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Sistema de classificação

dos seres. Pensei que dessa forma seria mais simples mantê-la atualizada, 
pois é só acrescentar novos tipos que porventura sejam relatados. A partir 

de alienígenas. Mas dentro de cada uma dessas grandes classes descobri 
muitos tipos de entidades, e em cada um desses tipos há muitas variantes. 
Por isso subdividi os tipos alienígenas em variáveis, que são obtidas por 

Huyghe, mas incluiu maior número de casos publicados e ocorrências 
que são mais conhecidas na América do Sul. Entre elas, o episódio de 
28 de novembro de 1958, acontecido em Caracas, na Venezuela, quan-
do alienígenas agrediram uma pessoa, o caso dos seres extraterrestres 
capturados de Varginha e o caso do paulista Tiago Machado.

A primeira e maior classe de alienígenas encontrada é a huma-
noide. Dessa classe fazem parte aqueles extraterrestres que apresentam 
o mesmo tipo de corpo dos seres humanos, com tronco, cabeça, dois
braços ligados aos ombros e duas pernas ligadas à cintura. Quando o
alienígena tem um aspecto com acentuadas características animais,
encaixa-se na classe animália Aqui se incluem entidades que tenham
pelos ou escamas, aquelas que se movem em quatro pernas e as que
têm asas. A terceira classe exibe uma natureza mecânica, e eu a chamo
de robótica. A quarta classe é denominada exótica e abrange todas as
entidades não humanoides, não animálias e não robóticas.

Dentro da classe humanoide há cinco tipos de entidades.  
primeir  é a , constituída por seres que poderiam andar entre 
nós sem chamar a atenção. Esses seres foram subdivididos em 
grandes variantes. Delas, a que mais prevalece refere-se aos 
extraterrestres do tipo nórdico, bem conhecido na literatura 
ufológica. São seres altos, com 1,8 m ou mais, de olhos azuis e 
belos como anjos, segundo as testemunhas. Outra variante são as 
entidades que se parecem conosco, mas que necessitam de roupas 
espaciais ou capacetes para permanece-rem em nossa atmosfera. 
Depois temos seres também parecidos com 
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os humanos, mas com uma feição enrugada, a quem chamaremos de 
“velhos”. As outras variações são menos comuns.

O segundo maior grupo do tipo humanoide são os pequenos 
greys. São muitos os relatos onde essas criaturas são citadas, e com 
enorme variação. Alguns usam capacetes ou algum tipo de aparelho 
para respirar, enquanto outros têm traços que lembram insetos. Os 
pequenos greys que não se encaixam no molde clássico constituem 
o terceiro maior grupo de humanoides, os pequenos não greys. As
variantes aqui incluem: homenzinhos verdes, pequenos humanoides

Classe Tipo Variantes

Humanoide (H)

Humano (H) 12

Pequeno grey (PG) 4

Pequeno não grey (PNG) 1

Gigante (G) 7

Não clássico (NC) 4

Animália (A)

Mamífero peludo (MP) 6

Reptiliano (R) 3

Anfíbio (A) 2

Insectoide (I) 3

Aviário (AV) 1

Robóticos (R) 
Metálico (M) 3

Corpulentos (C) 5

Exóticos (E)
Físico (F) 2

Aparição (A) 4

O quadro resultante deste estudo estatístico dos tipos de seres extraterrestres 
já observados nas mais variadas circunstâncias em nosso planeta, dentro ou 
fora de discos voadores. São quatro grandes classes de seres com um total 
de 14 tipos e 72 variantes encontradas e classificadas
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com rosto cheio de pequenos furos, seres muito peludos que se pa-
recem mais com um ser humano do que com um animal e entidades 
com poucos centímetros de altura, que, independente de seu tama-
nho, têm o aspecto humanoide. As entidades extremamente altas ou 
gigantes formam o quarto tipo de humanoides. Uma variável aqui é 
uma criatura com mais de dois metros de altura e três olhos. O quinto 
tipo, chamado de , é um apanhado de todos os seres 
que não se encaixaram em nenhum dos outros tipos. 

A segunda classe de alienígenas, , é composta por cinco 
tipos de seres. Novamente destaco que, apesar de sua aparência animal, 
as ações e comportamentos desses alienígenas estão muito mais pró-
ximos do humano do que de um animal. O primeiro tipo é o mamífero 
peludo, que se diferencia dos humanoides em virtude dos pelos que lhe 
cobrem todo o corpo ou, ao menos, parte visualizada pela testemunha. 
São criaturas parecidas com o pé grande ou yeti, animais com quatro 
patas ou seres com caras de morcego.

O segundo tipo são os , que incluem as criaturas verdes 
com escamas no lugar de pele e grandes olhos ovais, duendes prateados e 
criaturas do pântano. O nome do tipo se refere somente ao fato de as criaturas 
não terem pelo. Já o terceiro tipo, os , é reservado às entidades com 
aspecto de sapo. O nome do tipo se refere ao fato de as criaturas terem a 
pele lisa e nada tem a ver com capacidades respiratórias.

No quarto tipo, insectoides, encontram-se os extraterrestres 
com características de insetos, tronco comprido e olhos multifa-
cetados. Dentro desse grupo, temos as variantes que incluem seres 
com asas, que muitos chamam de fadas, como também gafanhotos 
e louva-deuses. O quinto tipo na classe aviário, 
que compreende criaturas com asas de pássaros. São poucos, mas 
importantes, os relatos sobre eles. 

A próxima classe é chamada de robótic  e está dividida em 
dois tipos de alienígenas. O primeiro tipo, metálicos, são os robôs que 
parecem ser feitos de lata. O segundo tipo eu chamei de corpulentos e 
nele estão os seres androides, que podem ter aparência humana, animal 
ou de robôs com braços e pernas de aparência humana ou apresentando 
uma pele escamosa entram nesse tipo.
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A quarta classe extraterrestre é exótic , que apresenta dois 
tipos. A aparição é constituída por seres fantasmagóricos e 
criaturas não humanas. Sua manifestação não é completa, como se 
metade do corpo, por exemplo, estivesse em outra dimensão. O outro 
tipo exótico chama-se físico, que são seres realmente estranhos, por 
exemplo, em forma de cérebro ou de uma bolha.

para ser consultado e, sempre que necessário, atualizado. Algumas 
entidades podem ser enquadradas em mais de uma categoria e existem 
transições de formas, ou seja, humanoides que agem como robôs e 
humanoides peludos que lembram animais.


