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Existe Vida Extraterrena Inteligente?
Se a vida evoluiu na Terra por acaso, então por que não em outros lugares? A possibilidade
de algum outro ser possuir ciência e tecnologia mais avançadas que as nossas é
extremamente empolgante para a humanidade: nós não estaríamos sozinhos no Universo!
Robert Jastrow

fundador e por muitos anos diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais (que exerceu
um papel-chave nos projetos das sondas espaciais Pioneer, Voyager e Galileu), sugeriu que a
vida teria se desenvolvido em alguns planetas 10 bilhões de anos antes de acontecer aqui na
Terra. Esses seres poderiam estar além do homem na escala evolucionária – assim como o
homem se encontra à frente dos vermes – e apareceriam como deuses para nós quando os
encontrássemos: um pensamento emocionante mas também aterrorizante.
Sérios esforços internacionais têm estado em funcionamento durante os últimos anos visando
contatos com inteligências extraterrestres (IETs). Nos Estados Unidos, o programa foi chamado
de Busca de Inteligência Extraterrestre (Search for Extraterrestrial Intelligence – SETI). Várias
nações investiram pesado no envio de sinais de rádio ao espaço e na captação de algum
retorno dos mesmos. A sonda espacial Voyager, que já deixou nosso sistema solar para se
aprofundar mais no espaço, carrega a seguinte mensagem num disco de ouro fixado no seu
exterior, pois esperava-se que alguma vida amiga o encontrasse e fizesse contato com a Terra
em resposta:
Nós lançamos esta mensagem no Cosmo... isto é um presente de um pequeno, distante
mundo... Esperamos que algum dia tenham resolvido os problemas que enfrentamos, para
reunir uma comunidade de civilizações galácticas. (Assinado) Jimmy Carter, presidente dos
Estados Unidos da América, 16 de junho de 1977.
Crê-se popularmente que seres de outros planetas já teriam visitado a Terra por algum tempo
em naves espaciais cuja composição e propulsão nossos cientistas não podem explicar. Essas
naves foram batizadas de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs). Milhares de aparições
são reportadas anualmente no mundo inteiro, a maioria das quais tendo alguma explicação
terrestre. Isso ainda deixa numerosas aparições que, sob cuidadosa investigação, parecem
indicar que alguma coisa "não deste planeta" está nos visitando, por razões desconhecidas.
Investigações em Segredo
Tem havido várias investigações governamentais dos OVNIs. Os resultados permanecem em
segredo. De acordo com os arquivos liberados conforme a Lei de Liberdade de Informação, o
FBI foi envolvido na procura por evidências em supostos locais de acidentes com OVNIs.
Numa carta datada de 27 de setembro de 1947, entretanto, o diretor do FBI, J. Edgar Hoover,
escreveu para o Ministro da Aeronáutica, George C. McDonald, que estava orientando o órgão
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governamental a "suspender toda a atividade de investigação relativa às aparições reportadas
acerca de disco voadores", e que as dúvidas fossem apresentadas à Força Aérea.(1) Contudo,
o FBI continuou envolvido no processo. Considere o memorando interno do FBI, datado de 2
de outubro de 1962, de W. R. Wannall para W. C. Sullivan: "Aparentemente não se faz
necessário dar instruções adicionais... relativas a discos voadores. Esta matéria será
novamente revisada por volta de 3 de outubro de 1963."(2)
Arquivos do FBI, dos quais tenho cópias, incluem numerosas reportagens sobre misteriosos
objetos voadores, vistos por observadores competentes, incluindo pilotos da Força Aérea e
pessoal do FBI. A grande velocidade dos objetos, a ausência dos meios de propulsão
conhecidos na Terra, e manobras impossíveis para naves terrestres indicam origem
extraterrestre. Os relatos quase sempre incluem observações sobre marcas deixadas por um
objeto pesado, bem como áreas queimadas e radioativas onde os OVNIs supostamente teriam
aterrissado. Um memorando do Diretor Executivo da CIA (cuja data foi apagada) para o Diretor
da Central de Inteligência afirma:
Relatos de incidentes nos convencem de que algo está acontecendo e precisa de atenção
imediata. Os detalhes de alguns desses incidentes têm sido discutidos pelo AD/SI com DDCI.
Aparições de objetos inexplicáveis a grandes altitudes e viajando a grandes velocidades nas
proximidades de uma importante instalação americana de defesa são de tal natureza que não
são atribuíveis a fenômenos naturais ou a tipos conhecidos de veículos aéreos.(3)
Contradições: fatos X pesquisadores
Alguma possibilidade de que vida inteligente tenha evoluído por acaso na Terra ou em
qualquer outro lugar pode ser rapidamente descartada. O eminente astrônomo britânico Sir
Fred Hoyle salienta que "mesmo se o Universo tivesse consistido, a princípio, de um caldo
orgânico" do qual a vida seja feita, a chance da produção das enzimas básicas da vida pelo
acaso, sem um norteamento inteligente, pode ser aproximadamente de uma em 10 seguido de
40.000 zeros. A impossibilidade desse número pode ser vista na seguinte ilustração. A
probabilidade de se "estender a mão" ao acaso e apanhar um átomo específico do Universo
seria de cerca de 1 em 10 seguido de 80 zeros. Se cada átomo deste Universo se tornasse
num outro Universo, a chance de "estender a mão" a esmo e pegar um átomo desses
universos seria de cerca de 1 em 10 seguido de 160 zeros.
Então Hoyle explica por que essa teoria completamente impossível ainda é respeitada, e
acusa os evolucionistas de interesse-próprio, pressão injusta, e desonestidade:
Essa (impossibilidade matemática) é bem conhecida dos geneticistas e ainda assim ninguém
parece dar um basta final à teoria... por causa do seu peso sobre o sistema educacional... ou
você crê nos conceitos ou será visto como herege.(4)
Em Chance and Necessity (Acaso e Necessidade), o biólogo molecular Jacques Monod
forneceu uma dúzia ou mais de razões pelas quais a evolução não pode ter ocorrido. A
característica essencial do DNA, por exemplo, é a perfeita réplica dele mesmo. A evolução só
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poderia ocorrer diante de uma falha no DNA, e é absurdo imaginar que uma única célula tenha
evoluído, muito menos o cérebro humano, por uma série de falhas prejudiciais no DNA. E,
ainda assim, após ter apresentado várias razões pelas quais a vida não poderia ter surgido por
acaso, Monod concluiu que ela tem que ter surgido por acaso.
Monod não possui uma razão válida para sua "fé". Ele simplesmente rejeita aceitar a criação
divina. O paleontologista do Museu Britânico de História Natural, Colin Patterson, declara:
Evolucionistas, assim como os criacionistas... nada mais são do que pessoas que crêem. Eu
tenho trabalhado nesta questão (evolucionismo) por mais de vinte anos, e não havia qualquer
coisa que eu soubesse a esse respeito. É chocante descobrir que alguém pode ser enganado
por tanto tempo."
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