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Resumo: Um embate se apresenta nos dias de hoje em relação ao formato da Terra. O que parecia 

estar resolvido há tempos se apresenta não somente em forma de questionamento, mas também 

como afirmação de alguns grupos organizados através de redes sociais: o formato da Terra não é 

esférico. Nesse sentido, o movimento “terraplanista” ganha força através da tecnologia, uma vez 

que essa possibilita lugares virtuais de interação e compartilhamento de informações entre pessoas 

que colocam à prova verdades científicas estabelecidas. Neste ensaio, a reflexão sobre o movimento 

“terraplanista” se relaciona com o desenvolvimento da Ciência que possibilitou um alicerce sólido 

para a sociedade moderna em seu progresso e sua forma de organização. No entanto, também 

forneceu ao sujeito contemporâneo o poder de confrontar através de verdades individuais, 

instituições estabelecidas como a própria Ciência.       

Palavras-chave: Terra Plana. Ciência. Ciência Moderna. Conhecimento.  

 

Abstract: A clash presents itself these days regarding the shape of the Earth. What seemed to have 

been settled long ago presents itself not only in the form of questioning, but also as a statement of 

some groups organized through social networks: the shape of the Earth is not spherical. In this 

sense, the “flat earth” movement gains strength through technology, since it enables virtual places 

of interaction and sharing of information among people who put established scientific truths to the 

test. In this essay, the reflection on the “flat earth” movement is related to the development of 

science that has provided a solid foundation for modern society in its progress and its form of 

organization. However, it also provided the contemporary subject with the power to confront 

through individual truths, established institutions such as Science itself.       
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1 INTRODUÇÃO 

 

Se alguém te dissesse que o formato do seu cachorro é redondo, você ficaria muito bravo 

pela falta de gentileza da outra pessoa em apontar o sobrepeso do seu animal de estimação, ou 

apenas pensaria que o outro talvez estivesse tendo algum devaneio ou alguma confusão psicológica. 

Para desmentir a afirmativa, além de poder observar a alegria manifesta no balançar do rabo, é 

possível perceber as extremidades do corpo do seu Canis lupus familiaris, até onde vai, e onde 

termina a extensão do corpo peludo. Mas, se tivéssemos como perguntar a pulga que tanto 

incomoda seu companheiro o tamanho real de sua morada, talvez a resposta ficaria um pouco mais 

difícil.    

Uma questão que até então parecia estar resolvida ressurge a partir da afirmação que o 

entendimento científico tradicional está errado em relação ao formato da Terra. Posto isto, para 

compreendermos a rejeição em relação à forma redonda da Terra é necessário retomarmos ao 

caminho que demonstra a consolidação dessa máxima.  

A vastidão do céu e seus formatos é algo que já intrigava as civilizações antigas, como os 

gregos e os sumérios. O formato da Terra esférica é um saber que se apresenta em diferentes 

filósofos gregos, tendo cada qual uma ideia diferente de como seriam essas condições. A ideia de 

que seria um disco flutuando sobre a água ou uma esfera em que apenas sua parte superior seria 

habitada, eram algumas das possibilidades pensadas (CASANOVA; da SILVA, 2020). 

Essa Terra com formato esférico que conquista uma sólida explicação empírica com o 

experimento de Erastóstenes, o qual conseguia até mesmo com uma certa precisão estimar o 

tamanho da Terra, vê sua forma ser achatada com a chegada da Idade Média. A partir de 

interpretações bíblicas como base para compreender o formato da Terra, teólogos compartilhavam a 

interpretação da Terra como sendo um disco redondo coberto por uma doma (CASANOVA; da 

SILVA, 2020). Porém, com a época das grandes navegações, era anunciada a necessidade de um 

conhecimento que não poderia estar preso a interpretações de um texto sagrado. 

No final do século XV onde o sucesso das navegações europeias era evidente, rotas 

comerciais tinham sido estabelecidas entre a Europa e Índia, e a possibilidade da conquista de novos 

territórios era iminente. O avanço da mercantilização se apoiava em um conhecimento que buscava 

sua fonte no estudo objetivo das estrelas. Deste modo, a observação dos astros já apresentava sinais 

de uma revolução científica que cortaria de vez o contato com os deuses em razão de um saber que 

se elevaria a um patamar superior. 

O desenvolvimento da Modernidade acontece sobre bases científicas que delimitam o 

conhecimento à objetividade da natureza através de métodos empíricos e racionais. As ciências 
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modernas apresentavam para a sociedade europeia uma solidez tão grande através de um 

conhecimento verificável e explicativo, que a condição para uma área de estudo ser considerada 

Ciência, essa deveria se utilizar dos mesmos métodos estabelecidos (DILTHEY, 2010).   

Nesse sentido, o caminho aberto por Galileu através de um estudo empírico dos astros que 

se utilizava de telescópios para a observação de planetas (FEYERABEND, 1977), já possibilitava a 

visualização dos planetas e assim, seus formatos esféricos. Os estudos sobre a gravidade de Newton 

e a teoria da relatividade de Einstein que se desenvolveram posteriormente, marcaram avanços de 

uma Ciência que não tinha mais como novidade o formato esférico da Terra. 

A chegada da guerra fria apresentava além de ameaças atômicas, uma corrida espacial entre 

americanos e soviéticos. De ambos os lados foguetes e satélites foram lançados pretendendo 

conseguir imagens de diferentes lugares da Terra. Já era possível então através de fotografias 

mostrar qual o formato do globo terrestre (OLIVEIRA,2021). Em 1969 os Estados Unidos 

conseguem então enviar uma expedição de homens a Lua e pela primeira vez o homem conseguiu 

ver com seus próprios olhos a Terra de longe. 

Desde então, o que parecia estar enterrado sobre camadas e mais camadas de evidências, 

desde experimentos da Grécia Antiga ou nítidas fotografias de satélites espaciais, até o 

funcionamento do tráfego aéreo e marítimo, retorna não somente enquanto dúvida. Porém, como 

uma afirmativa sobre o formato do globo se faz presente: a Terra é plana!  

 

 

2 O RETORNO À TERRA PLANA 

 

Quando apresentada a ideia da Terra plana desconsiderando as teorias medievais que tinham 

como pressuposto a ideia de Deus, é possível encontrar um livro de Samuel Rowbotham publicado 

em 1881 sobre o título “Astronomia Zetética – A Terra não é um globo”. A obra tinha como 

objetivo refutar os cálculos de Erastóstenes e fornecer bases científicas para as interpretações 

literais da Bíblia. Porém, a fragilidade dos argumentos apresentados pelo autor não possibilitava o 

mínimo abalo ao sólido conhecimento moderno. 

Já no século XIX é criada por Samuel Shenton a International Flat Earth Research Society 

(Sociedade Internacional de Pesquisa de Terra Plana) no ano de 1959. A sociedade que possuiu sede 

no Reino Unido e nos EUA, não alcançou nenhum feito significante, como também, não tinha 

nenhum reconhecimento público. Portanto, no ano de 2001 resolveram encerrar as atividades. 
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No entanto, a ideia de uma Terra plana que parecia ter se esvaído com a decadência da 

sociedade, ressurge com força total depois do ano de 2010. Se utilizando do nome oficial da antiga 

sociedade, diversos conteúdos foram lançados na internet no formato de textos e vídeos 

confirmando a velha suposição medieval sobre o formato da Terra, tornavam-se fenômenos da 

internet. Em 2018 já com a consolidação de grupos “terraplanistas” é lançado o livro “100 provas 

que a Terra não é um objeto giratório”. No mesmo ano mais de 200 pessoas se reúnem em 

Birmingham, na Inglaterra para discutir a teoria da Terra plana onde fica definido por esse grupo 

que a gravidade não existe (REDAÇÃO, 2018). 

Em 2019 foi realizado no Brasil a primeira convenção de Terra plana, a “FlatCon”. O evento 

que contava com um número em cerca de 400 pessoas (PRADO, 2019), oferecia ao público a 

conferência de 10 palestrantes que tinham como principal semelhança, a divulgação de seus 

conhecimentos através do YouTube. Mas nenhum desses fatos assusta tanto sobre o tamanho da 

Terra plana quanto uma pesquisa divulgada pelo DataFolha, que revelava em seus resultados que 

7% da população brasileira, algo projetado em torno de 11 milhões de pessoas, acredita que a Terra 

é plana (REDAÇÃO, 2019).  

Diante do ressurgimento da teoria da Terra plana, algumas questões que pareciam estar 

resolvidas começam a aparecer em um horizonte próximo. As Ciências que forneceram ao homem 

europeu moderno um domínio sobre a natureza e sobre as coisas que se apresentam nela, são 

confrontadas atualmente, por um bando de “youtubers” e “influencers” que podem afirmar com 

toda razão: a Terra é plana! Sendo assim, como é possível que em pleno século XXI a majestosa 

Ciência, que guarda as todas as verdades sobre o mundo, que fornece as bases de um mundo 

tecnológico, pode ser confrontada por meros mortais em uma de suas descobertas mais basilares? 

 

  

3 O CASTELO 

 

Quando nos propomos a investigar o fenômeno da Terra plana enquanto o ressurgimento de 

uma antiga ideia que faz contraposição as explicações estabelecidas pelas ciências hegemônicas, 

devemos olhar não somente para a questão em si. É preciso também olhar para o que se apresenta 

por detrás. No embate entre as leis formalizadas pela Ciência contra as explicações dos 

"terraplanistas", o que parece estar em disputa é a legitimidade do conhecimento que expressa a 

verdadeira forma da Terra. Nesse sentido, o conhecimento se apresenta em abertura, visto que, esse 

embate manifesta um confronto que coloca em questionamento uma verdade estabelecida. 
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No entanto, para questionar como essa Ciência pode ser confrontada nos dias de hoje, 

mesmo com todos seus resultados evidenciados em nosso mundo, talvez seja interessante olhar para 

a trajetória do conhecimento até o alcance de seu lugar superior sobre os outros saberes. O 

conhecimento que pode ser hoje colocado em questão, manifestava através da Ciência a fonte única 

para se alcançar a verdade. No entanto, a relação entre Filosofia e Ciência pode revelar caminhos 

interessantes para nossa análise.  

Na Grécia Antiga o sentido da palavra filosofia significava “ciência”.  Nesse sentido, o 

acento agudo colocado por Platão nessa palavra remetia a um movimento reflexivo permanente, 

qual seja, filosofar (GADAMER, 1976). Também trazia o significado do amor ao belo e o interesse 

por questões teóricas. No entanto, o modelo socrático de Platão também “abriu o caminho real, 

através do qual a filosofia converteu, no Ocidente, na regina scientiarum, a suprema ciência” 

(GADAMER, 1976, p. 81).  

Platão considerava que todos os saberes no geral necessitavam de uma fundamentação. 

Dessa forma, a ideia do bem estava no lugar mais alto do saber. Aristóteles no que lhe concerne, 

elabora o pensamento de uma filosofia primeira, afastada do bem prático, mas que ainda manifesta 

a ideia de um saber supremo (GADAMER, 1976). Porém, o declínio do mundo grego abriu portais 

para longos anos onde o lugar mais alto de todas as coisas seria Deus.  

Na Idade Média o cristianismo se apresentava como base para o desenvolvimento do 

conhecimento. Deste modo, o que se manifestava à consciência eram apenas formas de mundo, uma 

vez que, o reino dos Céus não era na Terra (DILTHEY, 2010). Após séculos de um domínio 

religioso cristão, uma nova transformação iria abalar os alicerces metafísicos desse reino e 

apresentar um novo modelo de homem. Destarte, na “medida em que as ordens feudais, a divisão da 

cristandade sob o papa e o imperador, se desprenderam, surgiu a sociedade europeia mais recente, 

em meio a ela, o homem moderno” (DILTHEY, 2010, p.401). 

O século XVII apresenta uma ruptura com conhecimento medieval. Uma nova ideia de 

ciência que ia se formando, alcançou sua primeira fundamentação teórica nesse período. A partir da 

mecânica de Galileu foi iniciada uma ciência que se separava das bases de uma filosofia primeira. 

Através da introdução da descrição e das análises matemáticas dos fatos, a formulação por Galileu 

das leis mecânicas, que difundiu seus processos para diferentes campos, foi alcançada sobre a 

renúncia do conhecimento das substâncias. (GADAMER, 1976). Ao se distanciar das aparências, 

uma nova ideia de lei natural poderia ser estabelecida. 

 

Galileu submeteu a natureza uma construção matemática e obteve assim um novo 

conceito de lei natural. A investigação das leis naturais sobre a base da abstração 
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matemática, e sua verificação através do medir, do pesar e do contar, se encontra 

na origem das ciências naturais modernas. Ela possibilitou a plena aplicação da 

ciência para a reelaboração técnica da natureza voltada para fins humanos, que 

caracteriza nossa civilização atual, numa medida planetária. Foi, especialmente, a 

ideia de método, ou seja, assegurar a via do conhecimento, através do ideal 

superior de certeza, o que deu validez a um novo conceito de unidade de saber e 

conhecimento, que já não se encontrava em uma conexão evidente com nosso 

antigo conhecimento do mundo (GADAMER, 1976, p. 92). 

  

O rompimento com a metafísica se apresentava como uma das bases para o desenvolvimento 

da ciência moderna, a qual manifestava o abandono da pretensão de alcançar um saber absoluto. 

Tendo como principal alicerce a razão, tal conhecimento não se comparava a nenhuma outra 

categoria do saber, pois a “ciência moderna desenvolveu estruturas matemáticas superiores a tudo 

quanto já existiu em matéria de coerência e generalidade. ” (FEYERABEND, 1977, p. 86). 

O sucesso da Ciência Moderna possibilitava um novo modelo de organização social. A 

partir das ideias iluministas de igualdade e liberdade aliadas a uma Ciência fundamentada na razão, 

a sociedade europeia manifestava no século XIX o modelo de uma civilização evoluída a partir do 

abandono dos mitos e da metafísica, que deveria ser referência para todo o mundo. Deste modo, a 

Ciência Moderna que possibilitou ao homem moderno europeu o domínio da natureza e dos povos, 

se afastou cada vez mais de um saber que poderia ter morada além da superficialidade da matéria.  

Uma última síntese visando estabelecer um único sistema de pensamento filosófico foi 

pretendida por Hegel. Assim sendo, o desejo pelo universal encontra que encontra sua finitude, põe 

em questão a Filosofia como um saber superior que estaria acima das próprias evidências positivas. 

Após o fim da síntese hegeliana e da decadência de seu pensamento, se inicia um novo tempo, a 

época da Ciência (GADAMER, 1976), com “C” maiúsculo. 

No século XX se apresenta uma pergunta fundamental que coloca em questionamento o elo 

entre Filosofia, que um século antes experimentara a perda da importância pública, e ciência 

(GADAMER, 1976). Em uma sociedade fundamentalmente estruturada a partir das bases modernas, 

onde o conhecimento empírico se apresenta enquanto base de um caminho seguro para o progresso, 

existiria ainda espaço para uma Filosofia, ou apenas para uma teoria da ciência?  

 

 

4 RETORNO À TERRA PLANA 

 

Chegamos então no século XXI em que os avanços possibilitados pela Ciência são 

evidenciados por todos os lados. A não ser que tenhamos objetivos semelhantes aos de Sebastião 
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Salgado no desenvolvimento da obra Gênesis (2013), é possível se deparar com algo criado a partir 

das bases científicas modernas. A estrutura de nossa sociedade apresenta uma tecnologia em pleno 

desenvolvimento que alicerçada nas bases empíricas da Ciência amplia cada vez mais sua presença 

e seu controle na existência. 

A internet enquanto um lugar de relacionamentos virtuais, possibilitou que redes sociais 

estabeleçam seu alcance por quase todo mundo. Atualmente a utilização de programas e aplicativos 

virtuais se estende para diferentes âmbitos de nossa experiência humana, desde o momento em que 

precisamos nos deslocar de um lugar a outro, até em nossas conversas. Deste modo, é necessário 

destacar que toda essa trajetória que evidencia o avanço da estrutura virtual sucessora de uma era 

analógica, se fundamenta no conhecimento científico tradicional, qual seja, mecânico, moderno e 

positivo. As criações e os inventos tecnológicos são novidades de uma velha teoria.  

Nesse contexto de tecnologização da experiência, o ímpeto de alcançar o conhecimento 

enquanto verdade se apresenta para o sujeito com total certeza de si. A existência do sujeito 

contemporâneo se estende a outra dimensão, que revela um mundo virtual onde a presença do outro 

pode ser percebida sem necessariamente estar perto fisicamente. Esse lugar de compartilhamento de 

conteúdo possibilita o alcance a diferentes informações, fundamentadas ou não sobre uma 

comprovação empírica.  

Nessa conjuntura se apresenta o movimento “terraplanista”, que alcançou seu destaque e 

atingiu um número considerável de adeptos ao retomar com uma teoria que fora esquecida, a qual 

divergia da Ciência tradicional. Talvez Feyerabend não imaginasse, quando escreveu a obra “Contra 

o método” em 1975, que em menos de 50 anos após seu escrito contra o domínio de uma única 

metodologia para o desenvolvimento do conhecimento, iria surgir uma ideia tão radical a respeito 

do formato da Terra que colocaria em dúvida uma verdade encerrada por tantas evidências. 

No caso dos “terraplanistas” podemos perceber que os saberes do grupo, majoritariamente, 

se apresentam através de conteúdos midiáticos, como vídeos, podcasts e textos, que não possuem 

nenhuma semelhança com o rigor metodológico utilizados pela Ciência. No entanto, se utilizam da 

estrutura possibilitada através das ciências tradicionais para sua própria manutenção e crescimento. 

O compartilhamento de informações e conteúdos relacionados a esse tipo de ideia se apresenta 

fortemente na internet. Também não há surpresas e nem ironia, quando um palestrante da 

conferência da Terra plana utiliza um Uber, que é guiado pelo através do GPS pelo Waze, para 

chegar até o local de sua apresentação. 

Poderíamos então pensar que a ideia da Terra plana e todo seu movimento não faz frente e 

nem abala as estruturas estabelecidas a partir da Ciência. No entanto, seria ingenuidade acreditar 
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que esse movimento seria algo isolado. Diante desse mundo tecnológico uma crise de identidade se 

arrasta no Ocidente. A busca pela afirmação do “eu” desvela uma trajetória que pode se apresentar 

como sentido da própria existência. Por trás dessa procura incessante para atingir a confirmação do 

si mesmo, é possível perceber um crescimento desgovernado do sujeito, enquanto indivíduo que 

detém o conhecimento verdadeiro. As informações propagadas de maneira tendenciosa, distorcendo 

radicalmente as características de um acontecimento são levadas ao público através de uma tela de 

uso próprio, que cabe no bolso.  

Esse conhecimento que se propaga em alta velocidade, que não necessita de análises críticas 

nem mesmo filtros metodológicos, apresenta um terreno fértil para solidificar verdades que se 

distanciam das pretensiosas leis científicas. Dentro dessa erupção de informações, ideias de 

extrema-direita, conspirações, Fake News, discursos de ódio, campanhas antivacinas e Terra plana 

podem ser percebidas em um amplo crescimento. 

A Ciência não possui mais seu lugar superior inabalável como evidenciava seus feitos em 

uma Belle Epoqué. Suas verdades podem ser agora questionadas através do ímpeto do grande 

senhor “eu mesmo”, que desenvolve seus conhecimentos a partir das informações recebidas via 

WhatsApp. A afronta a Ciência que se apresenta no movimento “terraplanista” se relaciona também 

com emergentes movimentos antidemocráticos, que colocam em dúvida a democracia ocidental. 

Algumas bases estabelecidas na Modernidade hoje parecem ser colocadas em questionamento sobre 

a necessidade de sua presença. Por mais sólidas que pareçam as escoras de madeira, não tornam 

uma colônia de cupim menos perigosa. 

 

 

5 OS CÃES LADRAM E A CARAVANA PASSA 

 

A Ciência que alcançou na modernidade o lugar de verdade enquanto um conhecimento 

sistemático, estabelecido a partir da investigação da natureza através da observação objetiva e de 

experimentos, se apresenta enquanto base epistemológica para o progresso de uma tecnologia em 

pleno desenvolvimento. Todo esse conhecimento científico tradicional que se desenvolveu em 

correlação às transformações de um mundo globalizado, tecnológico e capitalista, foi estabelecido 

enquanto conhecimento neutro. Sem tomar partido para o lado do “terrasplanistas”, mas a 

neutralidade, a pureza do conhecimento enquanto um avanço determinado apenas pelo avançar da 

Ciência, pode hoje ser questionado. 
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Sabemos que todo esse desenvolvimento da Ciência possui uma marca fundamental na 

própria experiência. Nesse sentido, um conhecimento não se faz separado da própria experiência 

humana. O conhecimento é experiência. E como toda experiência ele se faz de carne, osso, intriga, 

negociações, interesses, poder e paixões. Por mais verificáveis que sejam os métodos empreendidos 

pela Ciência na demonstração positiva dos objetos, o conhecimento não se faz independente de nós. 

Deste modo, quando olhamos para o desenvolvimento da Ciência Moderna com uma visão mais 

aberta, é possível perceber características marcantes que fundam esse conhecimento, como sua cor, 

sua geografia, seu gênero, sua classe social e seus interesses. 

No entanto, isso não quer dizer que o caminho de resposta ao ímpeto cientificista seja 

invalidar todas as verdades e resultados estabelecidos pela Ciência. Sua metodologia baseada na 

evidência positiva dos fatos e na experimentação possui suas bases bem estabelecidas para o 

desenvolvimento de um conhecimento que reduz o real. Porém, tais bases de um conhecimento 

verificável não conseguem explicar a totalidade que se abre quando consideramos o que está além 

do experimento, qual seja, a vivência do cientista de estar fazendo o experimento. Deste modo, a 

experiência não se limita a capacidade humana de racionalização. A própria experiência de ler esse 

artigo, por exemplo, escapa a qualquer sistematização objetiva.   

A Ciência moderna através de seus métodos possibilitou um avanço técnico capaz de 

transformar e dominar a natureza. No entanto, quando nos deparamos com questões que colocam a 

verdade científica em cheque através de um “negacionismo” explícito, percebemos 

contemporaneamente que o sujeito moderno não está preso a um res cogitans. O conhecimento 

científico baseado no objeto, que se apresenta como a base de um mundo técnico moderno, 

alcançou o lugar da verdade através de seus métodos. Todavia, essa Ciência que possibilitou a 

construção de foguetes espaciais que chegassem na lua, ao transformar tudo em objeto como até o 

próprio humano, se esqueceu de algo valioso, nós mesmos.      

A separação entre sujeito e o objeto que marca a Modernidade revela um limite em suas 

possibilidades. Ao enxergar tudo enquanto objeto através de uma suposta neutralidade, a razão 

humana consegue explicar o que está sendo manipulado, ou seja, o objeto de estudo. Entretanto, em 

um caminho diferente da rigorosa objetividade, quando se coloca em questionamento a própria 

experiência que possibilita o estudo científico de um determinado objeto, essa dicotomia entre razão 

e matéria, sujeito e objeto, se expande. Quando a experiência é colocada em questão, o que se 

revela como o questionado, apresenta aquilo que não é objeto. O que se revela é aquilo que nós 

somos, a nossa própria vida.   
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Por mais que empiricamente a Terra tenha o formato esférico e isso possa ser comprovado, 

não se encerra a possibilidade que essa afirmação possa ser confrontada na experiência de um 

sujeito contemporâneo que acredita que o seu conhecimento, baseado em fontes e métodos próprios, 

é a verdade. O conhecimento não está enrijecido em leis imutáveis, ele se apresenta na própria 

experiência do conhecer, que não se reduz a racionalidade. A Ciência tomou o lugar de Deus como 

o centro do universo, e paradoxalmente ofereceu ao sujeito moderno, através das ferramentas 

tecnológicas, a possibilidade de questioná-la. Deste modo, a Terra plana existe ou não? 

O formato esférico da Terra pode ser explicado pela Ciência. Porém, tentar provar a não 

existência da Terra plana para os “terraplanistas”, pode ser tão eficiente como tentar arrancar para 

sempre as pulgas do seu cachorro.  
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