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RESUMO 
 
 

Neste trabalho, foi abordada a questão da imensidão do Universo; a diferença entre "vida" e 
"vida inteligente"; indícios extraterrestres e a distinção entre provas científicas e evidências não 
comprovadas. Tem-se, por finalidade, o aprofundamento do polêmico assunto que é a procura 
pela vida extraterrestre; ainda que pouco explorado, mas em exponencial expansão. Usando 
como base a teoria da existência de organismos unicelulares com bioquímica que não a do 
carbono, constatou-se que há um vasto leque de possíveis formas de vida aptas ao 
desenvolvimento. Com isso, uma pesquisa de campo foi realizada com cento e trinta e cinco 
pessoas - entre as quais estudantes de entidades públicas e particulares; adultos de diversas 
classes sociais e formações, como professores, advogados, engenheiros e economistas; e 
idosos - para averiguar se a visão popular é coerente à fundamentação científica. O 
embasamento teórico se deu a partir do estudo das crenças populares, conhecimentos técnicos 
sobre a temática e projetos oficiais para a busca de vida extraterrestre. Nas crenças, percebe-
se uma grande influência de mitos como o caso Roswell, um dos mais famosos da ufologia. Os 
conhecimentos técnicos, por sua vez, foram direcionados à área de astrobiologia: pesquisa que 
se preocupa em estudar a origem, evolução, distribuição e o futuro da vida, seja na Terra ou, 
eventualmente, fora dela. Nos projetos oficiais, por fim, discorreu-se sobre as primeiras 
atuações práticas na busca de vida fora da Terra e os SETIs - Search for Extraterrestrial 
Intelligence. Os pioneiros no assunto, Giuseppi Cocconi e Phillip Morrison, publicaram em 1959 
um artigo contendo uma possibilidade de contato extraterrestre tecnicamente aplicável na 
época. Os SETIs, iniciados em 1960, evoluíram para o Cyclops, de Bernard Oliver, até 1984 
com o Phoenix - subsidiado por capital privado e em atividade até os dias de hoje. Foi 
concluído, com a parte prática, que embora muito tenha avançado no campo da ciência, os 
mitos e casos ufológicos corroboram a formação da opinião popular. Dos 81% que acredita na 
não exclusividade humana no universo, 48% crê que contato pode ser estabelecido. Isso 
reflete a polarização entre o pensamento científico e a crença em mitos. Como constatado pela 
fundamentação teórica do trabalho, um considerável avanço da ciência vem sendo realizado na 
área, já que a tecnologia permite estudos mais amplos e específicos. Desse modo, pesquisas 
indicam, cada vez mais precisamente, que a probabilidade de vida em outros planetas não 
pode ser tida como insensata, principalmente em se tratando de formas unicelulares, como são 
as bactérias. Portanto, à medida que novas tecnologias e descobertas venham à tona, a 
opinião popular sobre o assunto sofre uma metamorfose e deixa de lado os preceitos 
mitológicos. 


