PROJETO
- RESGATE DA MEMÓRIA UFOLÓGICA BRASILEIRA
1957-1988
Atenção: (importante) leia antes de abrir o programa
Seja bem vindo ao projeto Resgate da Memória Ufológica Brasileira.
Com iniciativa própria e privada, sem fins lucrativos, esse projeto surgiu do interesse
do Prof. Carlos Alberto Machado, mestre em educação e ufólogo desde 1982. Seu
intuito é o de preservar a história ufológica brasileira para que o tempo não apague.
Pois sem memória não há história, e por sua vez, sem história não há ciência. Esse
trabalho foi desenvolvido sabendo do interesse populacional sobre o tema e temendo
que os boletins ufológicos da extinta Sociedade Brasileira de Estudos sobre os Discos
Voadores (SBEDV) do Rio de Janeiro, presidida por seu falecido fundador, o médico e
ufólogo Walter Karl Bühler, desapareçam no limbo do esquecimento. Este que é
considerado por muitos ufólogos brasileiros e estrangeiros como o melhor boletim
ufológico brasileiro feito até a presente data (2004).
Verificou-se pessoalmente e por intermédio de colegas como o historiador Rodolpho
Gauthier e o jornalista Pablo Villarubia Mauso, que atualmente algumas bibliotecas de
cidades brasileiras citadas neste boletim ufológico não condizem com a realidade. O
motivo como não poderia deixar de ser soma-se a vários fatores como: desleixo,
esquecimento, furto, desinteresse, ou por falta de procura e de consulta.
Dessa forma o Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica (CIPEX), na pessoa de
seu presidente fundador Carlos Alberto Machado, resolveu compilar na medida do
possível e de forma digital todos os boletins que foram publicados por aquela
Sociedade.
O informativo, como poderá ser verificado, abrange quase todas as pesquisas
relevantes em detrimento do assunto durante mais de 3 décadas (31 anos). É possível
que os principais casos brasileiros considerados por muitos como os mais importantes e
que são constantemente apontados ou mencionados pela mídia local (ou nacional),
estejam incluídos neles. Muitos até conhecidos e divulgados constantemente no
estrangeiro.
Todos os periódicos foram originalmente confeccionados em máquinas de escrever
(verdadeiras peças de museu) e em seguida impressos, alguns em estêncil à tinta e a
maioria, em off-set. Geralmente (com exceção de alguns números especiais), nas
primeiras folhas foram anexadas as fotografias devidamente numeradas para serem
facilmente encontradas, correspondendo ao texto que também apresenta inserido a
numeração subseqüente.
Mas, não são apenas informações de cunho ufológico que estão inseridas nesse
trabalho. Também se encontram informações sociais, políticas, filosóficas, jornalísticas,
didáticas e históricas, que poderão auxiliar qualquer estudioso sobre um desses
assuntos ou sobre o cruzamento interdisciplinar deles.
A Sociedade Brasileira de Estudos sobre os Discos Voadores, foi praticamente a única
entidade de pesquisas ufológicas de cunho civil, que interessou-se em publicar todas as
suas pesquisas e que, também podia bancar seus custos financeiros. Possivelmente
com a verba de seus associados conseguiam cobrir quase todo o território nacional.
Dispunham de pessoal habilitado, equipamentos científicos adequados resultando num
trabalho primoroso que não perde em nada para os países vizinhos, considerados de
primeiro mundo. Vários boletins ufológicos internacionais citam-no em seus anais.
O Dr. Bühler, como era conhecido, costumava pesquisar pessoalmente a maioria desses

casos, munido de equipamento especializado e de um automóvel Wolksvagen “fusca”,
que o conduzia aos muitos rincões brasileiros. As opiniões políticas ou filosóficas da
SBEDV não são necessariamente condizentes com as do CIPEX, mas isso não
desmerece em hipótese alguma o trabalho em prol da mesma bandeira. Ambos os
grupos lutaram sempre a favor de uma pesquisa séria, o que denota-se em seus
trabalhos publicados ou apresentados em eventos do gênero.
Pelo menos três clássicos foram pesquisados por ambas as entidades citadas: Caso
Navegantes, Caso Lança Chamas e Caso Tasca.
A intenção desse projeto, além da preservação histórica da casuística ufológica é
também de auxiliar futuros pesquisadores, sejam alunos secundaristas, graduandos,
pós-graduandos, interessados ou ufólogos pesquisadores, que aqui encontrarão
material relevante para suas pesquisas, monografias, dissertações ou teses
acadêmicas, bem como para escritores que procuram inspiração para suas obras.
Sobre o material original da SBEDV (cartas, depoimentos, relatórios, fotografias,
negativos, livros, arquivos em geral, etc), deveria ter sido doado à Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro na ocasião do falecimento do Dr. Bühler. O CIPEX recentemente, em
conjunto com o GUG (Grupo Ufológico do Guarujá) presidido por Edison Boaventura
Jr., conseguiu parte do material original pertencente à extinta SBEDV.
Não foi possível conhecer o Dr. Bühler pessoalmente, mas foi possível o agraciamento
da correspondência quando recebeu-se alguns exemplares dos ótimos boletins
informativos. Eles não só inspiraram e influenciaram a criação do boletim do CIPEX,
que teve poucos números, como incentivaram, mesmo que inconscientemente muitos
outros grupos a fazerem o mesmo. Um modelo de técnica e de metodologia de
pesquisa que possivelmente vai resistir por algum tempo.
Esses foram os principais motivos pelos quais se realizou este moroso mas
gratificante trabalho. Fica-se com a certeza de que se o Dr. Bühler ainda estivesse
vivo, estaria orgulhoso de verificar seus estimados e raros boletins conservados pela
eternidade de forma digital, não disponível em sua geração.
Contamos com sua colaboração, solicitando aos senhores(as) que continuem
conservando este material da melhor forma possível para que seja eternizado como
patrimônio da humanidade.
Provavelmente no futuro essas informações serão devidamente apreciadas
demonstrando que em uma "época de ouro", pioneiros como Walter K. Bühler e
muitos outros aqui citados, trabalharam arduamente para o benefício da sociedade.
Trabalhos como este, de pesquisas sobre prováveis civilizações alienígenas ou
alhures, deverão ser uma realidade no futuro (talvez seu presente) e espera-se que
dados históricos, estatísticos ou de observações sobre o assunto sejam úteis para
essa sociedade.
Farto material de pesquisa para dissertações de mestrado ou teses de doutorado, seja
em sua essência a favor ou contra o fenômeno ufológico, pois é importante respeitar
o direito e a diversidade de opiniões.
São 63 boletins com um número aproximado de 1.300 páginas.
O CIPEX na pessoa de Carlos A. Machado também publicou alguns livros sobre o
assunto. "Olhos de Dragão - reflexões para uma nova realidade", foi um deles onde
pesquisou-se outro fenômeno inusitado que assolou o período de (1996 à 2004).
O assunto desse livro denominava-se popularmente como "Chupacabras", mas
também foi chamado por pesquisadores do assunto como “Intruso Esporádico
Agressivo (I.E.A.)”.
Dessa forma procurou-se, a princípio, disponibilizar o material em forma de arquivo
PDF visto sua facilidade de leitura ou de reprodução em programa Adobe Reader
Digest. Foram realizados também vários testes de impressão e em vários formatos
digitais. Originalmente esses boletins foram copiados em um scaner Genius color

page HR7X Slim. As páginas iniciais com fotografias foram copiadas no formato JPG em
300 DPI, transferidos para TIF, paginados um a um no programa Corel (versão 11) para
finalmente no formato PDF. As demais páginas escritas, que não contém fotografias,
diretamente em JPG 100 DPI, TIF 100 DPI, Corel para paginamento um a um e
finalmente em PDF, para leitura ou reprodução. Alguns boletins possuíam páginas em
branco e por isso algumas vezes a numeração das páginas não combinaram ou
encontravam-se equivocadas no original. Todas as modificações foram previamente
testadas ficando o produto final com boa aceitação para reprodução equivalendo-se ao
original, desde que, se for o caso, impressos em alta definição. As folhas originais
estavam em tamanho ofício, por isso em muitas delas que agora estão em tamanho
padrão A4 (padrão do scaner utilizado), os números de páginas não aparecem
prevalecendo o texto que considerou-se mais importante, ou duplamente escaneadas.
O índice, que faz parte da coletânea foi realizado pela própria SBEDV no último número
(174-181).
Importante salientar que esse trabalho só foi possível mediante ajuda do departamento
de documentação dos periódicos da Biblioteca Pública do Paraná, da Biblioteca do Setor
de Ciências Exatas da Universidade Federal do Paraná e principalmente dos acervos
particulares do pesquisador ufológico gaúcho/açoriano José Victor Soares de Gravataí
(RS) do GENA e de Carlos A. Machado do CIPEX.
Alguns CDs que contêm esses boletins foram doados para algumas Bibliotecas
brasileiras e/ou estrangeiras (visto que também possuem resumos em inglês), e
também enviados para pesquisadores ou grupos de pesquisadores interessados no
assunto, sendo custeado por eles, apenas em preço simbólico para cobrir despesas
como mídia e o envio postal do material.
Lembramos que para a Ufologia tornar-se ciência é necessária a memória histórica.
Fizemos nossa parte...
Para abrir basta instalar o programa de descompactação em anexo WinRar. Em seguida
utilize-o para abrir todos os arquivos.
Gratos por sua atenção e boa leitura...
Me. Carlos Alberto Machado
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