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UFÓLOGOS PARAIBANOS INVESTIGAM OVNIs 

A região do Brejo Paraibano, onde se situa a cidade de Guarabira (distante 85 
Km de João Pessoa/PB), está sendo apontada por grupos de ufólogos como a mais 
imperante área d j incidência de Objeiòs Voadr es Níò-ldentificados - GVNío, ,ia 
Paraíba. De acordo com integrantes da Equipe de Pesquisas Ufológicas de Guarabira 
- EPUG, há evidências da presença desses objetos nos céus da região, sobre os quais 
a entidade já acumula filmes, fotos e depoimentos. 

Tais documentos foram apresentados recentemente no VII Encontro Para a 
Nova Consciência (N/JO7/00039/920/BT9/040398), realizado de 20 a 24 FEV 98, em 
Campina Grande/PB, e no I Fórum Mundial de Ufologfa, realizado em Brasília, de 10 
a 14 DEZ 97. Os ufologistas paraibanos argumentam que as aparições de OVNIs têm 
relação com a existência de um "campo magnético" em Guarabira, idéia defendida por 
ADEMAR GEVAERD, editor da Revista UFO e um dos maiores especialistas 
brasileiros no estudo do fenômeno. 

O material apresentado pela EPUG não difere daquelas "provas" comumente 
exibidas por ufólogos para confirmar suas suposições explicativas - quase sempre 
concluindo que os objetos são pilotados ou monitorados por seres extraterrestres. É 
este, com efeito, o pressuposto típico dos estudiosos dessas aparições que despertam 
curiosidade e/ou fascínio na opinião pública. 

O professor universitário e pesquisador da EPUG, CARLOS BELARMINO, 
repetiu a tese de GEVAERD, segundo a qual os extraterrestres visitarão a terra em 
massa a partir de 2010, momento em que os seres humanos estarão vivendo grandes 
transformações. Trata-se de uma crença similar à das grandes religiões, algumas das 
quais aguardam o retorne de Jesus Cristo à terra, em breve, dep Js do homem viver 
uma grande tribulação social, econômica, política etc. 

Esta visão escatológica no campo ufológico é possivelmente uma 
contaminação religiosa, comum aos ufólogos místicos, que costumam interpretar c 
fenômeno considerando-o primordialmente uma manifestação divina só perceptível 
aos espíritos mais "sintonizados". O disco voador seria um a vate r, um profeta para 
redimir o homem frente a toda miséria, desespero e vazio espiritual. Não por acaso, 
cada vez mais a opinião públice se sensibiliza com os relatos de aparições de OVNIs 
nos céus do Brasil e de outros países. 

Em termos de psicologia das massas, o fenômeno OVNI é um campo fértil para 
disseminação de idéias que, inicialmente generosas, podem vir a se transformar em 
motivo de decepção, discórdia e conflito fora e dentro dos grupos de estudiosos. Aliás, 
as autoridades de segurança pública, em vários países, começam a investigar melhor 
os grupos milenaristas com idéias genocidas e terroristas, integrados por fanáticos 
com todo tipo de crença. 
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