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RAFAEL AMORIM

O que é a Biblioteca UFO
Biblioteca UFO é uma série de livros já
consagrada pela Ufologia Brasileira. Foi
lançada pela Revista UFO em 1998 com o
objetivo de reunir textos de qualidade, atuais
e consistentes sobre a presença alienígena na
Terra, produzidos por autores ativos e que
realmente ajudaram a construir a história atual
da Ufologia. A Biblioteca pretende abastecer
os estudiosos e entusiastas do assunto com
obras ricas em informação de qualidade sobre
nossos visitantes extraterrestres. O critério
de seleção de autores leva em consideração
o significado, a utilidade e a repercussão de seu trabalho. Assim como são
escolhidos temas que ofereçam verdadeira contribuição ao entendimento
da questão ufológica em todas as suas vertentes.
Ao serem consideradas novas obras para comporem este acervo,
observa-se também um critério muito presente no Fenômeno UFO, ou seja,
sua manifestação em múltiplos níveis físicos e não físicos. Para tanto, um
estudo de tão complexo cenário deve ter em conta a transdiciplinariedade
como ferramenta de trabalho, ou seja, um conceito que mescle diferentes
formas de pensamento e inter-relacione várias disciplinas, estimulando novas maneiras de se compreender e assimilar a realidade dos fatos por meio
da articulação dos elementos que os compõem, sob todos os seus ângulos.
Assim, refletindo o esforço da Revista UFO há 33 anos, a Biblioteca
UFO busca encontrar aonde quer que estejam as respostas para a questão
que envolve a ação na Terra de outras espécies cósmicas e suas consequências para o presente e o futuro da humanidade, respeitando a pluralidade
do tema e entendendo que apenas uma abordagem adogmática, profunda,
responsável e pluralista poderá oferecer entendimento a seu respeito e, quem
sabe, também as respostas para o enigma do milênio.
Coleção Biblioteca UFO © 2016
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ARQUIVO UFO

Quem é Roberto Pinotti
Roberto Pinotti nasceu em Veneza, em
1944. Graduou-se em ciências políticas
e sociologia pela Universidade de Firenze e em administração de empresas pelo
Instituto Superior de Economia e Gestão
Empresarial de Lugano, Suíça. Também é
jornalista científico, trabalhou como sociólogo e como técnico na área aeroespacial
na Agência Espacial Italiana (ASI) e na
Agência Espacial Europeia (ESA). Tem
trabalhos pela International Space University, de Estrasburgo, e pela Universidade de
Firenze. Pinotti é reconhecido como o maior pioneiro da Ufologia Italiana,
a qual se dedica há quase 60 anos e, de maneira exclusiva, desde 1975.
O autor é dirigente do Centro Ufologico Nazionale (CUN) e
diretor da revista UFO International. Teve reconhecida participação nas atividades do SETI, o projeto de busca por inteligências
extraterrestres. Pinotti coordena há quase duas décadas importantes
simpósios científicos na Itália e na República de San Marino, dentre
eles a série Congresso Internacional sobre Objetos Voadores Não
Identificados, ocorrida anualmente em San Marino, e o Simpósio
Internacional de Exobiologia, Ufologia e Exopolítica.
Pinotti é um dos mais requisitados conferencistas internacionais
na área e já viajou por todo o mundo participando de eventos, entre eles
o da Força Aérea Indiana (IAF), ocorrido em Bangalore, na Índia, em
1988, e o I e IV Fóruns Mundiais de Ufologia, promovido pelo Centro
Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores (CBPDV) e pela Revista
UFO. Pinotti é correspondente internacional da publicação em seu país
e escreveu mais de 100 textos explicativos e enciclopédicos, publicados
na Espanha, Romênia, Alemanha e Estados Unidos. Cooperou para reaColeção Biblioteca UFO © 2016
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lizar, além de participar, de inúmeros programas televisivos nacionais
sobre o espaço e as perspectivas de vida alienígena.
O autor foi o único ufólogo italiano a colaborar com as atividades do Grupo de Estudos de Fenômenos Aeroespaciais Não
Identificados (GEPAN), entidade oficial do Governo Francês. Autor
de diversos livros, o pesquisador já estudou inúmeros episódios ufológicos conhecidos mundialmente, entre eles o Caso Roswell. Uma de
suas mais recentes e maiores contribuições à Ufologia Mundial foi o
levantamento de arquivos secretos dos anos 30 e 40, que atestam que
Mussolini e Hitler já sabiam da realidade ufológica naquela época e
tentavam adquirir tecnologia alienígena.
Pinotti envolveu-se na investigação da queda de um UFO perto
de Milão, ocorrido em 1933 — 14 anos antes do Roswell —, fato
que levou Mussolini a se interessar pela conquista da tecnologia
das naves. E assim, o autor conseguiu demonstrar que a Itália da
era do fascismo, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, já tinha
conhecimento da presença alienígena na Terra. Como resultado de
seus esforços, Pinotti conseguiu dezenas de documentos secretos
legitimados por peritos forenses, entre eles evidências de que, desde
os anos 30, discos voadores já eram tema de acalorados debates,
naturalmente secretos, na cúpula militar italiana.
Roberto Pinotti escreveu diversos artigos para a Revista UFO
abordando temas como religião, casuística e folclore, nos quais fez
análise da multiplicidade da manifestação alienígena no planeta desde
os tempos bíblicos. Entre as obras que publicou, estão Intelligenze
Extraterrestri [Mondadori, 1988], Oltre la Terra [Mondadori, 1989],
UFO Visitatori da Altrove [Rizolli, 1990], Angeli, Dei, Astronavi:
Extraterrestri nel Passato [Milano, 1991], Beata Vergine Maria: Le
Manifestazioni Mariane in una Nuova Luce [Milano, 1995], Gli X-Files
Del Nazifascismo [Idealibri, 2001] e outros. No Brasil, tem pela Madras
Editora, a obra Itália Esotérica [2005], além desta e de outro trabalho
pela coleção Biblioteca UFO, OSNIs: O Enigma dos Objetos Submarinos
Não Identificados, de julho de 2008 [Veja página 239].
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Introdução

Uma nova e
perturbadora visão
da realidade

G

raças à grande lucidez intelectual e à perspicácia inteligente, profissional e cultural do titular da editora
italiana deste livro, ele demonstrou ser concretamente
não só uma obra de sucesso em seu país de origem,
como também teve o mérito incomum de estimular
nos leitores toda uma série de interrogações — que esperamos que
se repita no Brasil. Sim, porque se hoje devemos constatar que o
Fenômeno UFO segue uma verificada e oficializada realidade documental e física de caráter tecnológico, avançada e desconhecida,
que se manifesta há séculos, também é evidente que a sua provável
matriz extraterrestre levanta questões legítimas, às quais ninguém
pode se esquivar, tanto do ponto de vista material como do filosófico espiritual. Que do presente se voltem para o nosso passado, a
fim de olhar necessariamente para o futuro.
Em especial, em nível substancial, os ocupantes provavelmente alienígenas — ou pelo menos a maior parte deles —, vistos
por toda parte no mundo, ao lado dos UFOs aterrissados no solo,
não parecem morfologicamente diferentes de nós? Que relações
biológicas poderiam existir entre eles e o Homo sapiens? E, prinColeção Biblioteca UFO © 2016
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cipalmente, quem são, de onde vêm, como e por que estão aqui e
o que deveríamos esperar da sua presença?
Este livro constitui obrigatório e necessário instrumento para
obtermos estas respostas. Analisa minuciosamente o nosso passado
histórico-arqueológico, as contradições de determinadas certezas
científicas divulgadas, as quais vemos, dia após dia, serem derrubadas por novas descobertas e indicações que colocam em crise o
conservadorismo acadêmico e o seu míope imobilismo cultural. E
desmonta as tradições frequentemente comuns dos povos de todo o
mundo em busca de um mínimo denominador comum que emerge,
de forma prepotente, de uma impiedosa análise, que derruba o campo
dos dogmas científicos e religiosos, colocando ciência e fé em um
único campo. As perspectivas serão revolucionárias para muitos, mas,
no fundo, também serão extremamente racionais e muitos conceitos
transmitidos em código de lendas demonstram ser bem mais concretos
e realísticos do quanto se podia imaginar.
E se a espécie humana não fosse uma exclusividade do planeta
Terra? E se muitas divindades celestes fossem seres de proveniência
extraterrestre no centro de inevitáveis processos de divinizações
por parte da humanidade primitiva? E se as antigas culturas conhecidas por nós não tivessem sido o início da civilização, mas o
seu lento ressurgimento após eventos cataclísmicos planetários que
teriam destruído uma civilização-mãe avançada, talvez no centro
de um esquecido “outro futuro” vivido pelo homem e que o teria
levado para a pré-história? E como é que a raça humana parece se
projetar perturbadoramente para trás no tempo, em períodos onde
não poderia ter existido? Enfim, por que as anacrônicas e embaraçosas descobertas sugerem que a Terra também foi habitada por
seres semelhantes — mas, ao mesmo tempo, bem diferentes do
homem — que não deveriam existir, a não ser nas mitologias e nas
tradições esotéricas de tantos povos?
O quadro que emerge deste ensaio é tal que permite ao leitor
aprofundar, sozinho, a veracidade e a lógica das informações que
ele contém. E o objetivo é simples: oferecer uma interpretação para
que se possa olhar para trás, finalmente, ciente do que aconteceu
14
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e que foi, de várias maneiras, ocultado, a fim de olhar para o presente e para o futuro intelectualmente livre. Porque a história da
humanidade não é vista em uma ótica terrestre, mas cósmica, na
lógica de que não estamos sozinhos no universo, e de que devemos
deixar para trás os temores, os erros, as mentiras e os enganos dos
quais fomos vítimas até agora.
Por uma nova visão da realidade e de nós mesmos, mais livre
e mais serena, desejo ao leitor uma boa leitura.
— Roberto Pinotti
Contatos com o autor:
robertopinotti44@gmail.com
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Capítulo 01

A Hipótese
Extraterrestre e o
passado da Terra

A

evidência dos UFOs, hoje mais do que nunca, é ratificada por
uma infinita série de relatórios oficiais que tratam do assunto.
Em cerca de sete décadas dispomos de mais de um milhão
de avistamentos relatados na mídia, de 200.000 relatórios
elaborados em diferentes países e de dezenas de milhares de
relatórios institucionais recolhidos e alguns até tornados conhecidos por
muitos governos em nível oficial. Um fenômeno tão complexo e rico
de testemunhos deu origem, no decorrer dos anos, a várias explicações.
O limite de cada um deles é dado pela certeza de poder atribuir
às manifestações ufológicas uma única causa, sem levar em conta que
nenhuma tese sozinha é capaz de dar uma resposta convincente e unívoca
ao problema. Justamente como sugeriu o biólogo italiano Mario Cingolani — saudoso presidente do Centro Ufologico Nazionale (CUN) —, a
chamada Teoria do Conglomerado é a que se adapta melhor a qualquer
outra para caracterizar a fenomenologia UFO, considerada como um
conjunto de manifestações que têm várias matrizes possíveis (justamente
como um conglomerado), que não se excluem umas às outras.
Da meteorológica, passando por fenômenos elétricos e plasmáticos da atmosfera, efeitos de reflexões ou refrações, miragens, nuvens de
Coleção Biblioteca UFO © 2016
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diferentes tipos interpretadas de modos variados, auroras boreais etc, à
geofísica, da astronômica à aeronáutica, com observações de aeronaves
civis ou militares não identificados como tais, da psicológica à sociológica,
da alusiva a declarações falsas, feitas para diferentes fins por indivíduos,
à relativa à criação de eventos inexistentes por parte de autoridades, para
acobertar atividades de outro tipo, passando pela religiosa ou metafísica
— como aparições de entidades espirituais de diferentes naturezas — para
chegar à extraterrestre em lato sensu, que prevê manifestações físicas de
inteligências não originárias do planeta Terra.
A Teoria do Conglomerado atribui às interpretações um espaço
próprio e complementar — os UFOs seriam fruto de um acúmulo de
diferentes e independentes elementos que se combinam entre si. Seguindo
essa abordagem, o percentual dos casos inexplicáveis cai sensivelmente:
de 28% dos eventos examinados oficialmente desde 1977 pelo Grupo de
Estudos e de Informações de Fenômenos Aeroespaciais Não Identificados
[Groupement d’Etude et de Informations des Phénomènes Aérospatiaux
Non Identifiés, GEPAN], do Governo Francês, a 5,5% daqueles analisados em mais de 22 anos de atividades de pesquisa militar pelo Projeto
Livro Azul, da Força Aérea Norte-Americana (USAF).
Além da impressionante casuística destinada a permanecer não
identificada, dois são os aspectos mais interessantes desta teoria que
destaca a heterogeneidade de um fenômeno tão debatido. Em primeiro
lugar, o fato de reconhecer nos objetos relatados o comportamento
próprio de transportes tecnológicos controlados por inteligências
conscientes. Em segundo lugar, o fato de que os fenômenos relatados, e que ficaram sem explicação, apresentem entre eles constantes
recorrentes — aquelas que no jargão científico são definidas como
padrões — de modo a delinear manifestações, não só anormais, que
não podem ser explicadas, com qualquer coisa conhecida, inteligente
e caracterizada por aspectos repetitivos e claramente marcantes.
Elas deixariam entrever tecnologias avançadas que, para alguns,
entrariam em aparentes operações de controle sistemático dos céus
e do território em várias partes do mundo — isso vale especialmente
para aeronaves em voo, unidades navais, veículos a motor, bases
militares, instalações de mísseis e usinas nucleares.
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Daqui surge a opinião racionalista recorrente de que os UFOs são
modernas e sofisticadíssimas aeronaves espiãs, ou seja, armas secretas
de fabricação norte-americana que têm o objetivo de monitorar o planeta
no quadro da Nova Ordem Mundial, assumido com o fim da política
dos blocos opostos, após o colapso da extinta União Soviética. Pena que
esta hipótese é — e continua sendo — mais do que nunca insustentável, porque a face do fenômeno é a mesma, pelo menos desde 1947, e
nenhuma arma poderia permanecer secreta por mais de seis décadas.
Os Estados Unidos, portanto, não têm muito a fazer. Porém, é cada vez
mais evidente que, seguindo por exclusão, a única hipótese conceitual e
cientificamente ainda aceitável e explicativa a quase 70 anos é justamente
a extraterrestre em lato sensu: a Hipótese Extraterrestre (ETH, do inglês
Extraterrestrial Hypothesis), segundo a qual existem seres inteligentes
no Sistema Solar que visitam a Terra periodicamente.
Essa teoria é geralmente contestada pelos céticos e pelos cientistas
conservadores porque não haveria a possibilidade de ligar a realidade
de um produto tecnológico tão avançado (veículos extraterrestres) com
eventuais habitantes do Sistema. Isso, de fato, compreendendo corpos
celestes com condições ambientais tais que não excluem a presença
de vida — de Marte à Lua jupiteriana Europa e ao satélite saturnino
Titã —, não parece capaz de permitir o desenvolvimento de criaturas
autóctones inteligentes fora da Terra. Então, dever-se-ia olhar para
outros sistemas planetários. De se observar que as abissais distâncias
estelares são um intransponível obstáculo físico para qualquer astronauta
extrassolar. O passo é curto, e excluindo, portanto, em nível prático,
toda possibilidade de viagem interestelar, que exigiria milhares de
anos de um sistema planetário para outro, a ETH é rejeitada como
extremamente improvável. Só que as contas não fecham.
Quem ainda coloca essas objeções não é apenas um anti-histórico reacionário em nível científico, mas também um ingênuo em
nível psicológico, que ainda se mostra amarrado ao conceito banal
de viagens cósmicas caracterizadas por ida e volta. Já nos anos 70,
os projetos avançados de futuras colônias espaciais humanas, pioneiríssimamente realizados por Gerard O’Neill para a Agência Espacial
Norte-Americana (NASA), previam “arcas espaciais” autônomas e
Coleção Biblioteca UFO © 2016
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autossuficientes compostas por centenas de astronautas destinados
a levar a semente do Homo sapiens para as estrelas, deixando a
Mãe Terra para trás. Se essas expedições tivessem se realizado, só
após séculos e milênios os netos dos netos — de quem partiu com a
intenção de uma colonização humana do cosmos — os teriam visto
chegar aos planetas de destino. Naturalmente, levando em conta as
tecnologias atuais de que temos conhecimento.
Nada, portanto, pode excluir que civilizações extraterrestres
tenham, do mesmo modo, levado séculos ou milênios para estarem no
Sistema Solar, estabelecendo pontos de apoio a partir dos quais as suas
atuais visitas à Terra seriam, então, realizáveis. Tudo isso supondo que
eles mantenham nos seus deslocamentos velocidades convencionais e
inferiores à da luz. Se quiséssemos teorizar a possibilidade de alcançar
velocidades próximas à da luz com astronaves a íons ou fótons, hoje
já em fase de estudo avançado, as distâncias se encurtariam muito. Se,
enfim, se tornasse tecnologicamente possível curvar o espaço-tempo
com grandes quantidades de energia, então, tornar-se-ia também possível
cobrir enormes distâncias em tempos muito breves.
Pense em ter que superar a distância que separa um ponto A de um
ponto B em uma folha de papel. Essa é dada pelo segmento de 10 cm,
por exemplo, que une os dois pontos em questão. Mas se contraíssemos
o espaço-tempo dobrando a folha até quase fazer os dois pontos se tocarem, então, o espaço seria reduzido e encurtado, permitindo viagens
espaciais em períodos de tempo muito inferiores. Haverá objeções porque
esses conceitos, plausíveis no campo da física teórica, não encontram
confirmação na nossa realidade. Mas, se eles tivessem encontrado
confirmação na realidade e na ciência de outras civilizações bem mais
antigas do que a nossa, capazes de medir o seu avanço tecnológico não
em três ou quatro séculos, mas em três ou quatro milhões de anos?
Um discurso deste tipo é inconcebível para velhos acadêmicos convencidos de que os textos sobre os quais se formaram vão
sempre bem. Mas, nesse meio tempo, estuda-se na NASA a chamada
breakthrough propulsion [Programa de física avançada aplicável
à propulsão, lançado em 1996] e até o teletransporte. Em suma, a
afirmação de “nós não sabemos fazer isso”, portanto, é impossível.
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É um sintoma do provincialismo estéril, igual à limitação mental
de quem hoje nega, a priori, a ETH. Que não só continua a ser a
única explicação cientificamente aceitável para se compreender a
natureza persistente, inteligente e tecnologicamente avançada dos
fenômenos ufológicos, como também é a resposta mais lógica para o
enigma. Se os visitantes cósmicos estão aqui, deveriam se manifestar
de modo evidente, sentindo pulsar nas suas veias o sangue de Cristóvão Colombo, em vez de se comportar esquivamente. Deveriam
se perguntar “de que sangue”, “de quais veias” e também “de qual
mentalidade” devemos falar neste caso — porque não foi estabelecido
que o medidor de avaliação que caracteriza a espécie humana possa
ser o mesmo para os extraterrestres superiores a nós.
Neste ponto, só resta perguntar se a Terra também não foi visitada por seres extraterrestres antes que se começasse a falar dos UFOs,
como os estudos mais atualizados no campo ufológico indicariam
hoje. Como, de fato, afirmou o alemão Hermann Oberth, um dos pais
da astronáutica junto com o norte-americano Robert H. Goddard e o
russo Konstantin Tsiolkovskiy: “É provável que seres extraterrestres
tenham nos visitado há milhares de anos, naqueles que hoje chamamos
discos voadores ou UFO...” Objetos voadores multifuncionais e pelas
formas, dimensões e funções diferentes, que operam nos céus do mundo
e também na hidrosfera terrestre, conhecidos como objetos submarinos
ou submersos não identificados (OSNIs), capazes de efetuarem aterrissagens e de se deslocarem imperturbáveis, como gigantescos veículos
subaquáticos, e prontos para decolarem novamente para o céu. Talvez
essas viagens já aconteçam há tempos imemoriáveis.

A Paleoastronáutica
Em 23 de março de 1984, vencido por um mal incurável, morria
em Milão Peter Kolosimo, autor consagrado na Itália e no exterior
por seus trabalhos explicativos sobre os enigmas do universo. Autor de vários bestsellers e vencedor na Itália do importante Premio
Bancarella, Kolosimo impôs-se, sobretudo, em nível popular por
suas desmistificadoras reinterpretações do nosso passado histórico
Coleção Biblioteca UFO © 2016
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e mitológico, cuja base é a ideia de que a Terra possa ter sido muitas
vezes visitada por criaturas extraterrestres. Iniciada na Itália pelo seu
primeiro livro, em 1959, essa abordagem foi definida no nosso país
como “arqueologia espacial” (Kolosimo), “pré-astronáutica” (Dopatka), “antropologia espacial” (Compassi), ou com outros termos
semelhantes, como “arqueologia misteriosa”, “ficção-arqueologia”
e “cosmoarqueologia”, dando origem a um novo gênero literário
entre especulação fantasiosa e panfleto científico — uma ensaística
de vanguarda na medida do seu criador, jornalista especialista e excelente escritor destinado a um sucesso internacional. Os seus livros
foram, de fato, traduzidos em todo o mundo.
Embora ainda seja indicado nos ambientes acadêmicos apenas
como um imaginativo sonhador que agradava ao público, Peter Kolosimo tem o grande mérito de haver proposto à opinião pública desde
os anos 50 uma nova e desconfortável temática, fazendo-a emergir
das águas estagnadas do conservadorismo científico, graças aos seus
merecidos sucessos editoriais. Apesar de muito do que ele relata em
seus livros seja suscetível a um vasto exame crítico, estamos certos
de que um dia a ciência lembrará o seu papel pioneiro de divulgador
nesse campo. Certamente. Kolosimo não chegou aos resultados de
Erich von Däniken, que veio à ribalta depois dele, competindo com
o mesmo e logo superando-o. Onde, de fato, Kolosimo levantou questões, von Däniken garantia explicações. Onde o italiano levantava
hipóteses, o suíço indicava certezas absolutas. Daqui, enfim, a razão
para o grande e persistente sucesso deste último, de acordo com o
qual “a criação do homem é obra de seres alienígenas provenientes
de outro Sistema Solar”, em suas palavras.
Na esteira dos dois estudiosos anteriores, Zecharia Sitchin integrou
e atualizou todo o quadro, transferiu a origem da espécie humana para
os mitos dos sumérios e para a descida dos divinos e supremos anunnaki, seres celestes desembarcados do planeta Nibiru na Mesopotâmia e
lembrados nos textos sumérios traduzidos por ele. Criaturas divinas que
teriam produzido o Homo sapiens por meio de uma mutação genética
controlada nos primatas terrestres com o objetivo de obter mão de obra
local para satisfazer as suas necessidades logísticas na Terra.
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O escritor suíço Erich von Däniken foi quem, apesar de não ter sido o primeiro
a tratar do assunto, incendiou a questão dos deuses astronautas nos anos 60

Na Itália, no final dos anos 70, impulsionando a relação
entre alienígenas e divindades, Giuseppe Galardo, com o pseudônimo de Jean Polit, publicou o corajoso e despercebido volume
Un Extraterrestre il Dio Della Bíblia? [Um Extraterrestre o Deus
da Bíblia?, Mercoledi Press, 1970], que antecipava os tempos.
Uma década depois, saía com uma grande aceitação por parte do
público, mas também sem grande repercussão o nosso Angeli, Dei,
Astronavi [Anjos, Deuses, Astronaves, Media Press, 1980], baseado
em artigos anteriores publicados por nós desde 1966, depois dos
nossos contatos estabelecidos com os pesquisadores russos Alexandr
Kazantsev, Matest Agrest e Vyacheslav Zaitsev.
Hoje, a literatura relacionada ao assunto, seguindo nesta direção,
parece orientada a atribuir às divindades das antigas culturas uma origem
extraterrestre. Assim, por exemplo, na Itália, o doutor Mauro Biglino,
tradutor dos textos do Antigo Testamento a partir do hebraico para as
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catolissíssimas Edições Paulinas, escreveu vários livros que contêm
sugestivas traduções de termos hebraicos, dos quais se evidenciaria que:
•

Jeová e os seus anjos teriam sido, na realidade, seres extraterrestres em missão na Terra.

•

Essas entidades teriam interagido com a humanidade tanto
no nível biogenético como histórico.

•

Mais que o povo eleito, Israel teria sido um teste com a intenção de orientar o homem para o monoteísmo.

•

Jeová e os anjos dispunham de tecnologias sofisticadas e de
meios de locomoção e de defesa avançados e foram associados
a uma realidade divina que não era a sua.

As entidades angélicas do Judaísmo — e os chamados anjos
caídos, em especial — seriam para assemelhar-se aos anunnaki
sumérios. Tudo isso, certamente, não é pouco. E, sem dúvida,
não é o bastante para revolucionar um determinado status quo
consolidado há milênios. De fato, segundo certas interpretações,
determinadas divindades do passado eram nada mais do que
astronautas e a Terra foi visitada muitas vezes por astronaves
alienígenas: as suas divinas “carruagens celestes”.
Fascinante, certamente. Só que, à luz desta interpretação, depois
floresceu toda uma literatura baseada em evidentes afirmações que têm
mais o propósito de estarrecer do que de propor uma abordagem séria
para o problema — e a máquina editorial montou habilmente o negócio, focando na curiosidade que certas teorias despertam nos leitores.
Olhando para trás, o público demonstrou-se, de fato, muito interessado
no tema, muito antes do boom comercial planetário, primeiro de von
Däniken e depois de Sitchin. Embora, desde os anos 50, essas questões
tenham sido propostas nos Estados Unidos ante litteram pelos livros de
um autor. Era George Hunt Williamson — controverso, mas brilhante
—, e depois, na Itália, Peter Kolosimo. No nível internacional, de fato,
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o precursor foi, em 1960, o soviético Matest M. Agrest, professor em
ciências físicas e matemáticas na Universidade de Sukhumi, no Mar
Negro. Com antecedência em relação a alguns conteúdos do ensaio de
Louis Pauwels e Jacques Bergier Il Mattino dei Maghi [O Despertar
dos Mágicos, Melhoramentos, 1968], em 1960, a Rádio Moscou relatou, com ênfase, as suas teorias relativas à presença de astronautas
extraterrestres na Terra, em um passado distante.
Aqueles, descritos como anjos teriam construído a plataforma
ciclópica de Baalbek, no Líbano, usando-a para a descida dos seus veículos espaciais, e teriam feito contato na Palestina com os patriarcas,
destruindo também a pentápole bíblica de Sodoma e Gomorra, no Mar
Morto, com armas comparáveis às armas nucleares — as afirmações
de Agrest tiveram, como se pode imaginar, um efeito explosivo. E com
razão. A notícia, revolucionária e de grande impacto, vinha da extinta
União Soviética, que ainda era para o Ocidente um pouco como outro
planeta. A imagem de uma União Soviética, berço das ciências espaciais
e da vanguarda nesse setor, adquirida pelo país do socialismo real com
lançamento do primeiro satélite artificial, contribuía fatalmente para dar
um peso ainda maior às declarações do professor de Sukhumi. Ainda
mais que se questionava se os russos tivessem dito tudo — em geral
muito reservados pela sua mentalidade.
Assim, de desconhecido que era, o nome de Agrest tornou-se
famoso. Da época do seu primeiro retumbante artigo, depois retomado pela Radio Moscou, na Literaturnaia Gazieta [Jornal Literário]
moscovita, esta nova teoria foi divulgada e conhecida pelo grande
público no decorrer dos anos por inúmeros autores: dos italianos
Kolosimo, Cardinale, Compasse e Galardo aos suíços von Däniken e
Golowin; dos ingleses Le Poer Trench, Drake, Sassoon, Dale, Mooney
e Davenport ao australiano Tomas; dos soviéticos Kazantsev, Zaitsev
e Avinsky aos franceses Bergier, Pauwels, Charroux, Granger, Victor,
Tarade, Dem, Sendy, Misraki e Chatelain; dos austríacos Blumrich,
Krassa e Habeck ao neozelandês Collyns; dos norte-americanos Jessup, Norman, Temple, Cohen, Greene, Binder, Landsburg e Sitchin
aos alemães Dopatka, Bruggere e Steinhauser; do latino-americano
Freixedo aos espanhóis Danyans e Benítez.
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De modo mais ou menos sério, documentado e convincente,
os escritos destes autores acabaram assim, no espaço de 40 anos,
impondo à opinião pública mundial a ideia de que a Terra, no passado, tinha sido visitada muitas vezes por astronautas extraterrestres,
sucessivamente divinizados. Hoje, a crise das ideologias e das religiões deu mais corpo a esta hipótese, que substitui os deuses, que a
ciência depôs emissários vindos de outros planetas. E isto, apesar de
qualquer crítica bem fundamentada — e ainda que os pressupostos
dessa visão sejam às vezes superficiais e caracterizados por um
simplismo fantasioso e até muito entusiasta.
Os exageros, sabe-se, podem muitas vezes contaminar e enfraquecer a validade de certos e até apreciáveis dados iniciais. Exageros que
é sempre bom evitar. Daí a óbvia necessidade de rever oportunamente
alguns mistérios histórico-arqueológicos um pouco associados a contextos alienígenas para fazer necessário esclarecimento. Neste sentido,
deve ser vista a nossa sugestão pessoal, formulada há mais de 20 anos,
de redefinir toda a matéria com um novo termo ad hoc que nos parece
mais adequado e idôneo — Paleoastronáutica, com a qual se quer indicar
os fatos relativos a presumíveis atividades astronáuticas no passado,
sobre o que pretendemos concentrar a nossa atenção, reformulando e
derrubando algumas hipóteses consideradas como boas.
Os enigmas e as contradições da arqueologia muitas vezes
induziram à simplificação de que tudo o que não é logicamente
justificável tem origem extraterrestre, dando lugar a um equívoco
que não pode ser perpetrado. Uma abordagem inicial — justamente
o da arqueologia espacial kolosimiana — pegava um pouco mais
de modo fantasioso os movimentos deste simples processo lógico: este achado ou dado tradicional não é devido a nada de que
saibamos sobre a sua época e realidade de associações. Então, é
necessariamente ligado a uma interação com “outras presenças”.
Um argumento que Erich von Däniken abraçou totalmente.
A nossa opinião, porém, é de que o problema hoje está praticamente derrubado. Ou melhor, dizemos que outras presenças inteligentes
podem existir certamente no universo, manifestar-se e também serem
manifestadas, mas uma possível interação delas conosco encontra
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realmente oposição no nível antropológico, histórico ou tecnológico,
no específico caso histórico ou arqueológico examinado?
Uma
pura e simples peça arqueológica comum, como de um episódio histórico que não pode ser enquadrado e evocativo, não quer dizer que
esteja ligado tout court a presenças extraterrestres. Poderia referir-se
a contextos humanos desconhecidos, desaparecidos ou esquecidos,
mas absolutamente terrestres.
Em outros termos, o fato incomum sozinho não pode e não deve
bastar. Isto é, ele deve ser visto, verificado e comparado a outros fatores.
Essa visão mais rigorosa tem a vantagem de filtrar a massa de anomalias
histórico-arqueológicas, levando realmente em consideração apenas
os eventos que apresentem, ao mesmo tempo, fatores antropológicos,
históricos ou tecnológicos que justifiquem uma possível referência a
presenças alienígenas. O que implica que, desta forma, boa parte do
discurso levado à frente, até agora com emotividade e entusiasmo por
vários autores, será redimensionado, em benefício de uma análise mais
crítica, concreta e uma valorização daquilo que merece efetiva consideração. E os elementos a este respeito não faltam certamente.
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