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PREFÁCIO 

Nunca pensei que um dia fosse publicar um livro sobre discos voadores. Sobre filo-

sofia, talvez, nos bons tempos da faculdade, quando eu achava que seguiria uma carreira 

acadêmica. Livros de ficção, com certeza, eu me imaginava escrevendo — e publicando — 

toneladas deles. Mas sobre discos voadores? Não, isso nunca me passou pela cabeça. 

Agora, o parágrafo anterior é uma completa mentira. 

Houve um tempo em que a idéia de escrever um livro sobre objetos voadores não i-

dentificados passava pela minha cabeça não uma, mas várias vezes. Na verdade, passava 

pela minha cabeça todos os dias, mais ou menos desde os doze anos de idade. Foi quando 

eu comecei a me interessar por ufologia. Agora que já lá vão mais de vinte anos desde essa 

época, os motivos não são inteiramente claros para mim. Suponho que tinha algo a ver 

com minha atração por tudo o que fosse maravilhoso, fantástico ou fora do comum. 

Em parte, quase todo adolescente, em um momento ou outro da vida, tem esse tipo 

de atração —  que o diga o sucesso de Harry Potter. Quando se entra na adolescência, não 

faz muito tempo que se saiu da infância, uma época misericordiosa, em que não existem 

limites entre o possível e o impossível, o real e o imaginário e, para um adolescente, essas 

fronteiras ainda não estão inteiramente estabilizadas. Na verdade, para mim, essas frontei-

ras nunca chegaram a se estabilizar e, embora eu tenha seguido em frente e deixado a ufo-

logia para trás, continuo não sabendo quais são os limites entre o possível e o impossível, o 

real e o imaginário. E nem sei se nós, adultos maduros e bem-pensantes, estamos do lado 

certo dessa linha divisória. 
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Em parte, também, meu interesse pela ufologia tinha a ver com a paixão que eu nu-

tria desde criança pela mitologia grega. Muito antes de sequer ouvir falar de Jung e desco-

brir que os mitos refletem padrões universais que estruturam a nossa compreensão da rea-

lidade, eu já me sentia fascinado por eles, como se pressentisse obscuramente que, de al-

guma forma, eles encerram um tipo de segredo vital para nós. Aos doze anos, a menos que 

você seja um gênio — e eu não era —, a nossa capacidade de abstração é razoavelmente 



limitada. Assim, a única maneira pela qual eu conseguia traduzir esse obscuro pressenti-

mento em palavras era com a crença de que os mitos refletiam um tipo de verdade históri-

ca, uma lembrança distorcida de acontecimentos que realmente tinham se produzido em 

um passado remoto. E então vieram Erich von Däniken e seus deuses astronautas, trazendo 

a boa nova de que, sim, era isso mesmo: os personagens mitológicos na verdade eram seres 

de outro planeta e tudo o que as lendas contavam era o mais puro relato fatual. Essa linha 

de pensamento, conhecida sabe Deus por quê como nebecismo, de fato não era novidade. 

Desde os tempos dos próprios gregos que algumas pessoas defendiam que, velado pelas 

sombras da mitologia, encontra-se o espírito da História, com H maiúsculo. Däniken e seus 

epígonos apenas acrescentaram um verniz tecnológico. Mas esse verniz era tudo o que eu 

precisava na época e, assim, alegremente me tornei um epígono juvenil de Däniken, dando 

palestras fartamente ilustradas com slides de fotos e desenhos, nas quais demonstrava, para 

minha própria satisfação, que os extraterrestres nos visitavam desde os tempos da pré-

história, que as pirâmides do Egito eram uma pista de pouso para espaçonaves alienígenas 

e que o próprio ser humano havia sido criado pelos deuses-astronautas por meio da mani-

pulação genética de nossos ancestrais primitivos. 

Finalmente, a honestidade me impede de excluir a questão da auto-afirmação. Ado-

lescentes detestam ser tratados como crianças e acontece que os adultos têm uma tendência 

quase incontrolável para fazer isso. Nos congressos de ufologia, eu encontrava uma platéia 

de adultos interessados, que não me olhavam como se eu fosse uma criança e prestavam ao 

que eu dizia a mesma atenção que prestariam se eu tivesse vinte, trinta ou quarenta anos. 

Meus colegas ufólogos, alguns dos quais continuam meus amigos até hoje, também me 

encaravam de igual para igual e, graças a Nosso Senhor Jesus Cristo, pareciam esquecer 

que eu tinha apenas 13 anos. Era o mais próximo do paraíso que se podia imaginar. Um 

mundo repleto de mistérios, um ponto-de-vista que tornava real minha bem-amada mitolo-

gia e gente grande que me tratava como um deles. O que mais eu poderia querer? 
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Mas todo paraíso tem uma serpente gnóstica que se infiltra para arrancar as pobres 

almas de sua dócil inocência e introduzi-las nas complexidades da existência. No meu ca-

so, essa serpente foi um velhinho suíço que morreu nove anos antes do meu nascimento. É 

impossível estudar mitologia sem tropeçar em algum momento com a obra de Jung. De-

pois de ler a demonstração de Jung de como os mesmos temas mitológicos de milhares de 

anos atrás são produzidos espontaneamente pela psique de pessoas contemporâneas que 

não têm a menor intimidade com questões míticas, é impossível continuar a olhar os mitos 

com a crença ingênua de que eles reproduzem acontecimentos reais. Na verdade, o próprio 



sentido da palavra real se altera profundamente e passamos a perceber como nossa exis-

tência quotidiana entrelaça e transita por entre diversos níveis de realidade, para compor 

esse amálgama que chamamos de mundo. 

Jung arrombou a porta do meu paraíso ufológico e, pela brecha que ele abriu, segui-

ram-se outros: Lévi-Strauss e sua demonstração de que os mitos são estruturados como 

uma linguagem, Mircea Eliade e seus estudos sobre o simbolismo, Joseph Campbell... Não 

havia mais como sustentar a imagem de Jesus Cristo aterrisando com um disco voador em 

Belém. Fossem lá o que fossem, os discos voadores pareciam ser um fenômeno que emer-

gia das profundezas do inconsciente, de um ponto obscuro onde matéria e psique deixam 

de ser percebidas como opostos e tornam-se diferentes aspectos de uma única realidade. 

De alguma forma, as imagens produzidas pelo inconsciente sobrepunham-se à realidade 

consensual e, para entender como isso podia acontecer, comecei a estudar filosofia, psico-

logia, a ler sobre o funcionamento do cérebro e sobre os mecanismos pelos quais a socie-

dade constrói a nossa noção do real. 

Esses problemas acabaram se revelando mais interessantes para mim do que a ques-

tão que lhes dera origem. E num período indeterminado entre os 18 e os 20 anos, percebi 

que eu não era mais um ufólogo. Não participava mais de congressos, não dava palestras, 

as notícias sobre avistamentos de OVNI já não chamavam a minha atenção. Os anos que 

eu havia passado na ufologia assumiam diante dos meus olhos um ar nostálgico, distante, 

como redescobrir numa gaveta um antigo caderno com poemas de adolescente. E foi com 

esse olhar nostálgico que, um dia, encontrei este livro ao fuçar nos arquivos do meu com-

putador. 
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Não é, tecnicamente, um livro de ufologia, pelo menos não no sentido que se con-

vencionou dar a essa expressão. Foi escrito por volta dos vinte anos, em plena fase de tran-

sição, e o leitor encontrará aqui pouquíssima casuística, referida apenas de modo superfici-

al. É mais uma reflexão filosófica sobre o fenômeno OVNI e sobre como uma comparação 

com a atividade estética da psique permite lançar uma nova luz ao enigma dos discos voa-

dores. Relendo o livro, duas coisas me surpreenderam. A primeira foi constatar de que 

forma a ufologia serviu para mim como um laboratório onde comecei a desenvolver no-

ções sobre a natureza da realidade que hoje são chave para a minha visão de mundo. E a 

segunda foi perceber que eu ainda acredito em praticamente tudo o que escrevi há quase 

dez anos. Talvez formulasse diferente um ou outro parágrafo, quem sabe me aprofundasse 

mais em determinados pontos do que em outros, mas, se eu fosse escrever este livro hoje, 

ele seria essencialmente o mesmo. Os discos voadores não me interessam mais como an-



tes, mas o que eu penso sobre eles está aqui. Dessa forma, decidi publicá-lo, na esperança 

de que, fora da gaveta, estes cadernos do adolescente que eu fui possam ter alguma utilida-

de, ao pensar o fenômeno OVNI de um ângulo bem diferente daquele pelo qual costuma-

mos pensá-lo. 
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Rio de Janeiro, 7 de julho de 2003 



INTRODUÇÃO 

Um homem andando por uma estrada à noite vê uma luz brilhar ao longe. A luz pa-

rece acompanhar o seu automóvel. De repente, sua memória sofre um corte de continuida-

de e ele se vê na mesma estrada, quilômetros adiante. A luz desapareceu. Ele começa a ter 

sonhos estranhos, pesadelos inquietantes acompanhados de um impulso repentino de es-

crever poemas ou pintar quadros. Sonhos, quadros e poemas apresentam um denominador 

comum: temas que poderíamos qualificar de "cósmicos". Finalmente, preocupado com os 

pesadelos, procura um psicólogo. Submete-se a uma regressão hipnótica para preencher a 

lacuna em sua memória. De suas lembranças, emerge uma história fantástica: a luz que ele 

viu era um disco voador, e ele foi abduzido por seus tripulantes, os quais o submeteram a 

uma série de exames e em seguida devolveram-no a seu automóvel. Agora, ele reconhece 

seus quadros, sonhos, poemas como recordações distorcidas de um contato imediato. 

As abduções - seqüestro de seres humanos pelos tripulantes dos discos voadores - 

são uma experiência objetiva, real? Existem mesmo veículos de origem não terrestre, cons-

truídos e guiados por criaturas que têm interesse em capturar e estudar as pessoas como se 

estas fossem ratos de laboratório? Para aqueles que se interessam pelo assunto, quer como 

pesquisadores - ufólogos -, quer como leigos curiosos, o consenso mais ou menos genera-

lizado é de que a resposta para ambas as perguntas é sim. Para eles, é indiscutível que os 

discos voadores são naves espaciais alienígenas e que somos visitados por astronautas ex-

traterrestres. 
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Uma minoria de pesquisadores, no entanto, constata uma analogia perturbadora entre 

o relato daqueles que passaram por uma experiência ufológica - não apenas contatados e 

abduzidos, mas também aqueles que apenas viram objetos voadores não identificados ou 

então psicografaram mensagens atribuídas a extraterrestres - e as circunstâncias psicológi-

cas e sociais da testemunha. Assim, uma das mais famosas abduzidas, Betty Hill, foi sub-

metida pelos ufonautas a um teste de gravidez. Ora, Betty Hill era estéril e a descoberta de 

que não poderia ter filhos havia sido traumática para ela. Por outro lado, uma senhora ex-

tremamente religiosa, chamada Betty Andreasson, foi visitada por humanóides que lhe 



falaram em nome do "Senhor Jesus". No caso específico das abduções e seqüestros, o pes-

quisador inglês Alvin Lawson fez uma perturbadora descoberta: a de que existem 

significativos paralelos entre o relato da abdução e o parto do abduzido. Lawson propôs a 

hipótese de que os seqüestros ufológicos poderiam ser uma reelaboração fantasística 

daquilo que o psicanalista Otto Rank denominou de "trauma de nascimento". 

Além disso, outros pesquisadores constataram que uma porcentagem significativa de 

abduzidos recordam ter sido vítimas de molestamento sexual durante a infância. Numa 

linha semelhante à de Lawson, supõem que a abdução seja uma maneira de lidar com o 

trauma do molestamento. Freud demonstrou, entretanto, que o próprio molestamento, qua-

se sempre, é ele mesmo uma fantasia, e não uma lembrança real, uma vez que para o in-

consciente não existem diferenças entre fato e ficção. Desse ponto de vista,  as abduções 

estariam menos ligadas a um trauma de infância do que àquele núcleo estruturante da rea-

lidade psíquica que Freud denominou de complexo de Édipo. 

Independente da explicação proposta, porém, o traço de união entre esses pesquisa-

dores é a perspectiva de que, longe de se reduzir à visita de seres extraterrestres a nosso 

planeta, o fenômeno OVNI está no cruzamento de uma complexa rede de fatores físicos, 

psicológicos e sociais que pode nos ensinar muito mais sobre o ser humano e a maneira 

como este lida com a realidade do que a respeito de vida em outros planetas. É essa pers-

pectiva em comum que permite agrupar todos esses pesquisadores, por diversos que sejam 

individualmente, sob uma mesma rubrica: a da nova ufologia. 

Não se trata, que fique bem claro, de demonstrar que a abdução, o contato não seri-

am experiências reais. A linha divisória entre a ufologia tradicional e a nova ufologia não 

passa por aí. Ambas estão de acordo que a experiência ufológica é real. O problema con-

siste em determinar se ela é uma experiência objetiva ou subjetiva. 

Este livro se alinha do lado da nova ufologia. Mas seu objetivo não é provar hipótese 

alguma. A questão que ele levanta é outra. Não é raro que, como o homem de nosso exem-

plo genérico, o contatado passe a sentir um impulso incontrolável para exprimir sua expe-

riência através de manifestações artísticas como quadros, desenhos ou poemas. Por quê? O 

que tornaria a obra de arte um veículo mais adequado para o contatado do que um relatório 

objetivo? 
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Se partirmos do princípio de que o contato é uma experiência subjetiva, fica mais fá-

cil responder a essa pergunta. Como escreve o falecido Joseph Allen Hynek, talvez a maior 

autoridade sobre objetos voadores não identificados e um dos criadores da nova ufologia: 

"A experiência tinha a «realidade» de um acontecimento físico tangível, em igualdade de 



condições com a percepção de um desastre de automóvel, por exemplo, ou um elefante 

atuando num circo, a não ser por uma coisa: enquanto as testemunhas têm um vocabulário 

adequado para a descrição de automóveis ou elefantes, ficam quase sempre perdidas, em-

baraçadas, à procura de palavras para descrever suas experiências com o OVNI." Normal-

mente, a testemunha passa por um "processo de começar por uma descrição e explicação 

simples, rápida, ir se desenrolando gradativamente até alcançar a noção de que não havia 

uma única descrição convencional adequada"1. Em outras palavras, qualquer que seja sua 

natureza, o fenômeno OVNI foge ao alcance da linguagem. É impossível de ser objetiva-

mente descrito. Mas pode ser simbolizado. 

Ao contrário do depoimento, que emprega uma linguagem predominantemente de-

notativa, a obra de arte agencia um número infinito de recursos metafóricos para simboli-

zar precisamente experiências subjetivas, que não podem ser descritas. A partir daí, é pos-

sível concluir que a narrativa do contato feita pela testemunha não é um relatório objetivo, 

destinado a ser tomado ao pé da letra, mas uma tentativa de descrever metaforicamente, 

por meio de recursos simbólicos muito próximos aos da arte, uma experiência subjetiva 

que, em si, é inefável. Daí que tantos contatados se sintam compelidos a apelar diretamente 

para a linguagem artística para poder se expressar. 

Diante disso, uma possibilidade que se abre ao ufólogo é a de tomar a arte como um 

paradigma útil para se compreender o fenômeno OVNI, empregando uma comparação 

sistemática entre os relatórios-OVNI e as obras de arte como um instrumento conceitual 

apto a determinar o quanto os contatos com discos voadores são eventos simbólicos, e não 

acontecimentos literais. 

Escusado dizer que o presente trabalho está muito longe de oferecer essa compara-

ção sistemática. Sua finalidade é apenas indicar algumas balisas, por meio de determinadas 

obras de arte escolhidas justamente por permitirem ilustrar o método que se propõe. Trata-

se, pois, de obras específicas, escolhidas a dedo, e não de exemplos gratuitos. 

"Os pintores criam o universo visual da humanidade", escreveu Daniel-Henry 

Kahnweiller, marchand de Picasso e teórico do cubismo. E complementa: "A pintura nos 

faz ver o mundo exterior. Ela cria o mundo exterior dos homens e quando esta criação é 

nova, quando os signos inventados pelos pintores são novos, nasce este mal-estar, este 
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1 J. A. Hynek, Ufologia - Uma Pesquisa Científica, Ed. Nórdica, Rio de Janeiro. 



conflito que faz com que as pessoas vejam os objetos, mas não os vejam mais do modo 

como estavam acostumadas a vê-los."2 

Nada mais natural que, quando no mundo exterior surge um objeto novo, recorra-se 

a signos igualmente novos para interpretá-lo. É o que faz a psicóloga junguiana Aniela 

Jaffé quando mostra que os boatos sobre discos voadores começaram a circular mais ou 

menos na mesma época em que o símbolo do círculo tornou-se dominante na pintura mo-

derna. Depois de exemplificar com quadros de Paul Klee, Wassili Kandinsky e Robert 

Delaunay, entre outros, Jaffé propõe que tanto esses quadros quanto as aparições de OVNI 

sejam interpretados como "uma tentativa da psique inconsciente coletiva para curar a dis-

sociação de nossa época apocalíptica através do símbolo do círculo"3. 

Há vários motivos pelos quais o estudo das obras de arte é útil para compreender o 

fenômeno OVNI. Antes de mais nada, a vertente psicossociológica da nova ufologia de-

fende que, independente de sua origem, os OVNI são uma espécie de espelho no qual, à 

maneira das figuras de Rorschach, o homem projeta as questões centrais de sua vida e de 

sua sociedade. Pois bem, são dessas mesmas questões que os artistas de todos os tempos - 

e os modernos não são exceção - têm servido de porta-vozes e arautos precursores. Com 

relação às letras - mas isso pode ser extrapolado para as artes em geral - lembramos com os 

manuais escolares que "o conhecimento da literatura deverá ser também compreensão do 

homem e das respostas que, ao longo do tempo, foi dando às mesmas indagações". 

É necessário fazer um reparo quanto ao "mesmas", que pressupõe a imutabilidade da 

natureza humana, contra a qual se levantaram historiadores como Lucien Lefébvre que, no 

entanto, acabaram caindo no radical extremo oposto de considerar que não existe nada a 

que se possa chamar de "natureza humana". Peter Gay, com seu Freud para Historiado-

res4, procurou chegar a um meio-termo aceitável. Ao que parece, a natureza humana é um 

conjunto de estruturas formadas pela intersecção entre contingências históricas (individuais 

e coletivas) e um fundo imutável e incognoscível, que Lacan denominou de real, Bion de 

O e Jung de inconsciente psicóide5. 

O fato é que as proverbiais perguntas sobre quem somos, de onde viemos e por que 

estamos aqui são inevitavelmente condicionadas por pelo menos dois tipos de variantes: 1) 

                                                 
2 Duas frases de Daniel-Henry Kahnweiler, marchand de Picasso e teórico do Cubismo, extraídas de Minhas 
galerias e meus pintores, L&PM Editores, Porto Alegre. 
3 Aniela Jaffé, "O Simbolismo nas Artes Plásticas", em C. G. Jung et alii, O Homem e Seus Símbolos, Ed. 
Nova Fronteira, Rio de Janeiro. 
4 Peter Gay, Freud para Historiadores, Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro. 
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5 Para uma exposição resumida e uma comparação entre esses três conceitos, cf. Andrew Samuels, Jung e os 
Pós-Junguianos, Ed. Imago, Rio de Janeiro. 



As idéias vigentes sobre a natureza da realidade e as relações do homem com ela. 2) As 

forças históricas, psicológicas e sociais que estruturam cada época e lugar. 

Essas questões e suas variantes são a matéria-prima de todas as religiões, filosofias e, 

naturalmente, obras de arte. São elas que alguns setores da nova ufologia vêem refletidos 

no fenômeno OVNI. Se esse pressuposto estiver certo, deve-se esperar um alto grau de 

isomorfismo entre eles, tanto na forma quanto em conteúdo. Até o presente momento, a 

nova ufologia tem se preocupado principalmente com as relações entre o fenômeno OVNI 

e as filosofias e religiões. Este trabalho é uma tentativa de abranger o terceiro tratamento 

que os homens têm dado às suas questões ontológicas: o artístico. 

O primeiro plano em que se pode fazer uma aproximaçào entre a ufologia e a arte re-

side na importância fundamental para ambas da percepção visual. Tudo aqui passa pelo 

olho: o livro que o leitor lê, o quadro e a escultura que se admira, o OVNI que a testemu-

nha contempla, a foto que o ufólogo analisa, os depoimentos e relatórios que, se nem sem-

pre são fornecidos por escrito, quase fatalmente vão parar nas páginas jornalísticas e li-

vrescas da literatura especializada, e assim por diante. 

Pode-se argumentar que são olhares diferentes: o olhar estético do público não é o 

olhar analítico do ufólogo, sem dúvida alguma. Porém, o artista lança mão, se assim po-

demos dizer, de um olhar analítico enquanto supervisiona o andamento da obra a que suas 

mãos dão forma. E a testemunha ufológica contempla o OVNI ora com admiração ora com 

assombro, que são as emoções constituintes do olhar estético. Por outro lado, o público 

olha a obra de arte com admiração e assombro, ao passo que o ufólogo reserva um olhar 

analítico para o depoimento da testemunha. Instaura-se, assim, entre o momento de produ-

ção e de recepção do produto, uma perfeita simetria de olhares que une a arte à ufologia: 

 

 PRODUÇÃO RECEPÇÃO 

ARTE olhar analítico olhar estético 

UFOLOGIA olhar estético olhar analítico 
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A ambigüidade entre esses dois momentos - produção/recepção - é outro traço co-

mum. Paul Valéry disse que escrevia apenas metade de um poema, para que o leitor com-

pletasse a outra metade; Picasso afirmou o mesmo de seus quadros. Por seu turno, a nova 

ufologia vem se preocupado cada vez mais com o papel que o background cultural e psico-
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lógico do ufólogo exerce sobre a interpretação final - final? - da experiência ufológica. 

Teria a testemunha se convencido de que foi abduzida por extraterrestres, se o próprio pes-

quisador não acreditasse em extraterrestres que saem por aí abduzindo as testemunhas? 



1. ISTO NÃO É UM OVNI 

Os trabalhos de René Magritte ocupam um lugar à parte dentro da corrente surrealis-

ta porque, ao invés de se ocuparem em reproduzir metaforicamente a realidade dos deva-

neios, pelo contrário, dedicam-se a uma exploração sistemática daquilo que Foucault viria 

a chamar de relação entre As palavras e as coisas. O ponto de partida de Magritte é a cons-

tatação, comum a todos os surrealistas, de que vivemos em um mundo de conceitos lin-

güísticos que se superpõem ao real, encobrindo-o. Nosso mundo é um mundo de signifi-

cantes que se substituem às coisas. Partindo dessa constatação, Magritte opera uma redu-

ção ao absurdo dos clichês que projetamos nas paredes de nossa caverna, manipulando-os, 

submetendo-os a condensações e deslocamentos, mostrando que as coisas não são o que as 

palavras indicam. 

Uma de suas explorações nesse domínio é o desenho do quadro de um cachimbo, 

envolvido em sua moldura e repousando sobre um cavalete precariamente apoiado nas 

tábuas de um assoalho. Sobre o quadro, flutua um cachimbo gigante. Sob o cachimbo do 

quadro, uma legenda em letra manuscrita informa: Ceci n'est pas une pipe, "Isto não é um 

cachimbo". 
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A mensagem parece que não foi bem entendida, e Magritte voltou a ela em outro de-

senho. Dessa vez, o cachimbo flutua sobre dunas de areia nas quais projeta sua sombra, e a 

legenda, em letra de forma, diz que Ceci continue de ne pas étre une pipe - "Isto continua 

não sendo um cachimbo". 



Essas figuras de Magritte chamaram a atenção de Foucault que, quase como um su-

plemento a As Palavras e as Coisas, escreveu um pequeno estudo chamado justamente 

Isto não é um cachimbo, o qual, tomando-as como ponto de partida, analisa boa parte da 

obra desse pintor que se tornou um dos nomes mais importantes da arte moderna. 

"O famoso cachimbo... Como fui censurado por isso!", escreve Magritte. "E entre-

tanto... Vocês podem encher de fumo o meu cachimbo? Não, não é mesmo? Ele é apenas 

uma representação. Portanto, se eu tivesse escrito sob meu quadro: «isto é um cachimbo», 

eu teria mentido."1 

Para dizê-lo de outra forma, o que Magritte mostra é exatamente que tendemos a 

confundir o signo com seu significado, a representação com aquilo que ela representa. Daí 

não entendermos quando ele mostra o desenho de um cachimbo e diz que não é um ca-

chimbo. Não é mesmo. É apenas um desenho. 

Numa de suas palestras, meu amigo Carlos Alberto Reis referiu-se ao que denomi-

nou de "Escola Wirziana", na qual fez a gentileza de me incluir. Sob essa denominação, 

referia-se ao grupo de ufólogos que tiveram o privilégio de ser discípulos desse pioneiro 

que foi o prof. Willy Wirz: o próprio Reis, Jaime Lauda, Ademar Eugênio de Mello... 

Na verdade, só cheguei a conhecer o prof. Guilherme quando ele já estava pratica-

mente afastado da Ufologia. Encontrei-o apenas duas vezes, no escritório do antigo Centro 

de Estudos Extraterrestres, no centro de São Paulo. Eu era então um garoto de treze anos, 

ele um sábio senhor exatamente setenta anos mais velho. Seu vigor físico, o dinamismo 

que exalava a cada movimento, contrastavam vivamente comigo: dir-se-ia eu o ancião e 

ele o garoto, não fosse o abismo entre minha grande imaturidade e sua imensa erudição, 

conjugada com a profunda sabedoria de sete décadas de estudos, meditações e experiên-

cias. 

Sabedoria que destilava de forma epigramática, em curtas e lapidares sentenças que 

volta e meia eram repetidas por Carlos e Jaime e que, a mim, lembram a concisão de re-

lâmpago dos koan zen-budistas. Frases em que o paradoxo aparente oculta um sentido 

inesperado, e que, por tabela, me impregnaram com o espírito da "Escola Wirziana": "Ca-

da um é louco à sua própria maneira individual." 

Uma delas, particularmente, acompanhou todo meu processo de amadurecimento 

ufológico. Ao longo dos anos que me arrancaram da ufologia ortodoxa e arrastaram-me em 

direção ao vertiginoso abismo que se estende para além da nova ufologia, assisti-a mudar 
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de sentido, ampliar seu significado, até encerrar tudo o que a ufologia passou a representar 

para mim enquanto palco onde os conceitos de realidade e simulacro podem ser redefini-

dos e até questionados. 

Já de antemão, devo esclarecer que o que leio nessa frase pode não ser, com toda 

certeza não é, aquilo que o prof. Guilherme quis dizer com ela. Sua maneira individual de 

ser louco - com todo o método dessa loucura - não pode ser a minha, que tem seu próprio 

método, o único com o qual posso perceber o mundo. Por isso, não sei que sentido a frase 

tinha para ele. Sei, porém, o sentido que ela adquiriu para mim, o único que sou capaz de 

explicar, sabendo que essa explicação, longa e pretensiosa, não pode conter toda a infinita 

riqueza da curta sentença que a origina: 

"O disco voador não é um disco e muito menos voador." 

O que eu enxergava aí no princípio era o fato de nem todos os OVNI serem discoi-

dais, e de que o processo pelo qual eles se deslocavam obedecia a um princípio diferente 

do deslizar pela atmosfera a que chamamos de "vôo". Ingenuidade que passava por cima 

da ênfase na palavra "disco-voador" e que só a inexperiência do principiante poderia igno-

rar. 

O disco-voador de que tratam os ufólogos é, no dizer do semiólogo Umberto Eco, 

uma unidade cultural2, uma imagem que reúne e representa um amplo feixe de significan-

tes - luzes, raios, sons, vôos, objetos, fotos, filmes desenhos e sobretudo palavras, muitas 

palavras - que traduzem um significado ainda não decodificado. Em outras palavras, o 

disco voador é um signo, e só existe enquanto tal. É uma combinação de vários traços ex-

traídos da casuística e que nem sempre andam juntos, nunca todos juntos, mas que estão 

sempre suficientemente próximos para que se reconheça, ou suponha, sua unicidade inter-

na. 

O disco voador dos ufólogos não é um disco voador. É a descrição da testemunha, a 

imagem da foto, ou, mais ainda, o fantasma de uma marca no solo, a sombra de fragmen-

tos caídos do céu. Você não pode entrar no disco voador dos ufólogos, você não pode voar 

nele, assim como não pode encher de fumo o cachimbo de Magritte. Esse disco voador 

está sempre preso entre o parágrafo e o ponto final de um enunciado, ou trancafiado pelas 

molduras de uma fotografia. Ele não é um disco, não voa; é um conjunto: de fonemas, de 

letras, de pixels. O disco-voador real, o que quer que seja a Coisa a que aplicamos essa 

palavra, está sempre além do signo. O signo só surge como sua ausência, marca de uma 
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presença já desvanecida, que colocamos sobre o vazio inaugurado por sua passagem - ele 

só nasce depois que o disco-voador real, seja lá o que for, já se foi para onde quer que te-

nha ido. 

O disco-voador não é um disco. 

Muito menos voador. 
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2. OS OVNI DE DALÍ 

No dia 1º de junho de 1953, Salvador Dalí registrou em seu nada modesto Diário de 

um gênio1 dois de seus famosos delírios que, dado o princípio de determinismo psíquico 

postulado por Freud, possuem presumivelmente uma conexão interna, ou seja, estão estru-

turados em torno do mesmo núcleo psíquico. 

O primeiro deles é "minha tourada litúrgica, onde padres corajosos deverão dançar 

diante de um touro que será levado aos céus por um helicóptero após a tourada". 

O outro é o projeto de um filme, La Brouette de chair, que, entre suas cenas altamen-

te surrealistas, deveria incluir "cinco cisnes brancos explodirem um após o outro em uma 

série de imagens minuciosamente lentas, que vão se desenvolver na mais rigorosa euritima 

arcangélica. Os cisnes serão recheados de verdadeiras granadas, previamente carregadas de 

explosivos, de maneira que se possa observar, com toda a precisão possível, a explosão das 

entranhas dos pássaros e a projeção os grãos de granadas em leque. Os grãos vão se chocar 

contra a nuvem de plumas, da forma como se sonha - ou melhor, se devaneia - que os cor-

púsculos de luz se chocam, de tal maneira que, na minha experiência, os grãos terão o 

mesmo realismo dos quadros de Mantegna, e as plumas, a mesma vaporosidade que tornou 

famoso o pintor Eugéne Carriére". 

Esses corpúsculos de luz são um tema recorrente dos devaneios registrados nas pági-

nas do diário de Dalí. A primeira vez em que eles aparecem é na anotação de 1º de julho de 

1952, onde estão metamorfoseados nas "escamas fulgurantes" do peixe-voador que ele 

pinta. Em dado momento, começa a imaginar a si próprio coberto de escamas, até se ver 

transformado num peixe. E exclama: "Oh, Salvador, tua metamorfose em peixe, símbolo 

do cristianismo, não foi senão [...] a forma tipicamente Dalíniana e maluca de identificar-se 

a teu Cristo enquanto tu o pintavas!" 
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Galatea de las Esferas (1952) 

De fato, esses corpúsculos sempre são mencionados por Dalí num contexto de reli-

giosidade cristã. De onde não ser inútil lembrar que o cisne foi uma das alegorias medie-

vais para o Cristo supliciado, em virtude da docilidade com que se deixa abater. (Na ver-

dade, essa explicação é antes uma racionalização medieval: o cisne é o animal de Brah-

man, um dos símbolos de Mitra e de muitos outros cultos com os quais o cristianismo tem 

profundos paralelos2.) 
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Dalí até nomeia esses corpúsculos: são os niçoïdes, "elementos corpusculares que 

compõem a Corpuscularia Lápis-lazuliana de Dalí", "corpúsculos luminosos e venezianos 

do corpo glorioso de minha Gala" (03/09/52). Gala, esposa e musa inspiradora, é o modelo 

de que Dalí se serve para pintar a Assunção da Virgem Maria, quadro no qual incorpora 

seus niçoïdes "sublimes de cores suplementares até o paroxismo. Há verdes, cor de laranja, 

rosa-salmão. Eis finalmente meus belos niçoïdes corpusculares" (08/09/52). Esses glóbulos 

de luz possuem até mesmo uma conotação cósmica: "[...] meus niçoïdes sublimes me ins-

piravam, da mesma forma que um cachorro é inspirado por seu osso. Acho que até muito 

mais. Minha inspiração era de ordem cósmica [...] No momento em que fui interrompido, 

sentia a aproximação dos contornos crepusculares do êxtase" (10:14/09/52). Em 16 de se-

tembro, Dalí começa "a realizar os primeiros corpúsculos de minha Assunção" (16/09/52). 

Temos uma pista para entender esses corpúsculos na sua associação com as figuras 

de Cristo, da Virgem Maria e de Gala, sendo esta o modelo para as outras duas: "Meu su-

per-homem", diz Dalí ao se referir à influência de Nietzsche em seu pensamento, "estava 

destinado a ser nada menos do que uma mulher, a super-mulher, Gala" (01/05/52). Idéia 

que se estende à Virgem: "Não é rezando que a Virgem sobe ao céu. Ela sobe pela própria 

força de seus antiprótons. O dogma da Assunção é um dogma nietzscheano. Ao contrário 

da santa fraqueza, como a denomina por erro e por fraqueza própria o grande e admirado 

filósofo Eugênio d'Ors, a Assunção é o paroxismo da vontade de potência do eterno femi-

nino, que os alunos de Nietzsche pretendiam atingir. Se Cristo não é o super-homem que 

se crê, a Virgem é sem dúvida a supermulher que [...] cairá dos céus. E isso indica que a 

mãe de Deus permanece em corpo e alma no paraíso, graças a seu próprio peso, igual ao de 

Deus-pai em pessoa. Exatamente como Gala deveria ter entrado na casa de meu próprio 

pai!" (22/07/52) 

A Virgem Maria é a versão cristã da Grande Mãe, arquétipo universal do aspecto 

feminino de Deus, de quem Cristo e o Pai são as expressões masculinas. Na psicologia 

junguiana, esse arquétipo representa o Si-mesmo, núcleo transcendente do ser cujo símbo-

lo mais recente Jung reconhecia nos discos voadores3. Para Jung, é ao Si-mesmo que com-

pete a distribuição da libido no psiquismo. Na Índia, a libido, ou energia vital, é denomina-

da, conforme o aspecto enfatizado, orgânico ou espiritual, respectivamente de kundalini e 
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prana. Pois bem, a distribuição do prana compete ao avatar indiano da Grande Mãe, a 

Shakti, que o reparte em quanta de energia que têm a forma de corpúsculos luminosos4. 

Reencontramos essas figuras em 1956, quando Dalí constata: "A Virgem e o menino 

Jesus brilham em todos os meus quadros." No mesmo dia, ele anota que "aproxima-se o 

momento de meu filme, do qual já falei longamente em meu diário" (09/05/1956). Parale-

lamente, seguem os preparativos para a tourada litúrgica: "Padres corajosos apresentam-se 

para dançar em volta do touro, mas, considerando-se as grandes condições ibéricas e hipe-

restéticas da arena, a maior excentricidade consistirá em substituir a retirada plana e circu-

lar do touro pelas mulas costumeiras, por uma retirada através de elevação vertical, graças 

a um autogiro, instrumento místico por excelência e que extrai sua força de si próprio, co-

mo seu nome indica. Para exacerbar ainda mais o espetáculo, é necessário que o autogiro 

leve o cadáver muito alto e muito longe, por exemplo, sobre a montanha de Montserrat, 

para que as águias devorem-no, realizando-se assim, pseudoliturgicamente, uma tourada 

como nunca antes vista." 

Falávamos do Si-mesmo: a águia, enquanto atributo de Zeus Pai (Júpiter) é uma i-

magem que surge freqüentemente no simbolismo onírico do Si-mesmo; os alquimistas, em 

particular, dela usaram e abusaram5. Seu objetivo de transformar a matéria-prima na Pedra 

Filosofal era freqüentemente expresso como uma transmutação de fezes em ouro - imagem 

muito cara a Salvador Dalí, que freqüentemente organiza suas obsessões escatológicas sob 

a forma de uma oposição fezes/ouro6. As descrições da Pedra Filosofal fazem dela um 

objeto redondo, luminoso, capaz de subir aos céus - é exatamente assim que a legenda me-

dieval descreve o Santo Graal, que teria recolhido o sangue de Cristo e cujo esconderijo 

muitos localizavam exatamente no Montserrat mencionado por Dalí1. 

Quanto aos padres-toureiros, não devemos nos esquecer que a sua posição teológica 

é a de representantes de Cristo. Portanto, na fantasia de Dalí, é  o próprio Cristo quem, 

vicariamente, sacrifica o touro. Ora, no ritual mitraico, onde alguns vêem uma das fontes 

da missa católica, é o próprio Mitra, personagem paralela a Cristo, quem, na pessoa de seus 

sacerdotes, sacrifica um touro cujo sangue deve transformar o corpo e a alma dos adeptos8. 

Segundo a interpretação junguiana, esse touro representa uma imagem inconsciente 

do Si-mesmo, que deve ser sacrificada para que um símbolo do núcleo transcendente da 
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psique possa emergir ao nível da consciência. Esse símbolo seria justamente Cristo/Mitra. 

Tudo leva a crer, por isso, que a dupla fantasia de Dalí tem exatamente o mesmo significa-

do. O que ela exprime não é um delírio pessoal, mas a necessidade que a psique coletiva 

está experimentando, de um novo símbolo capaz de conter as energias do Si-mesmo. 

 

OS NIÇOÏDES DA UFOLOGIA 

 
Reconstrução artística do Caso Cash-Landrum 

Em 29 de dezembro de 1980, as sras. Betty Cash, 51, e Vickie Landrum, 57, mais o 

neto desta, Colby, de sete anos, transitavam por uma estrada próxima a Huffman, Texas, 

quando avistaram um grande globo luminoso que emitia um bipbip repetitivo. A uns 60 m 

do objeto, pararam o carro e desceram para observar melhor. O calor que o OVNI emitia 

era muito forte e, passando mal, o garoto voltou para o carro, junto com a avó que preten-

dia confortar o neto, "embora, como boa cristã, pensasse que o fenômeno tinha algo a ver 

com Jesus Cristo", conforme escreve Hillary Evans9. Quanto a Betty Cash, continuou o-

lhando até que o calor se tornou insuportável, quando voltou para o carro. Antes de parti-

                                                                                                                                               
8 C. G. Jung, Símbolos da Transformação, OC vol. V, e O Símbolo da Transformação na Missa, OC vol. 
XI/3, Ed. Vozes, Petrópolis. 
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rem, porém, puderam ver vários helicópteros negros acompanhando o OVNI, "ainda que 

fontes governamentais consultadas negassem continuamente ter havido qualquer desses 

seus aparelhos envolvidos em atividades na aludida área e na data apontada". 

Objetos luminosos, Jesus Cristo, helicópteros: isso começa a soar muito parecido 

com o delírio de Dalí. Essa sensação de familiaridade cresce ainda mais quando ficamos 

sabendo que observações conjuntas ou alternadas de OVNI e helicópteros no Texas e em 

outros estados americanos não são nada incomuns, estando geralmente associadas a um 

setor específico da casuística, que ecoa a imolação do touro com que Dalí sonhava: as mu-

tilações de gado. 

Essas mutilações, entretanto, não se restringem a touros, bois e vacas. Pelo contrário, 

todo tipo de gado e demais animais domésticos parece estar na mira de seus misteriosos 

imoladores, que praticam "incisões retas ou circulares que só poderiam ser feitas com al-

gum objeto cortante". O ufólogo Philippe Piet van Putten, num artigo dedicado ao tema, 

cita a opinião de um médico-legista de El Paso, dr. Raul W. Ulrich, que examinou algumas 

mutilações e declarou: "O corte foi feito com perfeição e limpeza, obviamente com um 

instrumento muito afiado. A dissecação era do tipo que eliminaria qualquer espécie de 

predador. O couro foi retirado por alguém que não perfurou a camada de tecido logo infe-

rior. Era melhor do que eu poderia fazer, se tivesse tentado. Era realmente um trabalho de 

especialista." 

Os cadáveres geralmente são encontrados sem os órgãos internos; o corpo inteira-

mente sem sangue: algumas vezes também "sem os demais líquidos corporais". E Van 

Putten arremata: 

"O único elo de ligação entre uma quantidade de casos parece ser a observação de 

UFOs nos locais dos crimes. Tais UFOs são vistos normalmente como luzes noturnas e 

também como discos ou helicópteros." 

A primeira reação seria atribuir uma origem bem terrestre a esses helicópteros, o que 

parece confirmado por muitos casos em que seus tripulantes eram humanos e se identifica-

ram como oficiais da USAF, CIA ou FBI. Mas nem todos os casos deixam-se explicar com 

tanta facilidade, como lembra o mesmo Philippe, em outro artigo, totalmente dedicado aos 

misteriosos helicópteros negros: 

22 

"Thomas R. Adams, ufólogo do Texas, criador do Projeto Stigma, especializado em 

mutilações de animais, diz que em alguns poucos casos foram vistos UFOs se transfor-

mando em helicópteros, como também foram observados helicópteros se metamorfosean-

do em formas globulares ou discóides. Esses incidentes o fizeram especular da possibilida-



de de inteligências alienígenas, com uma tecnologia avançada, estarem nos policiando de 

maneira mais discreta em naves que podem mudar de forma. 

"Thomas reuniu cerca de 200 casos em que os helicópteros surgiram nos locais onde 

animais foram mutilados. Eles aparecem um pouco antes ou um pouco após os crimes de 

mutilação." 

Eis os helicópteros, o gado morto e os glóbulos luminosos; falta apenas um elemento 

para que a fantasia de Dalí e a casuística ufológica estejam em perfeita homologia. Volte-

mos ao outro artigo de Van Putten, sobre as mutilações: 

"A presença de «luzes noturnas» em áreas de mutilação chega a ser tão incisiva a 

ponto de a população local criar apelidos para identificá-las. Em Logan County, no Colo-

rado, uma luz em forma de estrela recebe o nome de «Big Mama» [Grande Mãe!]. A 

«mama», de mamãe, foi-lhe concedida quando pessoas testemunharam a sua «desova» de 

luzes menores." 

Em outro artigo, que aborda o mesmo assunto na extinta revista OVNI-

DOCUMENTO, o ufólogo anglo-canadense P. M. H. Edwards estabelece um paralelo que 

pode nos ajudar a entender o significado das mutilações: "Esta aparente preocupação como 

parece dos mutiladores de obter o sangue como derivado principal de suas matanças, trou-

xe-me à mente um interessante paralelo com o Velho Testamento, onde nos dizem que 

Jeová mandava os israelitas oferecerem sangue em certas épocas em frente aos seus taber-

náculos ou templos." 

Esse caráter cruel e sanguinário que Jeová demonstra em várias passagens do Velho 

Testamento levou Jung a se aplicar no estudo dessa personagem, de que resultou um de 

seus livros mais profundos, Resposta a Jó10. Nele, Jung conclui que Jeová é uma imagem 

primitiva de Deus, um Deus inconsciente de si próprio e incapaz de diferenciar o Bem e o 

Mal. Em outras palavras, trata-se de um símbolo inconsciente do Si-mesmo, no qual os 

pares de opostos ainda não foram discriminados, condição sine qua non de sua conjunção e 

assimilação pela consciência. A contraparte feminina de Jeová é a deusa Kali indiana, a 

Grande Mãe devoradora e sanguinária, sempre a exigir sacrifícios cruentos. 

Quando inconsciente, o Si-mesmo tende a se projetar no código moral externo, do-

tando-o de um caráter de compulsão e numinosidade que ele não deveria possuir. De fato, 

o Si-mesmo inconsciente corresponde ao Superego freudiano, sempre vigiando e polician-
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do as atividades do ego, sempre pronto a puni-lo com violência11. Policiando... O que é 

mesmo que Thomas Adams disse que seus alienígenas estariam fazendo em suas "naves 

que mudam de forma"? 

 

CONCLUSÃO 

As fantasias de Salvador Dalí e a fenomenologia das mutilações de gado servem-se 

das mesmas imagens de helicópteros, animais, luzes e figuras maternas e paternas para, 

aparentemente, transmitirem o mesmo significado. Basta dispormos essas imagens para 

percebermos a relação de simetria entre os dois conjuntos: 

 

DALÍ CASUÍSTICA DAS MUTILAÇÕES 

Touro Gado                      

Autogiro Helicópteros              

Niçoïdes OVNI                      

Virgem Maria Big Mama                  

 

Essa relação de simetria pode ser expressa formalmente nas seguintes fórmulas: 

 

SINGULAR : PLURAL :: SINGULAR : PLURAL       

Touro : Gado  :: Autogiro : Helicópteros 

 

e 

 

PLURAL : PLURAL :: SINGULAR  : SINGULAR 

Niçoïdes : OVNI  :: Virgem Maria : Big Mama 

 

ou seja, o touro (singular) está para o gado (plural) assim como o autogiro (singular) está 

para os helicópteros (plural) e os niçoïdes (plural) estão para os OVNI (plural) assim co-

mo a Virgem Maria (singular) está para Big Mama (singular). 

Nota-se, portanto, que a simetria se verifica em função da classe gramatical de nú-

mero dos elementos. Dos quatro termos abrangidos por cada campo, dois permanecem 
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com o número invariante, sendo um singular e o outro plural, e dois sofrem transformações 

de número, ambos do singular para o plural. Essa passagem do singular para o plural en-

contra eco em outro nível da casuística, onde, no segundo episódio do Caso Vila Cisper, 

pesquisado por meu amigo Carlos Alberto Reis, o humanóide pronuncia telepaticamente a 

seguinte frase: "Estou aqui... Por que você nos chamou?" Por outro lado, ao ser transcrita 

de uma fita K7, uma das famigeradas mensagens de Ashtar Sheran passou por um proces-

so inverso, com a singularização, no texto escrito, do que, na fita gravada, era plural. Dessa 

forma, o que antes se referia aos ufonautas em geral passou a se referir especificamente a 

Ashtar Sheran. É difícil dizer se todos esses fatos têm relação entre si, e de que tipo. No 

primeiro caso, temos duas ordens diferentes de fenômenos sendo estruturalmente compa-

radas. No segundo caso, trata-se do relato de um contato imediato do terceiro grau. O ter-

ceiro caso envolve a elaboração secundária de um suposto e não muito confiável contato 

imediato do quinto grau. Todos, porém, apresentam algum tipo de transformação de núme-

ro. É interessante verificar que Sigmund Freud deparou com uma ordem análoga de fenô-

menos ao estudar, em Uma Criança é Espancada12, as relações entre a pluralidade de fan-

tasias inconscientes de um sujeito e a fantasia fundamental, singular, da qual as demais 

constituem transformações secundárias. Ora, em Salvador Dalí é exatamente de um con-

junto de fantasias que se trata, ao passo que, até onde pudemos verificar, a estrutura de 

toda a casuística ufológica obedece à fórmula da fantasia fundamental, que Lacan elaborou 

com a intenção de formalizar a descoberta freudiana. Essa fórmula se escreve como $ a, 

onde $ é o sujeito do inconsciente e a é o objeto não identificável que se encontra na raiz 

de todo desejo,  designando todas as relações possíveis entre esses dois termos13. Nas 

fantasias inconscientes derivadas, $ é substituído pelo eu, enquanto o objeto a é recoberto 

pelos vários objetos substitutos que o representam. 

As imagens presentes no delírio de Dalí e na casuística das mutilações parecem sig-

nificar o seguinte: com a perda dos símbolos religiosos que representavam o Si-mesmo na 

consciência, este voltou a se tornar inconsciente, adquirindo um caráter compulsivo e vio-

lento. É necessário que esse caráter seja sacrificado e que emerja um novo símbolo capaz 

                                                                                                                                               
superficial. Cf. Juan-David Nazio, Lições Sobre os 7 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, Jorge Zahar 
Editor, Rio de Janeiro. 
12 Sigmund Freud, Uma Criança é Espancada, ESB, Ed. Imago, São Paulo. 
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Rio de Janeiro. 



de sustentar o Si-mesmo a nível consciente. Com certeza não é mera coincidência que Jung 

tenha reconhecido esse símbolo emergente nos discos voadores14. 
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3. OS OVNI INVISÍVEIS 

As histórias dos OVNI invisíveis são sempre semelhantes: falam de alguém fotogra-

fando algo, objeto ou pessoa, em uma situação absolutamente banal e que, ao revelar o 

filme, descobriu ao fundo um disco voador, geralmente de formato clássico. Muitas dessas 

pessoas dizem não ter reparado no OVNI quando bateram a chapa. Mas outras afirmam 

explicitamente que não havia nenhum OVNI ali. 

 
Foi quanto bastou para que a ortodoxia ufológica começasse a louvar a todo-

poderosa tecnologia dos extraterrestres, capaz de tornar invisíveis seus fantásticos veículos 

e sabe lá do que mais. Depois de Ted Serios fotografar os próprios pensamentos e do Caso 

Esteio, em que a testemunha parece ter fotografado não o que ela viu, mas o que queria 

ver, esse ufonismo parece no mínimo prematuro. 
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Nosso objetivo, portanto, não será explicar como os OVNI foram parar lá onde foto-

grafou-os quem não os viu. Importa muito mais saber o que os OVNI invisíveis significam 

no contexto de uma hermenêutica ufológica, ou seja, dentro de uma abordagem semiótica e 

interpretativa do fenômeno. 



"O próprio instantâneo fotográfico, em sua estrutura mais simples", nos lembra 

Ismail Xavier, professor de comunicação e artes da USP, "já nos mostra o quanto a 

imagem revelada faz convergir dados ocultos que não estavam na mira do fotógrafo."1 

 
De forma que as fotos de OVNI invisíveis só fazem ressaltar, em última análise, uma 

característica da fotografia em geral: a de penetrar além do olhar do fotógrafo e revelar 

sentidos inesperados, invisíveis porque não antecipáveis pela consciência. "Apesar de toda 

a perícia do fotógrafo e de tudo que existe de planejado em seu comportamento", escreve o 

filósofo Walter Benjamin em sua pequena história da fotografia, "o observador sente a 

necessidade irresistível de procurar nessa imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e 

agora, com o qual a realidade chamuscou a imagem [...]"2 O OVNI que o fotógrafo não 

viu, mas que se oferecesse irresistivelmente ao observador, pode ser visto como uma das 

formas assumidas por esse chamuscamento que a realidade impõe à imagem, independente 

do que o fotógrafo pretendia fotografar e de sua perícia para executar essa intenção: "A 

natureza que fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar; é outra especialmente porque 

substitui a um espaço trabalhado conscientemente pelo homem, um espaço que ele percor-

                                                 
1 Ismail Xavier, "Cinema: revelação e engano", em Adauto Novaes (org.), O Olhar, Companhia das Letras, 
São Paulo. 
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re inconscientemente."3 É nesse espaço inconsciente que se aloja o OVNI que a câmara 

registra mesmo quando se furta ao olhar. Desse espaço, Benjamin explica: "Percebemos, 

em geral, o movimento de um homem que caminha, ainda que em grandes traços, mas 

nada percebemos de sua atitude na exata fração de segundo em que ele dá um passo. A 

fotografia nos mostra essa atitude, através dos seus recursos auxiliares: câmera lenta, am-

pliação. [...] Características estruturais, tecidos celulares, com os quais operam a técnica e a 

medicina, tudo isso tem mais afinidades originais com a câmara que a paisagem impregna-

da de estados afetivos ou o retrato que exprime a alma do seu modelo. Mas ao mesmo 

tempo a fotografia revela nesse material os aspectos fisionômicos, mundos de imagens 

habitando as coisas mais minúsculas, suficientemente ocultas e significativas para encon-

trarem um refúgio nos sonhos diurnos, e que agora, tornando-se grandes e formuláveis, 

mostram que a diferença entre a técnica e a magia é uma variável totalmente histórica."4 

Longe de provir de outros planetas, talvez os OVNI se originem desses mundos de ima-

gens que escapam ao olhar, mas não à lente, e se refugiem naqueles sonhos diurnos que a 

fotografia torna visíveis. Para arrematar com Benjamin: "Só a fotografia revela esse in-

consciente ótico, como só a psicanálise revela o inconsciente pulsional."5 

 
Esse paralelo entre a foto e a psicanálise é um dado importante. Outro filósofo, o 

francês Alain Juranville6, lembra que, para o psicanalista Jacques Lacan, o real consiste 

justamente naquele sentido que é inconsciente por não se poder antecipá-lo dentro daquilo 

que Husserl chamou de "intencionalidade da consciência". Ora, o que é o real em Lacan? 

                                                 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Estaríamos equivocados se tomássemos a palavra em seu sentido coloquial. Para a 

vertente lacaniana da psicanálise, a realidade é uma intersecção de três instâncias: o real, o 

imaginário e o simbólico. O simbólico é o mundo da linguagem, o imaginário7 é o das i-

magens. Juntos, eles constituem o que usualmente consideramos a realidade. O real, por 

sua vez, é aquele que se opõe a esses dois mundos, mas sem o qual a articulação entre eles 

seria impossível: ele resiste à simbolização e não pode ser imaginado, no entanto é condi-

ção sine qua non desses dois espaços. Rigorosamente falando, o real equivale à Coisa-em-

si de Kant, o cerne incognoscível da realidade, que Lacan às vezes também denomina de a 

Coisa8. 

Num primeiro momento, portanto, diríamos que o tipo de foto que nos ocupa é uma 

revelação do real. Mas vamos devagar com o andor - não é por ser invisível que o santo 

deixa de ser de barro. Se o OVNI é invisível, é por não ser antecipável: ou seja, é impossí-

vel imaginar o OVNI dentro daquele contexto, criar uma imagem dele inserido naquele 

entorno específico. Nisso, portanto, ele confina com o real. Mas o que há no contexto que 

o torna inimaginável? Ou, em termos da teoria da Gestalt, quais são ? Ou, em termos da 

teoria da Gestalt, quais são as características do fundo que tornam a figura invisível9? 

 
Vimos que uma característica 

quase arquetípica nessas fotos é a 

situação absolutamente vulgar em que 

foram obtidas: fulano estava 

fotografando a família, sicrano a namo-

rada, beltrano as dançarinas de hula - 

existe coisa mais banalizante do que 

um turista fotografando danças típicas? 

Tendemos a pensar que, numa 

situação comum como essas, um 

fenômeno extraordinário chamaria 

tanta atenção quanto... Quanto o quê? Uma manada de zebus num recital de quarteto de 

cordas, por exemplo? 

                                                                                                                                               
6 Alain Juranville, Lacan e a Filosofia, Jorge Zahar Editores, Rio de Janeiro. 
7 Não se deve confundir com o uso coloquial da palavra, que é tida como sinônimo de "falso, inexistente", 
ainda que o domínio da ilusão não seja de modo algum alheio às reflexões lacanianas sobre o imaginário. 
8 Jacques Lacan, O Seminário - livro 7: A Ética da Psicanálise, Jorge Zahar Editores, Rio de Janeiro. 
9 Isso do ponto de vista do observador da foto, para quem o OVNI é a figura. Do ponto de vista do fotógrafo 
no momento de bater a foto, a situação é diferente. 
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A psicologia da percepção mostra, entretanto, que ocorre exatamente o contrário: 

que o banal tende a absorver o extraordinário, esvaziá-lo de sua aura - coisa que Edgar 

Alan Poe soube explorar admiravelmente na segunda cena do conto "A Carta Roubada", 

originador de um célebre seminário de Jacques Lacan10. Tudo indica que isso se deve ao 

comportamento reacionário a que o ser humano é condicionado, programado desde cedo 

para buscar a segurança, a estabilidade e a paz que são impossíveis sem um certo grau de 

imutabilidade, em que tudo é conhecido e nada pode surpreender - e o Buda, mostrando 

que nada é permanente, ensinou que esse apego ao imutável é justamente a causa de todo 

sofrimento humano. Esse reacionarismo condicionado leva o homem a denegar tudo que o 

coloque em contato com o desconhecido, o inesperado, quer dizer, com o não-antecipável, 

papel a que o extraordinário e o novo melhor se prestam. Ora, o real não é só o desconhe-

cido, ele é da ordem do incognoscível. Pode ser experimentado, vivenciado, mas não pode 

ser fixado nesse emaranhado de conceitos e simulacros verbais que nos dá uma ilusão de 

segurança e ao qual chamamos de "mundo". É por isso que, nas palavras de Juranville: "O 

real é o i-mundo, aquilo que jamais poderá ter lugar num mundo." O mesmo autor prosse-

gue: 

"Pois o que é estranho, não a uma dada antecipação, mas a qualquer antecipação de 

sentido? De modo algum os fenômenos que, decorrendo de um sentido certamente novo, 

por ser inédito, têm lugar no mundo dos homens, ou no mundo próprio deste ou daquele, 

com o risco de modificar esse mundo, mas sim fenômenos para sempre externos a qual-

quer mundo, e portanto, de certa maneira, i-mundos." 

Quando dizemos que o fenômeno OVNI é extra-terrestre, não é exatamente isso que 

queremos dizer? Que ele é de fora do mundo, é i-mundo? 

Mas, objetar-se-á, a fotografia não é uma imagem desse inimaginável, uma visão 

desse invisível? Não obstante, ninguém viu o objeto fotografado - ou não seria um OVNI 

invisível - e, portanto, não é possível saber se ele era idêntico ou não à sua imagem. Certo, 

à primeira vista parece óbvio optar pela afirmativa, mas o Caso Esteio e mesmo Ted Seri-

os, já citados, mostram que essa conclusão, por mais lógica que pareça, é tudo menos ób-

via. E o semiólogo Roland Barthes mostra como essa pretensa objetividade da foto está 

sujeita a todo tipo de manipulações ideológicas11. Não, a foto não é a captação do real. Ela 

                                                 
10 Jacques Lacan, "El Seminário sobre La Carta Robada", em Escritos-I, Editorial Siglo XXI, México. 
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é um significante, dentre tantos outros, desse real. E o significante não pode existir senão 

na ausência do que ela significa e, de fato, substitui. 

As fotos de OVNI invisíveis, que em princípio são uma contradição em termos, dei-

xam de ser contraditórias se percebermos que não é o invisível que elas captam, mas os 

efeitos desse invisível no plano das imagens e dos símbolos. elas constituem uma clivagem 

desses planos, em função de um incognoscível que não pode ser captado, mas que tem o 

poder de efetuar uma subversão radical do simbólico e do imaginário. Tais fotos apontam 

para um vazio semântico que não são capazes de transpor, mas que podem circunscrever. 

São como as máscaras do teatro 

religioso grego, índices de um real 

inefável, mas que se faz pressentir 

através de sua persona. É através dos 

elementos mesmos do mundo que as 

fotos de OVNI invisíveis, marcas da 

ausência do real, trazem uma revelação 

indireta do que está além do mundo. 

O filme Blow-up, de 

Michelangelo Antonioni, permite levar 

essa questão foto/real, visível/invisível 

um pouco mais adiante. É interessante 

que, numa entrevista sobre esse filme, o 

diretor o tenha comparado ao zen, onde, 

como no budismo em geral, mas de um 

ponto de vista próprio, o problema do 

real e da ilusão (maya) ocupa um papel 

central: 

"Em outros filmes, tentei examinar a relação entre uma pessoa e outra, com maior 

freqüência a sua relação amorosa, a fragilidade de seus sentimentos, e tudo o mais. Neste 

filme, nada disso tem importância. Aqui a relação é entre um indivíduo e a realidade - as 

coisas que estão em seu redor. Não há história de amor na fita, mesmo que vejamos rela-

ções entre homens e mulheres. A experiência do protagonista não é sentimental nem amo-

rosa; antes uma experiência que se refere à sua relação com o mundo, com as coisas que 

encontra diante de si. É um fotógrafo. Um dia fotografa duas pessoas no parque. Um ele-

mento de realidade que parece real. E é. Este filme talvez seja como o zen: no momento 
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em que você o explica, você o trai. Ou seja, um filme que pode ser explicado em palavras 

não é um filme verdadeiro."12 

De fato, Blow-up mostra um fotógrafo 

que, através de sucessivas ampliações de uma 

foto - blow-up quer dizer "ampliação" em inglês 

- é levado a uma súbita revelação do real, sob a 

forma de uma morte que, entretanto, se esvai por 

entre os seus dedos, e o que fica é apenas sua 

marca, seu significante: um cadáver. Esse 

cadáver, apenas uma mancha na fotografia 

original, como os OVNI invisíveis, passara 

despercebido no momento em que o fotógrafo se 

ocupava em registrar no filme o beijo de um 

casal de namorados no parque. A revelação feita pelo blow-up, portanto, diz respeito às 

relações entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente, aqui sob a forma de uma duali-

dade amor/morte que encontra seu paralelo na casuística ufológica, em episódios como os 

de Antônio Villas-Boas, nos quais um conteúdo à primeira vista erótico se faz acompanhar 

de uma forte carga de agressividade latente, que vem à tona, por exemplo, nos exames 

infligidos pelos ufonautas.13 

Em Blow-up, o fotógrafo, Thomas, passa de uma posição em que olha, mas não vê 

para outra em que, através da mediação das imagens fotográficas, tem um acesso indireto 

ao real, mas logo o perde. É a mesma dialética daquele que fotografa um OVNI invisível: 

ele olha para o local onde o OVNI está, mas não o vê. Capta-o indiretamente ao revelar a 

foto, mas jamais saberá se o que estava realmente lá corresponde ao que aparece na ima-

gem. 

O início e o fim do filme de Antonioni são ocupados pela figura dos clowns, duplos 

de Hermes, o deus grego relacionado às comunicações em geral e cuja simbologia liga-o 

de muitos modos aos contatos ufológicos, como explica o pesquisador Henry Durrant: "Na 

maioria das vezes, ele é representado usando um chapéu (o pétaso) cuja forma é assimilá-

vel à de certos objetos voadores não identificados; para tornar ainda mais exata essa analo-

                                                 
12 Cit. em Gilda de Mello e Souza, "Variações sobre Michelangelo Antonioni", em Adauto Novaes, op. cit. 
13 O filme de Antonioni é homenageado por Ridley Scott na passagem de Blade Runner em que o policial 
Rick Deckard analisa uma fotografia no computador. Blade Runner, como se sabe, é a adaptação de um livro 
do escritor de ficção científica Philip K. Dick, cuja obra está inteiramente voltada para as ambigüidades entre 
o real e seus simulacros. 
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gia, esse chapéu tem um par de asas. Hermes desloca-se também nos ares com extrema 

rapidez, porque cavalga uma «roda» voadora; ora, a roda voadora é uma outra forma en-

contrada entre os OVNI; inda aí, para bem explicar o fato de que a roda voa, os antigos 

muniram-na de um par de asas e Hermes-Mercúrio nela coloca graciosamente seu pé direi-

to."14 

No filme, os clowns configuram um espaço de fantasia que serve de função trans-

cendente, de elemento mediador entre o campo do real e os registros imaginário e simbóli-

co. Gilda de Mello e Souza relaciona esse espaço da fantasia com um tema presente, em 

segundo plano, em todos os filmes de Antonioni: o da utopia perfeita, situada em algum 

país imaginário ou exótico. Ora, esse tema da utopia também ocupa um lugar importante 

na ufologia, onde ela é situada nos mundos distantes e exóticos de onde viriam os extrater-

restres, mundo em cuja descrição as mensagens supostamente psicografadas se demoram 

até fartar. 

Já vimos que o real é extraterrestre por excelência. Isso quer dizer que essa perfei-

ção, ou plenitude, é situada na dimensão inacessível do recalque, entretanto, nos aparece 

sempre como um vazio. Uma vez que o próprio Antonioni chamou o zen como termo de 

comparação, não é fora de propósito lembrar que, nessa variante do budismo, o real tam-

bém é considerado o vazio, e o homem atinge a plenitude da iluminação quando se dá con-

ta desse vazio - é a doutrina do Sunyata, onde sunya em sânscrito quer dizer exatamente 

"vazio". Entretanto, como em Lacan, esse vazio é um vazio semântico, denotando os limi-

tes do simbólico e do imaginário. O real surge diante de nós como vazio porque não pode 

ser imaginado ou simbolizado dentro de nossas categorias habituais de conhecimento. Para 

dizê-lo na linguagem da teoria dos conjuntos: seja A o conjunto de imagens e símbolos 

aptos a representar o real; A = { }. 

Toda essa discussão só faz salientar um fato notado por Gilda M. Souza: o de que os 

títulos dos filmes de Antonioni se encontram dentro de um eixo de progressão que vai das 

paixões - grito, amor, amizade, aventura - para expressões cada vez mais marcantes do 

vazio - noite, eclipse, deserto. Da mesma forma, as fotos invisíveis partiram da intenção de 

se registrar ocasiões memoráveis da vida humana e acabaram desembocando em um ponto 

no qual surge um elemento do qual nada se pode saber ou dizer: um objeto não identifica-

do. 
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4. SINAIS ESTRANHOS 

"Imagens que focalizei naquele dia", eis como Fernando Cleto Nunes Pereira, pio-

neiro da ufologia brasileira, descreve os fatos de seu primeiro avistamento, quando voltava 

de uma visita à casa da noiva, próximo à enseada Botafogo, não sem frisar que tais ima-

gens "continuam bem vivas em minha mente". Não as compara explicitamente a imagens 

fílmicas mas, tendo em vista os eventos que viriam a ocorrer com ele depois, no interior de 

um cinema, há motivos para crer que a metáfora estivesse subjacente a essa descrição ini-

cial. Ele diz, por exemplo, que o objeto em forma de moeda brilhava "como ferro em bra-

sa", e esclarece o símile: "assim como quando esquentamos uma agulha com um fósforo 

até sua ponta ficar em fogo, a luz formada na ponta da agulha parece então poder ser atra-

vessada por um corpo sólido"1. Portanto, a impressão geral é de uma luz física porém in-

substancial - como os objetos de um filme, que parecem sólidos mas são feitos de luz. Po-

de-se ratificar essa interpretação se levarmos em conta que foi uma fotografia - o registro 

de partículas de luz em um filme - que ele 

interrogou a respeito de seu avistamento, e não 

importa que a foto em questão, o disco da Barra 

da Tijuca registrado por Ed Keffel em 1952, 

tenha sido revelada como fraudulenta pela 

análise computadorizada da Ground Saucer 

Watch2. 

                                                 
1 Fernando Cleto Nunes Pereira, Sinais Estranhos, Hunos Editorial e Cinematográfica, Rio de Janeiro. A 
destacar a sincronicidade que levou não só esse livro como o de João Martins e também os oito números da 
clássica revista OVNI Documento de Irene Granchi a serem editados por uma empresa cinematográfica. 
2 Ibid.: "Somente quatro anos depois, em maio de 1952, foi que repercutiram amplamente na imprensa brasi-
leira cinco fotografias de um disco voador feitas nas proximidades da Pedra da Gávea, na Barra da Tijuca. As 
fotos batidas por Ed Keffel são conhecidas e famosas mundialmente. 
"Na ocasião, acompanhei tudo pela imprensa com enorme interesse, observando nos textos das reportagens 
que alguns dos movimentos descritos pelo repórter João Martins, e confirmados pelas fotografias, combina-
vam perfeitamente com o que eu havia visto anos antes, em 1948." A análise da Ground Saucer Watch, efetu-
ada por William Spaulding, foi solicitada pelo pesquisador Carlos Alberto Reis, atualmente afastado da ufo-
logia. 
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Súbito, porém, a situação se inverte, e Cleto, que focalizava as imagens do objeto 

como o espectador de um filme, repentinamente se sente alvo do interesse de uma platéia 

alienígena: "[...] no momento em que eu estava mais atento, tive a nítida sensação de que 

estava sendo observado por gente que estaria dentro daquela luminosidade. [...] Um segun-

do depois, nasceu em mim a certeza íntima de que aquilo era de outro mundo [...]". Não é 

forçar a imaginação supor que assim reagiria uma personagem cinematográfica se, de um 

momento para outro, tomasse consciência do olhar dos espectadores, em tudo e por tudo 

"gente [...] de outro mundo" com relação ao universo do filme. Uma autopercepção desse 

tipo teria um impacto desestruturante sobre a personagem: 

"Em seguida, tive a absoluta certeza de que havia gente ali observando-me, e tal cer-

teza foi tão grande que eu tive um primeiro impulso no sentido de me esconder, de me 

agachar por trás de algum tronco de árvore. Um segundo depois nasceu em mim a certeza 

íntima de que aquilo era de outro mundo, os seus tripulantes pacíficos, e eu deveria acenar 

para eles de forma amistosa. Mas, em verdade, não fiz uma coisa nem outra, tamanha foi a 

minha perplexidade [...]" 

Segue-se o que Cleto chama de "um sibilar que lembra certos sinais eletrônicos cap-

tados em aparelhos comuns de rádio". Sua explicação à época da redação do livro é de que 

se tratava de uma "emissão de ultra-som própria do mecanismo daquela luminosidade", 

porém não deixa de ser paradoxal que descreva "tal sibilar como se eu tivesse sido envol-

vido por um maior silêncio". Um silêncio ou um sibilar como de rádio? As duas alternati-

vas parecem contraditórias, a não ser que o autor se refira ao ruído branco que se ouve 

quando muda-se a estação, há uma pausa no programa ou encerra-se a transmissão à noite. 

Em outras palavras, o silêncio que ele evoca é o de uma programação que se interrompe. 

É uma sensação que se coaduna perfeitamente com a hipotética situação que imaginamos, 

do andamento normal de um filme sendo interrompido pela brusca percepção que um dos 

personagens tem de seu estatuto fictício. 
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Nessas circunstâncias, uma questão que inevitavelmente se colocaria para esse per-

sonagem seria a do livre-arbítrio, posto que os passos que julgava seus resultam predeter-

minados por um roteiro escrito, encenado e dirigido por terceiros. Essa poderia ser uma 

explicação convincente para o que, de outra forma, seria uma colocação absurda feita por 

Cleto anos depois, logo após observar um segundo objeto redondo, que refletia a luz do 

Sol como um espelho: "A principal era de que nossa pesquisa iria depender totalmente 

deles; eles tinham a iniciativa e nos dariam o que desejassem, no espaço e no tempo, obe-

decendo a algum programa [roteiro?] deles." Chega mesmo a afirmar que cada passo das 



próprias testemunhas segue a mise-en-scène dirigida pelos extraterrestres, recorrendo no-

vamente ao caso Barra da Tijuca como exemplo privilegiado: "Para ilustrar a minha con-

vicção, disse-lhe ainda admitir terem sido os dois famosos jornalistas, João Martins e Ed 

Keffel - que haviam visto e fotografado um disco voador na Barra da Tijuca - teleguiados 

até lá. Até os dedos do fotógrafo tinham sido acionados pela vontade de inteligências que 

se encontravam dentro do disco voador", e eis essas inteligências a ocuparem o papel de 

um diretor de cinema que, além de conduzir a filmagem, também participa do elenco, pois 

"nossos visitantes teriam posado nas cinco posições e teleguiado a mente do fotógrafo para 

acionar a máquina fotográfica nos momentos desejados por eles". São, portanto, igualmen-

te diretores de fotografia, bem como de iluminação: é conhecido o detalhe de que, nas fo-

tos de Ed Keffel, o objeto é iluninado por uma fonte de luz situada em posição contrária à 

que ilumina as árvores, como indica a oposição de suas respectivas sombras. Para William 

Spaulding e os especialistas da GSW, isso denota que a imagem é uma dupla exposição, o 

modelo do disco e as árvores tendo sido fotografados em locais e/ou momentos do dia di-

ferentes. Para Cleto, afirma-se, pelo contrário, essas mesmas sombras sugerem que "as 

inteligências que se encontravam dentro do disco voador" teriam o controle de suas fontes 

de iluminação. 

Voltemos ao primeiro avistamento de Cleto. Estamos em pleno Bloomsday*, a 16 de 

junho de 1948, no Rio de Janeiro. Faz um ano que o flying saucer foi inventado pela im-

prensa americana, e a ambigüidade da frase fica por conta do leitor. É também o final de 

uma década marcada pela substituição dos tradicionais valores europeus, especialmente 

franceses, até então vigentes no meio cultural brasileiro por uma nova visão do mundo 

originada nos Estados Unidos e difundida pelo cinema: 

"Através da analogia entre situações americanas e brasileiras", observa o sociólogo 

Cláudio DeCicco, "o universo fílmico invade a vida real e cotidiana, tirando-se elementos 

que [...] vieram a formar parte, como valores brasileiros, de um quadro pertencente a nossa 

realidade cultural."3 

Um exemplo marcante de como esse repertório alienígena se entranhou no tecido da 

cultura brasileira, sendo assimilado por ela, é a "tradicional" associação de Natal com neve, 

que nem é tão tradicional assim: 

                                                 
* O 16 de junho é conhecido como Bloomsday porque é nesse dia que se passa o romance Ulisses, de James 
Joyce, cujo protagonista chama-se Leopold Bloom. Nesse dia, admiradores de Joyce no mundo todo se reú-
nem para comemorar. 
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3 Cláudio De Cicco, Hollywood na Cultura Brasileira, Editora Convívio, São Paulo. 



"O cinema contribuiu muito para termos a atual imagem do «Natal com neve» nos 

trópicos... com toda uma publicidade apropriada e eficiente."4 

Na esteira desse processo, os livros que inspiraram grandes sucessos do cinema (e.g., 

...E o Vento Levou) foram lançados com enorme sucesso de venda, enquanto atores e atri-

zes se tornaram modelos publicitários, lançadores de moda, ídolos a serem cultuados e 

imitados por seus fãs, os anúncios e propagandas passaram a mostrar os cenários e cenas 

privilegiados pelo cinema, etc. Todo esse processo, minuciosamente descrito por De Cic-

co, demonstra de modo inequívoco que um repertório completo de imagens e signos dire-

tamente oriundos de Hollywood e do cinema invadiu o imaginário popular ao longo da 

década de quarenta, especialmente nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, 

então capital do país. Cada vez mais, as atitudes do brasileiro urbano, assim como os con-

ceitos com os quais ele pensa o mundo, estavam sendo moldados pela cultura cinematográ-

fica, até mesmo no caso de pessoas mais ou menos alheias à febre dos filmes, que no en-

tanto não podiam deixar de participar da sociedade em que viviam, sendo influenciados 

por tabela pelas mesmas forças que estavam modificando essa sociedade. 

Tal quadro, aqui apenas esboçado mas detalhado na obra de DeCicco, justifica a i-

déia de que esse repertório cinematográfico possa ter influenciado a um nível subliminar, 

ignorado pelo próprio autor, a maneira como Fernando Cleto vivenciou sua primeira expe-

riência ufológica. Tanto mais que uma vivência com as mesmas características, e também 

no Rio de Janeiro, apenas dois anos antes do avistamento de Cleto, é atribuída especifica-

mente ao cinema por Monteiro Lobato. Em uma passagem de seu livro América, de 1946, 

o escritor brasileiro afirma: 

"Todas as vezes que fui ao Roxy5 pus-me a sonhar coisas extra-mundo. As seis mil 

pessoas que permanentemente lhe ocupam as poltronas, creio que fazem o mesmo. Daí a 

sensação de fugir à realidade que o Roxy nos proporciona."6 

Coisas extramundo e uma sensação de irrealidade, no caso metaforizada como um 

silêncio muito especial, são os elementos que se destacam no depoimento de Cleto. Entre 

este e a declaração de Lobato pode-se detectar uma significativa simetria, a qual parece 

confirmar a leitura que propusemos desses elementos. Se no ufólogo eles decorrem da sen-

sação de saber-se observado por gente de um outro mundo, para o escritor são uma conse-

qüência de a gente no cinema observar um outro mundo que se desenrola na tela. 

                                                 
4 Ibid. 
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Dessa forma, é mais do que conveniente que o próximo elo na cadeia de eventos que 

o pesquisador agrupa sob a rubrica de "sinais estranhos" ocorra no saguão de um cinema, 

onde ele e a então já esposa aguardavam a próxima sessão. Era o cinema Metro, e o casal 

estava conversando quando Cleto voltou a se sentir observado por uma estranha entidade 

que, neste caso, não estava a bordo de um disco voador, mas parado "no centro da segunda 

metade do saguão e voltado na direção da porta da entrada". Por três vezes, seus olhares se 

cruzaram e desviaram. Da última, Cleto acompanhou o olhar do estranho até a entrada do 

saguão, onde o porteiro dava passagem a dois homens que aparentemente não tinham in-

gressos. Um deles chamou a atenção de Cleto por sua estranheza: 

"Sua roupa parecia de alguém maior do que ele; estava de terno branco e com uma 

camisa branca aberta ao peito, sem gravata. Seus cabelos pareciam palha dourada, com as 

costeletas terminando em pontas muito feias (poderia até ser peruca). Olhando-me com 

seus olhos verdes, faiscantes, com brilho estranho, acompanhado de um sorriso exagera-

damente irônico, dirigiu-se a mim dizendo em voz alta e num português cantante e com 

sotaque espanholado: «Cavalheiro, tudo isso é para ver Rapsódia?» Entendi que se referia 

ao saguão, já com bastante gente e talvez filas do lado de fora. Com muita tranqüilidade, 

respondi apenas: «É». Passou então por mim e foi postar-se à frente de minha mulher. Seu 

companheiro, também de terno branco, porém mais composto e com roupa mais ajustada 

ao seu tamanho, olhou-me discretamente como se censurasse o comportamento do outro." 

Essa estranheza leva Cleto a brincar com a esposa: "Você já viu um marciano?" I-

nesperadamente, ela toma a piada a sério e, "sobressaltada e trêmula", agarra a mão do 

marido, dizendo que é mesmo um marciano e querendo ir embora. Nesse momento, po-

rém, o filme chega ao fim, e a platéia da próxima sessão começa a entrar. 

"Minha mulher ainda insistia em voltar pois, para ela, aquele cidadão louro era 

mesmo um extraterreno ou algo que lhe infundia muito medo. Eu procurava acalmá-la 

dizendo que aguardaríamos a entrada dos dois homens de branco, para em seguida irmos 

calmamente nos sentar longe deles. Já caminhavam, e nós seguíamos atrás, quando ela, 

assustada, disse-me que o louro estava olhando pelo espelho. Constatei a veracidade e ob-

servei o seu olhar e o sorriso irônico pelo espelho. Mantendo-me calmo e seguro, apontei 

na direção deles mostrando que estavam caminhando para o interior do cinema e que deve-

ríamos também entrar. Assim foi. Quando os dois se sentaram, aproximadamente na 20ª 
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fileira da coluna central, nós dois caminhamos e entramos na mesma fileira, porém na co-

luna de poltronas à esquerda da central. 

"A nova sessão teve início e, durante a projeção, sempre que na tela havia maior cla-

ridade, eu olhava na direção deles. Fiz isso algumas vezes (umas seis, talvez), aproveitando 

a luminosidade do salão; sempre que agi assim, aquele cidadão louro voltava também sua 

cabeça na minha direção. 

"Quando terminou o filme, minha mulher tornou a entrar em pânico, segurando forte 

a minha mão e dizendo que estávamos sendo seguidos; agiu assim pelas ruas até chegar-

mos em casa." 

Encontramos aqui os mesmos pontos com os quais havíamos nos familiarizado ante-

riormente: a perplexidade ao se observar um estranho que o observa e a sensação de ter 

seus movimentos dirigidos por outrém - no caso, pelo olhar do primeiro personagem, que, 

como o disco voador de Ed Keffel, desempenha o papel de diretor/ator que orquestra os 

elementos de uma cena da qual ele mesmo participa. Contudo, enquanto Cleto atribui uma 

posição central a esse papel no caso da foto do disco voador, que teria organizado a mise-

en-scène de maneira a obter as melhores poses para seus próprios retratos, este outro per-

sonagem teria agido mais discretamente, limitando-se a colocar o maquinário em movi-

mento para depois sair de cena. 

O mais interessante, entretanto, é a transformação do que, nos avistamentos anterio-

res do autor, foram apenas termos de comparação em elementos concretos do cenário. O 

espelho semelhante ao qual o segundo objeto refletia a luz do Sol vem se postar no meio 

do saguão, como intermediário da troca de olhares entre os protagonistas; e o cinema, cuja 

importância metafórica no primeiro caso nos parece ter sido suficientemente salientada, 

transforma-se no próprio cenário onde essa troca se desenrola. Ora, ao olhar o casal no 

espelho da parede, o estranho posta-se defronte os dois como um espectador diante das 

figuras que se movem na tela, à cuja luz passarão a se observar mutuamente. Desse modo, 

é possível explicar tanto o pânico da sra. Cleto quanto a perplexidade do marido como uma 

reação de angústia perante esse olhar alienígena7 que os reduz ao estatuto de meros perso-

nagens cinematográficos. 

Um mecanismo de defesa relativamente eficaz contra essa angústia seria relativizar o 

episódio, o que outras pessoas teriam feito reduzindo sua importância e intensidade. Sendo 
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Psicanálise, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro. 



um ufólogo, porém, Cleto conserva a intensidade do olhar, mas procura adaptá-la aos pa-

drões fornecidos pela hipótese extraterrestre, fazendo de seu portador um possível ufonauta 

e, como tal, um espécime a ser observado e analisado pelo pesquisador. Ocorre, assim, 

uma autêntica inversão de papéis ou, melhor dizendo, uma reciprocidade. É o que se de-

prende do pós-escrito a esse caso, em que Cleto vai buscar parâmetros de avaliação na 

misteriosa e esquiva, desde então tornada célebre, Dolores Barrios, fotografada por João 

Martins durante o I Congresso Mundial de Discos Voadores, realizado nos dias 7 e 8 de 

agosto de 1954 em Palomar's Garden, Califórnia. 

O próprio João Martins, que entrevistou 

Dolores Barrios, é bastante cauteloso. Embora 

tenha admitido o aspecto estranho da mulher, e de 

seus dois acompanhantes, esclarece que o boato de 

que eles eram venusianos advinha da perturbadora 

semelhança entre a mulher e o retrato-falado a óleo 

do humanóide que teria contatado George 

Adamsky, um dos astros8 do congresso. Um olhar 

mais analítico constatará que a semelhança não é 

tão perturbadora assim: Dolores e o "venusiano" 

eram ambos loiros, de pequena estatura, e só. Com 

esse raciocínio, qualquer blondie de menos de um 

metro e setenta poderia ser uma agente secreta de 

Vênus... 

A questão, porém, não é se Dolores Barrios era ou não de Vênus9. O importante é 

que, novamente, Cleto pediu a uma fotografia, poderia ser um fotograma, que interpretasse 

suas experiências, prontamente identificando Dolores Barrios com o primeiro dos três ho-

mens do Cine Metro, aquele que, com o olhar, teria deflagrado os bizarros comportamen-

tos que se seguiram: 

                                                 
8 O termo, que faz parte do repertório cinematográfico de que falamos, é do próprio João Martins: "Os «as-
tros» do espetáculo foram, sem dúvida nenhuma, três homens que diziam ter tido contato direto com apare-
lhos provindos do espaço exterior. Eram eles George Adamsky, Daniel Fry e Truman Bethurum." (João Mar-
tins, As Chaves do Mistério, Hunos Editorial e Cinematográfica, Rio de Janeiro.) 
9 Questão que, hoje em dia, nem faz mais sentido. Vênus foi minuciosamente mapeado pela NASA, quer 
usando sondas espaciais, quer através de varredura com radar, e revelou-se um deserto estéril, com atmosfera 
de ácido sulfúrico e monóxido de carbono, temperaturas da ordem de 400 graus centígrados e uma pressão 
atmosférica que esmagou a Venera russa em oito minutos de exposição. 
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"Em meu relato [a João Martins] esclareci que havia esquecido totalmente de rela-

cionar com o misterioso episódio o homem cujo olhar era diferente, parecendo atravessar-

me10. Só naquele momento em que vi a fotografia daquela mulher foi que pude compreen-

der, em segundos, ter sido o belo e estranho homem o responsável direto pelos aconteci-

mentos do cinema. Ele fez a coisa com tal sutileza que só ali, naquele momento e já passa-

do algum tempo, é que pude encontrar uma resposta inteira para o fato ocorrido." 

E conclui: 

"Utilizando-se de algum poder incomum, ele teria sido responsável pelas ocorrên-

cias, enquanto ficava em posição de absoluto controle da situação, dono da iniciativa, po-

dendo estudar nossas reações humanas, afora outras possibilidades..."11 

O detalhe que encerra o episódio e arremata a interpretação é o seguinte: 

"Na ocasião, perguntei ao João qual teria sido a reação de George Adamsky, dono do 

retrato falado do possível venusiano. Explicou-me o repórter que Adamsky disse-lhe que 

achava ser aquela mulher uma atriz, farsante, tentando imitar o retrato com o objetivo de 

desmoralizá-lo." 

Eis que, procurando estabelecer a identidade do 

homem no cinema, Cleto chega a uma atriz. Ou ator: 

"Quem seria o belo homem do Cine Metro? George 

Adamsky não havia falado que a raça do venusiano com 

quem se avistou era muito homogênea? A mulher de 

Monte Palomar e o homem do Metro seriam seres 

diferentes com a mesma fisionomia? Ou seria um só ser 

que se apresentou como mulher em Monte Palomar e 

como homem no cinema?" 

O pesquisador achou que poderia se aproximar de 

uma resposta quando, anos depois, graças à intervenção de 

um amigo, teve a oportunidade de ver, nos arquivos da revista O Cruzeiro, a chapa original 

batida por João Martins: 

"Foi então que percebi algo que me causou outra surpresa: a estranha mulher de 

Monte Palomar estava usando peruca, sem o que bem poderia ser o homem do cinema 

                                                 
10 Como o olhar do espectador atravessa o filme, seríamos tentados a completar. Note-se a semelhança entre 
essa expressão e a que ele mesmo utilizou para descrever o objeto luminoso de seu primeiro avistamento. 
11 Fernando Cleto Nunes Pereira, op. cit. Exemplo de outras possibilidades: "Um diretor é um personagem 
que o público não vê nem ouve num filme." (Alberto Cavalcanti, Filme e Realidade, Livraria Martins Editora, 
São Paulo.) 
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Metro Copacabana. Mais uma vez recordei-me de Adamsky haver dito que o tripulante 

encontrado por ele parecia do sexo feminino, mas que tinha certeza de pertencer ao sexo 

masculino. Pensei também em certas crenças espiritualistas de que os anjos são andróginos 

- possuem os dois sexos no mesmo ser... 

"Nessa altura dos acontecimentos, eu já havia escrito o livro A Bíblia e os Discos 

Voadores, não tendo mais nenhuma dúvida de que os anjos bíblicos foram disconautas." 

Uma pausa antes de fechar, para que coloquemos sobre a mesa as peças já encontra-

das. Num primeiro tempo, temos dois acontecimentos em que o protagonista se sente ob-

servado por outros seres como um personagem de filme que se tornasse consciente de seu 

próprio papel como ficção. Num segundo tempo, esses acontecimentos são explicados por 

referência a imagens fotográficas, uma das quais mostra um objeto posando para o fotógra-

fo e, na outra, uma atriz - que também desempenha sua profissão posando para as câmeras. 

É preciso cuidado ao tratar do tema da androginia, explicitamente invocado por Cle-

to para "explicar" Dolores Barrios. As investigações de Freud a respeito do que ele mesmo 

chamava de "bissexualidade do ser humano" demonstraram que, mais do que a presença de 

traços de ambos os sexos em cada sujeito, deve-se falar de uma assexualidade fundamen-

tal. Em seus níveis mais profundos, além da orientação biológica e abaixo dos papéis soci-

ais de homem e mulher, o ser humano não possui sexo. Os comportamentos que identifi-

cam o macho e a fêmea da espécie humana não são biológicos, como nos outros animais, 

mas culturalmente impostos. Ao longo de sua inserção no tecido intersubjetivo que forma a 

sociedade em que vive, o sujeito se reveste de traços masculinos e femininos em decorrên-

cia de contingências históricas e biográficas de modo algum fixas, como se esses traços 

fossem acessórios de make-up, semelhantes à peruca de Dolores Barrios. Essas identifica-

ções com um padrão masculino ou feminino formam o cerne do ego humano, daquilo que 

chamamos "personalidade". Não é por acaso que personalidade e personagem derivem 

ambos do latim persona, "máscara de teatro". O eu é apenas isso, um meio de expressão 

para o sujeito, embora essa expressão tenha como correlato necessário a alienação do sujei-

to no eu. É o que significa o célebre desabafo de Rimbaud: "Eu é um Outro". 
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Eu é um Outro... Se quiséssemos resumir numa frase a interpretação das experiên-

cias de Cleto, a frase seria essa. Eu, uma pessoa dotada de personalidade própria, repenti-

namente me dou conta de que há um Outro por trás de mim, um ator que me representa 

como se eu fosse um personagem, forçando-me a seguir seu papel prestabelecido em um 

roteiro cinematográfico já de antemão escrito. Meu mundo  é o cenário de um filme, ape-

nas imagens que se oferecem à minha percepção sem que eu tenha como saber se corres-
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pondem a uma realidade exterior absoluta. A atriz andrógina, o objeto que posa para a tes-

temunha, são ambos representações desse ponto traumático que há em mim mesmo, meu 

ser, cuja presença me é insuportável por revelar minha própria inconsistência e a do mundo 

em que vivo. 



5. NÃO SE FAZ UM HAMLET SEM QUEBRAR OS OVNI 

Um fato que despertou a curiosidade de alguns dos muitos exegetas que Hamlet an-

gariou ao longo dos séculos é o comportamento do Espectro. O mais lógico seria esperar 

que ele se manifestasse diretamente ao rei, seja para cobrá-lo de seu assassinato, para as-

sombrá-lo, seja para lhe provocar um agenbite of inwit de remorso. Ou, pelo menos, apare-

cer à rainha, que foi cúmplice do crime. No entanto, ele ignora olimpicamente o régio casal 

e se apresenta inicialmente aos subalternos, os guardas do castelo, e depois a Hamlet, que, 

embora sendo um príncipe, é também um outsider, que não tem nada a ver com a história, 

nem estava no país quando a tragédia aconteceu e foi chamado da Inglaterra apenas para o 

enterro do pai. É dele que o espectro exige a vingança, ele cujo temperamento melancólico 

parece torná-lo totalmente inadequado para esse tipo de ação. 

Similarmente, reclama-se o fato de os OVNI, extraterrestres como são supostos, não 

adotarem a atitude mais óbvia e se apresentarem perante as autoridades científicas e políti-

cas do planeta para um contato oficial, ou pelo 

menos uma aterrisagem pública, como o Klaatu 

de O Dia em que a Terra Parou. Não, ao invés 

disso eles procuram pessoas socialmente o menos 

destacadas posível, e lhes encarregam de 

transmitir um mensagem destinada em princípio a 

toda humanidade, justamente elas, que têm as 

menores probabilidades de serem ouvidas. 

Em ambos os casos, evidencia-se a mesma 

estrutura: uma entidade suposta de um outro 

mundo não se manifesta a quem logicamente se esperaria, manifesta-se a quem não se es-

pera e o incumbe de uma tarefa para a qual ele é pouco ou nada capacitado. 

De fato, Hamlet passa toda a peça em suas célebres hesitações, criando o clima paté-

tico da história. De modo não menos patético, os contatados saem trombeteando a mensa-

gem de que se fazem portadores. Ambos são tomados, intencionalmente ou não, por lou-
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cos. E se o ato que se espera de Hamlet é simples, o conteúdo das mensagens dos contata-

dos é igualmente banal1: 

Não é preciso nenhum fantasma, meu senhor, 
vir do túmulo dizer-nos isso. 

Dentro dessa estrutura, porém, Hamlet e os contatados ocupam 

posições exatamente simétricas. Pois o patético em Hamlet nasce do 

fato de que ele hesita, porque sua mentalidade é sofisticada demais, ao 

passo que o patético nos contatos é justamente eles não hesitarem 

porque sua mentalidade é por demais ingênua. E se chega a ser irritante 

a insistência de Hamlet em não agir diante de uma tarefa tão simples, o 

que irrita alguns ufólogos é exatamente a insistência dos contatados em 

agir diante de uma mensagem tão insignificante. Hamlet se fecha em si mesmo e procura 

evitar comunicar aos outros uma informação importante2; o contatado se abre e procura 

comunicar aos outros uma informação sem importância3. 

Finalmente, o ponto de fuga de Hamlet, como notaram Lacan4 e Lionel Abel5 em 

contextos inteiramente diferentes, é a Morte, exatamente o fulcro ao redor do qual gira o 

célebre monólogo do "Ser ou não ser". Ora, esse é também o conteúdo latente das mensa-

gens "extraterrestres". Igualmente neste caso evidencia-se a simetria inversa entre ambos. 

Não falo do fato de o monólogo de Hamlet ser o clímax da literatura universal enquanto as 

mensagens afundam num lodaçal enjoativo de clichês: isso só prova que os contatados não 

têm o talento de Shakespeare, o que não é, evidentemente, a descoberta da pólvora. Entre-

tanto, a matéria-prima é exatamente a mesma, e a partir dessa matéria-prima os dois textos-

tipo seguem caminhos opostos. Em Hamlet, a Morte é tomada a nível de morte individual, 

mas enquanto destino coletivo ao qual todos se submetem. Nos contatados, a Morte é uma 

catástrofe coletiva, mas que atingirá cada indivíduo exceto os poucos escolhidos. Hamlet 

especula sobre um estado de paz após a morte, da mesma forma que os contatados aspiram 

a uma utopia depois da catástrofe. No entanto, esse paralelismo provoca reações inversas 

                                                 
1 Que a mensagem se situe a nível lingüístico não é obstáculo a que a comparemos a um ato. Como lembra L. 
A. Garcia-Rosa em O Mal Radical em Freud (Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro), "o ato é indissociável da 
linguagem. [...] Num sentido amplo, toda ação humana é da ordem do ato, já que é necessariamente atraves-
sada pela linguagem. [...] Mas todo ato é da ordem do acontecimento e, portanto, algo que, embora diga res-
peito às coisas, subsiste apenas pela linguagem". 
2 A saber, que o rei foi assassinado pelo próprio irmão, com a cumplicidade da esposa. 
3 Sobre a banalidade aparente das mensagens, cf. Lúcio Manfredi e Carlos Alberto Reis, Revista Planeta 
Especial OVNI, Ed. Três, São Paulo, e  Lúcio Manfredi, O Ventre do Dragão, Ed. Hemus, São Paulo. 
4 Jacques Lacan, "Hamlet", em Shakespeare - Duras - Wedekind - Joyce, Assirio & Alvim Editores, Lisboa. 
5 Lionel Abel, Metateatro, Zahar Editores, Rio de Janeiro. 
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num e noutro caso: o monólogo busca despertar a angústia existencial do espectador; as 

mensagens, pelo contrário, tentam apaziguar a angústia existencial trazida pela incerteza 

do futuro. 

A primeira pessoa a ver Hamlet depois do contato com o Espectro foi Ofélia, a filha 

do primeiro-ministro Polônio. A descrição que ela dá do estado do príncipe é impressio-

nante: 

Estava a costurar no quarto quando, 
descomposto, me surge lorde Hamlet, 
gibão aberto, sem chapéu, as meias 
caídas nos artelhos, e tão branco 
quanto a camisa; os joelhos lhe tremiam; 
o olhar, tão cheio de piedade, como 
vindo do inferno para relatar-me 
os eternais horrores. Desse modo me apareceu. 
.................................................... 
Tomou-me fortemente pelo punho 
e afastou-me à distância de seu braço; 
depois, com a outra mão por sobre os olhos, 
o rosto me fitou, como querendo 
desenhá-lo. Algum tempo assim quedou-se. 
Por fim, depois de sacudir-me o braço 
e menear a cabeça por três vezes, 
suspirou tão profundo e tão piedoso, 
como a despedaçar-se-lhe a estatura 
e finar-se-lhe o ser. Alfim, soltou-me; 
e a cabeça virada, parecia 
que, sem o uso da vista se orientava, 
pois a porta passou sem a ter visto, 
em mim o olhar mantendo sempre fixo.6 

Observe-se a semelhança dessa impressão que Ofélia tem de Hamlet com o que este 

ouve do espectro: 

Sou a alma de teu pai, por algum tempo 
condenada a vagar durante a noite, 
e de dia a jejuar na chama ardente, 
até que as culpas todas praticadas 
em meus dias mortais sejam nas chamas, 
alfim purificadas. Se eu pudesse 
revelar-te os segredos do meu cárcere, 
as menores palavras dessa história 
te rasgariam a alma; tornar-te-iam 
gelado o sangue juvenil; das órbitas 
fariam que saltassem, como estrelas, 
teus olhos; o penteado desfar-te-iam, 
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pondo eriçados, hirtos os cabelos, 
como cerdas de iroso porco-espinho. 
Mas essa descrição da eternidade 
para ouvidos não é de carne e sangue. 

Hamlet transmite a 

impressão de ter visto algo tão 

terrível que não existem 

palavras para descrevê-lo, de 

onde seu estado alterado. O 

Espectro revela a Hamlet a 

existência de uma realidade tão 

horrível que se encontra além 

das palavras, e que alteraria seu 

estado. Esse terrível mais-da-palavra é apresentado como infernal e profundamente demo-

níaco; mas também poderia ser divino: Rudolf Otto, no clássico Das Heilige, mostrou que 

o sentimento numinoso provocado pela manifestação da divindade é exatamente um terror 

sagrado que paralisa a razão7. Apenas para efeitos de comparação, vejamos a lista que o 

prof. Felipe Machado Carrion apresenta dos efeitos psicobiológicos que podem acometer a 

testemunha de uma aparição de OVNI: 

1. Alucinações auditivas. 
2. Amnésia e/ou memória enfraquecida, temporária ou permanentemente. 
3. Aturdimento ou confusão de espírito. 
4. Cabelos arrepiados. 
5. Estado de choque. 
6. Conjuntivite e/ou olhos perturbados. 
7. Depressão mental, perda de motivações nos encargos e/ou desorientação familiar 
e social. 
8. Desfalecimento e/ou perda de consciência. 
9. Desidratação e/ou muita sede. Perda do olfato, do paladar, do apetite e/ou do peso. 
10. Diarréia. Incontinência de urina e/ou de fezes. 
11. Dores de cabeça. 
12. Dores corporais. 
13. Efeito calmante ou paralisador de reações. 
14. Febre. 
15. Forças musculares enfraquecidas. 
16. Formigamento, calor, coceiras e/ou sensações de choque elétrico. 
17. Garganta perturbada. 
18. Hipnose ou estado de alheamento. 
19. Inchações ou hemorragias locais. 
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7 Rudolf Otto, Lo Santo - lo racional e lo irracional en la idea de Dios, Alianza Editorial, Madri. 



20. Mal-estar, tonturas, nervosismo, perturbações gastrintestinais e/ou vômitos, náu-
seas. 
21. Noção de tempo perturbada. 
22. Palpitações cardíacas. 
23. Paralisia parcial temporária. 
24. Pele perturbada e/ou lesionada. 
25. Perturbações dos movimentos e equilíbrio físico. 
26. Pressão muito rebaixada. 
27. Queimaduras. 
28. Sensação de repugnância. 
29. Saúde física e/ou mental alteradas. 
30. Sensação de falta de peso. 
31. Sensação intensa de frio. 
32. Silêncio nos seres vivos do local. 
33. Torpores, sonolências, sonos anormais, pesadelos e/ou insônias. 
34. Escamas.8 

Essa lista se assemelha em muitos pontos não só à descrição de Ofélia, mas também 

ao comportamento que Hamlet passará a adotar, nomeadamente no que se refere às reações 

psicológicas9, mais especificamente os itens 3, 4, 5, 7, 18, 21, 28 e 29. Deve-se salientar 

especialmente o item 7, que vai encontrar seu paralelo exatamente no grande enigma de 

Hamlet, "por que é que ele se sente paralisado em seu encargo vingativo?", bem como o 

item 29, aparentado à célebre pseudo-loucura de Hamlet10. 

Para o caso do príncipe, Polônio já tem seu diagnóstico 

pronto. Ele ignora uma série de evidências secundárias, 

porém conclusivas, e interpreta segundo as aparências: 

É o delírio do amor, nem mais nem menos, 
que com a própria violência se aniquila 
conduzindo a vontade ao desespero 
como o não faz outra paixão, de quantas 
sob o céu nos afligem. 

A ufologia ortodoxa, extraterrestralista, também ignora 

numerosas evidências igualmente secundárias, porém não menos conclusivas, que se o-

                                                 
8 Felipe Machado Carrión, Discos Voadores: Misteriosas Naves do Espaço, Sul Brasileiro Artes Gráficas, 
Porto Alegre. Será preciso salientar que a lista de Carrión é um composto casuístico e que nos casos individu-
ais raramente se observarão mais que quatro ou cinco desses efeitos? 
9 Como é óbvio, Hamlet não apresenta nenhuma reação fisiológica. Gostaria de mencionar, contudo, uma 
interpretação não muito séria publicada numa Popular Science Monthly de 1860, que se baseava no texto de 
Shakespeare para diagnosticar uma adipose em Hamlet. A interpretação em si é imbecil, claro, mas, como 
lembra Lacan, ela é apresentada "sob o pretexto que no fim da peça nos é dito que Hamlet está gordo e tem 
dificuldades em respirar", sintomas, por assim dizer, que evocam de longe alguns itens na lista de Carrion. 
10 Já foi observado que, mesmo não sendo louco, Hamlet apresenta - e nem poderia deixar de apresentar, 
tendo em vista o contexto anormal em que se encontra - um grande desvio em relaçãos aos padrões conven-
cionais de normalidade. O que nada diz sobre a validade desses padrões.. 
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põem flagrantemente à hipótese alienígena, e apresenta um diagnóstico não menos superfi-

cial: 

"Agora que a Terra está em vias de atingir aquilo a que se poderá chamar a sua mai-

oridade planetária, reconhecível pela aptidão dos seus habitantes em descobrir e em utilizar 

as forças elementares do universo, parece que esta já foi descoberta e que é constantemente 

vigiada por forças desconhecidas provenientes de uma ou outra parte do cosmo. 

"Estes visitantes, conhecidos desde há trinta anos pelo nome de OVNI, que talvez 

tenham percorrido o nosso espaço aéreo há milhares ou milhões de anos antes de suas atu-

ais aparições, foram explicados no passado de formas muito diversas por aqueles que os 

viam. Eram considerados deuses, diabos, dragões, fantasmas, mensageiros do mal ou até 

mensageiros de Deus. Alguns profetas pensaram mesmo que tiveram contatos com estes 

mensageiros, que os encarregaram de transmitir os seus avisos à humanidade. 

"Nos últimos trinta anos uma nova e crescente vaga destes visitantes do espaço foi 

assinalada nos céus por cima de terras e mares de todas as regiões do nosso planeta. Apesar 

das reportagens locais, e por vezes malévolas, da imprensa local sobre estes fenômenos, 

assim como a tendência para desacreditar ou abafar os relatórios das observações - o que é 

uma espécie de censura oficial -, as autoridades não conseguiram fazer desaparecer as pro-

vas destas visitas inexplicáveis."11 

É digno de nota que, usualmente, a hipótese alienígena seja introduzida à queima-

roupa, sem maiores discussões a respeito; na verdade, quase sempre nem sequer é apresen-

tada como uma teoria e sim como fato estabelecido. E desse fato, tido como axiomático, 

deriva toda sorte de explicações destinadas a tornar claros os grandes enigmas da humani-

dade no passado, presente e futuro. 

A culpa não é da velha guarda de ufólogos extraterrestrialistas, e seríamos injustos se 

pensássemos o contrário: nas décadas de 40 e 50, no limiar da era espacial, quando a hipó-

tese alienígena fixou-se definitivamente no imaginário popular, cercados pelas promessas 

de que o espaço estava ao alcance de nossas mãos, e que em breve descobriríamos que não 

estamos sós no universo, que outra coisa se poderia pensar quando começaram a se notar 

objetos voadores, não identificados mas com todo o aspecto de espaçonaves, a não ser que 

se tratava efetivamente de naves espaciais procedentes de outros mundos? 

Polônio não é menos inocente. Tem uma linda filha, sabe que Hamlet estava flertan-

do com ela e tinha acabado de dizer a Ofélia que, discreta e mais ou menos sutilmente, 
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tratasse de dar um fora no príncipe. Além disso, ignora totalmente a aparição do Espectro. 

Subitamente, Hamlet procura sua filha, em evidente estado de transtorno. O que mais o 

velho poderia pensar, a não ser que a causa do trauma do príncipe é Ofélia? 

O erro de um e de outros é basear suas conclusões apenas nas limitadas evidências 

aparentemente disponíveis e naquilo que pensam saber, sem deixar qualquer espaço para 

fatores desconhecidos que possam - podem - modificar inteiramente tais conclusões. 

Já comentei em outra parte12 de que modo a experiência-OVNI ocorre em um tempo 

e um espaço qualitativamente diferentes daquele em que se passa nossa vida quotidiana. 

Tentei mostrar também como, por outro lado, as imagens em que o fenômeno se exprime 

são reflexos tomados a essa mesma vida quotidiana e utilizados para representar Outra 

coisa13. Ora, é essa a estrutura da peça-dentro-da-peça, que Lionel Abel considera uma das 

principais características, mas não necessariamente a única, do que ele chama de Metatea-

tro, que teria surgido por volta da Renascença em substituição à tragédia clássica, tornada 

inviável para o dramaturgo ocidental moderno por razões históricas que o autor procura 

analisar detidamente.  

Segundo Abel: "Há algo mais de interessante na tragédia além do fato dela nos atirar 

de encontro a uma realidade final: numa verdadeira tragédia ficamos além do pensamen-

to."14 A forma clássica da tragédia vincula essa realidade final a valores morais tidos como 

absolutos, e através dos quais flui o destino que arrasta as personagens para uma Ate situa-

da além dos limites do pensamento. Esses valores são, pela ordem, a religião, a família, as 

tradições e o estado, que servem de alicerces à crença na existência objetiva do mundo15. 

O metateatro surge exatamente no momento em que esse vínculo se quebra, e a for-

ma teatral passa a opor esses valores, que deixam de ser absolutos, à realidade final. É des-

sa cisão que surgem os dois eixos ao longo dos quais se desenvolvem as metapeças, e que 

Abel expressa através de uma frase de Shakespeare e do título de uma peça de Calderón de 

la Barca, os fundadores dessa forma teatral: a) "O mundo é um palco". b) "A vida é so-

nho". 

Tais proposições nascem do fato de que a realidade final, como a Morte no Hamlet, 

passa a ser o que cai sobre os valores morais sobre os quais as pessoas constroem o enredo 

de suas vidas, revelando sua artificialidade e falta de consistência interna. Uma vida que se 

                                                 
12 Lúcio Manfredi e Carlos Alberto Reis, op. cit. 
13 Lúcio Manfredi, op. cit. 
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apóia sobre elas não pode deixar de ser sentida como um sonho desenrolado em um palco 

que, ele próprio, um dia se dissolverá, como diz Próspero no final de A Tempestade, o úl-

timo trabalho escrito por Shakespeare antes que ele próprio se desvanecesse no anonima-

to16: 

Nossos festejos agora estão acabados. Estes nossos atores, 
Como eu vos predisse, eram todos espíritos e 
Derreteram-se no ar, em puro ar. 
E, como o tecido sem base desta visão, 
As torres encimadas por nuvens, os lindos palácios, 
Os templos solenes, o próprio imenso globo, 
Sim, tudo o que ele possui irá dissolver-se, 
E, como este espetáculo sem substância que desapareceu, 
Não deixará qualquer traço atrás de si. Nós somos o tipo de estofo 
De que são feitos os sonhos; e nossa pequena vida 
É completada com um sono. 

 

                                                                                                                                               
15 Lacan procurou unificar todos esses conceitos sob a denominação genérica de o Outro, definido com o 
auxílio da lingüística como o repertório de significantes através dos quais o sujeito representa a si mesmo e ao 
mundo em que vive. Ver Jacques Lacan, Escritos, Editorial Siglo XXI, México. 

52 

16 F. E. Halliday, Shakespeare, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro. Segundo este autor, consta que, depois de 
se aposentar, e a pedido dos colegas de sua companhia teatral, Shakespeare teria ainda esboçado uma última 
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Essa é a concepção final para onde tende a filosofia de Shakespeare, a idéia que luta 

para emergir em suas obras, e que está subrepticiamente presente mesmo em Hamlet17, 

onde encontramos o exemplo mais conhecido de peça-dentro-da-peça. Shakespeare, con-

tudo, utilizara esse expediente em várias outras tragédias, e em quase todas as comédias. 

Embora a peça-dentro-da-peça já fosse bastante conhecida como recurso técnico, o bardo 

de Avon foi o primeiro a usá-lo para transmitir uma idéia de conteúdo filosófico. Parece, 

de fato, que se encontra nessa idéia a resposta para as célebres hesitações de Hamlet, que 

paralisam seus atos e o impedem de consumar sua vingança. Se a vida é sonho, o assassi-

nato do rei não é real, e nem o seria a vingança. O próprio Hamlet será real? Sê-lo-ão sua 

mãe, o pai e o tio criminoso? Não serão, não seremos, todos apenas atores representando 

um papel que deixa de ter qualquer importância diante da avassaladora realidade da Mor-

te? Essas questões vão bem mais além do "intelectual cujo pensamento paralisa a ação" 

que a crítica tradicional vê em Hamlet. É, na verdade, uma questão metafísica que se colo-

ca. Para respondê-la, é preciso que Hamlet corte sua relação narcísica, sua identificação 

imaginária com o falo, representada por Ofélia, para que possa cumprir sua missão. O cor-

te consiste em reconhecer que as imagens, imajadas e imaginadas - valha o eco - não se 

referem a si próprias, mas representam Outra coisa. É exatamente isso que a play-in-the 

play vem trazer: a percepção de que o ego é apenas um ator, como as outras componentes 

do Imaginário ele apenas representa - Outra coisa. Fundamentalmente, para Lacan, a Coi-

sa; para Jung, é o Selbst que o ego reflete, como um espelho distorsivo. A Coisa, o Selbst - 

como diz Millôr Fernandes, adequadamente referindo-se a uma peça de teatro: "E fiquem 

certos de que tudo, no fim, quer dizer a mesma coisa."18 

O papel que cabe a Polônio no Hamlet toca diretamente ao ufólogo. Esse papel é tra-

çado em cima de duas vertentes. A primeira delas, notou-o Abel, usando uma adequada 

metáfora teatral: 

"Polônio, que dramatiza a si mesmo como sendo sábio, trata seu filho Laertes e sua 

filha Ofélia como se fossem atores numa peça cujo sentido só ele compreende. Na famosa 

fala de conselhos que Polônio diz para Laertes, ele chega até mesmo a dizer ao rapaz que 

tipo de roupas ele deve usar, que tipo de imagens deve criar. Com muito mais ainda em 

jogo, Polônio diz a Ofélia como testar as verdadeiras intenções de Hamlet em relação a ela 

e em relação ao rei. Ofélia obedece às instruções, porém Hamlet, com sua sensibilidade 
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para técnicas de encenação, percebe logo o que está por trás de seu aspecto inocente. Polô-

nio, que é capaz de dramatizar seu filho e sua filha, não procura dramatizar Hamlet; isso 

porque Polônio, embora seja dramaturgo amador, julga que Hamlet já está dramatizado, e 

que ele, Polônio, conhece perfeitamente o enredo do drama em que Hamlet está atuando: 

Hamlet está no momento apaixonado por Ofélia, não pode pensar em casar-se com ela, e 

por isso está melancólico. Tudo o que Polônio faz emana dessa ilusão na qual ele acredita 

piamente, como acreditam todos os maus dramaturgos em seus enredos primários."19 

Polônio é, nesse vértice, 

aquele tipo de sábio que procura 

interpretar a realidade sem 

conseguir penetrar além das 

aparências. Ele se deixa captar 

pela ilusào do Imaginário, achando 

que tudo que reluz tem de ser 

ouro, e, com isso, torna-se o 

próprio pai de O Falo, o instigador 

da ilusão que tentava explicar. As 

aparências sugerem que Hamlet 

sofre dores de amores, mas as 

aparências enganam e Polônio se 

engana com elas. 

As aparências também sugerem que os discos voadores são espaçonaves de outros 

planetas - e, como elas também enganam, lá vai o ufólogo ortodoxo se enganando com 

elas, perpetrando a mesma ilusão que deveria tentar dissipar, e explicando o fenômeno 

OVNI como se as imagens da casuística fossem auto-referentes. Captação do Imaginário, 

portanto - e os ufólogos são tanto suas vítimas quanto Polônio. 

O paralelo, evidente por si mesmo, pode ser levado ainda mais longe. Lacan cita um 

dicionário etimológico que faz o nome Ofélia, de procedência grega, relacionar-se com a 

palavra fallós, "falo". Como lembra Jung, essa palavra está quase certamente relacionada 

com falós, que quer dizer "brilhante, refulgente" - e este é o atributo mais universalmente 
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associado aos OVNI, tanto que Hynek classificou-os, ao lado dos discos voadores propri-

amente ditos ("discos diurnos"), como luzes noturnas20. 

A raiz de ambos os termos, fallós e falós, é o indo-europeu bhale, "inchar, intumes-

cer, inflar". Indo além da referência fisiológica imediata, isso se relaciona ao que os jun-

guianos chamam de inflação, e que se refere "em um grau maior ou menor a uma identifi-

cação com a psique coletiva causada por uma invasão de conteúdos arquetípicos inconsci-

entes ou em resultado de uma consciência ampliada"21. A psique coletiva, ou psique obje-

tiva, um equivalente pouco usado de "inconsciente coletivo", corresponde aproximada-

mente ao campo que Lacan delimitou com seu conceito de real22. O termo é pouco usado 

porque atualmente é muito discutível a pertinência de ainda se falar em "psique" quando 

tratamos do nível arquetípico do inconsciente. O próprio Jung preferia usar o termo psicói-

de para os arquétipos, querendo dizer com isso que eles são capazes de produzir efeitos na 

psique, mas que sua própria natureza é desconhecida e, aparentemente, não psíquica. Por-

tanto, a inflação à qual o falo se associa até etimologicamente é exatamente o que Lacan 

chama de identificação narcísica ou identificação imaginária, a projeção do imaginário no 

lugar do real, exatamente o erro que acreditamos ser cometido pela ufologia ortodoxa: con-

fundir existência com essência, supor que as coisas são o que aparentam ser e acreditar 

piamente que, digamos, Ashtar Sheran e que tais sejam mesmo a inteligência por trás dos 

discos voadores, ao invés de reconhecer neles apenas uma máscara atrás da qual se oculta 

o totalmente Outro. 

A outra vertente da personagem Polônio é resumida por Lacan: 

"Defrontamo-nos também de passagem com a psicanálise selvagem23. Polônio, o pai 

de Ofélia, apercebe-se logo - se Hamlet é melancólico é porque escreve cartas de amor à 

                                                 
20 Cf. o próximo capítulo. 
21 Andrew Samuels, Bani Shorter e Fred Plaut, Dicionário Crítico de Análise Junguiana, Ed. Imago, Rio de 
Janeiro. 
22 Afirmação com a qual certamente não concordarão os lacanianos, sempre ciosos de preservar a pureza do 
pensamento de seu Mestre de qualquer contaminação por idéias de outros. No entanto, insisto em que se o 
real é o que se expressa através do simbólico, mas não pode ser expresso pelo simbólico, essa é exatamente a 
última definição que Jung deu para os arquétipos. Mesmo que os dois conceitos não se recubram inteiramente 
- e isso só poderia ser afirmado após uma comparação em profundidade - não há dúvidas de que a intersecção 
entre ambos está longe de ser um conjunto vazio. 
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23 "PSICANÁLISE ''SELVAGEM`` OU INCULTA: Num sentido lato, tipo de intervenções de ''analistas`` amadores 
ou não experimentados que se baseiam em noções psicanalíticas muitas vezes mal compreendidas para inter-
pretarem sintomas, sonhos, palavras, ações, etc. Num sentido mais técnico, qualificar-se-á de selvagem uma 
interpretação que desconhece uma situação analítica determinada, na sua dinâmica atual e na sua singularida-
de, nomeadamente revelando diretamente o conteúdo recalcado, sem ter em conta as resistências e a transfe-
rência." (Laplanche e Pontalis, Vocabulário de Psicanálise, Martins Fontes, São Paulo.) 



sua filha e ele, Polônio, conformemente ao seu dever de pai, ordena-lhe que responda se-

camente. Isto é: o nosso Hamlet está doente por amor. 

"A personagem caricatural de Polônio aparece para nos representar o acompanha-

mento irônico do que se oferece sempre com facilidade à interpretação externa dos aconte-

cimentos. As coisas estruturam-se, no entanto, de modo diferente, ninguém duvida."24 

Nessa perspectiva, é claro, Polônio continua sendo o pai de O Falo, isto é, continua 

provocando todo tipo de equívocos imaginários por sua dificuldade em simbolizar corre-

tamente as atitudes de Hamlet. Mas, neste caso, temos a conotação adicional de que a iden-

tificação imaginária deriva de um psicologismo redutivista, o que Lacan equipara à psica-

nálise selvagem, e que se serve de receitas mais ou menos prontas para explicar isto ou 

aquilo como derivado das resistências do ego, ou dos desejos do id, ou do conflito com o 

superego, etc. Esse equívoco é cometido por muitos adeptos da nova ufologia, nomeada-

mente por aqueles que ignoram os aspectos mais profundos e desconcertantes do fenôme-

no e procuram enveredar para uma interpretação exclusivamente psicológica dos OVNI, 

do tipo "histeria coletiva" ou "alucinação em massa". 

É na fenda que passa entre esses dois extremos, difíceis realmente de evitar, que se 

deve situar uma verdadeira ufologia, na medida em que uma ufologia verdadeira for possí-

vel. E é através deles que passa a sutileza de Hamlet, o que é simbolizado pela morte de 

Polônio no próprio momento em que o Espectro aparece no quarto onde Hamlet e a mãe 

conversam. 

Hamlet some com o corpo de Polônio e, quando lhe perguntam o que houve com ele, 

responde, enigmaticamente: 

"O corpo está com o rei, mas o rei não está com o corpo. O rei é uma coisa [...] de 

nada." 

Parece-me que a ambigüidade da 

frase reside em que Hamlet se refere a 

ambos os reis, seu pai - o rei de direito, e 

seu tio - o rei usurpador. Assim, o corpo 

que está com o rei é Cláudio, que se apossa 

do lugar (do) real e que, portanto, também 

se apresenta como o falo. Mas o rei que não 

está com o corpo é Hamlet, pai, o Espectro 
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24 "Hamlet, por Lacan", op. cit. 



que representa o real. Este é que é a Coisa, enquanto Cláudio é a não-Coisa da Coisa: "o rei 

é uma coisa de nada", no original, é "the King is a thing of nothing", nothing significando, 

literalmente, "não-coisa" e thing sendo a expressão utilizada por Horácio logo na primeira 

cena da peça para qualificar o Espectro. 

No segundo ato da peça, Polônio de um lado e o casal real de outro, organizam em 

torno de Hamlet um verdadeiro "sistema de vigilânia", como diz Lacan, que vai encontrar 

sua contraparte nas vigílias ufológicas. Aquele e estas têm a mesma meta: surpreender um 

acontecimento que viesse lançar luz a uma série de atividades desconexas, do príncipe ou 

dos OVNI. 

Da parte do rei e da rainha, são dois amigos de infância de Hamlet, Guildenstern e 

Rosencrantz os encarregados de vigiá-lo. Parece até uma premeditada ironia bilingüe, mas 

a Sociedade Estelar25 e a Rosa-Cruz26 poderiam perfeitamente simbolizar duas das corren-

tes da ufologia ortodoxa, os extraterrestrialistas de um lado, que tentam adotar uma atitude 

mais cientificista, e de outro, os ocultistas da ufologia dita avançada. Digo ironia porque o 

príncipe desconcerta-os tanto quanto os ufólogos se vêem siderados pelo fenômeno que 

pretendem desvendar: "Hamlet desconfia deles, ralha-lhes, zomba deles, confunde-os, joga 

com eles um jogo extremamente sutil, em aparência louco, veremos também o que quer 

dizer esta loucura, ou pseudoloucura." 

Confronte-se essa observação de Lacan27 com este trecho de uma entrevista do ufó-

logo Carlos Alberto Reis à revista UFO: 

"UFO - Não lhe parece, o que inclusive foi citado no texto de Osni Schwarz em UFO 

nº 3 (maio), que «algo não está totalmente certo na ufologia», pois os ET parecem estar 

nos transmitindo charadas para decifrarmos, e quando conseguimos, avançamos com 

relação a eles, quando não conseguimos, ficamos no caos informacional? 

"REIS - Exatamente, e aí está a razão pela qual eu fiz questão de mencionar esta ma-

téria. O meu querido amigo Osni está certíssimo quando afirma, logo ao iníciar seu traba-

lho, que vamos nos certificando dolorosamente de nossa pequenez e limitação. [...] Tudo é 

de fato um monumental teatro mágico, e o caos informacional a que você se refere é con-

seqüência direta de nossa ignorância. Dizer mais o quê?"28 

                                                 
25 Guild, "sociedade, associação" em inglês, e Stern, "estrela" em alemão. 
26 Rose, em inglês "rosa", e krantz, variante do alemão Kreuz, "cruz". 
27 "Hamlet, por Lacan", op. cit. 
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28 A. J. Gevaerd, "Carlos Reis: O elo entre Ufologia e Sociologia", Revista UFO no 4, junho/julho de 1988. No 
mesmo número dessa revista foi publicado um artigo meu, hoje já desatualizado em bem mais de um ponto, 
que, no entanto, situa-se na raiz de minhas teorizações atuais, e do qual gostaria de citar o parágrafo inicial 
para reforçar as observações de Reis e Gevaerd: "Desde seu aparecimento na época contemporânea, durante a 



Curiosamente o "algo não está totalmente certo na 

ufologia" é uma paráfrase remota do famoso dito de Hamlet 

de que "há algo de podre no reino da Dinamarca". E a 

referência de Reis ao teatro vem bem a calhar. É exatamente 

o que Hamlet faz o tempo todo em sua suposta loucura, 

representa um papel (além de ser, ele próprio, um 

personagem teatral). E, não por coincidência, é logo depois 

da cena com Guildenstern e Rosencrantz que Polônio vem 

avisar Hamlet dos atores que ele instruirá a encenarem a peça-dentro-da-peça, de cuja fun-

ção na estrutura metateatral do Hamlet já falamos. Também é curioso o desdém com que 

Hamlet responde ao primeiro-ministro: ele já sabe dos atores, disseram-no seus amigos, 

que os encontraram no caminho e trouxeram para a corte, e ele se aproveita disso para con-

tinuar com sua brincadeira de gato-e-rato com o Polônio que acabará por matar. 

A idéia da play scene lhe vem quando, ao pedir a um dos atores que lhe represente 

uma cena, o vê se exaltar e chegar às lágrimas em uma situação, no final das contas, fictí-

cia e sem nenhum interesse pessoal para o ator: "Que é ele de Hécuba, Hécuba que é dele, 

para chorar por ela?" Enquanto que ele, Hamlet, numa situação verdadeira, que o toca dire-

tamente, não sente emoção alguma. Então, ocorre-lhe que, se Cláudio assistir seu crime 

simulado numa peça, talvez fique fora de si e confesse. A conexão entre os dois termos, 

embora não imediata e mesmo parecendo à primeira vista um non sequitur, é porém bas-

tante clara: vendo no ator os sentimentos que não sente, Hamlet vai buscar no teatro o que 

Freud designou, em outro contexto, de "palavras para muitas coisas que permanecem mu-

das em mim". A isso que P.-L. Assoun29 qualifica de empréstimo de linguagem para dizer 

o indizível, ocorre a Hamlet que Cláudio pode denunciar a si próprio mesmo sem palavras, 

pois 

[...] embora sem língua, o crime fala 
por modo milagroso. Esses atores 
irão representar para meu tio 
a morte de meu pai. Hei de observar-lhe 
os olhos e sondar-lhe a alma até o fundo. 

E conclui com a única rima desse monólogo em versos brancos: 

                                                                                                                                               
Primeira Guerra Mundial aproximadamente, os UFO parecem estar jogando um jogo intelectual com a Hu-
manidade. Fazem rápidas e fugazes manifestações, deixam pista paradoxais e não raro contraditórias, para 
voltarem a desaparecer. Eles estão brincando de Édipo e a esfinge - eles, a esfinge e nós, Édipo." Quem tentar 
comparar esse bizarro comportamento dos OVNI com o não menos desconcertante jogo de gato-e-rato a que 
Hamlet submete a corte da Dinamarca sem dúvida não ficará decepcionado. 
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The play's the thing 
Wherein I'll catch the conscience of the king. 

Essa observação tem lá seu interesse. A peça é a Coisa com que ele pretende captu-

rar a consciência do rei. Mas, mais tarde, ele sugerirá que essa consciência do rei é a "Coi-

sa da não-Coisa", a thing of nothing; de fato, é a consciência do crime cometido - portanto, 

o trauma - que fala através do Espectro. Importa, no momento, ressaltar que essa Coisa da 

não-Coisa, esse real que é ocultado pelo imaginário que ocupa seu lugar, Hamlet espera 

representá-lo na peça, do mesmo modo que o depoimento da testemunha é uma tentativa 

de representar uma experiência irrepresentável. E que ela é o que fala sem língua, e de mo-

do milagroso - nas entrelinhas do que é dito, por assim dizer. O som do silêncio, por con-

seguinte, pois, na play scene, o "assassínio estranho e torpe" será dramatizado por uma 

mímica inteiramente muda. As palavras que entrarão depois darão conta apenas das racio-

nalizações dos criminosbs para justificarem seu ato, pontuadas pelos comentários da assis-

tência, onde se destacam as aceradas farpas de Hamlet que, em seu papel de louco, pode 

dizer o que quiser, ja que os loucos, por tradição, sempre falam a verdade. Verdade que, 

lemos em Lacan, só pode ser parcial, pois a verdade absoluta é indizível logo incognoscí-

vel; mas, mesmo parcial, nem por isso deixa de ser verdadeira. 
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6. QUANDO OS TEMAS COMEÇAM A SE COMBINAR 

Em fevereiro de 1913, Proust escreveu a seu amigo René Blum, a respeito de Em 

busca do tempo perdido: 

"Não sei se lhe disse que este livro é um romance. Pelo 

menos, desvia-se o menos possível da forma de um romance. Há 

um Monsieur que narra e que diz «EU»; há um grande número de 

personagens; no primeiro volume eles são «preparados» de tal 

maneira que o que fazem no segundo volume é exatamente o 

oposto do que se esperaria deles no início... E, do ponto de vista da 

composição, é tão complexo que nada se torna claro a não ser 

muito mais tarde, quando os «temas» começam a ser combinados."1 

Nesse aspecto, o ciclo romanesco de Proust e a casuística ufológica espelham-se mu-

tuamente. Porque os ufonautas também são personagens caracterizados de modo diame-

tralmente oposto a seu comportamento: eles se apresentam revestidos de todos os estereó-

tipos extraterrestres extraídos do cinema de ficção científica dos anos 40 e 502. Não 

obstante, seu comportamento é absurdo, irracional, incompreensível - pode-se imaginar um 

astronauta extraterrestre abordando um terráqueo no meio da noite para lhe perguntar as 

horas? Ou uma espaçonave que aterrisa, seus tripulantes descem e começam simplesmente 

a andar em volta do aparelho, como se brincassem de ciranda? Ou ainda, um ufonauta que 

surge na Venezuela para alegar solenemente que "a verdade será negada aos que sofrem de 

prisão de ventre"? Os exemplos poderiam se perpetuar. O fato é que eles nunca agem co-

mo tudo leva a crer que deveriam agir. 

Por outro lado, e os ufólogos demoraram um bom tempo para começar a percebê-lo, 

o fenômeno OVNI também "é tão complexo que nada se torna claro", a não ser quando se 

olha a casuística de modo abrangente, "quando os «temas» começam a ser combinados". 

Esse paralelismo entre a obra-prima de Proust e a casuística ufológica, embora sejam fe-

                                                 
1 Citado em William Sansom, Proust, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro. 
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nômenos tão diferentes, nos autoriza a perguntar se não existiria alguma espécie de sime-

tria detectável entre eles. Ora, encontramos um termo médio entre ambos naquela rota de 

peregrinação católica que também serviu de inspiração a um grande filme de Luis Buñuel: 

o Caminho de Santiago da Compostela. 

Diz a lenda que, no ano 835, na Galícia, foi vista uma luz azulada brilhando sobre o 

Monte Pedroso. Essa luz se originava, como constatava-se nos dias sem nuvens, de um 

objeto em forma de estrela que pairava sobre o monte. Alertado por um montanhês que 

testemunhou o fenômeno, Teodomiro, bispo da Iria, ordenou escavações no local. Estas 

revelaram que ali ficava o túmulo do apóstolo São Tiago Menor que, conforme crença 

bastante difundida, teria sido encarregado de evangelizar a Península Ibérica. Foi construí-

da uma igreja no local, destruída pelos árabes em 998. E em 1082, erigiu-se a catedral que 

sobrevive até hoje. 
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científica, Editorial Aster, Lisboa. 



Obviamente, o lugar tornou-se um centro de peregrinação para os fiéis, e a rota tra-

dicionalmente seguida pelos peregrinos é conhecida como "caminho de Santiago da Com-

postela" - nome que o povo também costuma dar à Via-Láctea. Não menos obviamente, 

alguns ufólogos acharam bastante sugestiva essa associação da Via-Láctea com um objeto 

luminoso, e se perguntaram se a lenda não poderia estar se referindo ao avistamento de um 

disco voador no século VII d.C. 

 
O (des)conhecido alquimista Fulcanelli, por sua vez, considera uma tradição hermé-

tica, seguida por Nicolas Flamel e Basile Valentin entre outros, segundo a qual, para obter 

a matéria-prima da Pedra Filosofal, o alquimista precisa seguir o caminho de Santiago, e 

interpreta a peregrinação e a lenda como alegorias da Grande Obra, preservadas por um 

folclore popular que desconhece totalmente seu significado, bem como o de muitas outras 

tradições que guarda sem saber a que se referem.3 Outro esoterista famoso, René Guénon, 

cujo conhecimento esotérico só é empanado por sua insuportável arrogância e estilo pre-

tensioso, refere-se a esse mesmo fenômeno em um de seus livros4: 

"A própria concepção de folclore, tal como é habitualmente entendida, repousa sobre 

uma idéia radicalmente falsa, ou seja, de que existem «criações populares», produtos es-

pontâneos da massa; observa-se de imediato a estreita relação desse modo de ver com os 

preconceitos «democráticos». Como já foi dito, com muita justiça, «o interesse profundo 

de todas as tradições ditas populares reside em especial no fato de que não são populares 

na origem»5. Acrescentamos que, em se tratando de elementos tradicionais no verdadeiro 

                                                 
3 Fulcanelli, As Mansões Filosofais, Edições 70, Lisboa. Mais adiante, na mesma obra, ele se refere a muitas 
outras festas cristãs cuja lenda deriva de segredos alquímicos velados. 
4 René Guénon, Símbolos da Ciência Sagrada, Ed. Pensamento, São Paulo. 
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sentido da palavra, como quase sempre é o caso, por mais deformados, reduzidos ou frag-

mentários que às vezes podem ser, e de coisas que têm um valor simbólico real, tudo isso, 

muito longe de ser de origem popular, nem mesmo é de origem humana. O que pode ser 

popular, quando tais elementos pertencem a formas tradicionais desaparecidas, é apenas o 

fato da «sobrevivência». [...] O povo conserva assim, sem compreendê-los, os resquícios 

de tradições antigas, que remontam algumas vezes a um passado tão longínquo que seria 

impossível determiná-lo e que muitos se contentam em atribuir, por essa razão, ao obscuro 

domínio da «pré-história». O povo preeche, aí, a função de uma espécie de memória cole-

tiva mais ou menos «subconsciente», cujo conteúdo veio evidentemente de outra parte. E o 

que mais pode parecer surpreendente é que, quando se vai ao fundo das coisas, constata-se 

que aquilo que foi assim conservado contém, sobretudo sob uma forma mais ou menos 

velada, uma soma considerável de dados de origem esotérica, ou seja, precisamente tudo o 

que existe de menos popular por essência." 

Em busca de uma explicação desse fato, Guénon sugere que, quando "uma forma 

tradicional está a ponto de extinguir-se", os derradeiros detentores do conhecimento esoté-

rico tratam de "confiar voluntariamente à memória coletiva [...] tudo aquilo que de outro 

modo se perderia para sempre". Guénon, ao que parece, não se dá conta de que, como dirí-

amos em linguagem moderna, a massa coletiva constitui um sistema de informação alta-

mente entrópico, e jamais conseguiria conservar inalterado o cadáver de uma tradição, a 

menos que essa tradição tivesse para ela um significado vivo e atuante (não necessaria-

mente o significado esotérico). É esse significado que a psicanálise e a psicologia analítica 

buscam estudar. Ao utilizar essa sobrevivência do conhecimento esotérico, mais adiante no 

mesmo livro, como argumento contra os trabalhos de Freud e Jung, que ataca com a arro-

gância que lhe é peculiar, Guénon só mostra não ter compreendido absolutamente nada da 

obra dos dois psicanalistas, especialmente de Jung. Ele confunde inconsciente e subconsci-

ente, e não percebe que o inconsciente coletivo é apenas outro nome para "espírito". Daí 

que, quando Guénon diz que o conhecimento esotérico vem do plano do Espírito ("de ou-

tra parte", "origem não-humana"), está tão certo de ser o detentor de grandes revelações, 

contra os pobres cientistas que têm de se contentar com o resultado de suas pesquisas, que 

não percebe ser exatamente isso o que Jung quer dizer quando afirma que esses símbolos 

são produtos espontâneos do inconsciente coletivo. 
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Portanto, temos um simbolismo possivelmente de origem esotérica, que o povo con-

serva porque exerce um efeito estruturante em sua psique. Guénon recusa-se sistematica-

mente a "revelar" o sentido desse simbolismo, ocultando essa recusa sob uma torrente de 



referências cruzadas e, algumas vezes, levando-nos a duvidar se ele realmente sabia do que 

estava falando6. Fulcanelli, porém, mostra claramente de que forma o folclore perpetua 

alegorias alquímicas, e recorre às obras dos Adeptos para prová-lo, comparando suas ale-

gorias com as da tradição. Coube a Jung demonstrar o significado psíquico desse simbo-

lismo, bem como sua origem no inconsciente coletivo7. Sob esse ponto de vista, o simbo-

lismo alquímico da Grande Obra é um algoritmo que pode ser aplicado a qualquer proces-

so de transformação, seja a nível físico ou psíquico. 

As notas de rodapé dos livros de Fulcanelli 

estão cheias de referências ao modo como as 

festas populares perpetuam esse algoritmo. Ele 

cita, por exemplo, vários bolos tradicionais 

folclóricos cuja forma deriva de metáforas 

bastante difundidas entre os alquimistas. Entre 

esses bolos, poder-se-ia incluir as madeleines da 

cidade de Illiers, na França, onde Marcel Proust 

passava suas férias em criança. Illiers é um ponto de parada na peregrinação a Santiago da 

Compostela, e as madeleines são bolinhos que imitam a forma 

da concha que os peregrinos levavam consigo, primeiro para 

carregar água benta, e depois, apenas por tradição, como enfeite 

dos chapéus. 

"A Concha de Compostela, acerca da qual muito haveria 

de dizer", esclarece Fulcanelli, "serve na simbólica secreta 

para designar o princípio Mercúrio, também chamado Viajante ou Peregrino. É usada 

                                                 
6 Apenas algumas vezes. Geralmente, não restam dúvidas do conhecimento esotérico de Guénon. Portanto, 
sua reticência em falar claramente não serve para camuflar uma ignorância dissimulada mas, sim, é fruto do 
que poderíamos chamar de "síndrome do escolhido": a idéia de que, por ter acesso a "fontes de revelação" 
supostamente inacessíveis ao comum dos mortais, o iniciado é um ente superior que não se mistura com os 
estúpidos profanos. 
7 Esclareçamos de uma vez por todas que o inconsciente coletivo não é o suposto depositário da "memória 
coletiva" de que fala Guénon. Ele é, isso sim, a orla daquele nível do real que transcende inteiramente nosso 
conhecimento lógico-verbal. Percebe-se, com isso, a estupidez crassa de proposições como esta: "A interpre-
tação psicanalítica visa, na realidade, negar essa transcendência da tradição, porém de um modo novo, poderí-
amos dizer, diferente daquelas interpretações que circularam até então. [...] Não é preciso ter-se aprofundado 
no estudo das doutrinas tradicionais para saber que, quando se trata de um elemento ''não-humano``, o que se 
entende por isso, e que pertence aos estados supra-individuais do ser, nada tem a ver, em absoluto, com o 
fator ''coletivo``, o qual em si mesmo, só evidencia o domínio individual humano." Justiça seja feita, Guénon 
tem razão quando aponta a impropriedade da expressão ''coletivo``. Mas essa impropriedade já foi apontada 
na própria escola junguiana, e Jung mesmo chegou a propor aqui e ali outros termos, como inconsciente psi-
cóide, querendo com isso significar algo que está além da psique, mas exerce seus efeitos sobre ela. 
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misticamente por todos os que empreendem o trabalho e procuram obter a estrela (compos 

stella)."8 

O Mercúrio é tanto um eufemismo para a matéria-prima da Pedra Filosofal quanto o 

nome de um dos três princípios que, segundo a Alquimia, constituem tudo o que existe no 

mundo (as outras duas são o Enxofre e o Sal). Do ponto de vista físico, ignora-se exata-

mente a que se referiam os alquimistas. Do ponto de vista psíquico, Mercúrio simboliza o 

próprio inconsciente coletivo9. Ora, na perspectiva junguiana, as imagens arquetípicas pro-

duzidas pelo inconsciente estruturam as memórias individuais - o próprio estofo dos ro-

mances de Proust - para representar o real, que não é diretamente cognoscível10. As made-

leines, portanto, fazem parte de uma cadeia significante que pode ser assim descrita: real 

→ inconsciente coletivo → Mercúrio → concha de Santiago → madeleines. A partir daí, 

torna-se compreensível que sejam as madeleines a desencadear o fluxo de memórias de 

Proust11 em À la recherche du temps perdu. Essas memórias, na verdade, são o persona-

gem principal da obra e foram, em grande parte, extraídas das férias infantis do autor em 

Illiers, onde aprendeu a apreciar as madeleines. Elas também apontam para o real pois, 

como nota seu biógrafo, o escritor William Sanson, Proust se serve delas para reconstruir 

uma "outra realidade, a que existe para sempre na limpidez da memória"12. 

Mas falta ainda um elemento. Vimos no início deste bloco como, na instauração de 

Santiago da Compostela, encontra-se um objeto análogo aos OVNI. Resta determinar que 

posição estes ocupam nessa cadeia. Para isso, vejamos de que modo o ufólogo Andreas 

Faber-Kaiser retoma e elabora os dados apresentados por Fulcanelli: 

"E já que falamos aqui de nautas, seria bom falar também da concha de Santiago, do 

«senhor Iago de compos stella», que dispensa ajuda, luz e proteção. Da citada concha nos 

diz Fulcanelli que é «usada misticamente por todos que empreendem o trabalho e buscam 

obter a estrela (compos stella) [...] Devem fazer, com o bordão por guia e a concha por 

insígnia, este longo e perigoso percurso, de que metade é terrestre e a outra metade é marí-

tima. Primeiro peregrinos, em seguida pilotos.» Pilotos? Nos pilares que decoram a cre-

dência que se pode admirar na Mansão Lallemant, em Bourges, velha cidade do Berry, a 

                                                 
8 Fulcanelli, O Mistério das Catedrais, Edições 70, Lisboa. No rodapé da página, ele acrescenta que o Mercú-
rio "é a água benta" dos alquimistas. 
9 Cf. C.G. Jung, Abreação, Análise dos Sonhos, Transferência, OC vol. XVI/2, Ed. Vozes, Petrópolis. 
10 C. G. Jung, A Natureza da Psique, OC vol. VIII/2, Ed. Vozes, Petrópolis. Para uma descrição do processo 
de reelaboração das memórias individuais pelas estruturas arquetípicas, cf. C. G. Jung, O Eu e o Inconsciente, 
OC vol. VII/2. 
11 Na realidade, de um alter ego de Proust, o personagem/narrador de Em busca do tempo perdido. 
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referida concha é arrematada por um desconcertante par de asas... pilotos de naves capazes 

de voar? Nautas voadores?"13 

Afinal, a concha representa o Mercúrio ou os discos voado-

res? O fato é que, pelo menos no plano psíquico, essas interpreta-

ções se equivalem. Em Um mito moderno, Jung mostra como tanto 

os discos voadores quanto o Mercúrio representam o núcleo trans-

cendente do inconsciente coletivo, que ele chama de Si-mesmo 

(Selbst)14. Acrescentando esses elementos, a cadeia significante, 

completa, fica assim: real/Selbst → inconsciente coletivo → Mercú-

rio → OVNI → Concha de Santiago → madeleines → memórias. 

Contudo, para legitimar essa cadeia seria necessário demonstrar que a comparação a 

nível semântico entre a obra de Proust e a teoria de Kaiser é procedente. Afinal, na enge-

nhosa interpretação deste último, a concha é um signo dos OVNI, enquanto que a "máqui-

na do tempo" de Proust é um signo da concha. Mas ambas partem dessa concha, embora 

mediatizada em ambos os casos (em Proust, pela culinária, que cria o signo da concha; em 

Kaiser, pela alquimia, que interpreta a concha como signo). O que permite instaurar o se-

guinte esquema: 

                                               

 SIGNIFICANTE SIGNIFICADO INTERPRETANTE 

PROUST Madeleines Concha Culinária 

KAISER Concha OVNI Alquimia 

 

Seja-me permitido brincar um pouco com as palavras. Esse era um divertimento caro 

a Proust, que teve seu interesse pela etimologia despertado justamente em suas férias de 

infância, pelo Abbé de Illiers15. Como interessado em etimologia e apreciador de madelei-

nes, Proust não ignoraria que esses biscoitos tomam seu nome de Maria Madalena; sabia 

igualmente que o deslocamento da tônica do nome Maria para o gentílico Madalena ocor-

reu para que essa personagem não fosse confundida com Nossa Senhora; finalmente, devia 

saber também que "Maria" vem da raiz hebraica mair, que significa "luz". Digo isso por-

                                                 
13 Andreas Faber-Kaiser, ¿Sacerdotes o cosmonautas?, Plaza & Janés, Barcelona. Kaiser foi o editor da revis-
ta Mundo Desconocido, e seu livro teve duas edições em português: a primeira, sob o título de Em Busca dos 
Extraterrestres, recebeu uma péssima tradução e teve capítulos inteiros cortados, inclusive esse que estamos 
citando. A segunda, pela Publicações Europa-América, como Sacerdotes ou Astronautas?, é fiel ao original. 
14 C.G. Jung, Um mito moderno sobre coisas vistas no céu, OC vol. X/4, Ed. Vozes, Petrópolis. Sobre o 
Selbst, ver Aion - Estudos sobre o Simbolismo do Si-mesmo, OC vol. IX/2. 
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que, se as madeleines desencadeiam a experiência mística de Proust com a memória, esta, 

no À la recherche..., é metaforizada pela luz. Em sua viagem a Veneza, Marcel, o narra-

dor/alter ego de Proust nota uma grande semelhança entre a cidade italiana e Combray, a 

fictícia aldeia que Proust plasmou a partir de suas lembranças de Illiers: 

"E continua a encontrar, ecos após ecos de Combray no ar quente e ensolarado - e 

lendo nas entrelinhas, pois que nunca foi dito explicitamente, o leitor pode imaginar que 

tudo isso, na realidade, é uma volta àquela espécie 

sempre lembrada da sólida luz solar, a qual, em cada 

mente humana, caracteriza os anos dourados da 

infância. O sol do Sul - tão ofuscante, tão silencioso, 

tão quente, tão sem movimento ou sombra, tem uma 

permanência muito semelhante à igualmente 

permanente luz do sol da memória."16 

Ou seja, madeleines, memória e luz são termos 

relacionados em Proust, com ou sem o concurso da etimologia. Ora, luz é um vocabulário 

quase onipresente na literatura ufológica. No clássico Ufologia - uma pesquisa científica, o 

Dr. Hynek dividiu os OVNI em duas categorias básicas - "discos diurnos" e "luzes notur-

nas" - constatando: 

"As visões são mais freqüentes à noite do que de dia; mesmo quando limitamo-nos 

unicamente aos casos desconcertantes e bem investigados - verdadeiros OVNI - ainda en-

contramos uma maior quantidade de casos noturnos." 

Eis como Hynek descreve o protótipo da "luz noturna": 

"A Luz Noturna típica é uma luz brilhante, não se tratando em geral de um ponto 

como fonte, de tamanho linear indeterminado e cor 

variável, mas, usualmente, laranja amarelado - ainda que 

nenhuma das cores do espectro solar tenha estado 

sempre ausente - que segue uma trajetória não atribuível 

a um balão, avião ou outro objeto natural e que, fre-

qüentemente, dá a impressão de ter uma ação 

inteligente. A luz não prova estar diretamente presa a um corpo sólido mas pode ser que 

esteja."17 

                                                                                                                                               
15 William Sansom, op. cit. 
16 Ibid. 
17 J. Allen Hynek, Ufologia- uma pesquisa científica, Ed. Nórdica, Rio de Janeiro. 
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Eis ainda outra citação que me parece pertinente: 

"A luz também está intimamente associada com o fenômeno UFO, especialmente 

com os fenômenos aéreos inexplicados. A maioria dos UFO são essencialmente tipos va-

riados de manifestações de luz. A fonte dessas luzes, quer sejam naturais quer produzidas 

por uma espaçonave, é uma das questões a ser ainda respondida sobre os UFO."18 

Ora, desse campo semântico instaurado entre Proust e a ufologia por intermédio do 

paradigma "luz", também a alquimia faz parte: 

"Muitas controvérsias se levantaram a propósito das várias etimologias atribuídas à 

palavra alquimia. [...] Mas nós sabemos, por outro lado, que o nome e a coisa se baseiam 

na permutação da forma pela luz, fogo ou espírito; é esse, pelo menos, o verdadeiro senti-

do que a língua das Aves indica."19 

Ora, se a alquimia consiste na arte de transformar uma matéria-prima submetida à 

ação do fogo, a culinária não faz por menos. Inclusive do ponto de vista do simbolismo 

onírico - segundo o prof. Friedrich W. Doucet, sonhar com a cozinha, local de trabalho e 

emblema material da culinária, indica um processo de transformação da matéria-prima 

psíquica, submetida ao fogo da libido.20 Em outras palavras, alquimia e culinária são am-

bas, resumidamente, pirotecnias (grego: pyr, "fogo" e techne, "arte"). Refazendo nosso 

esquema segundo esses dados: 

 

  SIGNIFICANTE SIGNIFICADO INTERPRETANTE 

PROUST Luz   Concha  Pirotecnia 

KAISER Concha  Luz   Pirotecnia 

                                        

Eis-nos em pleno concetto, descobrindo, sob aparências e naturezas diversas, uma 

analogia surpreendente no plano hermenêutico21 - é que, em suas respectivas isotopias, 

                                                 
18 Norman Briazack e Simon Mennick, O Guia dos UFO, Difel, São Paulo. 
19 Fulcanelli, As Mansões Filosofais, op. cit. "Língua das Aves", "Gaia Ciência" ou "Diplomacia" é como os 
Alquimistas denominam a linguagem de duplo sentido, com uma gramática baseada em jogos de palavras, 
trocadilhos e anfibologias, através da qual transmitem seus ensinamentos. Observe-se que a literatura de van-
guarda do início do século recriou uma gramática semelhante, cujo ponto alto é o Finnegans Wake. 
20 Friedrich W. Doucet, Os sonhos e seu significado, Ediouro, Rio de Janeiro. 
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mutatis mutandi e guardadas as necessárias e devidas proporções, os textos de Proust e 

Kaiser apresentam uma relação de simetria.22 

E, é claro, tanto a luz metafórica das madeleines/memórias de Proust quanto a even-

tualmente não menos metafórica luz dos OVNI conduzem à pesquisa do tempo perdido. É 

o que faz Marcel quando um estímulo externo, do qual as madeleines são paradigmáticas, 

dispara a memória involuntária. E é o que faz o ufólogo quando submete a testemunha a 

uma regressão hipnótica, destinada justamente a alcançar a memória involuntária e preen-

cher as lacunas em suas lembranças. Mas Proust tinha consciência de que essa memória 

involuntária situa-se no plano do símbolo. O ufólogo, não. Essa questão está intimamente 

relacionada ao platonismo de Proust, e não é de modo algum irrelevante para se compre-

ender a verdadeira natureza dos OVNI - a saber, que a verdadeira natureza dos OVNI não 

é compreensível. 

Proust foi buscar em Platão o vínculo entre conhecimento e memória. Para o filósofo 

grego, aprender é recordar, uma vez que a alma já dispõe desde sempre de todo conheci-

mento possível. Esse conhecimento, no entanto, não é 

o saber empírico, fatual, mas o conhecimento da 

verdadeira realidade, arquetípica, da qual os objetos 

materiais não são mais que simulacros, reflexos. Na 

perspectiva do platonismo, o processo do 

conhecimento é um caminho dialético por meio do 

qual o sujeito toma consciência de que o mundo que 

nos cerca não é real, e sim um símbolo do real. É como uma escala ascendente, que passa 

progressivamente do menos real para o mais real, até atingir a realidade absoluta, constitu-

ída pelos arquétipos. 

Ora, em Proust é de um ato de interpretação que se trata. Como lembra o filósofo 

Gilles Deleuze, "a memória só intervém como instrumento de um aprendizado que a supe-

ra tanto por seus fins como por seus princípios". Enquanto o ufólogo acha que chegou à 

reta final depois que a hipnose lhe permitiu reconstituir um relato mais ou menos coerente 

de quanto a testemunha acredita ter passado, em Proust a memória involuntária é apenas o 

ponto de partida do aprendizado. "Aprender", Deleuze prossegue explicando, "é em pri-

meiro lugar considerar uma matéria, um objeto, um ser como se emitissem signos por deci-

                                                 
22 Trata-se, realmente, de uma apresentação esquemática. Para uma análise exaustiva dessa simetria, teríamos 
de esmiuçar cada termo do esquema. Por exemplo, mostrar que, enquanto a relação madeleine/luz está orien-
tado no sentido objeto _ nome, a relação OVNI/luz segue em sentido oposto, isto é, nome _ objeto. 
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frar, por interpretar." É exatamente o que o ufólogo, pelo menos o ufólogo ortodoxo, não 

faz em relação ao fenômeno OVNI. "Tudo aquilo que nos ensina algo emite signos, todo 

ato de aprender é uma interpretação de signos ou de hieróglifos. A obra de Proust se baseia 

no aprendizado dos signos, e não na exposição da memória."23 Enquanto continuarem ig-

norando esse aprendizado, insistindo obsessivamente na exposição da memória - e o que é 

a ênfase dos livros e artigos de ufologia sobre a casuística, senão uma obsessiva exposição 

da memória ufológica -, os ufólogos continuarão andando em círculos, em busca de um 

tempo perdido que jamais será redescoberto. 
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7. A PERGUNTA IRRESPONDÍVEL 

 
Só assim brilha a Revelação 
Numa época que Te rejeitou 
Teu nada é a única experiência 
Que de Ti é permitida. 

GERSHOM SCHOLEM1. 
 

Na obra do tcheco Franz Kafka não são raras figuras semelhantes àquelas que, recor-

rentes nos mitos e lendas, têm sido comparadas pelos ufólogos a discos voadores. "Há vá-

rios exemplos disso nos trabalhos de Kafka: 

as bolas de celulóide com listras azuis, das 

quais sai um som de chocalho, brinquedos 

ideais para crianças mas exasperantes para 

Blumfeld, o solteirão entrado em anos [...] a 

quem elas seguem teimosamente, aos 

saltos; em sua dualidade, parecem obedecer 

a uma lei qualquer desconhecida, que torna 

crime passível de punição permanecer só e 

solteiro como Blumfeld ou o próprio autor 

da estória inacabada. Ou o balde de carvão, 

tão leve de tão vazio, que leva pelo ar seu 

passageiro, indigente e quase congelado, à 

casa superaquecida do vendedor de carvão, 

para ali mendigar umas brasas - balde 

magicamente voador, saído de um sonho de criança, ao mesmo tempo carregado do peso 

da pergunta irrespondível: por que o mundo é tão frio e tão impiedosamente injusto?"2 

                                                 
1 Gershom Scholem, "Com um exemplar de O Processo de Kafka", cit. em Michael Löwy, Redenção e Uto-
pia, Companhia das Letras, São Paulo. 
2 Erich Heller, Kafka, Ed. Cultrix, São Paulo. 
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Esse "cavaleiro do balde" é especialmente fascinante. Eis como Kafka o descreve: 

"Montado num balde, segurando a alça, a mais simples das rédeas, desço penosamente as 

escadas; mas, quando chego embaixo, meu balde se levanta, lindo, lindo; camelos deitados 

no chão não se levantariam de modo mais belo, sacudindo-se sob o bastão do cameleiro." 

Dessa passagem, comenta Walter Benjamin: "Nenhuma região é mais desolada que a regi-

ão da «montanha de gelo» em que se perde para sempre o «cavaleiro do balde»."3 Um 

däniken desses por aí certamente passaria por cima da pergunta irrespondível e pularia de 

contente ao ouvir falar de um balde voador. Se fosse imaginativo pouca coisa, já começaria 

a especular se Kafka não teria sido um contatado. Talvez lembrasse, a propósito das bolas 

saltitantes, de exemplos nem um pouco incomuns na casuística ufológica, nos quais pesso-

as, na maioria homens, têm sido importunadas por esferas luminosas que, no breviário 

ufológico, são conhecidas como sondas4. 

Seria possível inverter essa ótica e defletir sobre o fenômeno OVNI a "pergunta ir-

respondível" de Kafka? Uma das figuras kafkianas parece indicar que sim. Trata-se do 

Odradek, a misteriosa criaturinha que Kafka descreve no conto "A Preocupação do Pai de 

Família". O próprio Kafka diz que a palavra 

odradek poderia vir do eslavo. Intérpretes 

como Erich Heller, no entanto, aproximam-

no do verbo tcheco odraditi, que quer dizer 

"alertar contra alguma coisa". Qualquer que 

seja o significado do nome, à criatura à qual 

ele se aplica, à primeira vista, não estaria 

deslocada numa tipologia ufológica como a 

de Jader Pereira: "Seu aspecto", lê-se no 

conto, "é o de um carretel de linho, achatado 

e em forma de estrela, e a verdade é que 

parece feita de linha, mas de pedaços de 

linha, cortados, velhos, emaranhados e cheios de nós de tipos e cores diferentes. Não é 

apenas um carretel; do centro da estrela sai uma hastezinha e nesta se articula outra em 

ângulo reto. Com a ajuda desta última de um lado e um dos raios da estrela do outro, o 

                                                 
3 Walter Benjamin, "Franz Kafka. A propósito do décimo aniversário de sua morte", em Obras Escolhidas-I, 
Ed. Brasiliense, São Paulo. 
4 Cf. por exemplo Jacques Lob e Robert Gigi, OVNI - Dimensão Nova, Meribérica Editorial, Lisboa. 
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conjunto pode ficar de pé como se tivesse duas pernas."5 O conjunto, na verdade, lembra 

menos um ser vivo do que um artefato. Essa impressão é reforçada quando o narrador es-

pecula que "esta estrutura teve alguma vez uma forma adequada a uma função, e que ago-

ra apenas está quebrada". Se é um objeto, contudo, trata-se de um objeto não identificado: 

"Nada mais podemos dizer, porque Odradek tem extraordinária mobilidade e não se deixa 

capturar."6 Se essa comparação for mantida, é difícil não reconhecer no preocupado pai de 

família uma caricatura do ufólogo: "Sem nunca achar-lhe uma explicação, o preocupado 

chefe de família busca investigar-lhe a natureza e o propósito; é verdade que, aparentemen-

te, ele não causa qualquer mal, mas tampouco serve para coisa alguma, e chega a ser «do-

loroso» pensar que aquela coisa indisciplinada sobreviva a ele, o responsável pela ordem 

na casa."7 Isso coloca a perplexidade do ufólogo diante do enigma dos discos voadores em 

uma perspectiva radicalmente nova: "Não fosse também obscuramente opressiva, a estória 

de Odradek seria a parábola bem humorada de Kafka àquela pergunta que não é pergunta, 

mas um espécime do absurdo da existência."8 

De todos os autores modernos, 

Kafka foi quem melhor conseguiu 

expressar a fenda que separa nosso 

mundo de imagens, conceitos e 

palavras, e o real inefável. "O céu é 

mudo, não faz eco senão ao mudo."9 

Com esse aforismo, Kafka expressa sua 

crença de que a essência do real 

encontra-se além de tudo quanto a 

linguagem possa abarcar. Seguindo a 

Theologia negativa de Maimônides, a 

ficção de Kafka dá a entender que tudo 

o que podemos dizer sobre a natureza 

última da realidade é o que ela não é. 

Numerosos autores encontram nessa característica a principal chave para decifrar o univer-

so desse escritor. Maurice Blanchot, por exemplo, para quem "toda a obra de Kafka está à 

                                                 
5 Franz Kafka, "Odradek", em Jorge Luís Borges e Margarita Guerrero, O Livro dos Seres Imaginários, Ed. 
Globo, Porto Alegre. 
6 Ibid. 
7 Erich Heller, op. cit. 
8 Ibid. 
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procura de uma afirmação que ela gostaria de obter pela negação. [...] A transcendência é 

justamente essa afirmação que só pode se afirmar pela negação." Também Ingeborg Henel: 

"O lado positivo, segundo Kafka, não pode ser reconhecido senão pelo lado negativo, a 

contrario, como dizia Lutero. [...] Todas as tentativas para descobrir nele uma fé positiva 

fracassaram, deixando entrever apenas o que o intérprete introduziu na obra. Inversamente, 

todas as análises que concebem a apresentação de Kafka do lado negativo da vida como 

prova de seu pessimismo ou niilismo não reconheceram que é precisamente a forte acentu-

ação do negativo que faz aparecer a contra-imagem do positivo." Finalmente, para Rose-

marie Ferenczi, "Kafka é constrangido por sua época a criar com carências. [...] Ele deve 

dar forma a negatividades e servir-se delas para abrir um caminho que as ultrapasse. Ele 

não pode descrever a luz, pois só pode descrever o que conhece, sua ausência. Mas a des-

crição dessa ausência, opaca, obscura, tem por objetivo aproximar-se do que a ela se opõe 

essencialmente, o que ele denomina luz ou verdade."10 

 
Em Kafka, a Spaltung, essa alienação do homem em relação à sua verdade, ganha 

contornos religiosos, pois ele a vê como idêntica à separação entre o homem e Deus. Sua 

ficção, densa e angustiante, retrata sua convicção de que é tal alienação que faz deste mun-

do o próprio inferno. Theodor Adorno enxerga na obra kafkiana, especialmente em O Cas-
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10 Ibid. 



telo e O Processo, uma intenção de mostrar este mundo como um retrato do "inferno visto 

do ponto de vista da redenção" Aqui, o vazio existencial contrapõe-se ao Vazio semântico 

e, enfocando a ausência de redenção que o caracteriza, Kafka "revela as fissuras do mundo 

como infernais"11. Em suas próprias palavras, "num mundo de mentira, a mentira não é 

suprimida nem por seu contrário - só pode sê-lo por um mundo de verdade"12, isto é, na 

leitura de Michael Löwy13, "pela redenção que poderá abolir o mundo existente e substituí-

lo por um novo". 

Mas a redenção kafkiana não é o resultado da intervenção de um ente sobrenatural 

que virá do céu romper os grilhões humanos. Ainda que suas fontes sejam a Bíblia, a Ca-

bala e os movimentos gnóstico e hassídico, o escritor tcheco as interpreta segundo uma 

visão diretamente herdada do existencialismo de Kierkegaard, com sua ênfase na liberdade 

e na escolha individuais. Mas Kafka ainda vai mais longe que o filósofo sueco, tanto no 

plano político, onde essa ênfase o leva em direção ao pensamento anarquista, quanto em 

sua perspectiva religiosa, como quando afirma: "O Messias virá a partir do instante em que 

o individualismo mais desregrado for possível na fé."14 Ou ainda: "O Messias só virá 

quando não for mais necessário, só virá um dia após sua chegada, não virá no último, mas 

depois do último dia."15 

Isso significa - e é ainda a Löwy que recorremos - que "a vinda do Messias seria so-

mente a sanção religiosa de uma auto-redenção humana". No entanto, e por não se enten-

der isso é que Kafka foi taxado de pessimista, o escritor não retrata essa auto-redenção. 

Ao contrário, coloca sob o microscópio as características alienantes do nosso mundo, em 

que a dimensão redentora está ausente, e deixa que o leitor descubra por si próprio o cami-

nho dessa dimensão: 

"A redenção messiânica (e também a utopia libertária [...]) não aparece nele senão de 

modo recôndito, no «forro» do real, ou desenhada em filigrana pelo negro contorno do 

mundo presente."16 

Mais acima, o mesmo autor já havia dito: 

                                                 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Op. cit. 
14 Característica dessa visão é a frase de Kafka: "Por impaciência, o homem perdeu o Paraíso. Por preguiça, 
não volta a ele." 
15 Op. cit. 

75 

16 Ibid. 



"Como interpretar, portanto, a dimensão messiânica de O Processo? Gershom Scho-

lem escreveu em 1934 um belo poema intitulado «Com um exemplar do Processo dg Kaf-

ka» [...] 

"Em resposta a esse poema, Benjamin escreve a seu amigo, numa carta de 20 de ju-

lho de 1934: «Mas quando escreves «a experiência permitida não é senão a de teu nada», é 

nesse ponto mesmo que posso ligar minha tentativa de interpretação: tentei mostrar que é 

pelo avesso (Kehrseite) desse «nada», em seu forro (Futter), se ouso dizer, que Kafka pro-

curou roçar o dedo na redenção». Segundo Benjamin, as questões angustiantes que a obra 

de Kafka coloca não encontram sua resposta (ou melhor, a supressão das próprias ques-

tões) senão num outro estado do mundo, um mundo diferente que Kafka não teria desco-

berto, mas teria percebido «no ar ou em sonho». A imagem insólita do «forro» - o termo 

alemão, Futter, refere-se efetivamente ao forro de um casaco17 - remete a algo de oculto, 

invisível, que constitui o lado inverso (Kehrseite), o contrário simétrico do visível, do da-

do. Scholem escreverá mais tarde, num ensaio sobre Benjamin, a propósito dessa carta: 

«Benjamin descobre no mundo de Kafka a inversão negativa (negativen Umschlag) de 

categorias judaicas. Nada de doutrina positiva. Apenas subsiste [...] uma promessa estrita-

mente utópica, impossível ainda de formular18. [...] Benjamin reconhecia em Kafka a The-

ologia negativa de um judaísmo que perdeu o sentido positivo da Revelação, mas que não 

perdeu em nada sua intensidade». Theodor Adorno, numa carta a Benjamin de 1934, pro-

põe uma imagem que sugere também uma espécie de inversão: a obra de Kafka é «uma 

fotografia19 da vida terrestre, da perspectiva da vida salva pela redenção». Assim como 

Scholem, tanto Benjamin quanto Adorno percebem portanto na redenção messiânica - sob 

a forma negativa ou inversa - uma dimensão essencial dos escritos de Kafka."20 

Dentro dessa Theologia negativa de Franz Kafka, a auto-redenção se define não pelo 

que seus personagens fazem, mas pelo que deixam de fazer. Joseph K. - preso, julgado, 

condenado e morto sem motivos - poderia ter se salvado e encontrar "a solução simples 

para tudo isso", bastando que abrisse "a porta do próximo quarto e quem sabe mesmo a 

                                                 
17 É interessante notar que metáforas semelhantes ocorrem em outros autores, de áreas completamente dife-
rentes. Lacan fala do "ponto de estofo" mítico que engataria a linguagem ao real, enquanto Teilhard de Char-
din se refere ao "estofo do Universo", ao passo que os sábios integrantes do movimento científico-místico 
conhecido como a Gnose de Princeton falam de Deus, a quem identificam com o Hiperespaço da Matemática, 
como sendo o "avesso" da tapeçaria do Universo. Cf. Anika Lemaire, Jacques Lacan, Ed. Campus, Rio de 
Janeiro; Teilhard de Chardin, O Fenômeno Humano, Ed. Herder, São Paulo; e Raymond Ruyer, La Gnosis de 
Princeton, Editorial Eyras, Madri. 
18 O grifo é meu. 
19 A respeito da fotografia e suas relações com o real, cf. cap. 4. 
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porta de entrada" sem ter medo de desafiar os guardas. Da mesma forma, na parábola "Di-

ante da lei", incorporada ao Processo, e nas palavras de Marthe Robert, "o homem do 

campo está perdido porque não ousa colocar sua lei pessoal acima dos tabus coletivos, dos 

quais o guardião personifica a tirania". De maneira semelhante, Ingeborg Henel descobre 

nessa parábola a convicção do autor de que "a obediência à lei externa impede a entrada na 

verdadeira lei", ou seja, "a lei de cada indivíduo"21. Em O Castelo, é esse obstáculo que 

mantém o povo da Aldeia submisso à estéril burocracia labiríntica do Castelo, contra a 

qual se insurgirá o Agrimensor K., patenteando novamente o jogo kafkiano que conduz o 

leitor da Theologia negativa ao que Heinz Politzer chama 

de anarquismo metafísico de Kafka. Löwy: "À ausência da 

redenção, indicador religioso de uma época maldita, corres-

ponde a ausência da liberdade no universo sufocante do 

arbítrio burocrático. É apenas de modo latente que se 

projetam a esperança messiânica e a esperança utópica: o 

radicalmente outro22. O anarquismo torna-se, assim, 

carregado de espiritualidade religiosa e adquire uma 

projeção «metafísica»."23 

O Agrimensor K. não chega a representar a redenção porque morre de esgotamento. 

No entanto, na "lenta marcha do herói rumo à reconquista de seu Eu sobre a tirania do 

«administrativo»", Marthe Robert reconhece um progresso sobre as personagens anterio-

res. Pois, antes de morrer, o Agrimensor K. alcança uma vitória inquestionável, uma vez 

que "desmontou peça por peça, símbolo após símbolo, signo após signo, a construção to-

do-poderosa que só se mantém de pé graças ao arbítrio de seus senhores, devidamente se-

cundados pela pobreza de espírito e credulidade dos indivíduos cegos"24. 

Nesse processo de desconstrução das estruturas burocráticas do Castelo, o agrimen-

sor se depara com um sistema fechado, repetitivo, que vive de si próprio, sem remeter a 

nenhuma necessidade externa que pudesse preencher, seguindo uma "lógica interna, circu-

lar e vazia"25 que, conforme Löwy, em nenhum ponto se reflete melhor do que no discurso 

do administrador ao herói: "Se há um serviço de controle? Só um estrangeiro poderia fazer 

                                                 
21 Ibid. 
22 A referência de Löwy é, naturalmente, Rudolf Otto, que definiu Deus como "o Totalmente Outro". Não 
confundir com o Outro lacaniano, que é exatamente o seu inverso e designa a estrutura significante à qual o 
real se opõe como absolutamente irredutível. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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tal pergunta. Tudo é serviço de controle no Castelo!26 Não digo que esses serviços sejam 

feitos para encontrar erros no sentido grosseiro da palavra, pois não se produzem erros, e 

mesmo que acontecesse algum, como em vosso caso, 

quem teria o direito de dizer de uma vez por todas que se 

trata de um erro?" Assim, dedicado unicamente a 

supervisionar a si próprio, num processo autofágico, o 

aparato tecnocrático do Castelo27 acaba se tornando 

autônomo até mesmo em relação aos que o administram: 

"Dir-se-ia que o organismo administrativo não pode 

mais suportar a tensão, a irritação que acumulou com os 

anos pelo próprio uso, por menor que fosse, aliás, e 

pronuncia ele mesmo o veredito sem a intervenção dos funcionários." 

Dentro desse contexto, portanto, a morte simbólica da personagem reafirma, de fato, 

a oposição radical que Kafka coloca entre esse mundo sem perspectivas de um lado e, de 

outro, a Verdade que só pode ser atingida mediante um rompimento definitivo da servidão 

aos príncipes deste mundo. 

Na perspectiva indicada por Kafka, essas estruturas de dominação prosperam unica-

mente devido à preguiça e à covardia que impedem as pessoas de assumirem a responsabi-

lidade pelo seu próprio destino e, com isso, redimirem a si próprias. Rigorosamente falan-

do, a dominação, a democrática tanto quanto a totalitária, não passa de um mecanismo de 

transferência de responsabilidades, que dessa forma acabam se diluindo sem recaírem so-

bre ninguém. É a burocracia anônima de quem dá ordens apenas com a finalidade de cum-

prir ordens que recebeu de quem também tem suas ordens a cumprir, e assim por diante, 

ad nauseam. Isso não só na esfera política, mas também na 

religiosa, onde os sacerdotes, via de regra, fazem as vezes de 

burocratas da fé, jogando no Messias por vir, no Cristo crucificado 

ou no Hare Hare Hare Krishna Hare Hare Hare Rama o ônus 

pela libertação dos fiéis. Com a falência das religiões tradicionais e 

o aparecimento de novas seitas, muitas delas inspiradas nos discos 

voadores, surgem novos métodos de se isentar - que, no final das 

                                                 
26 Grifo meu. 
27 Pois trata-se realmente de uma tecnocracia avant la lettre, que é, aliás, um dos temas centrais de Kafka, 
reaparecendo em América, A Muralha da China e Na Colônia Penal, esta última a mais terrificante visão já 
escrita da Máquina como Moloch ao qual tanto seus adversários como seus seguidores se sacrificam. 
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contas, são os mesmos métodos antigos reciclados e vestidos com uma roupagem que pa-

rece mais moderna: Sancte Ashtar ora pro nobis. 

Os modernos centros políticos, como o extinto Kremlin e o Pentágono, constituem a 

quintessência desses labirintos esvaziados de qualquer outro sentido que não o de perpetu-

ar o anonimato das decisões vitais. E é exatamente no Pentágono que o Kafka da ficção 

científica, que lhe é inclusive quase conterrâneo, o polonês Stanislaw Lem, situou seu pró-

prio Castelo, no romance Memórias encontradas numa banheira. Dessa amarga sátira, 

escreve o teórico Darko Suvin: "Uma novela formalmente similar ao duplo horizonte do 

Iron Heel de Londres: num futuro utópico, durante umas escavações nas montanhas Ro-

chosas, são encontradas umas memórias nas ruínas de um Quinto Pentágono subterrâneo. 

Todo o «universo de grutas-de-aço» do escritor das memórias, isolado de qualquer verifi-

cação empírica, é um gigantesco centro de espionagem que existe com a finalidade de 

competir com um «antiuniverso» inimigo, cuja existência é pouco provável; o narrador 

perde a esperança e comete suicídio."28 

As ruínas do Quinto Pentágono são encontradas por uma civilização que já domina 

os rudimentos da viagem no tempo (cronotração), de modo que em Memórias... não falta 

nem mesmo uma divertida explicação para o enigma dos discos voadores: 

"De acordo com a teoria da cronotração, praticamente só se pode recuar no tempo 

longe das grandes massas de matéria: toda a tentativa de aproximação acarreta a absorção 

de quantidades extraordinárias de energia: é por essa razão que as observações do tempo 

passado foram sempre feitas por meio de sondas colocadas a grande altura na estratosfera. 

O seu aparecimento súbito no céu, seguido do desaparecimento igualmente súbito, deve ter 

sido um grande enigma para os homens do neogeno. Como afirma o Prodoctor Sturplans 

Segundo, a trajetória de uma sonda retrocronal surge no passado como um objeto com a 

forma de um disco convexo."29 

Para um número crescente de ufólogos, sobretudo entre os adeptos da ufologia orto-

doxa, o Pentágono também oculta uma Verdade à qual só se pode chegar desmontando 

"peça por peça, símbolo após símbolo, signo após signo, a construção toda-poderosa" que 

guarda o acesso a ela. Trata-se da Verdade referente aos discos voadores caídos na Zona de 

                                                 
28 Darko Suvin, "As parábolas sem conclusões de Stanislaw Lem e ''Solaris``", em Stanislaw Lem, Solaris, 
Publicações Europa-América, Lisboa. 
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29 Stanislaw Lem, Memórias encontradas numa banheira, Editorial Caminho, Lisboa. Os homens do neoge-
no, é óbvio, somos nós. A partir dos dados recolhidos por essas sondas, os homens do futuro concluem que o 
Pentágono fazia parte de um complexo religioso dedicado ao deus Cap-E-Thaal, cultuado pelos habitantes da 
"Amer-Qua", e Lem é suficientemente ambíguo para deixar o leitor na dúvida se se trata realmente de um erro 
de interpretação ou se nossos sucessores perceberam algo de que nós mesmos nem sempre nos damos conta. 



Silêncio, e deixo ao leitor o cuidado de concluir o quanto é uma Verdade simbólica e quan-

to é literal. Qualquer que seja sua natureza, ela provocou no âmbito da ufologia americana 

um questionamento da autoridade governamental dos Estados Unidos que, mutatis mutan-

di, guardadas as proporções, pode ser comparado ao episódio Watergate. Trata-se do pro-

cesso movido contra o governo, com base no Freedom Act, pelo grupo de Citizens Against 

the UFO Secrecy (CAUS). O processo já revelou alguns documentos importantes, que 

demonstram que as instituições norte-americanas têm um grande e constante interesse na 

questão dos OVNI. Como não creio na existência de cadáveres de extraterrestres congela-

dos no legendário Hangar 18, sou da opinião 

de que é o próprio questionamento à legitimi-

dade do governo em ocultar informações o 

aspecto mais importante desse processo, quaisquer 

que sejam seus resultados. O governo 

norte-americano foi substituído nas modernas 

versões por um supergoverno, ao qual 

mesmo o presidente dos Estados Unidos e, eventu-

almente, o premier russo, estariam subordi-

nados: o Majestic-12, que teria feito um acordo de cooperação com os extraterrestres, os 

quais, de cadáveres congelados transformaram-se em diplomatas alienígenas, tendo troca-

do o Hangar 18 por um hotel [sic] no qual seriam hóspedes governamentais. O Majestic-12 

e esse contato oficial estariam implicados também em outra lenda paralela, a do navio invi-

sível, que envolve nada menos que o campo unificado perseguido pelos físicos - e isto já 

nos dá uma boa pista para a interpretação simbólica desse mito moderno.31 Para isso, no 

entanto, fiquemos com a versão original da história, reconstruída por Charles Berlitz e Wil-

liam Moore32. Nesta não se fala ainda do Majestic-12, e sim do governo dos Estados Uni-

dos. Remontaria igualmente ao incidente em Roswell, quando, através do resgate dos dis-

cos voadores acidentados em território americano, teria sido estabelecido contato com se-

                                                 
31 Para os até modestos primórdios do mito, cf. Charles Berlitz e William Moore, Incidente em Roswell, Ed. 
Nova Fronteira, Rio de Janeiro. A comparação desse episódio com o incidente Watergate não é minha, mas 
do ufólogo Maurice Châtelain que incluiu em seu livro  Os Mensageiros do Cosmo, Publicações Europa-
América, Lisboa,um capítulo intitulado "Um Watergate cósmico". Devo a maior parte das informações a 
respeito do Grupo CAUS, bem como do Majestic-12, a A. J. Gevaerd, editor da Revista UFO, de Campo 
Grande, que se incumbe de divulgar o assunto no Brasil. A referência aos extraterrestres como hóspedes do 
governo foi extraída do programa UFO Cover-up, transmitido ao vivo por uma cadeia de TV dos Estados 
Unidos e cuja gravação está sendo comercializada no Brasil pelo próprio Gevaerd e pelo ufólogo Claudeir 
Covo, de São Paulo. Em uma das edições de 1989, o programa Fantástico, da TV Globo, levou ao ar alguns 
trechos dessa mesma emissão. 
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res de outros planetas. Seguindo a lenda, ficou revelado que a propulsão de suas naves era 

baseada no famoso campo unificado. Essa informação dever-se-ia aos próprios alieníge-

nas, mas não se exclui uma participação mesma de Einstein na história33. Seja como for, 

um protótipo desse sistema de propulsão teria sido montado em um couraçado da marinha 

norte-americana, no que ficou conhecido como "a Experiência Filadélfia", devido ao esta-

do em que ela se realizou. Há várias versões a respeito do que aconteceu quando o equi-

pamento foi acionado. Algumas fontes dizem que ele simplesmente ficou invisível. Outras, 

afirmam que houve um teletransporte, ou mesmo uma transferência do navio para outra 

dimensão. Todos são unânimes em afirmar que o primeiro efeito foi uma névoa verde que 

cercou a embarcação, e diz-se que os marinheiros que estavam a bordo passaram por ater-

rorizantes transformações a posteriori, incluindo a repetição dos efeitos verificados - invi-

sibilidade ou teletransporte - e, ao que parece, combustão espontânea. Supostamente, o 

sistema de propulsão criou o que os físicos chamam de "singularidade nua", um ponto em 

que todas as leis da Física deixam de funcionar, e em que nossas "categorias apriorísticas 

do conhecimento" deixam de ser conceitos operantes. Em outras palavras, trata-se da ver-

são da Física para o real lacaniano e do inefável buscado por Kafka. O exemplo mais 

conhecido de uma singularidade nua é o núcleo dos buracos-negros, que é uma excelente 

metáfora tanto para o projeto estético do modernismo quanto para uma interpretação do 

fenômeno OVNI como sendo um contato imediato com o real. O que quer que se oculte no 

Castelo do Pentágono, portanto, os ciclos mitológicos do Incidente em Roswell e da Expe-

                                                                                                                                               
32 Charles Berlitz e William Moore, O Navio Invisível, Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro. 
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33 Por exemplo, Maurice Châtelain, op. cit.: "Eu próprio efetuei pesquisas na mesma direção, e parece-me 
agora muito provável que o sistema de propulsão dos discos voadores seja simultaneamente elétrico, magnéti-
co e gravítico e que se deve basear na teoria do campo único, no qual Einstein trabalhou até à sua morte, 
tendo fingido [sic] não ter chegado a qualquer resultado. [...] Einstein chegou mesmo a experimentar esta 
teoria com a ajuda da Marinha americana, numa experiência fantástica que parecia prender-se mais com a 
magia que com a física, tendo ficado tão abalado com os resultados e com as conseqüências que estes podiam 
acarretar que abandonou imediatamente as investigações, apesar das pressões exercidas pelo Governo ameri-
cano." Berlitz e Moore também levantam a hipótese da participação de Einstein nesse episódio, mas fazem-no 
com cautela, e evitam afirmar enfaticamente, como o faz Châtelain. Além disso, o livro deste último não é 
muito coerente com o nível de conhecimentos científicos que se espera de um ex-técnico da NASA, o qual, 
em suas jeremiadas contra o que ele chama de "ciência oficial", seja isso o que for, parece ignorar inteiramen-
te que a pesquisa do campo unificado é O problema da Física moderna, no qual trabalham algumas das maio-
res inteligências deste século, que já foi caracterizado como um século de gênios. Para um bom resumo das 
pesquisas feitas até agora, ver Barry Parker, O Sonho de Einstein, Edições 70, Lisboa. Parece difícil acreditar 
que, se o problema é tão simples quanto Châtelain dá a entender, nenhuma dessas mentes privilegiadas tenha 
conseguido resolvê-lo - pelo menos até agora, ainda que existam alguns desenvolvimentos teóricos e práticos 
bastante promissores, como demonstra Parker. Espero que ninguém pense em sugerir que todos esses cientis-
tas, incluindo Stephen Hawking, estejam fingindo não ter chegado a qualquer resultado. Finalmente, isso 
mostra o quanto é absurda a afirmação que Châtelain faz no afã de defender o injustamente esquecido Town-
send Brown, pioneiro moderno da Física experimental: "A diferença fundamental entre a ciência oficial [sic] 



riência Filadélfia, que chegam a se entrelaçar, parecem apontar para a mesma dimensão 

transcendente revelada pela Theologia negativa de Kafka e sua oposição visceral à arbitra-

riedade das estruturas de dominação. 
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e Townsend Brown deriva do fato de este estar convencido de que existe uma relação entre a eletricidade e a 
gravidade [...]" Se os cientistas não acreditassem nisso, ninguém estaria pesquisando o campo unificado. 


