
                                PESQUISA UFOLOGIA - 2008 

Estatístico Responsável: Max Diniz Cruzeiro  
Formado em Bacharel em Estatística pela Universidade de Brasília (1997) 

 

 

A pesquisa 
 
Pouco se sabe sobre as pessoas que buscam informações sobre UFOLOGIA 
pelas mais variadas fontes de consulta.  As maiorias dos sites relacionados ao 
assunto não ficam ativos por muito tempo, pois muitos webmasters encontram 
dificuldades pela falta de patrocínio e apoio na manutenção. Também os 
profissionais da ufologia encontram dificuldade na contínua atualização de 
informações cujo conteúdo é de difícil comprovação pelo excesso de fontes 
desencontradas e estrelismos de profissionais que querem dar seu ponto de vista 
sem um embasamento científico que comprove ou sustente os argumentos de um 
fato. 
 
 
Objetivos 
 
Esta pesquisa objetiva definir o perfil das pessoas que buscam informações 
ufológicas pelas diversas fontes: 
 

� Fóruns; 
� Internet; 
� Grupos Filosóficos/Místicos; 
� Grupos de discussão; 
� Material impresso; 
� Museus; 
� Pessoas que possuem interesse relevante; 
� Televisão; 
� Ufólogos. 

 
O intuito é agregar valor ao setor para que os diversos segmentos possam 
compartilhar informações pontuais melhorando a comunicação entre as partes e 
promovendo um desenvolvimento da área para a formação de uma ciência sólida 
capaz de responder aos questionamentos das pessoas que interessam por 
ufologia. 
 
População e Amostra 
 
Não é certo o número de pessoas envolvidas cotidianamente na busca de 
informações sobre ufologia no país. Esta pesquisa faz distinção entre dois grandes 
grupos: dos pesquisadores e estudiosos sobre o assunto e dos leigos que buscam 
informações pontuais sobre aspectos levantados pelos primeiros. 
 
A pesquisa concentrou as informações sobre o primeiro grupo, embora não 
desprezou um percentual mínimo sobre o segundo grupo. No qual o interesse é 
saber o perfil das pessoas ligadas diretamente ao assunto. Estar ligado 
diretamente ao assunto é o ato de semanalmente buscar informações sobre 
ufologia e acompanhar assim, o desenvolvimento dos temas que são abordados.  
 
Para o cálculo da população nosso estudo considerou a priori (método em que o 
investigador visualiza um número segundo sua experiência pessoal no estudo de 
uma determinada variável) considerou que a População estudada representa 
apenas os 1500 indivíduos no Brasil que mais se identificam ou procuram 
informações sobre ufologia.  
 
 

POPULAÇÕES FINITAS E DICOTÔMICAS - exato  
     

Parâmetros Valores 
Nível de 

Confiança Resultado Z 
Z = 1,64     
N = 1500     
P = 0,4 68% 9 1,00 
Q = 0,6 90% 23 1,64 
E = 0,165 95% 33 1,96 

   99% 56 2,56 
   99,7% 74 2,96 

          

 N . Z2 .  P.  Q    
n = -------------------------------------------   

 
e2 . (N - 1)+ Z2 P. 

Q    
 
A amostra aleatória simples constituída para representar a população foi de 24 
indivíduos com Nível de Confiança acima de 90% (ou seja: é a probabilidade de 
que o Intervalo de Confiança contenha o verdadeiro valor do parâmetro. Eu outras 
palavras significa dizer que o método garante que 90% dos casos da amostra 
representam a população alvo.). O Erro amostral de 16,5% significa dizer que de 
todas as amostras possíveis de 24 indivíduos a chance de pegarmos uma amostra 
que não representa a população alvo é de 16,5%. 
 
Período de coleta 
 
A pesquisa foi realizada no período de 01 a 28 de fevereiro de 2008 através de 
questionário encaminhado por e-mail à convidados ou exposto em sites de 
ufologia. 
 
Custos da Pesquisa 
 
Para o adequado desenvolvimento de algumas técnicas estatísticas de análise de 
clusters requereu bastante empenho computacional. Alguns cálculos de 
procedimento levaram mais de 24 horas para extrair um resultado probabilístico. 
Houve assim a necessidade de comprar um equipamento que processasse a 
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pesquisa num intervalo menor de tempo. Mesmo assim, o equipamento 
atualizado, não foi capaz de processar completamente todas as estatísticas 
requeridas sendo necessário a utilização de técnicas estatísticas que indicassem 
mais rapidamente os resultados. Contudo, o custo total desta pesquisa foi de 
aproximadamente R$ 1.000,00. 
 
 
Dificuldades na coleta 
 
Alguns seguimentos ligados à ufologia possuem mais resistência em repassar 
informações que o próprio meio militar. As principais razões que as pessoas não 
desejam participar de uma pesquisa ufológica são: medo por passar informações 
e sofrer perseguições de grupos ou governos; descrédito quando ao uso científico 
da Estatística na elaboração de respostas convincentes; medo pela exposição ao 
ridículo; e, motivos pessoas como foi o caso do grupo UFOBURN em que o 
moderador não permitiu que a pesquisa fosse divulgada entre os internautas 
filiados.  
 
A liberdade de expressão está muito longe de ocorrer entre os próprios indivíduos 
que buscam informações sobre ufologia. Alguns segmentos são considerados 
antagônicos a outros. Existe uma tendência a não valorizar as informações de um 
grupo em relação a outro, pelo simples fato de formar oposição à linha de 
pensamento.  
 
Alguns grupos não admitem de forma alguma a inserção do comércio como uma 
forma de ganhar dinheiro sobre o tema. Outros porém não admitem a inserção da 
Religião como uma forma de explicar a ufologia.  
 
Veja a seguir alguns depoimentos de pessoas que não quiseram participar da 
pesquisa: 
 
“Caro Max Diniz Cruzeiro,  
 
A liberdade de expressão é um mito em boa parte do nosso planeta. Ainda mais 
quando se trata de um assunto tão delicado como a ufologia. Tema dotado de 
uma desinformação generalizada, que a grande mídia faz questão de intensificar. 
 
Não é a minha ou a sua vontade que vai mudar a vontade política (a nível 
internacional) de abafar todas as informações sérias relativas á Ufologia. 
 
Em minha opinião, ufólogos e pesquisadores da área deviam ser anônimos. 
Transformar a Ufologia em ciência apenas consolidaria os interesses em controlar 
as informações relativas à área. 
 
E mesmo que eu esteja errado, boa parte da população está mais preocupada 
com o Big Brother do que com a vida em outros planetas.  
 
Meus votos de boa sorte na sua pesquisa.” 
 
“Qual o real propósito de traçar o perfil dos atuais ufólogos? 
 
 Lenderbook é uma filial da CIA, querendo caçar e perseguir quem pesquisa esses 
temas ''proibidos''?” 
 
 
Questionário 
 
 
Vamos colaborar pessoal para montarmos um banco de dados sobre  
ufologia você não precisa se identificar, apenas dar respostas de  
acordo com o que pensa. É muito importante organizar informações,  
depois não culpemos os militares por esconder informações sobre  
ufologia se nós mesmos não expressamos o que pensamos sobre o setor. 
 
 
Esta pesquisa visa determinar o perfil das pessoas envolvidas com  
ufologia que acompanham casos e fatos no Brasil e no Mundo. Após  
preencher encaminhar as respostas para contato@lenderbook.com. Assim  
que concluído os resultados serão divulgados para todos. Na  
identificação o apelido serve somente para não haver duplicidade de  
questionários, não precisa escrever seu nome. 
 
 
1) Identificação 
 
----------------------------------- 
Apelido:  
----------------------------------- 
Idade: 
----------------------------------- 
Sexo: 
----------------------------------- 
Quantidade de anos de estudo: 
------------------------------------ 
Escolaridade: 
[] até os quatro primeiros anos de estudo 
[] fundamental incompleto 
[] fundamental completo 
[] ensino médio incompleto 
[] ensino médio completo 
[] ensino superior incompleto 



                                PESQUISA UFOLOGIA - 2008 

Estatístico Responsável: Max Diniz Cruzeiro  
Formado em Bacharel em Estatística pela Universidade de Brasília (1997) 

[] ensino superior completo 
[] pós graduação lato sensu 
[] pós graduação stricto sensu 
[] doutorado 
[] pós doutorado 
----------------------------------- 
Trabalha atualmente: 
[]Sim 
[]Não 
----------------------------------- 
Qual o tempo em horas livre durante uma semana no período diurno 
(Considere apenas o tempo que está sem ocupação do período das  
06:00 – 18:00? 
----------------------------------- 
Qual o tempo em horas livre durante uma semana no período noturno  
(Considere apenas o tempo que está sem ocupação do período das  
18:00 – 06:00? 
----------------------------------- 
Quanto de dinheiro tem disponível para investir em Ufologia por mês  
(considere um valor médio)? 
----------------------------------- 
Qual sua principal filosofia ou princípio religioso da sua vida? 
 
2) Dados culturais 
 
Indique as 5 principais fontes de informação que costuma consultar  
no seu cotidiano: 
----------------------------------- 
Indique as 5 principais fontes de informação sobre UFOLOGIA que  
costuma consultar em seu cotidiano: 
----------------------------------- 
Indique as 5 principais ciências que você costuma a prestar atenção  
em seu cotidiano: 
----------------------------------- 
 
3) Dados Exploratórios 
 
Selecione as afirmações que dizem respeito ao que você acredita: 
 
[] existem extraterrestres 
[] existem intraterrenos 
[] a terra é o único planeta habitável 
[] crop-circles são feitos somente por humanos 
[] discos voadores são fabricados somente por seres humanos 
[] não há indícios que seres de outros planetas tenha visitado a terra 
[] existe uma conspiração por parte de governos para encobrir fatos reais 
[] existem extraterrestres que fazem testes com seres humanos através  
de abdução 
[] os extraterrestres possuem equipamentos de controle remoto de  
outros seres vivos 
[] o planeta terra é uma colônia 
[] varginha foi uma farsa, pois não teve de fato seres de outros  
planetas na região 
[] a versão do governo americano para o caso Roswell está correta –  
foi um balão meteorológico que confundiu as percepções das pessoas 
[] não existe OSNIS (objeto submarino não identificado) 
[] existem civilizações racionais e inteligentes em nosso planeta subaquáticas 
[] existem bases extraterrestres em nosso planeta 
[] existem bases extraterrestres na superfície lunar 
[] o homem nunca pisou na lua 
[] o homem nunca chegou a implantar robôs em Marte 
[] chupa-cabra pode ser de origem extraterrestre 
[] extraterrestres formaram as bases das principais religiões da terra 
[] o DNA extraterrestre é compatível com o DNA humano 
[] existem outras dimensões habitáveis 
[] a origem do homem não pertence a este planeta 
[] algumas naves caíram em solo terrestre e foram capturadas por militares 
[] o conhecimento extraterrestre aos poucos é migrado para os humanos 
[] podemos ser invadidos  
[] todos os extraterrestres que conseguiram ter capacidade  
tecnológica para chegar até aqui querem a evolução dos povos das  
diversas galáxias 
[] existe um conselho galáctico que uma de suas funções é cuidar da terra 
[] Caiu uma nave em Tunguska em 1908 e não um meteoro como afirma a  
versão oficial 
[] existe de fato Ashtar Sheran e ele é o comandante de uma equipe  
de extraterrestres 
[] o óleo negro é uma ficção científica 
[] existem mutantes entre nós 
[] mediunidade pode ser conversa telepática com seres extraterrestres 
[] Jesus Cristo era um híbrido 
[] Jesus Cristo era orientado por extraterrestres 
[] Muitos grandes pensadores eram orientados por extraterrestres 
[] extraterrestres já provocaram guerras entre humanos 
[] Filmes de ficção são na realidade migração de idéias extraterrenas 
[] Deus existe e está acima dos extraterrestres 
[] Deus é uma fabricação da tecnologia de extraterrestres 
[] o homem sem equipamento algum é capaz de comunicar-se telepaticamente 
[] pelo menos alguns dos extraterrestres, sem equipamento algum é  
capaz de comunicar-se telepaticamente 
[] arquivo X não é ficção e sim fantasia 
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[] tem extraterrestres que são invisíveis ao olho nu 
[] existe vida inteligente em Marte 
[] na órbita da terra existem equipamentos extraterrestres 
[] de fato a operação prato confirmou a presença extraterrestre no  
estado do Pará 
[] no ramo da ufologia existem mais fenômenos que ainda não são  
compreendidos pela ciência que não podem ser classificados como  
UFOS, OVINIS, SONDAS, RAIOS ou OSNIS 
[] o homem no espaço (astronautas) já teve contato com seres extraterrestres 
[] mulheres terráqueas já tiveram filhos de extraterrestres 
[] sou um extraterrestre 
 
 
4) Módulo livre 
 
Para você o que é preciso desenvolver a Ufologia para que ela ganhe  
credibilidade como ciência? 
 
---------------------------------- 
 
Quais os principais fatos que marcaram o seu interesse pela Ufologia? 
 
---------------------------------- 
 
O que você espera de fato para o futuro da raça humana e da Ufologia? 
 
 
5) Dados técnicos 
 
Este questionário foi elaborado pelo estatístico Max Diniz Cruzeiro  
formado pela Universidade de Brasília – contato@lenderbook.com  
(envie a resposta para o e-mail ao lado) 
 
 
Grato... informações adicionais: para que a pesquisa seja um sucesso  
e reflita a posição do grupo eu precisarei de no mínimo 30  
questionários preenchidos, sendo o ideal em torno de 50. O que  
passar desta faixa refletirá num menor erro amostral e corrobora para um  
melhor resultado. 
 
Metodologia Aplicada 
 
Para a análise dos dados foram utilizados estatística descritiva e teste de 
homogeneidade LenderBook. 
 
Perfil  
 
Conforme pode ser observado abaixo a grande maioria dos interessados por 
ufologia são do sexo masculino, 83% tem uma ocupação definida, porém não 
significa que os 17% restantes estejam desempregados, pois uma grande parte 
destes afirmaram ser aposentado. 
 
A média etária foi de 39 anos e a média de estudo em torno de 19 anos. Para 
efeitos de cálculo alguns entrevistados relataram o tempo de estudo em relação à 
ufologia, assim foi considerado nestes casos, o menor tempo necessário para a 
realização do tempo do nível de estudo informado em escolaridade. 
 
Quanto à escolaridade a grande maioria tem ensino superior incompleto ou 
completo.  Em relação ao tempo disponível para se dedicar à ufologia como por 
exemplo fazer uma vigília é em média de 14:36 minutos para o período diurno e 
15:00 para o período noturno. 
 
Mais de 70% está disposto a gastar com itens que envolvem a ufologia até R$ 
50,00 ao mês. Sendo que 45,83% estão dispostos a gastar até $ 25,00 ao mês.  
 
 
 
 
 
 
 

Distribuição por Sexo dos Entrevistados

Feminino
17%

Masculino
83%
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Distribuição por Ocupação dos 

Entrevistados

Não 
trabalha

17%

Trabalha
83%

 
 

Distribuição da Idade dos Entrevistados 

      
Idade Freqüência % 

De 20 - 29 anos 6 25,00 
De 30 - 39 anos 7 29,17 
De 40 - 49 anos 7 29,17 
De 50 - 59 anos 3 12,50 
Mais de 50 anos 1 4,17 

 
 

Distribuição dos Anos de Estudo 

      
Anos de estudo Freqüência % 

De 10 - 14 anos 5 20,83 
De 15 - 19 anos 11 45,83 
De 20 - 24 anos 5 20,83 
Acima de 30 anos 3 12,50 

 
 
 

Nível de escolaridade dos interessados em 
Ufologia 

      
Nível escolar Freqüência % 

Ensino médio incompleto 1 4,17 
Ensino médio completo 2 8,33 
Ensino superior incompleto 9 37,50 
Ensino superior completo 9 37,50 
Pós graduação lato sensu 2 8,33 
Doutorado 1 4,17 

 
 

Distribuição da Disponibilidade dos Entrevistados 

      
Período Total na Semana Freqüência % 

Até 10 horas 7 29,17 
De 11 - 20 horas 3 12,50 
De 21 - 30 horas 9 37,50 
De 51 - 80 horas 4 16,67 
Tempo Integral 1 4,17 

 
 

Distribuição da Renda Média mensal Disponível para Ufologia  

        
 Renda destinada à Ufologia Freqüência %  
 Até 25 Reais mensais 11 45,83  
 De 26 - 50 Reais mensais 7 29,17  
 De 99 - 300 Reais mensais 4 16,67  
 De 301 - 1000 Reais mensais 1 4,17  
 Toda a Renda mensal (*) 1 4,17  
 (*) Valor estimado acima de 5.000 reais mensais.  

 
 

Principais Filosofias de Vida adotada pelos adeptos da Ufologia 

Agnóstico 
Agnóstico com tendência espiritualista 
Ateísmo 
Budismo de Nitiren Daishonin 
Catolicismo 
Cristianismo 
Deus como criador de tudo 
Deus único para todas religiões 
Esoterismo Cristão 
Espiritualista Independente 
Filosofia espírita 
Gnosticismo 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias - Mórmons 
Jesus Cristo 
Kardecista 
Respeito a todos 
Rosacruz 
Teosófica 
Todos somos Deuses 
Viver e Deixar Viver 

 
Análise Exploratória 
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Ao contrário do que possa parecer o pesquisador ou indivíduo que gosta de 
acompanhar informações ufológicas tem uma gama de esclarecimento 
significativa. Em termos de informações gerais os principais meios informativos 
são: a internet; Jornais; e, Literatura. Quando o assunto é específico à ufologia o 
segmento busca informações através: da Internet; da Revista Ufo; e, CUB. No que 
se refere as principais ciências em que tais usuários acompanham as principais 
são: Física; Astronomia; e, Biologia. 
 
 

Fontes de Conhecimento Gerais Ocorrências 

Amigos 1 
Astronomia 1 
Brincadeiras 1 
Canal de tv - Discovery 1 
Canal de tv - History Channel 1 
Canal de tv - National Geografic 1 
CBS 1 
CNN 2 
Conversas 1 
Correio Brasiliense 1 
Deutche Welle 1 
Dicionários 1 
Documentários Discovery 1 
Documentários History Channel 1 
Documentários National Geografic 1 
Fantástico 1 
Filosofia própria 1 
Folha 1 
Globo.com 1 
Google 1 
Google Notícias 1 
Grupos do yahoo 1 
Imprensa escrita 1 
Imprensa falada 1 
Imprensa televisionada  1 
Internet 14 
Internet 5X 1 
Internet-e-mails 1 
Jornais 7 
Jornais da internet 2 
Jornais impressos 1 
Jornal Correio do Povo 1 
Jornal da Band 1 
Jornal da Globo 1 
Jornal Folha de São Paulo 1 
Jornal Hoje 1 
Jornal Local Estadão 1 
Jornal Nacional 2 
Jornal Zero Hora 1 
Livros 6 
Livros Budistas 1 
Mente e Cérebro 1 
Noticiários de TV 1 
Palestras 1 
Rádio 3 
Relatórios de pesquisa de campo 1 
Rense 1 
Reuniões 1 
Reuters 1 
Revista do CNPQ 1 
Revistas 5 
Revistas Cienfíticas 1 
Revistas da Internet 1 
Revistas Jornalísticas 1 
Site Terra 2 
Site UOL 1 
Sites Jornalísticos 1 
Sites ufológicos 1 
Telejornais na televisão 1 
Televisão 5 
TV a cabo 1 
TV Escola 1 
TV Sky 1 
Ufo On-line 1 
Ufólogos formados 1 
Usina de Letras 1 
Veja 1 
Wikipédia 1 
Youtube 1 
Total de Ocorrências 107 

 
 

Principais Fontes de Conhecimento Gerais Ocorrências 

Internet 14 
Jornais 7 
Livros 6 
Revistas 5 
Televisão 5 
Rádio 3 
CNN 2 
Jornais da internet 2 
Jornal Nacional 2 
Site Terra 2 
Representatividade dos Meios de Comunicação (%) 44,86% 
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Fontes de Conhecimento sobre Ufologia Ocorrências 

Amigos 2 
Amigos do meio. 1 
Bate-papo UOL 1 
Ceticismo Aberto 1 
Comunidades do Orkut 1 
CUB 5 
Documentários 1 
Documentários Discovery 1 
Documentários History Channel 1 
Documentários National Geografic 1 
E-mails com ufólogos formados 1 
Enigmas Online 1 
Fenômeno 1 
Filmes de ficção 1 
Grupo da revista UFO 1 
Grupo UFO 1 
Grupos de Discussão 1 
Grupos de Ufologia pela net 1 
IG Ufologia 1 
Imprensa escrita 1 
Imprensa falada 1 
Imprensa televisionada  1 
Infa 1 
Internet 10 
Jornais 1 
Lista UFO UPDates 1 
Listas Americanas 1 
Listas da UFO 1 
Listas ligadas à Revista Ufo 1 
Livros 4 
Livros sobre o tema 1 
Marterial colhido fora da Revista Ufo 1 
Painel OVNI 2 
Pesquisas de várias áreas voltadas à ufologia 1 
Relatório de pesquisa de campos 1 
Rense 1 
Reuniões 1 
Revista 1 
Revista UFO 9 
Revistas 2 
Sala de Bate-papo 1 
Site Missão Terra 1 
Site UfoBorn 1 
Sites americanos 1 
Sites específicos 1 
Sites específicos e confiáveis 1 
Sites Ufológicos 1 
TV a cabo com assuntos relacionados a ufologia 1 
TV Sky (Canal History) 1 
UFO 1 
Ufo Area 1 
Ufo Case Book 1 
UFO Case Book 1 
UFo Evidence 1 
Ufoburn group 1 
Ufogenesis 1 
Vigília 2 
Total de Ocorrências 85 

 
 
 
 
 
 
 

Principais Fontes de Conhecimento sobre Ufologia Ocorrências 

Internet 10 
Revista UFO 9 
CUB 5 
Livros 4 
Amigos 2 
Painel OVNI 2 
Revistas 2 
Vigília 2 
Representatividade dos Meios de Comunicação (%) 42,35% 
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Fontes Científicas de Consulta Ocorrências 

Antropologia 1 
Aplicação do conhecimento 1 
Arqueologia 1 
Astrofísica 3 
Astronáutica 2 
Astronomia 13 
Balística 1 
Biologia 9 
Bom-senso 1 
Botânica 1 
Ciências 1 
Computação 2 
Cosmologia 1 
Eletrônica 2 
Espacial 1 
Estatística 1 
Exatas 2 
Exobiologia 2 
Filosofia 1 
Física 15 
Física Quântica 1 
Geografia 1 
História 4 
Invisibilidade 1 
Letras 2 
Magnetismo 1 
Matemática 7 
Medicina legal 1 
Medicina Veterinária 1 
Meteorologia 1 
Naturais 1 
Neurociências 1 
Nutrição 1 
Parapsicologia 1 
Psicologia 1 
Psiquiatria 1 
Química 6 
Tecnologia 1 
Ufologia 1 
Viagem no tempo 1 
Total de Ocorrências 96 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principais Fontes Científicas de Consulta Ocorrências 

Física 15 
Astronomia 13 
Biologia 9 
Matemática 7 
Química 6 
História 4 
Astrofísica 3 
Astronáutica 2 
Computação 2 
Eletrônica 2 
Exatas 2 
Exobiologia 2 
Letras 2 
Representatividade das Fontes Científicas (%) 71,88% 
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Distribuição das Afirmações sobre Ufologia

Concordam

Discordam

 
P1 - existem extraterrestres 
P2 - existem intraterrenos 
P3 - a terra é o único planeta habitável 
P4 - crop-circles são feitos somente por humanos 
P5 - discos voadores são fabricados somente por seres humanos 
P6 - não há indícios que seres de outros planetas tenha visitado a terra 
P7 - existe uma conspiração por parte de governos para encobrir fatos reais 
P8 - existem extraterrestres que fazem testes com seres humanos através  
de abdução 
P9 - os extraterrestres possuem equipamentos de controle remoto de  
outros seres vivos 
P10 - o planeta terra é uma colônia 
P11 - varginha foi uma farsa, pois não teve de fato seres de outros  
planetas na região 
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P12 - a versão do governo americano para o caso Roswell está correta –  
foi um balão meteorológico que confundiu as percepções das pessoas 
P13 - não existe OSNIS (objeto submarino não identificado) 
P14 - existem civilizações racionais e inteligentes em nosso planeta subaquáticas 
P15 - existem bases extraterrestres em nosso planeta 
P16 - existem bases extraterrestres na superfície lunar 
P17 - o homem nunca pisou na lua 
P18 - o homem nunca chegou a implantar robôs em Marte 
P19- chupa-cabra pode ser de origem extraterrestre 
P20 - extraterrestres formaram as bases das principais religiões da terra 
P21 - o DNA extraterrestre é compatível com o DNA humano 
P22- existem outras dimensões habitáveis 
P23 - a origem do homem não pertence a este planeta 
P24 - algumas naves caíram em solo terrestre e foram capturadas por militares 
P25 - o conhecimento extraterrestre aos poucos é migrado para os humanos 
P26 - podemos ser invadidos  
P27 - todos os extraterrestres que conseguiram ter capacidade  
tecnológica para chegar até aqui querem a evolução dos povos das  
diversas galáxias 
P28 - existe um conselho galáctico que uma de suas funções é cuidar da terra 
P29 - Caiu uma nave em Tunguska em 1908 e não um meteoro como afirma a  
versão oficial 
P30 - existe de fato Ashtar Sheran e ele é o comandante de uma equipe  
de extraterrestres 
P31 - o óleo negro é uma ficção científica 
P32 - existem mutantes entre nós 
P33 - mediunidade pode ser conversa telepática com seres extraterrestres 
P34 - Jesus Cristo era um híbrido 
P35 - Jesus Cristo era orientado por extraterrestres 
P36 - Muitos grandes pensadores eram orientados por extraterrestres 
P37 - extraterrestres já provocaram guerras entre humanos 
P38 - Filmes de ficção são na realidade migração de idéias extraterrenas 
P39 - Deus existe e está acima dos extraterrestres 
P40 - Deus é uma fabricação da tecnologia de extraterrestres 
P41 - o homem sem equipamento algum é capaz de comunicar-se 
telepaticamente 
P42 - pelo menos alguns dos extraterrestres, sem equipamento algum é  
capaz de comunicar-se telepaticamente 
P43 - arquivo X não é ficção e sim fantasia 
P44 - tem extraterrestres que são invisíveis ao olho nu 
P45 - existe vida inteligente em Marte 
P46 - na órbita da terra existem equipamentos extraterrestres 
P47 - de fato a operação prato confirmou a presença extraterrestre no  
estado do Pará 
P48 - no ramo da ufologia existem mais fenômenos que ainda não são  
compreendidos pela ciência que não podem ser classificados como  
UFOS, OVINIS, SONDAS, RAIOS ou OSNIS 
P49 - o homem no espaço (astronautas) já teve contato com seres extraterrestres 
P50 - mulheres terráqueas já tiveram filhos de extraterrestres 
P51 - sou um extraterrestre 
 
Teste de Homogeneidade LenderBook 
 
O teste LenderBook consiste em comparar os respondente entre si. Para esta 
pesquisa foram elaboradas 51 perguntas exploratórias que versão a opinião dos 
entrevistados em relação a assertivas (afirmações) sobre o contexto ufológico. 
Então cada indivíduo irá compor um vetor com as respostas que indicam sua 
opinião sobre o tema. 
 
Indivíduo[1] = {P1, P2, P3,...,P51}  
Indivíduo[2] = {P1, P2, P3,...,P51}  
Indivíduo[...] = {P1, P2, P3,...,P51}  
Indivíduo[24] = {P1, P2, P3,...,P51}  
 
Pode-se pensar em termos de combinações que duas pessoas podem se 
encontrar para ver o grau de semelhança (homogeneidade) entre elas. Assim se, 
por exemplo, os indivíduos[1] e [2] desejam saber o grau de afinidade entre eles 
sobre o tema, cada vez que os dois discordarem eles estão de fato concordando 
na negativa da afirmação assumindo valor 1 e cada vez que os dois concordarem 
com a assertiva também assumem valor 1. Nos demais casos ou contradições o 
valor assumido será 0. Assim, para exemplificar suponha: 
 
Ind[1] = {1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0} ; 
Ind[2] = {1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1} ; 
Ve[12] ={1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0}. 
 
  
 
 
Observe que o vetor fictício Vê[12] representa as concordâncias e discordâncias 
dos indivíduos que responderam a pesquisa de modo que o grau máximo de 
discordância entre eles seria um Vê[0]={0,0,0,...,0}. O modelo propõe o cálculo da 
Norma Matemática: 
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Assim será calculada a distância euclidiana entre a máxima discordância e o ponto 
de equilíbrio entre os indivíduos avaliados. Observe que se dois indivíduos 
concordam entre si 100% o máximo de concordância que eles terão será: 
 

51=Norma  



                                PESQUISA UFOLOGIA - 2008 

Estatístico Responsável: Max Diniz Cruzeiro  
Formado em Bacharel em Estatística pela Universidade de Brasília (1997) 

 
Se for pensado em termos de probabilidade é passível de padronização cada 
vetor de concordância tornando a seqüência um percentual entre 0 e 1. No 
exemplo anterior temos que o grau de concordância entre os indivíduos 1 e 2 é de:  
 

34=Norma  
 

0,816497
51

34
]12[Pr ==eobabilidad , 

 
Em outras palavras os indivíduos 1 e 2 possuem um grau de concordância em 
relação ao tema de 81,64%. 
 
Só que o tamanho da amostra são de 24 indivíduos. Então se deve agrupar cada 
um destes indivíduos 2 a 2 para saber o grau de associação entre eles neste nível.  
Teremos uma família de vetores cada um com suas probabilidades específicas. 
Para ter um denominador comum é efetuada a média de todas as combinações 2 
a 2 e assim será encontrada a probabilidade que representa a classe segunda a 
agregação. 
 
Mas pode-se convir que também existam comparações de 3 em 3 elementos, a 
assim por diante: 4 em 4, 5 em 5, ..., 24 em 24. E cada agregação (Fator) possui 
um número distinto de elementos que compõem a média.  
 
O teste de homogeneidade calcula cada Fator segundo o peso característico em 
relação à representatividade da agregação sobre a distribuição amostral. Os 
pesos são definidos de acordo com a quantidade de combinações multiplicada 
pelas probabilidades de cada agregação que posteriormente será dividido pelo 
montante das combinações gerando o grau de homogeneidade entre os indivíduos 
estudados podendo ser generalizado para a população. 
 

Fatores 
% 

População Combinações Concordância Acumulado 

2 8,33 276 0,80301343 0,00001321 
3 12,50 2024 0,68524393 0,00009588 
4 16,67 10626 0,60861183 0,00048135 
5 20,83 42504 0,55588911 0,00188966 
6 25,00 134596 0,51701294 0,00603743 
7 29,17 346104 0,48774197 0,01609927 
8 33,33 735471 0,46473709 0,03647221 
9 37,50 1307504 0,42987258 0,06997365 

10 41,67 1961256 0,42774725 0,11997736 
11 45,83 2496144 0,41438507 0,18163040 
12 50,00 2704156 0,40357952 0,24667955 
13 54,17 2496144 0,39422332 0,30533288 
14 58,33 1961256 0,38548191 0,35039577 
15 62,50 1307504 0,37699593 0,37977636 
16 66,67 735471 0,36891414 0,39594865 
17 70,83 346104 0,36159215 0,40340809 
18 75,00 134596 0,35479982 0,40625449 
19 79,17 42504 0,34899023 0,40713864 
20 83,33 10626 0,34763372 0,40735882 
21 87,50 2024 0,34719583 0,40740070 
22 91,67 276 0,34709538 0,40740641 
23 95,83 24 0,34528735 0,40740691 
24 100,00 1 0,34299717 0,40740693 

Resultado do Teste de Homogeneidade LenderBook 0,40740693 

 
 
 
 
 
Assim o teste de Homogeneidade LenderBook estabelece para esta pesquisa que 
se combinarmos entre si 8,33% desta população ela terá um grau de proximidade 
ou concordância ou homogeneidade de 80,3%. No entanto, se combinarmos entre 
si todos os indivíduos desta população o teste afirma que a associação será de 
34,29%. Porém o teste final é a combinação de todos os fatores dada sua 
probabilidade pelos seus respectivos pesos (Combinações) dividido pela soma de 
todas as combinações possíveis. 
 
Na tabela acima, as concordâncias (Probabilidades) que estão dentro da área em 
amarelo, devido o volume de cálculos excessivos, que demorariam um mínimo de 
3 dias (para cada fator acima de 8) e um máximo de algumas centenas de anos foi 
elaborada uma estimativa com intervalo de confiança de 90% e Erro padrão de 
5%. Os demais dados correspondem ao observado deste estudo científico. 
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Número de Perguntas Probabilidade 

Concordantes Associada 

0 0,000000000000000 
1 0,140028008402801 
2 0,198029508595335 
3 0,242535625036333 
4 0,280056016805602 
5 0,313112145542575 
6 0,342997170285018 
7 0,370479286817474 
8 0,396059017190670 
9 0,420084025208403 
10 0,442807442770048 
11 0,464420364012824 
12 0,485071250072666 
13 0,504878164297401 
14 0,523936831995584 
15 0,542326144546640 
16 0,560112033611204 
17 0,577350269189626 
18 0,594088525786004 
19 0,610367937893074 
20 0,626224291085149 
21 0,641688947919748 
22 0,656789577429185 
23 0,671550736844851 
24 0,685994340570035 
25 0,700140042014005 
26 0,714005547295417 
27 0,727606875108999 
28 0,740958573634948 
29 0,754073902863898 
30 0,766964988847370 
31 0,779642954983178 
32 0,792118034381339 
33 0,804399666539844 
34 0,816496580927726 
35 0,828416869579514 
36 0,840168050416806 
37 0,851757122704842 
38 0,863190615806084 
39 0,874474632195206 
40 0,885614885540095 
41 0,896616734523425 
42 0,907485212973030 
43 0,918225056781811 
44 0,928840728025648 
45 0,939336436627724 
46 0,949716159867634 
47 0,959983659991658 
48 0,970142500145332 
49 0,980196058819607 
50 0,990147542976674 
51 1,000000000000000 

 
Note que na combinação 2 a 2 a probabilidade associada a assertiva indica um 
grau de homogeneidade de 0,80301343, para a tabela acima repare que significa 
o mesmo que dizer que de 51 perguntas os respondentes são mais ou menos 
parecidos em suas afirmações na comparação entre si em 32 a 33 
questionamentos. Quando a análise é elaborada sobre a combinação entre todos 
(0,34299717) equivale a dizer que esta população estudada possui concordância 
praticamente em 100% para 6 assertivas: 
 
Praticamente 100% da população discordam das frases abaixo: 
 
P3 - a terra é o único planeta habitável 
P5 - discos voadores são fabricados somente por seres humanos 
P6 - não há indícios que seres de outros planetas tenha visitado a terra 
P11 - varginha foi uma farsa, pois não teve de fato seres de outros  
planetas na região 
P12 - a versão do governo americano para o caso Roswell está correta –  
foi um balão meteorológico que confundiu as percepções das pessoas 
P17 - o homem nunca pisou na lua 
 
Questões abertas 
 
Para você o que é preciso desenvolver a Ufologia para que ela ganhe  
credibilidade como ciência? 
 

• Credibilidade. 
• Ela precisa de fatos. Provas concretas. Precisa ter acesso a arquivos 

protegidos do exército e dos governos para que possa encaixar todas as 
peças e montar esse imenso quebra-cabeça de forma que faça sentido e 
que todas as pessoas compreendam. 

• Não misturar religião. 
• Divulgação pela ala mística da Ufologia. 
• Separar fatos de fantasia, criar mecanismos que obriguem as autoridades 

de todo o planeta a divulgar acontecimentos extraordinários (mesmo que 
não sejam compreendidos) e "tentar" criar mecanismos que acabem com 
as religiões predominantes (principal máquina da ignorância). 

• Comprovação inquestionável. 
• A exclusão da participação de leigos em quaisquer debates ou discussões 

e foruns! Já imaginou se houvesse este tipo de participação (leiga) em 
qualquer outra ciência? 

• Mais divulgação de informações, esclarecimentos e campanhas. 
• Maior atenção da própria ciência, patrocínio para pesquisas e uma 

associação nacional de ufólogos, devidamente cadastrados. 
• Apenas não deixar-se levar pelos loucos da ufologia. 
• Deixar de estrelismos, e haver mais cooperação entre grupos e 

pesquisadores e não discórdia e fofocas como vemos na mídia . 
• 1º Ética entre os ufólogos, falar mal de outros ufólogos e cientistas em 

palestras não leva a nada, só leva ao descrédito e lavação de roupa suja. 2º 
Quando avistar e fotografar, primeiro estudar sobre o objeto e depois tirar 
conclusões sobre, e não sair por aí dizendo que é um OVNI quando muitas 
vezes é um pássaro, inseto etc. 3º Durante palestras de Ufologia, é bom ter 
acompanhamento de algum físico, agrônomo, astrônomo para gerar 
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opiniões válidas, para não ocorrer de dizerem que os círculos ingleses 
existem de verdade e que não são feitos por humanos (só um exemplo). 4º 
Em minha opinião, a ufologia deveria ser estudada pela aeronáutica, NASA, 
etc, e essas informações serem livres para o publico, pois são órgãos 
governamentais que tem acesso a esse tipo de informação e que já 
estudam o fenômeno, apenas não divulgam. Mas claro se os "ufólogos" 
seguirem os 3 tópicos acima, já será um grande passo para a ufologia 
ganhar crédito. 

• Ser acreditada e comprovada como ciência pelos governos. 
• Creio que não falte desenvolvimento, o que falta é os charlatões 

desaparecerem do mapa. são eles que impedem que a ufologia seja vista 
como uma ciência séria por muitos, pois parece que a imprensa de maneira 
geral prefere ouvir os chaves e Urandir da vida. 

• Respeito por parte da mí-dia e também por parte dos próprios ufólogos que 
se perdem em brigas e campanhas de difamação. interesse de 
Universidades, dinheiro para pesquisas, padronização de pesquisas de 
campo, patrocí-nio. Ver a ufologia como um entrelaçamento entre 
ciências humanas e exatas, com características próprias. 

• Tempo 
• A busca cada vez mais da utilização de técnicas científicas para a análise 

de dados. 
• http://www.projetoockham.org/ferramentas_metodo_1.html e Discernimento: 

http://pessoas.hsw.uol.com.br/occams-razor.htm 
• A Ufologia nunca será ciência. Não é para isso que caminhamos. A 

Ufologia, no entanto, se firmará com mais credibilidade quanto mais 
relações estabelecer com as ciências. 

• Aqueles que acham que possuem poder, abrir mão da sua pretensa 
cultura.  

• Mais informações sérias nos meios de comunicações sobre avistamentos 
de Ufos, contatos com seres extraterrenos e abduções de humanos. 

• Nada será possível fazer, enquanto o fenômeno for "não identificado" 
• A Ufologia merece RESPEITO. Usa-la para satisfazer vaidades  ou ganho 

pessoal é denegri-la. Quando algo não tem explicação, se encaixa em 
qualquer molde, porém a VERDADE É IMUTÁVEL. Com BOM SENSO e 
PESQUISA SÉRIA  é possível se chegar à verdade. 

• Para você o que é preciso desenvolver a Ufologia para que ela ganhe 
credibilidade como ciência? Convencer as pessoas e fazer com que os 
jornais tenham páginas dedicadas a ufologia, se não for assim não tem 
como, porque o governo domina as regras,mas o povo domina o governo. 
Se o povo começar a manifestar algo o governo sede. 

• Que sejam liberados mais arquivos confidenciais, que isso seja aberto de 
forma clara e sem manipulações. 

 
Quais os principais fatos que marcaram o seu interesse pela Ufologia? 
 
 

• Interesse. 
• Acho que reportagens lidas eventualmente incitaram meu interesse 

sobre o assunto. Após já adentrado ao assunto, a casuística diária que 
se apresenta, e experiências pessoais reforçaram esse interesse. 

• Fomos seguidos por uma luz muito forte. 
• Avistamentos de Ufos que eu mesmo tive a oportunidade de presenciar. 
• Experiência pessoal, bom senso e curiosidade. 
• Histórias 
• Quatro avistamentos próximos e uma aterrissagem (pouso) em 

Antonina/PR. 
• Muitos sonhos. 
• Acobertamento. 
• A certeza de que há vida em outros planetas.  
• As antigas reportagens da revista o Cruzeiro. 
• Sempre gostei e acreditei, mas comecei a ler mais sobre o assunto após 

2 avistamentos. 
• Roswell e histórias antigas de bases na lua. 
• Avistamento muito próximo com manifestação de entendimento por 

parte  do UFO.  
• Influência de meus avós desde criança, eles eram apaixonados pelo 

tema e minha mãe também. Acredito ter visto um UFO aos 15 anos 
pousando no Morro do Leme/RJ. A crença de com certeza a vida não 
aconteceu são aqui.Leitura de presença de Ufos na história humana 
(Suméria, Bí¬blia, etc) 

• Eu vi um OVNI. 
• O principal fator foi ter ido ao cinema pela primeira vez para assistir ao 

filme Et – O extraterrestre de Steven Spielberg que despertou o meu 
interesse por outras civilizações e outros mundos. 

• Minha curiosidade insaciável. Meu ceticismo (ou dúvida razoável sobre 
a questão). Sonhos e experiências subjetivas pessoais marcantes. 

• O fascínio por entender o que há além da Terra e, com a constatação de 
que ETs e nós temos a mesma origem, entender qual é ela e quando 
voltaremos a ela. 

• Relacionamento com uma médium, ufólogo que me contou sobre as 
Pedras de Ica, viagem a Bolívia e Peru, projeto Alpha + Omega. 

• 1 º ) Relato de Experiência: Quando eu era pequeno (eu tinha entre 6 e 
8 anos, por volta de 1962) eu via formas de “Bolas Coloridas e 
Luminosas” (de 20 a 30 cm de altura) que se movimentavam dentro de 
casa em baixo da cristaleira e pelos cantos das paredes. Hoje estou 
chegando à conclusão que eram Seres Extraterrestres que entravam em 
contato comigo e de também possíveis abduções minhas, já que 
sempre quando eu os via, eu fazia também essas experiências fora do 
corpo. Eu era orientado telepaticamente por eles em como deveria fazer 
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para que eu saí-se do corpo. Até em me ensinavam como deveria me 
concentrar nos dedos de minhas mãos, que depois de um tempo, os 
dedos “aumentavam” de tamanho e eu já estava fora do corpo. E foram 
várias vezes que fiz essas “viagens”, mas pouco me lembro de estar em 
algum lugar fora da Terra ou em algum Ufo. Quando me lembrava que 
tinha saído do corpo, estava por perto da casa e no quintal e via tudo de 
cima. Era sempre de madrugada, mas eu via tudo muito bem. Não era 
claro como o dia, era uma iluminação tipo de uma penumbra. De vez em 
quando o meu nariz sangrava quando acontecia isto e logo a seguir eu 
acordava. Se não sangrasse, eu só acordava de manhã. Mesmo assim 
eu gostava muito destas experiências que fazia de madrugada, pois me 
sentia muito bem disposto. Eu gostava que anoitecesse logo para poder 
ir para a cama e ver novamente essas “Bolas Coloridas”. Depois de uns 
dias, eu contei para os meus irmãos sobre o que fazia e eles diziam que 
era mentira minha, mas a minha escutou e mãe ficou muito assustada. 
Minha mãe, minha tia e meu tio não queriam que eu continuasse a fazer 
isso. Eles não sabiam o que era e tinham medo que eu fizesse aquilo. O 
meu pai só escutava. Fui levado para ser rezado e também ao um 
médico que me examinou para ver o “por que” daqueles sangramentos 
que acontecia comigo à noite.  Depois disso eu não tive mais desse tipo 
experiência. Sempre costumo sonhar que estou voado, como se eu 
estivesse nadando no ar. Consigo ficar parado deitado no ar bem alto ou 
próximo do chão ou sobre alguma coisa. 2 º ) Relato de Experiência: Em 
1966, com 11 anos, eu estava com o meu avô no quintal da casa dele à 
tarde. Nós vimos um Ufo muito alto e longe no céu que estava parado 
há alguns minutos. Não era avião e nem balão. Era comprido e tinha um 
brilho metálico. Ficamos olhando um bom tempo e ele de repente 
desapareceu. O meu avô me mandou entrar e eu disse a ele que não 
teria problema e que ainda estava de tarde para entrar na casa. 3 º ) 
Relato de Experiência: O meu pai tinha comprado numa feira um casal 
de preás para mim e meu meus irmãos. Com os meses, eles se 
multiplicaram muito, chegando a ter quase 50 preás no quintal. 
Alimentava-os com ração e capim. O irmão mais velho nunca ia cortar 
capim e o irmão menor, o meu pai também não pedia a ele para buscar 
o capim. Esta tarefa sempre sobrava para mim. Numa tarde, já estava 
escurecendo e eu fui cortar o capim. A minha casa era a primeira de 
uma travessa que tinha 8 casas iguais. Todas as casas davam os 
fundos para um rio (valão). As 5 últimas casas não tinham muros e era 
um grande matagal. Eu passava pela casa de minha tia que era uma 
das últimas e pelo quintal dela, eu passava para os outros quintais onde 
tinham um capim mais novo e bem alto. Já tinha cortado bastante capim 
e colocado o facão também dento da bolsa. Quando eu me voltei para ir 
embora, eu vi na minha frente um ser muito estranho me olhando. Ele 
era todo preto, tinha uma cabeça grande e dois grandes olhos 
vermelhos e brilhantes e os braços compridos ao lado do corpo. Eu 
fiquei muito assustado. Ele estava em pé na beira do rio e à esquerda 
do meu caminho. Levei um susto muito grande com ele. Fiquei gritando 
com ele para ir embora porque que eu tinha que passar por ali. Só me 
olhava o tempo todo, e ele não fazia mais nada. Gritei mais alto ainda 
para ver se alguém aparecia, mas ninguém estava me ouvindo por ser 
distante das casas e já estava ficando muito escuro. Eu me abaixei, 
apanhei uma pedra na beira do rio e joguei nele. Eu não sei se errei ou 
se a pedra passou por ele. Ele estava muito perto para eu poder errar. 
Estava a uns 4 metros de mim. Aí eu fiquei mais apavorado e corri por 
dentro do mato mesmo com a bolsa de capim. Cheguei a casa e bati 
muito na porta dos fundos para minha tia abrir. O meu tio tinha chegado 
do trabalho e trancou a porta. Quando a minha tia abriu a porta eu corri 
para a sala. Estava muito nervoso e branco do susto. Eles me sentaram 
na poltrona e me deram água com açúcar e perguntaram o que foi o que 
eu tinha visto lá fora. Eu disse a eles que foi um ser estranho que eu 
tinha visto e o meu tio foi armado lá trás para ver o que era e não viu 
nada. Depois disso eu nunca mais fui cortar capim e o meu pai vendeu 
todos os preás na feira porque os irmãos também não queriam ir cortar 
capim lá na beira do rio. 4 º ) Relato de Experiência: Dois anos depois, 
em 1970, quando um caminhão derrubou uma parte da frente da casa 
onde morávamos, fomos morar numa outra casa na rua que é 
transversal e próxima a esta travessa. Eu sempre gostei de fazer e ver 
balões. Numa noite estava olhando para o céu, em 1979, eu vi algo com 
uma luz amarelada cruzar rápido o céu. Ele estava muito alto e quando 
estava mais da metade do percurso, fez uma cura para a esquerda 
sumindo por detrás dos morros. 5 º ) Relato de Experiência: Não lembro 
exatamente o mês, mas foi em 1986, quando eu voltava à noite do 
trabalho ( às 19:50 Hs). Eu estava atravessando esta rua em diagonal 
onde morava quando vi um Ufo com uma iluminação azul em volta dele 
e com luzes  amarelas por baixo. Estava passando silencioso, bem 
rápido e baixo no sentido oeste/este. Um outro homem que também 
voltava do trabalho também viu e virou-se para mim e disse: “É, muito 
estranho!” E eu falei: “ Sim muito estranho! Deve ser um Ufo!” Este Ufo 
passou muito rápido pelo céu. Eu nunca tinha visto um tão perto.  Hoje 
em dia eu sei que naquele ano foram avistados 21 Ufos no Rio e em 
São Paulo. 

• Meus avistamentos, o caso varginha e a operação prato. 
• Experiências pessoais. 
• Contatos imediatos comigo. 
• A minha visualização de um OVNI por telescópio, não poderia ser lixo 

espacial, tinha formato oval, prateado e sumiu em velocidade 
inigualável. 
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O que você espera de fato para o futuro da raça humana e da Ufologia? 
 

• Futuro. 
• Espero que no futuro a Ufologia acabe. Que a presença extraterrestre seja 

uma realidade em nosso planeta a ponto de que não precise mais ser 
estudada. Espero também que essa presença traga benefícios ao nosso 
planeta, que desenvolva a nossa sociedade, e que nos ajude a evoluir 
como seres humanos. 

• Tecnologias avançadas e amplitude de conhecimento no contexto geral. 
• Para a Raça Humana que passe a dar mais valor e cuidar mais de nosso 

planeta e para a Ufologia que haja uma abertura maior por parte do 
governo em relação a Ufologia e que também tenhamos ocorrências novas 
e significativas para a Ufologia Nacional e Internacional. 

• Integração total dos fatos existentes (a fim de perpetuar a raça humana, se 
possível de forma pacífica) e daqueles a serem explorados. 

• Que algum dia ocorra um contato permanente. 
• Raça humana: que se conscientize de que precisa se virar sozinha e não 

ficar esperando ajuda divina para com nossos próprios problemas, 
promovidos por nós mesmos. Ufologia: reconhecimento, oficialização e 
profissionalização. 

• Contatos em breve com civilizações extraterrestres, para alavancar o 
desenvolvimento da humanidade. 

• Que a humanidade ame fraternalmente a si mesma para que aja paz e 
evolução , para que posamos ingressar na fraternidade cósmica. 

• Da raça humana que a humildade comece a prevalecer, uma nova 
ideologia mude a consciencia capitalista da humana. Da ufologia, espero 
que se torne um estudo científico e social. 

• Que possamos também melhorar a nossa tecnologia para o bem, 
aproveitando essa tecnologia. Para fazer viagens espaciais mais seguras e 
muito mais rápidas. 

• Evolução sempre. 
• Tanto para um quanto para o outro espero paz, respeito e dignidade de 

existência. 
• Nada. 
• Que a Ufologia seja reconhecida de fato como ciência e entre no currículo 

escolar dos brasileiros. E também que um contato público seja estabelecido 
com pelo menos uma espécie nos próximos 50 anos. 

• Para o futuro da raça humana, pelo meu ponto de vista atual,  um pouco 
por dedução, um pouco por indução, acredito que haverá uma GRANDE 
GUERRA. A pior de todas. No prazo de uns 50 anos. Para a Ufologia, sem 
O MÉTODO e O DISCERNIMENTO, extinguir-se-á.  

• Minha opinião, baseada em anos de estudo, é de que a Terra caminha para 
um contato oficial e definitivo com ETs, algo do que não temos como fugir, 
e até que isso aconteça, a Ufologia pode iluminar muitas mentes e preparar 
vastas parcelas da humanidade para este dia D. 

• Que os humanos adquiram consciência de si, para entender e modificar o 
que está ao seu redor. 

• Que nós humanos tenhamos Paz, Tranqüilidade, Saúde, Sabedoria e Boa 
Sorte para vivermos bem e termos contatos Ufológicos num breve futuro e 
também soubermos aproveitar todos os conhecimentos que nos forem 
passados. Quanto a Ufologia que seja vista e aprendida como uma ciência 
que estuda seriamente estes fenômenos para que mais pessoas se 
interessem por este assunto tão importante para o nosso futuro. 

• Que aprendamos a excluir o maior número de hipóteses possíveis. 
• Em uma única palavra: MATURIDADE! 
• Espero que tudo evolua e que um dia possa ficar claro para todos que não 

estamos sozinhos aqui neste planeta. Que quase tudo o que aprendemos 
era mentira e que a verdade era dominada por poucos. 

• Que seja comprovada a existência de seres Extraterrenos e que de 
preferência sejam pacíficos. 

 
Conclusões 
 

� A maioria dos indivíduos é do sexo masculino; 
� A maioria tem ocupação definida; 
� A escolaridade é elevada e difere do padrão Brasil; 
� A física é o ramo da ciência mais procurado; 
� A internet é a fonte de informação predileta desta população; 
� Em torno de 45% das pessoas que procuram ufologia estão dispostas a 

gastar até 25 reais ao mês; 
� Há 0,40740693 (40,74%) de concordância do grupo no sentido de ter um 

pensamento uniforme uns com os outros, o que significa ter pontos comuns 
de 8 a 9 assertivas; 

� Para os ufólogos e amantes da ufologia a terra não é o único planeta 
habitável, discos voadores podem ser fabricados por extraterrestres, 
varginha teve a visita de seres de outros planetas, o caso Roswell não foi 
provocado por um balão meteorológico e o homem de fato pisou na lua 
conforme toda a documentação histórica que está na mídia. 

 
 


