caminhada pelo interior do Brasil, o doutor
chega, através de suas reflexões, à conclusão de que as estrelas podem
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ser outros sóis e que toda a matéria do Universo teria os mesmos
compostos. Novamente ele vai defender a habitabilidade do Sol, pois,
para ele, o núcleo do Sol não estaria em estado de fusão. Aqui vemos
claramente a influência de Flammarion.
Pareciam mostrar no astro solar um globo escuro como os planetas, envolvido de duas atmosferas principais, das quais a exterior
seria a fonte de luz e do calor, e a interior teria o papel de refletir
para fora essa luz e esse calor e preservar o globo solar. Esse globo
solar seria de espécie habitável: era a opinião dos dois Herschel...
(FLAMMARION, 1995, p. 66)

Comparemos com alguns trechos do livro de Zaluar:
Desse notável fenômeno, o dr. Benignus concluiu o mesmo que
o célebre astrônomo romano, quando diz que as manchas do Sol
não são puramente superficiais; residem nas profundezas da massa
solar... poder-se-á também admitir que o núcleo da mancha é análogo aos nossos ciclones, dando-se no centro um abaixamento de
temperatura... (ZALUAR, 1994, p. 259)

Finalmente, continua, a parte negra que ocupa o interior
das manchas não pode ser constituída nem pelo núcleo central e escuro do Sol, nem pelas escórias ou qualquer outra matéria sólida flutuando na superfície de um líquido; o escuro é devido às massas transparentes, mas muito absorcivas de vapores metálicos, que, graças à sua
considerável densidade, ocupam as partes mais baixas das desigualdades existentes na superfície da fotosfera e enchem os vácuos e interstícios que deixam algumas vezes entre si as brilhantes nuvens que
nos iluminam. (ZALUAR, 1994, p. 260)
[...] a origem da enorme quantidade de eletricidade existente nos
espaços interplanetários vem do Sol, e que as manchas que esse astro nos apresenta e chegam a ter muitas vezes dezesseis mil léguas
de extensão parecem ser cavidades por onde se desprende o hidrogênio, e levando este consigo a eletricidade positiva, a derrama depois nos espaços celestes, na atmosfera terrestre e na própria Terra.
(ZALUAR, 1994, p. 261)
Que o Sol é habitável, respondeu convencidamente o sábio. Não
encontrei até agora factos ou conjecturas racionais que invalidem a
minha crença. Penso que os mundos que giram na infinidade do
espaço são outros tantos centros de vida, que cumprem naturalmente o seu destino sob o influxo ainda desconhecido das leis da
providência. (ZALUAR, 1994, p. 261)

É impossível para o sábio doutor Benignus realizar pesquisas
a fim de comprovar suas teorias; suas conclusões são derivadas do uso
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da lógica. Entretanto, ele compreende a necessidade de se fazerem
pesquisas, afinal ―o assunto não está para nós esgotado, porque o não
está também para a ciência, pois o Sol, o astro esplêndido do dia,
apenas agora principia a ser conhecido em sua constituição química e
física, no que todavia pouco difere dos outros corpos celestes que nos
são relativamente conhecidos‖ (ZALUAR, 1994, p. 261).
Ele conclui que a fotosfera é gasosa e que o Sol provoca a aurora boreal. Conversando depois com Gustavo de Fronville, o doutor
informa a conclusão tirada de suas observações: o Sol é habitável. ―Os
mundos que giram na infinidade do espaço são outros tantos centros
de vida‖, diz ele, rejeitando a ideia de ―mundos sem vida‖ (ZALUAR, 1994, p. 262).
Doutor Benignus continua sua viajem de exploração, até que
durante a noite tem um encontro com um ser etéreo, de matéria sublimada, que lhe informa a natureza relativa do tempo:
Apareceu diante dele uma figura luminosa semelhante ao que se
pode idear de mais perfeito na forma humana, massa cósmica, espécie de chama cor de ouro, que se agitava às mais ligeiras ondulações do ar, sem perder nunca a pureza dos contornos.
— Dr. Benignus — disse-lhe a maravilhosa aparição —, eu sou o
habitante que tu procuravas inutilmente nas regiões do espaço. Assim como o homem, no mundo em que nasceste, é uma alma vestida de ar condensado, eu sou também uma alma vestida de luz.
Venho das regiões sidéreas que tu procuras conhecer e, se não fosse a tua impaciência de saber, tão rara entre teus semelhantes, que
nos chegou a impressionar, eu nunca resolveria a descer a um
mundo tão ínfimo como aquele em que vives. Andei muito para te
encontrar, mas a distância e o tempo, que representa papel tão importante em tua existência, para nós são como um ponto invariável. Viajei num raio de luz, a locomotiva mais rápida que se conhece, andei trinta milhões de léguas em oito minutos. (ZALUAR,
1994, p. 293)

A conclusão a respeito da habitabilidade do Sol deriva, das
leituras de Zaluar, de William Herschel (1738-1822), que defendia a
ideia de que o Sol era um globo escuro como os planetas, envolvido
por duas atmosferas principais, das quais a exterior seria a fonte de luz
e do calor, e a interior teria o papel de refletir para fora essa luz e esse
calor e preservar o globo solar. Esse globo solar seria de espécie habitável, segundo Herschel.
Levando-se em consideração o arcabouço cultural recebido
por Zaluar, suas leituras a respeito da habitabilidade e pluralidade dos
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mundos habitados, em especial as ideias recebidas de Herschel e
Flammarion, podemos entender por que o contato feito pelo doutor
Benignus ocorre com um ser advindo do Sol.
O alienígena solar é um ser ―etéreo‖, de ―matéria sublimada‖.
Zaluar não especifica esses conceitos, mas entendemos que o autor
pretende caracterizar o ser alienígena como praticamente espiritual
nesse sentido praticamente o mais evoluído possível. Lembramos que
Zaluar, através de Flammarion, conheceu o Espiritismo, que postula
uma gradação na evolução, de seres puramente materiais até o espiritual.
Apesar de ser uma ficção científica, e não um relato científico, portanto fruto da imaginação de um autor a partir dos conhecimentos científicos disponíveis em sua época, O Dr. Benignus tem uma
singularidade importante não apenas na história literária brasileira
(por ser o primeiro romance de ficção científica escrito no Brasil),
como também na história da astrobiologia brasileira. Ainda que tudo
seja fantasia, é uma fantasia construída segundo os conhecimentos
científicos vigentes, que, mesmo não válidos em nossa época, demonstram que havia intelectuais no Brasil que acompanhavam os
grandes debates científicos de então: origem do homem, darwinismo e
a pluralidade dos mundos habitados; e eram capazes de propor ideias
próprias a partir desses conhecimentos.
Flavio A. Pereira: astrobiologia e plantas marcianas6
O professor Flávio A. Pereira publicou em 1958, através da
Sociedade Interplanetária Brasileira, a 1ª edição do livro Introdução à
Astrobiologia, reeditado posteriormente em 1959 pela Livraria José
Olympio e em 1981 pelo Traço Editor com o título de Astrobiologia:
vida no cosmos. Esse certamente foi o primeiro livro de astrobiologia
escrito por um brasileiro e um marco na introdução sobre a discussão
dessa disciplina no Brasil.
Além de primeira publicação sobre astrobiologia em livro no
Brasil, foi também uma das primeiras publicações no mundo a utilizar
o termo astrobiologia:
6
A 1º versão deste texto foi publicada parcialmente na coleção de livros Perry
Rhodan (Belo Horizonte - MG, p. 72 - 76, 15 out. 2014).
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Segundo Blumberg (2003), a primeira citação do termo ―Astrobiologia‖ foi feita por Laurence J. Lafleur, do Brooklyn College, em
Nova York, que escreveu um artigo denominado Astrobiology no
folheto n◦ 143 da Sociedade Astronômica do Pacífico. Entretanto,
o contexto do artigo indicava que a palavra já vinha sendo utilizada. Gabriel Tikhov usou o termo Astrobiotany numa publicação
em 1949 (Tikhov 1949) e publicou um artigo intitulado Astrobiologia poucos anos depois (Tikhov 1953). Outras citações antigas
incluem as de Hubertus Struhold (Struhold 1953) e Flavio Pereira,
aqui no Brasil (LAGE e PAULINO-Lima, p. 14, 2010).

Flavio A. Pereira foi fundador e membro de diversas organizações de incentivo à pesquisa astronáutica e aeroespacial. Listamos
algumas a partir das apresentações que constam em seus livros: presidente do IBACE – Instituto Brasileiro de Astronáutica e Ciências
Espaciais; diretor da Escola de Ciência de São Paulo (órgão vinculado
ao IBACE); presidente da CBPCOANI – Comissão Brasileira de Pesquisa Confidencial dos Objetos Voadores Não Identificados; membro
do International Institute of Space Law e da American Association for
the Advancement of Science.
Consta na apresentação de um de seus livros que o professor
Flávio A. Pereira foi graduado em Ciência pela Universidade de São
Paulo e que já entre 1954 e 1955 ministrou o primeiro curso de Astronáutica e Ciências Espaciais do Brasil (PEREIRA, 1966). Organizador da Escola Superior de Ciência, através dessa instituição contribuiu
com diversas áreas de conhecimento. Homem de múltiplos interesses,
o professor Flávio A. Pereira contribuiu também com outras áreas de
saber, inclusive com reflexões sobre educação, desenvolvimento industrial e sexualidade.
Em 1965, por exemplo, a convite do ―Fórum Roberto Simonsen‖, ministrou uma série de conferências sobre ―A revolução científica e o Empresário Industrial‖, editada em livro em 1966. O interessante desse livro é que, para além da história do desenvolvimento das
ciências, da indústria e de reflexões econômicas, o professor Flávio A.
Pereira em suas palestras falou sobre assuntos pouco usuais em conferências para empresários: ficção científica, cibernética, previsão do
futuro, astronáutica e aplicações do computador eletrônico (lembramos que era 1965). Nesse texto, o professor Flavio A. Pereira defende
a junção entre Educação, Indústria e Ciência para incentivar o progresso nacional, solução simples e necessária ainda hoje. Mas vamos
ao seu estudo de astrobiologia.
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O livro Astrobiologia: vida no cosmos, de 1981, que usaremos
como referência neste texto, é dividido em dez capítulos. Comentaremos cada um deles, dando um panorama geral das ideias do professor Flávio A. Pereira:
1.
Evolucionismo: nesse primeiro capítulo, Flavio A.
Pereira defende com toda razão a ―Teoria Evolucionária como um
dos alicerces nevrálgicos de todo o magnífico edifício do
conhecimento humano‖; e para ele é lógico que é somente ao aplicar
a teoria da evolução ao Cosmo que podemos conceber ―a existência
de outros globos povoados‖.
2.
Literatura astrobiológica: não é de hoje que os seres
humanos se perguntam sobre a existência de outros mundos
habitados; nesse capítulo, de Fontenelle, passando por Kant e
Flammarion, até a literatura propriamente de astrobiologia das
décadas de setenta e oitenta do século XX, Flavio A. Pereira
apresenta a literatura astrobiológica mundial.
3.
Sobre a origem da vida: estudando como se originou
a vida na Terra em uma perspectiva científica, Flavio A. Pereira
conclui que ―em se tratando de biosfera, com o número de anos que
agora atribui a geologia à Terra (5 bilhões de anos) e o de planetas que
a astrofísica calcula para o espaço observável (10 trilhões na totalidade
das galáxias telescópicas e 100.000 astros do tipo terráqueo na Via
Láctea), chega-se fatalmente à ilação de que a vida, onde quer que
seja possível, dado suficiente lapso de tempo, desenvolver-se-á e
ramificará em enorme leques de formas‖ (p. 31).
4.
O paradoxo matemático da existência de vida em
Marte (ou qualquer outro planeta que não a Terra): aqui o autor faz
referência ao campo da lógica matemática conhecida como Teoria
Matemática das Probabilidades como forma de especular a existência
ou não de vida em outro planeta e afirma que ―a palavra Marte pode
designar qualquer planeta do qual a ciência tenha apenas alguns
conhecimentos‖ (p. 39).
5.
Astrobotânica: escola soviética: nesse capítulo é
importante notar o quanto os estudos em astrobiologia de Flavio A.
Pereira eram amplos, tanto que tinha conhecimento das contribuições
dos cientistas soviéticos nesse campo, principalmente de Gabriel
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Tikhov, diretor do observatório soviético de Alma-Ata e que
contribuiu para especulações e a criação da disciplina de astrobotânica
em quase trinta anos de ―observações e experimentações de natureza
espectrofotométrica‖.
6.
Astrobotânica: escola norte-americana: nesse
capítulo, Flavio A. Pereira apresenta as especulações de cientistas
norte-americanos em torna da vida botânica em Marte até 1958;
portanto, antes da era astronáutica moderna. Apesar da não
confirmação de vida em Marte, Pereira salienta que o processo de
pesquisa e especulações em si foram contribuições importantes, pois
podem ser generalizadas para outros planetas. Conclui que as
experiências demonstram que algumas formas de vida existentes na
Terra poderiam sobreviver em Marte — uma especulação importante
para uma futura terraformação de Marte.
7.
Astrobotânica: contribuições francesas: nesse
capítulo são apresentadas as contribuições do químico Paul
Becquerel, que trabalhou com o postulado de que ―as plantas possuem
extraordinária potência de adaptação às condições ambientais‖ (p.
59); por fim, também apresenta as contribuições em astrobotânica do
astrônomo Audouim Dolfus através de análises de fotografias e
desenhos de Marte.
8.
História do problema dos “canais” marcianos:
talvez esta seja a teoria mais conhecida sobre a existência de vida em
Marte. Hoje sabemos que os ―canais‖ não são estruturas artificiais,
mas sim naturais, fato que não diminuiu seu valor científico, já que a
existência dos canais sustenta a possibilidade de que em Marte já
tenha existido água. Flavio A. Pereira apresenta as discussões
existentes em torno dos canais ao longo de várias décadas e também a
filosofia astrobiológica de Percival Lowell: ―em cada globo, a
evolução dos seres vivos obedece às circunstâncias decorrentes da
posição astronômica e da massa planetária do astro‖ (p. 69).
9.
Ecologia Planetária Fundamental: nesse capítulo, o
autor, através das condições climáticas e geográficas do planeta Terra,
levanta probabilidades acerca da ecologia que veio a ser constituída
em nosso mundo e a ocorrência dessas condições em outros planetas
do Sistema Solar.
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10.
Exossociologia:
ciências
das
civilizações
extraterrestres: exossociologia, é a aplicação da sociologia no
entendimento de civilizações extraterrestres, ou, nas palavras do
professor: ―exossociologia trata precipuamente do problema da
origem e evolução das civilizações cósmicas, tratando a terrestre
como um caso não isolado, mas provavelmente pertencente a um
conjunto de dimensões ainda indefinidas‖ (p. 79).
Suas reflexões derivam da leitura do pesquisador soviético S.
A. Kaplan (é interessante como Flavio A. Pereira tinha grande
conhecimento da ciência soviética). Os alicerces da exossociologia
seriam as contribuições do Materialismo Filosófico, Astronomia,
Futurologia e Teoria Sistemática das Civilizações, explicadas
minuciosamente por Flavio A. Pereira, que também recorre a outros
saberes, como: a ―Ciência da Ciência‖, especulações acerca do
desenvolvimento das ciências atuais e novas ciências; ―Hipótese
Energética‖, especulações sobre o consumo exponencial de energia
de possíveis civilizações extraterrestres comparadas à nossa;
linguística e epistemologia, no desafio de interpretar mensagens dos
extraterrestres; o conceito de ―Prodígio Cósmico‖ de Shklovski, a
possibilidade de identificação de atividade inteligente; e Teoria
Cibernética.
Podemos concluir que, para o professor Flavio A. Pereira, a
astrobiologia é uma disciplina incrivelmente transdisciplinar, sendo
necessários conhecimentos de diversas áreas, da física à sociologia,
para sua constituição. Pereira destaca inclusive o papel da ficção científica, devido à sua capacidade de extrapolação, que ―visa prever ou
prognosticar o futuro, partindo do presente‖ (p. 83).
Em Astrobiologia: vida no cosmos, o professor Flavio A. Pereira
também apresenta sua ―pequena contribuição pessoal ao problema da
fisiologia teórica das supostas plantas marcianas‖ (p. 40), que foi descrita por ele em trabalho apresentado no 8º Congresso Internacional
de Astronáutica de Barcelona, em 1957, e reproduzida no livro com o
título de ―Teoria da anabiose noturna e hibernal da flora ultraxerofítica e possível faúnula do planeta Marte‖. Para o autor, possíveis plantas marcianas poderiam ―durante a anabiose‖ ter ―literalmente suspensas ou atenuadas as manifestações metabólicas, sem que sobreve-
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nha morte, chamando-se de revivescência o retorno à vida manifesta‖
(p. 64).
Devemos levar em consideração que até a década de setenta
do século vinte, a possibilidade de vida em Marte ou outros planetas
do Sistema Solar ainda não estava descartada pela ciência; portanto,
as hipóteses de Flavio A. Pereira eram consistentes para a época.
Tendo nascido em 19 de fevereiro de 1926, Flavio A. Pereira
faleceu em 9 de março de 2014. Em sua longa e produtiva vida, escreveu uma série de artigos para o jornal Estado de São Paulo, denominados Filosofia da Astronáutica, em 1955, em que resgata uma concepção
russa de que a astronáutica é um passo evolutivo intransponível no
desenvolvimento das civilizações — concepção que deriva de Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935) e do cosmismo russo.
Rubens de Azevedo: vida na Lua7
Rubens de Azevedo (1921-2008) foi um importante astrônomo amador brasileiro, tendo fundado a primeira sociedade amadora
de estudos astronômicos, a Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia (SBAA), em 1947, assim como o Observatório Popular
Flammarion. Se destacou principalmente no estudo da Lua, tendo
criado a Sociedade Brasileira de Selenografia, artista, desenhou o
primeiro mapa lunar brasileiro em 1948 e é autor do livro ―Lua degrau para o Infinito‖ de 1962.
Como quadrinista Rubem de Azevedo ―desenhou e roteirizou
mais de 200 tiras autorais‖ sendo que ―estreou com a tira cômica
seriada ―Sacha: o detetive particular‖ (1938) e seu fascínio pela Astronomia levou-o às tiras de ficção científica. ―Uma viagem a Saturno‖
(1940) antecipava um tema clássico da Guerra Fria: a corrida espacial‖8.

7

Texto elaborado para apresentação oral na 1ª Reunião da Sociedade Brasileira de Astrobiologia, publicado pela primeira vez neste volume.
8
OLIVEIRA, Gledson Ribeiro de. RUBENS DE AZEVEDO: tiras cômicas
seriadas e de ficção científica na imprensa cearense (1938-1945). Caderno de Resumos Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - 22 A 25 de agosto –
2017 p. 119.
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É em um pequeno artigo, de apenas duas páginas, publicado
em Março de 1956 na revista Ciência e Progresso, intitulado Vida na Lua
que Rubens de Azevedo apresenta sua hipótese de existência de vida
extraterrestre na Lua. Os argumentos expostos neste artigo seriam
retomados sem modificações significativas pelo autor no capítulo 10
―Existem os selenitas‖ do livro LUA degrau para o infinito! (São Paulo:
EDART, 1962). Em um contexto geral o astrônomo defende a possibilidade de existência de vida em outros planetas, que certamente não
serão ―homens‖. Já na Lua, a possibilidade seria de vida vegetal.
De acordo com Azevedo ―A vida, como a conhecemos, está
condicionada a certas características próprias do planeta que habitamos. Assim, difícil será admitirmos a existência de ―homens‖ num
planeta qualquer‖ (1956, p. 05). Então ele crítica aqueles filósofos
pluralistas que são partidários da existência de homens como nós em
outros mundos.
Apesar de cético quanto a humanoides alienígenas, Azevedo
aceita ―a existência de uma forma de vida em outros astros‖ (1956, p.
05). Para justificar a existência de formas de vida em outros planetas
observa a diversidade de vida na própria Terra: ―Aqui mesmo na Terra há milhares de formas de vida diferentes – algumas delas tão paradoxais que dificilmente podemos compreendê-las. Seres delicadíssimos que habitam as profundezas oceânicas onde o ser humano seria
esmagado pela tremenda pressão das águas‖ (1956, p. 05).
Azevedo questiona o fato de não sabermos, segundo ele, os
limites entre os reinos mineral e vegetal, e afirma que nenhum mundo
no Sistema Solar reúne ―elementos ambientais para proporcionar uma
vida como a nossa‖ (1956, p. 05). Sobre a Lua escreve ―e no caso da
Lua, então, podemos garantir com toda seriedade que a vida lá não é
possível‖, mas então coloca uma condicional ―a vida orgânica que
conhecemos baseada em nosso planeta‖, mas outro tipo de vida seria
sim possível.
Para Azevedo é possível a existência de formas vegetais na
superfície Lunar. Ele comenta a descoberta de manchas lunares na
cratera de Eratóstenes, manchas que se moviam lentamente, e que tal
fenômeno havia sido identificado em outras regiões como os circos de
Platão e de Alfonso. Para Azevedo ―a explicação do fenômeno é que
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o solo lunar sofre variações de colorido à medida que o Sol se eleva
sobre o horizonte lunar‖ (1956, p. 06).
Continua o autor afirmando que ―essas manchas poderiam
representar... faixas de vegetação‖ (1956, p. 06), hipótese que segundo
ele ―do ponto de vista botânico não há objeções‖, desde que venhamos a pensar em musgo e líquenes. Afirma então que a baixa densidade da atmosfera lunar seria capaz de manter este tipo de vida.
Azevedo cita as descobertas do cientista Patrick Moore, que
―está convencido de que essas faixas radiais representam vegetação‖
(1956, p. 06). Como explicação científica Azevedo propõe que:
Quando o Sol se levanta, o seu calor produz exsudação do gás que
permite o desenvolvimento da vegetação primitiva lunar. Quanto à
composição desse gás, acredita Moore que ele pode ser pesado ou
não. Talvez a resposta esteja no dióxido de carbono. Nesse ponto,
entra a nova ciência – a Astrobotânica, a quem cabe resolver o
enigma (p. 06).

Rubens Azevedo conclui seu artigo, expondo que devido a
uma atmosfera muito tênue, enorme variação de temperatura, o fato
de não ter proteção contra os raios solares e também de raios cósmicos; devido à ausência de uma camada atmosférica, torna a vida como
a nossa impossível na Lua. Entretanto, afirma que, liquens e fungos
―pontilham aqui e ali o imenso deserto‖ que é a face da Lua.
Azevedo se destacou no estudo da Lua, sendo o principal selenografista brasileiro, e fundador da Sociedade Brasileira de Selenografia (1947). Grande conhecedor da Lua e autor do primeiro mapa
lunar brasileiro, com 80 cm. Este mapa está atualmente exposto no
Museu de Astronomia e Ciências Afins9.
Como selenografista e astrônomo amador, a fim de comprovar suas hipóteses, Rubens Azevedo reproduz na revista desenhos de
suas observações lunares. São três desenhos com as seguintes legendas:
A)
Cratera de Birt, perto do ―Muro Reto‖; observação
realizada a 1.6.49, às 21h, aumento de 325;

9
Cópias deste mapa ainda podem ser adquiridas, sendo que este autor possui
uma cópia, que utiliza em suas atividades de astrônomo amador. Ele também é ―reproduzido no livro ‗Lua degrau para o infinito‖ (1962).
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B)
Cratera de Modre, nas vizinhanças de Builialdo, em
6.6.49, ás 21h, aumento de 325;
C)
Cratera de Kiesa, ..., em 16.4.51, ás 23h, aumento de
320. (p. 05)
Vegetação na Lua. Imagem de Rubens de Azevedo publicada na revista

Ciência e Progresso nº 1 de março de 1956, p. 5.

Em um quarto desenho o selenografista representa o que seriam ―as faixas de vegetação ao longo das ranhuras‖ da BIRT, segundo
Moore. O artigo é uma defesa da existência de uma vida vegetal na
Lua, e marca um dos momentos do nascimento da astrobiologia enquanto campo de conhecimento no Brasil.
Considerações Finais
Augusto Emílio Zaluar era um escritor, que influenciado por
Júlio Verne e Camille Flamarion, aventou a hipótese da existência de
vida em outros mundos e que poderíamos utilizar meteoritos para
descobrir vestígios de vida no cosmo. O professor Flavio Pereira dedicou sua vida há escrever sobre exploração espacial e vida extraterrestre, tendo sido autor do primeiro livro sobre astrobiologia escrito
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no Brasil, e um dos primeiros a utilizar este termo no mundo. Já Rubens Azevedo, um astrônomo amador e senelografista, a partir de
pesquisas de outros autores e de suas observações, postulou a hipótese
de vida vegetal na Lua, assim como Flavio A. Pereira defendia a existência de vida vegetal em Marte.
Até o momento nenhuma vida foi descoberta na Lua, mesmo
que já tenhamos estado lá. Também não foi descoberta vegetação em
Marte, mesmo que ainda seja possível a descoberta de microorganismo. Assim as hipóteses de Azevedo e Flavio Pereira se tornaram pouco factíveis de virem a serem confirmadas. Já a possibilidade
de descobrir vestígios de micro-organismos em meteoritos é uma hipótese bastante discutida e pesquisada na astrobiologia atualmente. Poderemos assim, em um futuro próximo, ver a hipótese literária de
Zaluar se tornar realidade.
Zaluar não era um cientista, Azevedo era um astrônomo
amador e Flavio Pereira um biólogo formado, nenhum deles, entretanto compartilhavam uma comunidade científica, com recursos,
grupos de pesquisa, análise de pares e etc. Suas investigações eram
solitárias, publicadas em revistas, jornais e livros. Eram sobretudo
polímatas, homens dedicados a várias ocupações e interesses científicos e literários, ao contrário do cientista especializado da nossa cultura acadêmica atual.
Atualmente o Brasil tem uma Sociedade de Astrobiologia,
grupos de pesquisas funcionando em universidades e professores/pesquisadores especialistas em astrobiologia. Se não somos o
centro da pesquisa astrobiológica mundial, em grande parte devido
aos poucos recursos disponíveis, já temos uma comunidade científica
constituída.
De acordo com Galante e Rodrigues ―a astrobiologia começou a se institucionalizar no Brasil a partir de 2006‖ (2019, p. 28),
sendo que a Sociedade Brasileira de Astrobiologia foi fundada em
2017, e sua primeira reunião ocorreu em 2018, atualmente a associação tem cerca de 100 associados. Augusto Emílio Zaluar, Flavio A
Pereira e Rubens Azevedo, tendo realizado suas pesquisas antes da
formação de uma comunidade científica brasileira em astrobiologia,
fazem parte da história da astrobiologia em nosso país, e devem constar como nossos pioneiros. Neste trabalho, nossa intenção, foi justa-
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mente, resgatar as contribuições destes autores para uma história da
astrobiologia no Brasil, antes de sua constituição como comunidade
científica.
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