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Botucatu na rota dos Óvnis

João Figueiroa tem livro de frei Fidelis e acervo de jornais da época 

Malavolta Jr.

Até hoje não existe ex-
plicação. Há quem não 
acredite no fenômeno e 

atribui a um tipo de lenda urba-
na. O município de Botucatu é 
conhecido de ser um local de 
aparições de Objetos Voadores 

Não Identificados (Óvnis), 
principalmente pela sua 
localização próximo 
à Cuesta. O caso mais 
emblemático ocorreu 

em 1 de julho de 1968, por 
volta do meio-dia, quando 

pousou um objeto no 
Distrito de Rubião Jr., 

em área onde fica 
atualmente o cam-

pus da Unesp.

AURÉLIO ALONSO

Caso registrado em julho de 1968 de descida de uma nave é relembrado como um mistério da ufologia

Um dos registros é uma 
matéria do Correio de Botuca-
tu que trouxe fotos com marcas 
de três buracos “que poderiam 
ser o tripé de apoio do objeto” e 
a uma distância entre os sinais, 
dois outros afundamentos na 
areia, a que “logo imaginaram 
ser a escadinha” para possí-
veis desembarques. A matéria 
também traz testemunhos de 
crianças e de pessoas que te-
riam avistados a tal nave. Esse 
material foi resgatado pelo his-
toriador João Figueiroa.

O ufólogo Braz Titon ad-
mite que esse caso gera dúvida 
até hoje. Segundo ele, as tes-
temunhas não iriam inventar 
o fato, porque é muito bem 
contado. “Teve testemunhas, 
algumas ainda estão vivas, viu 
o final do acontecimento. É um 
assunto que pode ficar a dúvi-
da: pode, como a maior parte 
dos casos ficam, mas esse é 
bem importante para ufologia 
e divulgado até na revista da 
Time Life na época”, relembra.

Titon afirma que a maior 
parte dos avistamentos, em tor-
no de 99%, são criatividade e 
até mentira. “A pessoa inventa 
cria e faz”, cita, relembrando 
um caso de aparição registrado 
em Agudos em fevereiro de 
2011, posteriormente desmen-
tido por se tratar de uma  cam-
panha publicitária.

O ufólogo botucatuense 
relembra que a imagem de 
Agudos era muito bem fei-
ta. “A pessoa fez dramatiza-
ção muito boa, por isso 99% 
dos casos são mentirosos, 
mas 1% não tem explicação. 
Botucatu é um desses locais 
onde tem alta incidência des-
ses casos, temos a Cuesta, o 
Aquífero Guarani o maior re-
servatório de água do mundo 
e muitas represas na região. 
Tudo isso é energia e atrai es-
ses Óvnis”, conta.

É um assunto polêmico 
que gera inquietações. De 
acordo com Titon, quem tes-
temunhou geralmente não 
gosta de falar sobre os casos 

por terem receios de serem ri-
dicularizados. O ufólogo ad-
mite que as testemunhas do 
caso de 1968, ainda garotos, 
já na vida adulta não gostam 
e evitam comentar sobre os 
casos.  O estudante de jorna-
lismo Jean Carlos Guaré Ma-
drid, de Botucatu, fez um tra-
balho de conclusão de curso 
sobre o tema e confirma que 
encontrou dificuldade para 
ouvir as pessoas que testemu-
nharam algum fenômeno.

O historiador João Fi-
gueiroa, que pesquisa a his-
tória de Botucatu, tem em 
seu acervo a matéria e as fo-
tos da época. “É um assunto 
tabu por ficar entre o real e 
verdadeiro, mas a matéria 
não é fantástica trabalha com 
pessoas reais”, explica.

As testemunhas são crian-
ças e uma senhora que viu 
a nave. “O disco chegou 
voando bem baixo e foi vis-
to a curta distância por uma 

senhora, uma professora apo-
sentada residente em Rubião, 
que deu pouca importância, 
para não ser chamada de ‘bi-
ruta’. O objeto era cinza, sem 
asas, com cúpulas em cima e 
em baixo, e voava inclinado 
ligeiramente em relação ao 
chão. Porém, tendo pousa-
do minutos depois, em outro 
lugar, mais ou menos 12h10, 
foi flagrado por três meninos 
que ali brincavam, quando 
já tinha descido a escadinha 
central, tendo ficado estacio-
nado uns 20 ou 30 minutos”, 
relata Figueiroa com base na 
matéria da época.

De acordo com ele, mui-
tas pessoas viram, mas é um 
assunto muito polêmico até 
hoje. As testemunhas hoje 
já adultos não falam e se re-
cusam a comentar. “É um 
assunto quase irreal e não le-
vado a sério. É um caso que 
caiu no esquecimento e vira 
deboche”, revela.

Estudante usa tema como TCC em Bauru
Não tem como fugir do 

assunto em Botucatu. De 
tanto ouvir essas histórias so-
bre disco voador o estudante 
Jean Carlos Guaré Madrid 
decidiu escolher o trabalho 
de conclusão de curso (TCC) 
para obter o diploma de jor-
nalismo na Universidade do 
Sagrado Coração (USC) de 
Bauru. Ele produziu uma 
reportagem de rádio sobre o 
pouso nas Três Pedras, o “re-
lato surpreendente de conta-
tos extraterrestres na cidade 
de Botucatu” apresentado 
na última semana. “Até hoje 
existe uma dificuldade de as 
pessoas envolvidas no caso 
falarem ou concederem en-
trevistas. Sempre pedem o 
anonimato com receio de se-
rem ridicularizadas”, conta.

Essa é uma das consta-
tações de Jean que procurou 
ufólogos e pessoas que dizem 
ter visto os Óvnis. É um tema 
polêmico para estudo cietífi-
co, na maior parte das vezes 
tem uma conotação mais para 
o misticismo do que para a 
ciência. O estudante admite 
que ficou espantado pelo nú-
mero de tantas pessoas admi-
tirem terem visto Óvnis.

O receio de expor é um 

A ligação de Óvnis com sobrenatural alimenta 
as mais variadas teorias sobre o que estaria por 

trás dessas aparições de objetos voadores. No velho 
Testamento da Bíblia há relato da visão do profeta 
Ezequiel que viu uma carruagem de fogo descer 
dos céus até ele. Essa passagem foi disseminada na 
década de 70 pelo escritor Erich Vod Däniken no livro 
“Eram os Deuses Astronautas”, atribuindo a uma nave 
alienígena o bólido incandescente. Há contestações de 
que foi ilusão de óptica causada pelo reflexo do sol o 
que Ezequiel presenciou.
O ufólogo de Botucatu Braz Triton comenta que 
existem muitas teorias sobre visitas de alíenigenas, uma 
delas a dos “buracos de minhoca”. “Se entrar no canal 
certo, poderíamos viajar no tempo por curta distância. 
São vários dutos que atravessam o Universo. Nesse 
túnel tem  algumas entradas e saídas. Seriam os portais, 
então, a região das Três Pedras aqui em Botucatu deve 
ter um desses elos”, comenta.
A tese é de que esses objetos voadores nem veria do 
espaço, mas conseguiriam ultrapassar esse universo 
parelo. Claro que tudo isso em tese. Na ficção científica 
usa-se muito essa expressão multiverso para descrever 
o conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo 
o em que vivemos. A rigor, é uma extrapolação 
possível de algumas teorias científicas para descrever 
um grupo de universos que estão relacionados, os 
denominados universos paralelos. 
Titon admite que a região das Três Pedras é onde tem 
sido comum as pessoas relatarem as aparições de luzes 
de Óvnis. “O lugar é muito místico, maravilhoso, e 
à noite tem a facilidade de ver muitas estrelas. Lugar 
excelente para fazer vigília, além de ter estudos antigos 
do frei Fidélis sobre esse local de fatos místicos”, 
finaliza o ufólogo botucatuense.

Portal do multiverso

Jean Carlos Guaré Madri fez trabalho de conclusão de concurso sobre tema dos Óvnis de Botucatu

Divulgação

comportamento também ci-
tado pelo ufólogo Braz Titon 
e o historiador João Figuei-
roa. No município já teve até 
evento de ufologia em uma 
fazenda. Jean no material 
colhido conta a história da 
abdução de João Valério de 
Souza, relato esse que foi fei-
to a ufologista que publicou 
em livro a história em inglês 
e alemão. “É o relato mais 
forte que tem aqui. O outro 
é o que aconteceu na área 
onde é atualmente o campus 
da Unesp em Rubião Jr. Nes-

se caso consegui localizar os 
pais das crianças, mas evitam 
comentar porque o caso teve 
muita repercussão na época”, 
relatou.

O estudante afirmou que 
o município, também conhe-
cido como terra do Saci com 
muitas lendas, o assunto ufolo-
gia é muito polêmico, porque 
não tem como comprovar os 
fatos. “O que achei de material 
é o livro publicado no exterior 
e da imprensa divulgado na 
época.”

Jean verificou que as áreas 

periféricas próximas às Três 
Pedras são de maior incidên-
cia de aparições. O local tam-
bém descrito pelo frei Fidélis 
ainda no século passado. De 
acordo com João Figueiroa, o 
religioso enveredou mais para 
o misticismo, mas muito dos 
seus relatos atribui para casos 
na de Botucatu. O religioso fez 
um estudo detalhado do cami-
nho percorrido pelos indíge-
nas antes do período do desco-
brimento do país. O local era 
repletos de forças místicas e 
esotéricas.  


