
 

Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual,                               

escreva um texto opinativo sobre a Teoria da Terra Plana. Lembre-se de construir seu texto                             

expondo sua opinião, de acordo com a estrutura textual pedida.   

TEXTO I 

Teoria da Terra Plana está cada vez mais popular 

A ciência já comprovou que a Terra é redonda (seu formato é o de um esferóide oblato). Além disso, existem                    

provas do formato esférico da Terra como experimentos físicos, fotos de satélites e viagens espaciais. Mas,                

ainda assim, algumas pessoas defendem que o nosso planeta é plano - algo parecido com o formato de uma                   

pizza ou uma moeda. 

O movimento terraplanista ganhou força a partir de 2014, tornando-se um fenômeno da internet. O assunto                

começou a ser discutido em vídeos do Youtube e em grupos de Facebook dos Estados Unidos. Um dos maiores                   

propagadores do movimento é o norte-americano Eric Dubay, autor do livro 200 Provas de que a Terra não é                   

uma Bola Giratória. 

"O horizonte sempre se afigura perfeitamente plano 360 graus ao redor do observador independentemente de               

altitude. Todas as filmagens amadoras de balão, foguete, avião e drones mostram um horizonte completamente               

plano acima de 20 milhas de altitude. Apenas a NASA e outras agências espaciais governamentais mostram                

curvatura em suas fotos e vídeos falsos", escreve Dubay em sua prova número 1. 

Os cientistas já refutaram essas evidências e as classificaram como pseudociência. Apesar de usar o raciocínio                

lógico, Dubay não chega a conclusões por métodos científicos. Perceber a Terra como plana não quer dizer que                  

ela realmente deve ser plana. 

Disponível em: 
<https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/ciencia---teoria-da-terra-plana-esta-cada-vez-mais-popular.htm?cmpid=copiaecola

>. Acesso em: 19 jun. 2019. 
TEXTO II 

Quem são e o que pensam os brasileiros que acreditam que a Terra é plana 

"Globalista, Terraplanista ou neutro?". "Você consegue provar que a Terra é um globo, uma bola?". "Você tem                 

conhecimento de que o Sol e a Lua estão próximos da nossa Terra e 'dentro' da nossa atmosfera, (ou no                    

firmamento) e são menores, bem menores que a Terra?" 
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É com perguntas como estas que grupos brasileiros de "terraplanistas" - pessoas que acreditam que a Terra é                  

plana - no Facebook avaliam a solicitação de entrada de um novo membro no fórum virtual. Na rede social, há                    

pelo menos 30 grupos do tipo em português. 

Há também diversas páginas sobre o tema no Facebook - a maior delas, "A Terra é plana", tem mais de 77 mil                      

membros. Os terraplanistas também estão no YouTube, com vários canais dedicados a mostrar experimentos e               

discutir o que chamam de "falácias" dos "globalistas" - e versões alternativas para a explicação de fenômenos                 

como fusos horários, estações e eclipses. 

No final de agosto, os movimentos que negam o formato em globo da Terra ficaram em evidência nos Estados                   

Unidos por apontar supostas "falhas" nas explicações sobre o eclipse solar total que percorreu 113 quilômetros                

no país. 

Apesar de discordâncias internas nestes grupos, em geral, os terraplanistas acreditam que a Terra é coberta pelo                 

"firmamento", em formato de domo; Sol e Lua fariam seus percursos dentro deste espaço, e seriam corpos                 

muito menores do que acreditam os "globalistas"; já a Antártida ocuparia as bordas do disco da Terra. 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41261724>. Acesso em: 19 jun. 2019. 
TEXTO III 

 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41261724>. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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