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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o discurso terraplanista para, a partir 

dele, compreender a estrutura discursiva das teorias da conspiração e a sua relação 

com outros aspectos sociais na formação da crença. A pesquisa é focada em teorias 

da conspiração voltadas para o negacionismo científico e a promoção das 

pseudociências, mas também faz referências a outros tipos de teorias da conspiração. 

O estudo de caso escolhido – o da Terra Plana – teve, como corpus de análise, 15 

vídeos postados na página @FlatEarthStationary do Facebook. A escolha do 

Facebook como rede e da referida página se deu pelo maior engajamento quando 

comparadas a outras redes sociais, perfis e páginas de conteúdo semelhante. As 

postagens foram analisadas com base na semiótica greimasiana e na semiose 

hermética de Eco. Em função da pandemia da Covid-19, o período de postagens 

escolhido para análise foi entre janeiro de 2019 e maio de 2021, cobrindo assim 

períodos semelhantes antes da pandemia e durante seu curso, já que acontecimentos 

como uma pandemia costumam atrair a atenção dos conspiradores e poderiam 

influenciar o corpus. A estrutura discursiva foi relacionada com outros aspectos de 

influência na formação da crença, como: educação, cultura, acontecimentos 

sociopolíticos e aspectos comportamentais do indivíduo. Os vídeos com duração de, 

aproximadamente, dois minutos a uma hora foram analisados individualmente e, 

posteriormente, foi apresentada uma síntese, destacando a formação da arquitetura 

discursiva de uma teoria da conspiração – seus principais elementos textuais, gráficos 

e sonoros, e como eles se relacionam no processo construtivo da crença. Foram 

encontrados 21 elementos considerados de relevância, posteriormente classificados 

em quatro grupos. Nas considerações finais, mostramos o imbricamento dessa 

estrutura discursiva com os outros aspectos de influência na formação da crença, 

indicando - por meio da formação de um ecossistema - onde as questões discursivas, 

comportamentais, educacionais/culturais, e sociopolíticas se encontram e como se 

retroalimentam na condução do indivíduo à assinatura do contrato de veridicção e no 

fortalecimento da crença em teorias da conspiração voltadas para o negacionismo 

científico. 

 

Palavras-chave: Teoria da Conspiração. Terra plana. Negacionismo científico. 

Semiótica greimasiana. Semiose hermética.  



 

ABSTRACT 

 

The present dissertation analyses the flat Earth discourse to understand the discursive 

structure of conspiracy theories and its relationship with other social aspects in the 

formation of belief. The research focuses on conspiracy theories targeting scientific 

denialism and promotion of pseudoscience, but it also references other types of 

conspiracy theories.  The chosen case study – Flat Earth – includes 15 videos posted 

on @FlatEarthStationary Facebook´s page. Facebook was chosen for being the social 

network with greatest engagement in the flat Earth theory when compared to other 

social networks. The posts’ analyses are based on Greimasian semiotics and Eco's 

hermetic semiosis. The analysis comprises posts from January 2019 to May 2021, thus 

seeking to cover similar periods before and after the outbreak of the Covid-19 virus. 

Events such as a pandemic usually attract the attention of conspirators and could alter 

the corpus. The discursive structure was also related to other aspects that influence 

the formation of belief, such as education, culture, sociopolitical events, and individual 

behavioral aspects. The videos - lasting from two minutes to one hour - were analysed 

individually and, later, a synthesis was presented highlighting the discursive 

architecture of a conspiracy theory. Textual, graphic, and sound elements, as well as 

their relationship with the belief construction process were analyzed. The discursive, 

behavioral, educational, cultural, and sociopolitical issues of belief formation are 

indicated in a summary table, as well as how these elements feed back into the 

individual's conduction to signing the viridity contract. 

 

Keywords: Conspiracy Theories. Flat Earth. Scientific denial. Greimasian semiotics. 

hermetic semiosis 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A negação da Ciência e a ascensão das chamadas pseudociências – ou teorias 

supostamente científicas, mas sem comprovação metodológica – é algo recorrente na 

história da humanidade. Algumas surgem e desaparecem sem grandes alardes, a 

ponto de mal sabermos que existiram, como o Milenarismo 20121, que dizia que o 

mundo acabaria naquele ano. Outras pseudociências se perpetuaram, muitas vezes 

sem grandes influências na vida cotidiana ou nos relacionamentos de quem nelas 

creem, como efeitos das fases da Lua no comportamento humano ou terapia de 

cristais. Já outras podem levar a efeitos colaterais graves, principalmente quando 

aliadas a teorias da conspiração, que é o que veremos neste estudo.  

Em O mundo assombrado por demônios (1995), Sagan e Druyan afirmam que 

tanto a Ciência quanto a pseudociência são suscetíveis a erros, mas o principal 

elemento que as diferencia é o método, ao qual a pseudociência demonstra total 

desprezo. Justamente por esse desprezo ao método é que a pseudociência tem 

facilidade em esconder suas falhas, parecendo assim mais atrativa ao cidadão comum, 

pois tende a apresentar mais "certezas" do que a Ciência real. 

 

A pseudociência é distinta da Ciência errônea. A Ciência avança com os 
enganos e vai eliminando um a um. Chega-se continuamente a conclusões 
falsas, mas se formulam hipóteses de modo que possam refutar-se. 
Confronta-se uma sucessão de hipóteses alternativas mediante experimento 
e observação.... Possivelmente a distinção mais clara entre a Ciência e a 
pseudociência é que a primeira tem uma apreciação muito mais 
pormenorizada das imperfeições humanas e a falibilidade que a 
pseudociência (ou revelação “inequívoca”) ... O método, embora seja 
indigesto e espesso, é muito mais importante que os descobrimentos da 
Ciência (SAGAN e DRUYAN, 1995, posição 424-455).  

 
Para Sagan e Druyan (1995, posição 424-455), a atratividade da pseudociência 

se dá por ela aparentemente fornecer explicações e certezas para todos os problemas 

e por contar histórias palatáveis (mesmo que misteriosas), muitas vezes repletas de 

lacunas ou amarrações duvidosas. Com essas características, a pseudociência 

 

1 Milenarismo 2012 foi um movimento que apareceu na mídia próximo do ano de 2012, alegando que o dia 21 de 

dezembro daquele ano seria marcado pelo fim do mundo, baseado em uma interpretação de um antigo texto 

Maia. Essa e outras crenças semelhantes fazem parte do chamado Milenarismo Moderno, uma corrente baseada 

em movimentos religiosos antigos chamados milenaristas, descritos por Hobsbawn e Cohn. Tais movimentos 

acreditavam que transformações fundamentais no mundo ocorreriam a cada mil anos. Fonte: COUTINHO, João 

Pereira. O milenarismo pós-moderno é semelhante ao milenarismo antigo. Vaidade, tudo é vaidade. Folha de 

S.Paulo. 03/02/2012. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/17968-viver-sempre-tambem-

cansa.shtml Acesso: 23/05/2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/17968-viver-sempre-tambem-cansa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/17968-viver-sempre-tambem-cansa.shtml
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frequentemente consegue espaço na mídia, em reportagens sobre tratamentos de 

saúde alternativos, colunas de horóscopo, dentre outras abordagens.  Sagan e Druyan 

já observavam essa relação da pseudociência com a mídia na década de 1990, antes 

mesmo do surgimento das redes sociais. Ao longo da obra O mundo assombrado por 

demônios (1995), eles trazem diversos exemplos de coberturas midiáticas de 

supostas aparições de Ovnis (objetos voadores não identificados), rituais de bruxaria 

ou exorcismo, desaparecimentos de navios e aviões em áreas creditadas a 

civilizações perdidas, dentre outros. 

Para facilitar a análise proposta neste estudo, separamos as pseudociências 

em dois grupos, a partir da intensidade dos possíveis efeitos colaterais naqueles que 

creem nelas. Quando falamos do primeiro grupo – que aguardou o fim do mundo em 

2012 e que voltou à sua vida cotidiana no dia 1º de janeiro de 2013, ou que acredita 

que ter uma pedra de determinada cor ao lado da cama pode ajudar a trazer dinheiro 

ou um novo amor, estamos tratando quase sempre de pequenas decepções, 

normalmente sem grandes efeitos colaterais na vida das pessoas quando suas 

expectativas não são alcançadas. Aqui, é importante ressaltar que, ao citar crenças 

sem grandes efeitos colaterais, estamos excluindo da argumentação aquelas pessoas 

que têm algum transtorno social ou psicológico e que transformem essas pequenas 

crenças em obsessões. 

Quando falamos em pseudociências com efeitos colaterais mais intensos, 

essas costumam estar – mas não obrigatoriamente – atreladas às chamadas teorias 

da conspiração ou conspiracionistas, que possuem estruturas discursivas que 

contribuem para tornar mais graves os efeitos colaterais da crença em pseudociências. 

Thabo Mbeki – presidente da África do Sul entre 1999 e 2008, por exemplo, acreditava 

em teorias da conspiração relacionadas à Aids, sendo a África do Sul um dos países 

mais atingidos pela doença no mundo. As crenças do presidente fizeram com que 

fossem tomadas decisões governamentais que agravaram ainda mais o quadro da 

doença naquela nação2.  

 

2  As polêmicas decisões de Mbeki foram pauta de diversas reportagens na época.   

Mbeki é acusado de dificultar o combate à aids. Folha de S.Paulo. 08/04/2001. Disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0804200117.htm  Acesso: 04/08/2021.   

Conferência sobre Aids é marcada por polêmica. BBC Brasil. 10/07/2000. Disponível em 

https://www.bbc.com/portuguese/omundohoje/omh00071004.htm  Acesso: 04/08/2021. 

BOYLE, Brendan. Mandela repudia opinião de Mbeki sobre aids. Portal Terra, Boa Saúde. 2000. Disponível em  

https://www.boasaude.com.br/noticias/1039/mandela-repudia-opiniao-de-mbeki-sobre-aids.html  Acesso: 

04/08/2021 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0804200117.htm
https://www.bbc.com/portuguese/omundohoje/omh00071004.htm
https://www.boasaude.com.br/noticias/1039/mandela-repudia-opiniao-de-mbeki-sobre-aids.html
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No caso do movimento antivacina e do negacionismo da gravidade da Covid-

19, por exemplo, as reações que encontramos baseadas nessas crenças podem levar 

milhares de pessoas à morte pela recusa das vacinas, ou até por não acreditar na 

existência da doença. Beltrão et al. (2020) analisa dados do Ministério da Saúde sobre 

22 vacinas, mostrando que a cobertura vacinal no Brasil entre 2015 e 2019 registrou 

variações de queda entre 7% e 71%, conforme o tipo de imunizante contabilizado. A 

concentração maior dessa queda ocorreu em crianças entre 0 e 6 anos, e atingiu 

famílias de todas as faixas de renda e níveis de escolaridade dos pais.  

Segundo Beltrão et al., os principais motivos foram o desconhecimento da 

segurança e da eficácia da imunização; o receio de efeitos adversos; a desconfiança 

da seriedade da indústria farmacêutica e a opção por modos alternativos de vida. Os 

Estados Unidos teriam apresentado resistência semelhante, trazendo como 

consequência da queda vacinal o aumento dos registros de diversas doenças, como 

o sarampo, que ressurgiu após 14 anos de ter sido erradicado nos EUA (BELTRÃO et 

al, 2020). 

Vacinas, Covid-19 e colocações de sistemas eleitorais sob suspeita sem uma 

investigação oficial costumam ser creditadas a teorias da conspiração baseadas em 

algum plano de dominação do mundo. À CoronaVac – vacina contra a Covid-19 de 

origem chinesa e fabricada no Brasil pelo Instituto Butantã, em São Paulo - foram 

atreladas diversas conspirações, como a de que ela seria capaz de alterar o DNA ou 

de que haveria nela um chip que seria injetado nos que se vacinassem e que, a partir 

daí, os chineses poderiam monitorar os vacinados, inclusive alterando seus 

comportamentos3.  

Até o milionário norte-americano Bill Gates foi acusado de ser um dos 

responsáveis pela suposta implantação dos tais chips4. A existência de um grupo 

secreto com o intuito de dominar o mundo é a base da maioria das teorias da 

conspiração (ECO, 2015 [1990]).   

 

3  ROSSO, Larissa. "Mudar o DNA", "controle por chip" e "enzima do demônio": confira as respostas de 

especialistas para fake news de vacinas ". Gazeta Zero Hora. 22/12/2020. Disponível em: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/12/mudar-o-dna-controle-por-chip-e-enzima-do-demonio-

confira-respostas-de-especialistas-para-fake-news-de-vacinas-ckj0dcq0r0001017wqnp9r3d3.html  Acesso: 

24/09/2021 
4 VASCONCELOS, Rosália. Culpa do Bill Gates? Como nasceu a fake news da vacina com chip de magnetismo. 

UOL – Universo on line - Tilt. 17/06/2021  17/06/2021. Disponível em 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/06/17/a-culpa-e-de-bill-gates-saiba-como-nasceu-a-fake-

news-da-vacina-com-chip.htm  Acesso: 24/09/2021 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/12/mudar-o-dna-controle-por-chip-e-enzima-do-demonio-confira-respostas-de-especialistas-para-fake-news-de-vacinas-ckj0dcq0r0001017wqnp9r3d3.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/12/mudar-o-dna-controle-por-chip-e-enzima-do-demonio-confira-respostas-de-especialistas-para-fake-news-de-vacinas-ckj0dcq0r0001017wqnp9r3d3.html
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/06/17/a-culpa-e-de-bill-gates-saiba-como-nasceu-a-fake-news-da-vacina-com-chip.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/06/17/a-culpa-e-de-bill-gates-saiba-como-nasceu-a-fake-news-da-vacina-com-chip.htm
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1.1 Objeto de pesquisa 

 

É no grupo das pseudociências atreladas a teorias da conspiração que 

encaixamos o objeto deste estudo: o terraplanismo. São milhões de pessoas em todo 

o mundo (nos EUA e no Brasil entre 4% e 7% da população5) crendo que a Terra é 

plana e que ela não é um planeta como todos os outros, e sim um local em que habita 

uma espécie superior – o homem.   

Dentre as personalidades da arte,  do esporte e influenciadores digitais que 

acreditam que a Terra é plana6 estão os astros da NBA Draymond Green, Wilson 

Chandler e Kyrie Irving; a atriz e apresentadora de TV Sherri Shepherd, com 1 milhão 

de seguidores no Instagram, 746 mil seguidores no Twitter e 457 mil seguidores no 

Facebook (julho/2021); o rapper brasileiro Froid, com 1,5 milhão de seguidores no 

YouTube e 577 mil no Facebook (julho/2021), e o influenciador digital também 

brasileiro Xandão 7 , com 588 mil seguidores no Instagram, 569 mil inscritos no 

YouTube e 229 mil seguidores no Twitter (julho/2021). No campo político, um dos 

principais influenciadores do Governo Federal, Olavo de Carvalho, com 1 milhão de 

seguidores no YouTube, 661 mil seguidores no Twitter e 589 mil seguidores no 

Facebook (julho/2021), não se compromete diretamente com o tema, mas disse no 

Twitter (29/05/2019) que não havia encontrado nada que pudesse refutar o 

terraplanismo (figura 1).  O posicionamento dúbio de Carvalho também é uma 

estratégia discursiva conspiratória, como detalharemos no capítulo 4. 

 

5 Segundo uma pesquisa realizada pela revista Life Science em 2018, 1/3 dos jovens norte-americanos diz não 

conseguir acreditar que a Terra é esférica. Na população em geral são aproximadamente 13,2 milhões de 

estadunidenses que acreditam que a Terra é plana. No Brasil são 11 milhões segundo pesquisa do instituto 

DataFolha, em 2019.  GARCIA, Rafael. 7% dos brasileiros afirmam que a Terra é Plana mostra pesquisa. Folha 

de S.Paulo. 14/07/2019. Disponível em:  https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/07/7-dos-brasileiros-

afirmam-que-terra-e-plana-mostra-pesquisa.shtml . Acesso: 08/09/2021 
6 10 personalidades que acreditam mesmo que a Terra é plana. Portal Hypeness. 20/09/2029 Disponível em 

https://www.hypeness.com.br/2019/09/10-personalidades-que-acreditam-mesmo-que-a-terra-e-plana/ Acesso: 

01/07/2021 
7 SUPER XANDÃO EXPLICA A TERRA PLANA | CORTES DO FLOW, São Paulo, novembro de 2020, 

YouTube  https://www.YouTube.com/watch?v=SumJuB865oI&ab_channel=CortesdoFlow%5BOFICIAL%5D   

Acesso: 28/05/2021 1 

https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/07/7-dos-brasileiros-afirmam-que-terra-e-plana-mostra-pesquisa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/07/7-dos-brasileiros-afirmam-que-terra-e-plana-mostra-pesquisa.shtml
https://www.hypeness.com.br/2019/09/10-personalidades-que-acreditam-mesmo-que-a-terra-e-plana/
https://www.youtube.com/watch?v=SumJuB865oI&ab_channel=CortesdoFlow%5BOFICIAL%5D
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E por que os terraplanistas estariam 

dentre os chamados conspiracionistas e o 

que leva a crença na Terra Plana a trazer mais 

riscos do que acreditar que uma pedra ou uma 

cor podem trazer sorte? 

 

1.1.1 O conceito da Terra plana 

 

O movimento terraplanista pode ser 

considerado conspiracionista por ter como 

uma das bases de sua crença a existência de 

um grupo secreto, cujo intuito é dominar o 

mundo. Segundo o conteúdo das próprias 

postagens analisadas neste estudo, esse 

grupo que quer dominar o mundo teria 

espalhado o errôneo conceito de que a Terra 

seria esférica – igual a todo e qualquer outro 

planeta – e não seria o centro do mundo. 

Essa suposta mentira teria sido 

propagada para fazer com que a humanidade 

não se sentisse especial e não vivendo em um 

local diferenciado para, assim, reduzir a sua 

autoestima, tornando-a vulnerável ao 

processo de dominação.   

Isso porque uma Terra esférica 

circulando em volta de um astro em um 

sistema periférico de uma galáxia, dentre 

tantos milhões de outras, faria com que a 

humanidade se visse como apenas mais uma 

espécie. Que, se a humanidade soubesse a 

“verdade”, (Terra com formato diferenciado e 

ocupando o centro do universo), teria mais 

força para resistir ao processo de dominação.      Fonte: www.twitter.com  

Figura 1 - Exemplos de postagens no Twitter 

feitas por Olavo de Carvalho.  

http://www.twitter.com/
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Os terraplanistas podem formar um grupo considerado entre os que podem 

sofrer impacto mais forte das pseudociências do que aqueles que possuem uma 

simples crença em um simbolismo por dois motivos: 

1. A crença conspiratória de que há um grupo tentando dominar o mundo pode 

tornar os terraplanistas facilmente cooptáveis por movimentos violentos, 

como aquele que invadiu o Capitólio em janeiro de 20218 ou o movimento 

antivacina, que coloca em risco o controle de doenças. Parte do movimento 

antivacina também se baseia em uma suposta conspiração para dominar o 

mundo por meio da injeção de “elementos estranhos” no corpo das pessoas. 

2. A tendência de adesão dos terraplanistas ao negacionismo climático.   

Do ponto de vista semiótico, o 

movimento terraplanista possui traços 

discursivos comuns aos de outras 

teorias da conspiração, como: 1. A 

alternância entre a revelação de 

supostas informações pouco 

conhecidas e segredos que não 

podem ser ditos, ou ainda são 

desconhecidos (semiose hermética, 

ECO, 2015 [1990], capítulo 2). 2. O 

recurso testemunhal (camuflagem 

subjetivante, GREIMAS, 2014 [1980], 

p. 123) sendo utilizado como "prova" 

(“aconteceu comigo ou com alguém 

em quem confio, então é verdade”) no 

lugar de fatos e dados concretos, dentre outros elementos que podemos reconhecer 

nos discursos conspiracionistas. A presença isolada de cada um desses elementos 

não indica necessariamente a existência de uma teoria da conspiração em si, mas o 

seu conjunto e a forma como esses e outros elementos se organizam, como veremos 

ao longo da análise. 

 

8 Ocorrida em 6 de janeiro de 2021, a Invasão do Capitólio foi um movimento que invadiu a sede do Congresso 

dos EUA por acreditar em uma suposta fraude nas eleições presidenciais daquele país em 2020, e que resultou em 

cinco pessoas mortas, além de depredação patrimonial. 

Figura 2 – Maquete terraplanista retratando como seria o 

formato da Terra e a sua relação com a Lua e com o Sol.   

   Fonte:  Oficina da Net 2017. https://bit.ly/3l0Inkt .  

https://bit.ly/3l0Inkt
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Ao olharmos o terraplanismo por meio da semiose hermética de Eco (2015 

[1990], capítulo 2)9,  podemos considerar que a crença na Terra plana poderia ser um 

ponto de partida para um negacionismo mais amplo das Ciências da Natureza. O 

formato e a posição da Terra são determinantes para sua dinâmica natural, o que 

implica, dentre outros sistemas, no comportamento do clima.  Então, se: a) a Terra 

não é redonda e não orbita o Sol; b) se ela é plana e é o centro do sistema planetário 

como acreditam os terraplanistas; c) se o Sol e a Lua são satélites do mesmo tamanho 

e equidistantes da Terra. d) se o nosso planeta é protegido por um domo, como se 

fosse a tampa de uma forma de bolo, nada do que se fala sobre o funcionamento da 

natureza e do clima teria credibilidade (figura 2).  

Segundo Kalil (2020), para os terraplanistas seria de grande interesse o 

aquecimento da Terra e, consequentemente, o derretimento das geleiras da Antártida, 

para que eles possam provar sua teoria. Isso porque, eles acreditam que essas 

geleiras formam um “muro que impediria o homem de enxergar a borda da Terra 

plana.”10 Dessa maneira, com o derretimento das geleiras, a “teoria da Terra plana” 

estaria definitivamente provada. A questão das geleiras da Antártida impedirem o 

homem de enxergar a borda da Terra é tratada no documentário de produção 

terraplanista Terra plana, o verdadeiro nome do mundo (diretor não divulgado, Itália, 

Tommix Produções, 2017).  

Diante do acima exposto, podemos ter mais um grupo resistente às 

adequações comportamentais necessárias por parte de governos, pessoas e 

empresas em função dos riscos oferecidos pelas mudanças climáticas. 

Segundo Eco (2015 [1990], posição 920), as crenças conspiracionistas 

formam-se a partir de uma estrutura discursiva baseada em um ponto comum: a luta 

do bem contra o mal. O bem seria representado por um grupo de escolhidos que 

precisam combater e desvendar um grande inimigo sorrateiro. Dentre desse grupo, 

 

9 Em sua semiose hermética, Eco caracteriza como um dos elementos principais de uma teoria da conspiração a 

existência de um grande perigo, um inimigo poderoso que age nas sombras, mas que tem representantes em todos 

os locais, enganando e mentindo; e tudo que acontece faz parte de uma grande articulação maléfica. Que tudo está 

conectado a um grande segredo que não pode ser revelado.  
10 A afirmação de que a Antártida forma uma muralha de gelo que impede a visão da borda da Terra é feita em 

documentários como A Terra é Plana (Daniel J. Clark (dir). Estados Unidos, 2018, Netflix), plataforma de 

streaming  Net Flix: https://www.netflix.com/title/81015076,  e também em Terra plana, o verdadeiro nome do 

Mundo (diretor não divulgado, Itália, Tommix Produções, 2017), retirado do YouTube em dezembro de 2020 após 

superar os dois milhões de visualizações. O segundo filme questiona diretamente a exclusividade de acesso à 

Antártida por cientistas e militares como sendo uma maneira de impedir que a população comum acesse o “topo 

da muralha de gelo” que circundaria a Terra plana. Diante dessa premissa, o acesso ao topo ou o derretimento 

dessa muralha permitiriam provar o “formato plano” da Terra. 

https://www.netflix.com/title/81015076


18 

que representaria o bem, estariam os terraplanistas, supostos detentores da “verdade” 

sobre o formato e localização da Terra e conhecedores da conspiração existente por 

trás da “narrativa” da Terra esférica. O mal seria representado por um poderoso – mas 

não necessariamente numeroso – grupo de pessoas que teria a intenção de dominar 

o mundo ou parte dele e que “engana” as pessoas, fazendo-as acreditar na 

esfericidade da Terra.  

Cientes da “estratégia de que o conceito da esfericidade da Terra seria uma 

maneira de reduzir a autoestima do homem”, os terraplanistas seriam aqueles que por 

uma “percepção aguçada” ou suposta supremacia intelectual (Kalil, 2020) teriam 

conseguido enxergar a existência dessa “conspiração” repleta de mistérios e segredos 

e estariam lutando para desvendá-la e combatê-la. Assumiriam esse papel mesmo 

com o preço de serem desacreditados e até ridicularizados pelo cidadão comum.  

Formariam o grupo “do bem” nesse processo de disputa “pela verdade”. Para eles, a 

conscientização da população sobre o “verdadeiro e especial” formato da Terra 

iniciaria um processo de despertar, bem como a libertação da tal “dominação” 

supostamente imposta pela Maçonaria, organização que a maioria dos terraplanistas 

acredita ser a responsável pelo plano de dominação do mundo.11  

Esse discurso pode ser encontrado ao longo das produções terraplanistas, 

como o documentário Terra plana, o verdadeiro nome do mundo (diretor não divulgado, 

Itália, Tommix Produções, 2017). Em documentos mais antigos, como o livro Flat or 

Spherical (Lady Bloundt, 1905) 12 , a teoria da conspiração em que creem os 

terraplanistas teria como base a tentativa dos cientistas de destruir a fé cristã, pois a 

definição de que a Terra seria plana estaria na Bíblia. Essa afirmação é questionada, 

como veremos no capítulo 2, que trata da história do movimento terraplanista. 

A sensação de supremacia intelectual é fortemente encontrada no discurso 

terraplanista, como foi possível verificar ao longo da análise do corpus desta pesquisa. 

 

  

 

11  Segundo os documentários Terra plana, o verdadeiro nome do Mundo e A Terra é Plana 
12 Em 1905, Lady E. A. M. Bloundt era presidente da Universal Zetetic Society, fundada em 1873 na Inglaterra 

pelo precursor do terraplanismo contemporâneo Samuel Rowbotham, também conhecido pelo codinome Paralaxx. 

Apesar de terem origens diferentes, a Universal Zetetic Society ocupava, no final do século XIX, início do século 

XX o papel que a Flat Earth Society ocupa nos dias de hoje, que é o da maior organização propagadora dos 

conceitos terraplanistas. A Flat Earth Society utiliza a produção da Universal Zetetic Society como base teórica 

para seu discurso. 



19 

1.2 Problema de pesquisa e justificativa 

 

Como se organiza o discurso conspiracionista para gerar credibilidade em 

enunciações que negam a Ciência? A proposta desta dissertação é justamente 

analisar a estrutura discursiva que embasa as teorias da conspiração. A análise será 

feita por meio do estudo de caso da Terra plana e a sua relação com o processo de 

geração de crença. O corpus da análise são 15 postagens em vídeo da página do 

Facebook @FlatEarthStationary –https://www.facebook.com/FlatEarthStationary, 

com 451.199 seguidores e 308.312 curtidores (maio/2021).  

A escolha da Terra plana como estudo de caso se deu pelos seguintes motivos: 

1) perenidade do tema; 2) vasta produção de conteúdo por parte dos terraplanistas; 

3) quantidade de adeptos, capilaridade e capacidade de organização de dos grupos 

em diversos países; 4) poucas pesquisas desenvolvidas sobre o tema 5) possível 

extensão do efeito colateral que essa crença pode ter na discussão sobre as questões 

ambientais. 

 Dentre as obras mais antigas que defendem o formato plano da Terra, a de 

que se tem mais referência data do século VI. É intitulada Topografia Cristã, e foi 

escrita pelo monge Cosmes Iconoplastes, que viajava o mundo como marinheiro. O 

tema tornou-se marginal ao longo de, aproximadamente, treze séculos e voltou a 

ganhar relevância em meados do século XIX, com um movimento fundado por Samuel 

Rowbotham, cujos discípulos estão em atividade até hoje, conforme será visto em 

detalhes no capítulo 2, que trata da história do terraplanismo.  

Não há um censo oficial sobre terraplanismo. Segundo levantamento da revista 

Life Science em 2018, os terrraplanistas somariam por volta de 13,2 milhões nos EUA 

(aproximadamente 4% da população) e 11 milhões no Brasil (cerca de 5% da 

população), segundo pesquisa do instituto DataFolha, em 2019. É possível encontrar 

redes sociais terraplanistas em países como Brasil, Rússia, Irã, México, Indonésia, 

Itália, Austrália, Escócia, Tailândia, Filipinas, Escócia, Bangladesh, África do Sul, 

Luxemburgo, Finlândia, dentre outros, apenas digitando Flat Earth nos sistemas de 

busca de redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. 

Sobre a relação entre o terraplanismo e as questões ambientais, a doutora em 

antropologia, Isabela Kalil, tratou do tema em entrevista ao canal do YouTube Estúdio 

https://www.facebook.com/FlatEarthStationary
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Fluxo em junho de 202013,  ao falar de uma pesquisa etnográfica – ainda não publicada 

– que vem realizando com um grupo de terraplanistas brasileiros. Na entrevista, ela 

diz que encontrou nos terraplanistas um grupo complexo, que acredita que só veremos 

a borda da Terra se pudermos ultrapassar as geleiras, em uma narrativa que 

justificaria um desastre climático, tornando o aquecimento global algo positivo e 

criando assim “explicações sociais” para contrapor o discurso ambientalista. 

 

1.3 Corpus e mídia de análise  

 

Desde o ressurgimento do discurso terraplanista, em meados do século XIX, 

seus adeptos se caracterizam pela quantidade de conteúdo produzido.  São livros, 

panfletos, artigos, jornais e, mais recentemente, documentários, podcasts e postagens 

para as redes sociais, reforçando a teoria de Samuel Robothawn ou trazendo 

supostas novas “evidências” para ela. Analisar esse corpus como um todo implicaria 

em uma quantidade significativa de anos, sendo necessária a definição de critérios 

para o recorte.  

Nos dois sites mantidos pela Flat Earth Society – principal organização 

representativa do movimento – foi possível encontrar (maio/2021) 85 publicações 

produzidas por terraplanistas ligados à instituição ou lançadas anteriormente ao seu 

surgimento. Todas para download gratuito. São desde livros supostamente científicos 

até revistas, newsletters, artigos e relatos de supostos experimentos científicos. 

No site https://www.amazon.com.br/ foram encontrados cinco livros em 

português e 94 livros em inglês defendendo a ideia de que a Terra seria plana. São 

obras de diversas origens, não necessariamente ligadas à Flat Earth Society ou outro 

grupo terraplanista organizado. A busca por essas obras se deu por meio das 

expressões Terra plana, em português, e flat Earth, em inglês. Foram lidos os resumos 

dos 99 livros apresentados no site da Amazon e os respectivos sumários – quando 

disponíveis – para verificar se o conteúdo era favorável ou contestava o terraplanismo. 

Os livros foram descartados pelo volume de páginas.  Os jornais e informativos 

presentes nos dois sites mantidos pela Flat Earth Society foram descartados por 

serem publicações muito antigas – a última data de 1994. 

 

13 O BOLSONARISMO COMO ELE É - UMA CONVERSA COM ISABELA KALIL | ESTÚDIO FLUXO - 

agosto/2020 - minutos 49’50” a 54”. Disponível em 

https://www.YouTube.com/watch?v=lTGkPamOP1k&ab_channel=Est%C3%BAdioFluxo  Acesso: 23/10/2020 

https://www.amazon.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=lTGkPamOP1k&ab_channel=Est%C3%BAdioFluxo
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A pesquisa por publicações digitais, páginas, perfis, canais de vídeos e 

podcasts na internet deu-se por meio do buscador Google e nos sistemas internos de 

busca das próprias redes sociais, utilizando as expressões: Terra plana, terraplanismo 

e flat Earth.  Foram encontrados fóruns de discussão, podcasts, documentários e 

outros tipos de vídeos no YouTube, além de postagens nas redes sociais e 

reportagens sobre eventos promovidos por terraplanistas.   

Foram localizados treze fóruns de discussão ativos, com um total de 134.598 

postagens (16/05/2021), descartados pelo volume de publicações e pela dificuldade 

de determinar critérios para definir quais seriam os mais relevantes, já que todos 

mostraram atividade constante e variação pequena em relação ao número de 

interações.  Em relação aos podcasts, foi localizada uma sequência com 149 

episódios em inglês, com duração de 1h a 2h30 cada episódio, totalizando entre 149 

e 372 horas de transmissão. Essa mídia foi descartada pela dificuldade de definir quais 

seriam os áudios mais relevantes.  

Com os itens acima descartados, optou-se por focar a análise do discurso nas 

redes sociais. Os termosTerra plana, terraplanismo e flat Earth foram pesquisados nos 

sistemas de busca do YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, em busca das páginas, 

dos perfis e dos canais mais relevantes em cada rede.  

Como critério    

quantitativo do que seria 

ou não relevante para ser 

analisado, optou-se, em 

uma primeira seleção, por 

perfis, páginas ou canais 

que atingissem a marca 

de pelo menos 100 mil 

seguidores ou inscritos. 

Atingir 100 mil seguidores 

ou inscritos é um critério 

que a plataforma de 

vídeos YouTube utiliza 

para reconhecer um canal 

como sendo de relevância. 

Quando um canal atinge 

Fonte: Montagem minha feita no aplicativo Canva  

Figura 3 - Resumo quantitativo das publicações descartadas para 

análise.  
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essa marca, seu proprietário recebe do YouTube a primeira placa de reconhecimento 

por parte da rede. As buscas foram feitas no dia 16/05/2021. Estendemos o critério 

dos 100 mil inscritos ou seguidores para todas as redes. 

No Instagram e no Twitter não foram encontrados perfis que atingissem a 

marca de corte – 100 mil inscritos ou seguidores. No YouTube foi encontrado o canal 

Sem Hipocrisia, com 140 mil inscritos. 

No Facebook foram encontradas quatro páginas que ultrapassaram a marca 

dos 100 mil curtidores e seguidores, sendo duas em português e duas em inglês, o 

que levou à escolha do Facebook como a rede a ser analisada.  

 

 
 
Tabela 1- Páginas do Facebook com mais de 100 mil seguidores (abril/2021)  
 

Nome Inscritos Seguidores Acessível em 

@FlatEarthStationary 308 mil 452 mil https://www.Facebook.com/FlatEarthStationar
y 

@FlatEarthToday* 214 mil 229 mil https://bit.ly/3xe93Bc 

@aterraeplana 104 mil 125 mil https://www.Facebook.com/aterraeplana/ 

@TerraPlanaTP 103 mil 123 mil https://www.Facebook.com/TerraPlanaTP 

*página oficial da Flat Earth Society 

  

1.3.1 O Facebook no universo das redes sociais  

 

Lançado em 2004, nos EUA, o Facebook ainda é a maior rede social em 

número de usuários. A pesquisa Digital 2021 – Essential Insights into how people 

Figura 4 - Resultado de pesquisa nas redes sociais sobre conteúdo terraplanista 

Fonte: Montagem minha feita no aplicativo Canva  

https://www.facebook.com/FlatEarthStationary
https://www.facebook.com/FlatEarthStationary
https://bit.ly/3xe93Bc
https://www.facebook.com/aterraeplana/
https://www.facebook.com/TerraPlanaTP
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around the world use the internet, mobile devices, social midia and e-commerce14, 

promovida anualmente pela Hootsuite, empresa global de gerenciamento de redes 

sociais com 18 milhões de usuários, mostrou que, em 2021, havia 4,66 bilhões de 

pessoas conectadas à internet (59,5% da população). Desse total, 4,2 bilhões de 

pessoas estão cadastradas em pelo menos uma rede social, registrando um 

crescimento de 13,2% de usuários em relação ao ano anterior. O tempo diário médio 

gasto por pessoa na internet é de 6h54m, sendo 2h25m dedicados às redes sociais. 

O tipo de conteúdo mais consumido é o vídeo, com 90,6% dos usuários da internet 

consumindo esse tipo de mídia. Mais de 98% dos usuários visitaram ou interagiram 

em redes sociais no ano anterior à pesquisa, sendo que 90,2% deles são 

considerados ativamente engajados. Acessam as redes sociais pelo celular (mas não 

exclusivamente por ele) 98,8% dos usuários.  

A rede que registra o maior número de usuários é o Facebook, com 2,74 

bilhões (em 2015 era 1,54 bilhão), seguida pelo YouTube com 2,29 bilhões de 

usuários. A concentração de usuários do Facebook dá-se, principalmente, entre 

pessoas de língua inglesa (50,4%), com idade entre 18 e 34 anos, na maioria do sexo 

masculino (figura 11). Apesar de quantitativamente ser um público menor, as mulheres 

são mais ativas que os homens no Facebook. Curtem cerca de 20% mais posts que 

os homens e comentam 75% a mais que eles (figura 10). 

          

    Figura 5 - Uso da internet e de redes sociais – janeiro/2021.  

 

 

 

 

-  

 

-  

 

 

 

 

 

        Fonte: Digital 2021. https://bit.ly/3DcQVLa  

 

14 Pesquisa disponível em  https://hootsuite.widen.net/s/zcdrtxwczn/digital2021_globalreport_en.  Acessada em 

27/09/2021 

https://bit.ly/3DcQVLa
https://hootsuite.widen.net/s/zcdrtxwczn/digital2021_globalreport_en
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Figura 6 - Uso da internet por tempo dedicado a cada atividade  

Fonte: Digital 2021. https://bit.ly/3DcQVLa 

Figura 7 - Uso da internet por tempo dedicado a cada tipo de mídia 

Fonte: Digital 2021. https://bit.ly/3DcQVLa  

https://bit.ly/3DcQVLa
https://bit.ly/3DcQVLa
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Figura 9 - Crescimento do número de usuários ativos mensais do Facebook  
 

Fonte: Digital 2021. https://bit.ly/3DcQVLa  

Figura 8 - As maiores redes sociais por número de usuários  

Fonte: Digital 2021. https://bit.ly/3DcQVLa  

https://bit.ly/3DcQVLa
https://bit.ly/3DcQVLa
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Figura 11 - Usuários do Facebook por idade e gênero 

Figura 10 - Atividade média mensal dos usuários do Facebook  
 

Fonte: Digital 2021. https://bit.ly/3DcQVLa 
 

Fonte: Digital 2021.https://bit.ly/3DcQVLa 

https://bit.ly/3DcQVLa
https://bit.ly/3DcQVLa
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1.3.2 Seleção de postagens (corpus)  

 

Optou-se pela análise de 15 postagens da página @FlatEarthStationary. A 

página foi selecionada a partir dos seguintes critérios: 1). maior número de seguidores; 

2). periodicidade mais curta entre as publicações; 3). maior interatividade com os 

seguidores do que a página oficial da Flat Earth Society, a segunda colocada em 

número de inscritos e seguidores.  

Com a página selecionada, foram definidos critérios temporais e de relevância 

das publicações, até se chegar a um conjunto inicial de 22 postagens. Após uma 

segunda triagem, restaram 15. O período definido para a análise das publicações foi 

de 1º de janeiro de 2019 a 1º de maio de 2021. O recorte temporal teve o intuito de 

trabalhar períodos semelhantes com publicações feitas antes e depois do 

desenvolvimento da pandemia da Covid-19, inclusive para verificar alguma possível 

mudança de comportamento na página antes e depois da instauração da pandemia. 

Nesse período foram postados 

88 conteúdos (sendo nove em 2021; 23 

em 2020 e 56 em 2019), com diversos 

níveis de interação com o público. As 

postagens analisadas foram 

selecionadas pela interatividade 

gerada com o público. Para definir as 

mais relevantes foi estabelecida a 

seguinte linha de corte: para fazer parte 

do estudo, a postagem precisaria ter 

pelo menos 1.000 interações em três 

frentes simultaneamente: curtidas, 

comentários e compartilhamentos. 

Foram encontradas 22 postagens 

acumulando ao menos 1.000 curtidas, 

1.000 comentários e 1.000 compartilhamentos, obedecendo à seguinte cronologia: 

uma postagem em 2021; seis postagens em 2020 e 15 postagens em 2019.  

Sobre o conteúdo das postagens, 15 tratam do tema Terra plana e sete de 

outras teorias da conspiração (relação entre aborto e Covid-19; movimento antivacina, 

perigos ocultos da internet 5G, atentado de 11 de setembro e meme sobre a ativista 

Figura 12. Resumo de etapas de seleção de postagens 

para análise 

Fonte: Montagem minha feita no aplicativo Canva  
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ambiental Greta Thunberg), sendo essas automaticamente descartadas. Chegou-se 

assim ao conjunto de 15 postagens. Todos os conteúdos analisados são em vídeo.  

As postagens em vídeo têm sido uma tendência nas redes sociais, conforme 

demonstrado na figura 7.  Em 30 de junho de 2021, Adam Mosseri, CEO do Instagram, 

fez uma postagem no Twitter15 sobre o crescimento da ênfase da plataforma na 

publicação de vídeos a partir de pesquisa sobre preferência dos usuários. De acordo 

com um levantamento feito pela Cisco 16  em 2019 e divulgado pelo site Meio e 

Mensagem, especializado em publicidade e mídia, 80% dos usuários da internet 

preferem o vídeo à leitura de um texto on line. Entre 2014 e 2019, o consumo de 

vídeos na internet teria crescido 135%, segundo essa mesma pesquisa.  

 

Tabela 2 – Posts da página @FlatEarthStationary selecionados para análise 

 Ano Mídia Duração  Descrição Link 
01 2020 vídeo 1’43” Questionamento sobre a estrutura da cápsula 

espacial que pousou na Lua nos anos 1960 

https://bit.ly/3xeLGHA  

02 2020 vídeo 1’38 Questionamento sobre a ida da Space X ao 
espaço, a partir da aparição de um suposto rato 
andando na parte externa da nave 

https://bit.ly/2VaNYud  

03 2020 vídeo 1’40” Questionamento sobre a esfericidade da Terra 
vista a partir da cabine de comando de um 
avião 

https://bit.ly/3zWDcGC  

04 2019 vídeo 8’05” Questionamento sobre a esfericidade da Terra 
a partir da observação do movimento do Sol 

https://bit.ly/3zX1xvZ  

05 2019 vídeo 24’49” Entrevistas com transeuntes e mix de recortes 
de programas de TV entremeados por imagens 
espaciais 

https://bt.ly/2WzgJBb  

06 2019 vídeo 1’35” Sol e Lua alinhados, “provando” que a Terra é 
plana 

https://bit.ly/3xethe1  

07 2019 vídeo 15’43” Atleta de artes marciais Eddie Bravo, 
explicando a “manipulação” da Terra esférica 

https://bit.ly/3BY9GSW  

08 2019 vídeo 24’38” Minidocumentário reunindo argumentos para 
comprovar o terraplanismo 

https://bit.ly/37cWzyV  

09 2019 vídeo 12’46” Recortes de palestras da diretora-assistente de 
Comunicação da Nasa, “analisando a saúde 
mental da cientista 

https://fb.watch/5xh4Azfrmy/  

10 2019 vídeo 9’54” “Análise” do nível do mar, “comprovando” a 
planicidade da Terra 

https://bit.ly/3xgIRFM  

11 2019 vídeo 6’24” Animações “desmentindo” o conceito de 
estrelas ensinado nas escolas 

https://fb.watch/5xiqPkJwM
U/  

12 2019 vídeo 12’17” Associações do conceito de Terra esférica a 
más intenções 

https://fb.watch/5xiKkXiCQ_
/  

13 2019 vídeo 1h02’32” Documentário sintetizando os argumentos que 
defendem a Terra plana 

https://fb.watch/5xiO6-Nu9r/  

14 2019 vídeo 20’18” Dez razões para não acreditar na Nasa https://fb.watch/5xiQ6RHSU
2/  

15 2019 vídeo 4’34” Nasa criando “cidade cenográfica” referente à 
viagem à Lua 

https://fb.watch/5xjeirPvhv/  

 

15 Changes are coming to video on Instragram é o título da postagem em vídeo feita por Adam Mosseri em 

30/06/2021. Disponível em: https://bit.ly/3imo7bd   Acesso: 30/09/2021 
16 MAGGESSI, Luiza. A segunda revolução em vídeo já começou. Meio e Mensagem. 27/05/2019. Disponível 

em: https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2019/05/27/a-segunda-revolucao-em-video-ja-

comecou.html . Acesso: 30/09/2021 

https://bit.ly/3xeLGHA
https://bit.ly/2VaNYud
https://bit.ly/3zWDcGC
https://bit.ly/3zX1xvZ
https://bt.ly/2WzgJBb
https://bit.ly/3xethe1
https://bit.ly/3BY9GSW
https://bit.ly/37cWzyV
https://fb.watch/5xh4Azfrmy/
https://bit.ly/3xgIRFM
https://fb.watch/5xiqPkJwMU/
https://fb.watch/5xiqPkJwMU/
https://fb.watch/5xiKkXiCQ_/
https://fb.watch/5xiKkXiCQ_/
https://fb.watch/5xiO6-Nu9r/
https://fb.watch/5xiQ6RHSU2/
https://fb.watch/5xiQ6RHSU2/
https://fb.watch/5xjeirPvhv/
https://bit.ly/3imo7bd
https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2019/05/27/a-segunda-revolucao-em-video-ja-comecou.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2019/05/27/a-segunda-revolucao-em-video-ja-comecou.html
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Além da grande presença do formato vídeo (com variação de duração de um 

minuto e meio a pouco mais de uma hora) na página @FlatEarthStationary, notou-se 

a tentativa de produzi-los em formato de documentário. 

Para Sorenssen (2014 p. 203-205), documentário é um formato bastante 

propício à propagação de teorias da conspiração. Tornou-se mais comum depois da 

popularização da internet e com o advento das redes sociais. Um formato com grande 

atratividade visual, de fácil compreensão e cujo custo foi muito reduzido nos últimos 

anos com a profissionalização das câmeras dos celulares e a popularização dos 

softwares de edição. O documentário atrai os produtores de teorias da conspiração, 

pois favorece a crença em seu conteúdo pela percepção do senso comum, de que ele 

estaria vinculado à retratação fiel dos fatos e não à visão específica de alguém sobre 

eles.  

Ao longo da história o documentário foi utilizado, inclusive, por governos na 

propagação de suas ideias. Um dos exemplos mais famosos ocorreu na Alemanha 

Nazista, com o filme O eterno judeu (Fritz Hippler, 1940, Filmherstellungs- und 

Verwertungs- GmbH). A estratégia discursiva deste documentário foi desenhada pelos 

nazistas com o intuito de gerar a percepção de que os judeus seriam uma praga – 

assim como ratos – que se espalhava pelo mundo, e que – assim como os ratos –

esse movimento precisaria ser contido. Quando falamos de teorias da conspiração, 

esse documentário tem um elemento adicional a ser considerado: ele se apresenta 

como um contraponto a outros filmes lançados alguns anos antes em que a questão 

da perseguição judaica ao longo dos séculos havia sido retratada.  

Os documentários que fazem parte do corpus de análise desta pesquisa têm 

um ponto em comum com O eterno judeu e que fortalece seu papel conspiracionista: 

o de se contrapor ao que vinha sendo mostrado até então. Se O eterno judeu aparece 

para mostrar uma face "nunca revelada" em relação ao povo judaico, os 

documentários terraplanistas também assim se apresentam, como aqueles que 

“revelam” o que a Nasa e os governos sempre quiseram esconder. Dessa maneira, 

os terraplanistas se posicionam como aqueles que estão conseguindo revelar um 

grande segredo, o que, segundo Eco (2015 [1990], capítulo 2), é uma das bases 

estruturais das teorias da conspiração. 

Com a popularização da produção de vídeos e da internet, os documentários 

conspiracionistas ganham força pela facilidade, tanto de sua produção quanto de 
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reunir pessoas para os fazerem.  Diferentemente da Alemanha Nazista, que precisou 

contratar um cineasta profissional e enviar uma equipe para a Polônia para captar 

imagens de maneira explícita, um terraplanista no Brasil pode facilmente se conectar 

com outros terraplanistas em diversas partes do mundo, cada um captando imagens 

de maneira discreta pelo seu próprio celular e que serão editadas em um computador 

pessoal por meio de um software gratuito, resultando assim em uma "produção global" 

facilmente disseminada pela internet. 

 

1.3.3  Sobre a página @FlatEarthStationary  

 

Com 452 mil seguidores e 308 mil inscritos, a página @FlatEarthStationary foi 

criada em julho de 2015 por um grupo não identificado, mas que se assume como 

cristão, apesar de a maioria de suas postagens sobre terraplanismo ser baseada em 

argumentos supostamente técnicos e científicos. O post fixado no alto da página e a 

capa da página estão entre os poucos conteúdos que relacionam diretamente a 

crença na Terra plana com o Cristianismo. 

O grupo mantém um blog (https://flatearthofficial.wpcomstaging.com/) no qual 

se descreve como formado por seguidores de Cristo e sem qualquer ligação oficial 

com a Flat Earth Society, principal organização defensora do terraplanismo da 

atualidade. A página reproduz a teoria básica dos terraplanistas, a de que há uma 

sociedade secreta que busca dominar o mundo e que usa a desinformação e a 

“ocultação da verdade” como instrumentos de dominação. Alega que por trás da 

“teoria” da Terra esférica e do heliocentrismo estariam outras “mentiras” como a 

gravidade, a teoria da evolução, os dinossauros, a existência de outras galáxias, 

viagens espaciais e a existência de extraterrestres. Para eles, esse “grupo que busca 

dominar o mundo” teria representantes no comando da Nasa e das demais agências 

espaciais, na Maçonaria e em universidades. E que tudo isso poderia ser 

“desmascarado” com a “prova” de que a Terra seria plana. Além da página no 

Facebook, o grupo mantém um canal no YouTube 

(https://www.YouTube.com/user/TheMrKingTuts) e um perfil no Instagram 

(https://www.Instragram.com/flatearthofficial/), ambos com por volta de 11.500 

inscritos cada (abril/2021). 

Apesar de não haver pessoas identificadas como administradoras do blog ou 

das redes sociais sob o nome de @FlatEarthStationary, a maioria das postagens do 

https://flatearthofficial.wpcomstaging.com/
https://www.youtube.com/user/TheMrKingTuts
https://www.instagram.com/flatearthofficial/
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blog é creditada a Eric Dubay. Em uma rápida busca no Google pelo nome de Dubay 

foram encontrados sete livros escritos por ele à venda em plataformas diversas, sendo 

quatro sobre terraplanismo (também disponíveis em audiobook narrados pelo próprio 

Dubay) e três sobre temas espirituais, não necessariamente ligados a alguma religião 

específica. Sua suposta biografia aparece em sites de pouca relevância, nos quais ele 

é descrito como um músico estado-unidense nascido sob o nome de Eric Michaels e 

que vive na Tailândia, onde ensina yoga e usa a internet para atrair incautos.  

As informações disponíveis sobre sua religiosidade são contraditórias, ora 

colocando-o como uma pessoa religiosa, ora dizendo que ele refutaria a figura de 

Jesus Cristo, sendo que a @FlathEarthStationary é assumidamente cristã. A maioria 

das referências encontradas credita a Dubay uma personalidade egocêntrica e por se 

autointitular o maior conhecedor sobre a “verdade da Terra plana” e por fomentar 

discórdias entre grupos terraplanistas. No site da livraria Amazon (www.amazon.com), 

juntamente com a divulgação de seus livros, há um vídeo compilando citações de seu 

nome como referência, e trechos de entrevistas em sites de pseudociências. Em suas 

redes sociais pessoais (9 mil seguidores no Facebook e 18,5 mil no Twitter – julho 

2021) mistura temas relacionados ao terraplanismo com postagens sobre yoga e 

genéricas sobre espiritualidade. 

 

1.4 Abordagem teórico-metodológica 

 

A proposta deste estudo é reconhecer padrões discursivos (textuais e plásticos) 

ao longo das postagens selecionadas do Facebook, que indiquem como se dá o 

processo de manipulação de pseudociências e de teorias da conspiração.  

A análise discursiva será feita com base na semiótica greimasiana e na 

semiose hermética de Eco, que serão devidamente fundamentadas no capítulo 4,  

itens 4.1 a 4.4. As postagens analisadas têm o intuito de determinar os mecanismos 

da sua construção e a estrutura das unidades lexicais que formam o campo semântico 

nos planos de expressão e de conteúdo.  Buscaremos identificar as contradições e 

complementaridades, os elementos eufóricos e disfóricos das postagens e como se 

estruturam os níveis narrativos, enfatizando como se dá o processo de manipulação 

rumo à assinatura do contrato de veridicção (adesão ao discurso) entre enunciador e 

enunciatário. Analisaremos também o equilíbrio entre os elementos emocionais 
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(camuflagem subjetivante) e a apresentação de supostos dados (camuflagem 

objetivante) na construção do discurso. 

Vamos buscar compreender ainda a relação entre os elementos presentes no 

discurso e outros fatores que podem propiciar o processo de adesão ao discurso 

conspiracionista. Neste sentido, faremos uma intersecção entre a estrutura discursiva 

e aspectos sociocomportamentais e históricos que possam potencializar a assinatura 

do contrato de veridicção e promover a mudança de estado do não crer para o crer, 

analisando também as camadas do enunciado e os papéis narrativos. 

Utilizaremos a semiose hermética de Eco (parcialmente descrita no item 1.1.1 

e que será abordada em detalhes do item 4.4) para auxiliar nesse processo, por meio 

da identificação da intencionalidade do enunciador e das circunstâncias encontradas 

na enunciação. Verificaremos como a partir daí os elementos manipulatórios são 

utilizados para a manifestação do significado, pela alternância entre a manifestação e 

a ocultação, levando a uma continuidade infinita processo discursivo. Ainda sob a 

óptica de Eco, buscaremos identificar os elementos que conduzem às semelhanças 

pertinentes – aquelas que são possíveis de ser confirmadas – e às semelhanças 

causais, que dependem de toda uma reorganização do discurso e das relações dos 

elementos que o compõem para que pareçam ter sentido, mesmo que forçado. 

As postagens serão examinadas uma a uma na busca dos elementos descritos 

por Greimas e por Eco. Os resultados individuais não serão relatados ao longo da 

análise, mas estarão disponíveis nos anexos desta pesquisa. Em princípio, eles 

servirão apenas como base para a análise geral. As análises individuais serão 

cruzadas para que seja feito o reconhecimento dos padrões contidos nas postagens 

e, a partir daí, avaliar a estrutura manipulatória e os elementos discursivos de 

cooptação de adeptos de pseudociências e teorias da conspiração, utilizando o caso 

da Terra plana como exemplo.  

Essa análise será acompanhada de contextualização sociopolítica, educacional 

e comportamental, indicando como elementos psicológicos, educacionais e sociais 

podem influenciar na credibilidade do discurso. A contextualização 

sociocomportamental será feita a partir dos estudos do professor do Departamento de 

Psicologia Experimental e Aplicada da Universidade de Amsterdam e Pesquisador 

Sênior no Instituto Holandês para o Estudo do Crime e Aplicação da Lei, Jan-Willem 

van Prooijen e da professora Karen Douglas da Universidade de Kent, no Reino Unido. 
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Prooijen e Douglas pesquisam há mais de 20 anos teorias da conspiração e ideologias 

radicais sob a óptica da Psicologia Social. 

A partir das conclusões da análise, será elaborado um mapa conceitual 

indicando os elementos recorrentes no processo manipulatório, suas intersecções e 

condicionantes além da estruturação do discurso. 
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2 A CRENÇA NA TERRA PLANA AO LONGO DA HISTÓRIA  

 

 Antes de começar a analisar o discurso e o contexto do movimento 

terraplanista atual, vamos apresentar como ele se desenvolveu ao longo da História, 

e por que motivo passou a ter relevância a partir do século XIX. O acompanhamento 

da evolução do movimento no passar dos séculos pode ajudar a entender o cenário 

atual.  

O interesse do homem pelos corpos celestes data de milhares de anos, 

descreve Sagan (2017 [1980], p. 171,172) ao narrar a relação entre povos antigos e 

a observação celeste. Essa relação se inicia a partir de percepções míticas como a 

dos aborígenes Kung, no deserto do Kalahari, em Botsuana, na África. Eles 

acreditavam que uma espinha dorsal de algum deus ou de um grande animal segurava 

o céu para que as estrelas não caíssem sobre nós. Ao longo da História são 

encontradas versões de que as estrelas seriam buracos em um manto que cobria a 

Terra. Para os gregos antigos, as manchas esbranquiçadas vistas no céu à noite 

seriam restos do leite esguichado da deusa Hera. Daí a origem do nome da nossa 

galáxia, Via Láctea.  

Sagan (2017 [1980], capítulos 6 e 7) mostra que, com o passar dos séculos, os 

corpos celestes começaram a ser cada vez mais associados a divindades e que, a 

partir do céu, essas divindades seriam responsáveis pelos acontecimentos na Terra. 

Responsabilidade essa ligada a tempestades, pragas, colheitas. Surge então, o que 

podemos chamar de “indústria da idolatria”, na qual o oferecimento de presentes para 

as divindades poderia acalmá-las. Eram respostas simples e que, pelo poder dado às 

divindades, levava a poucos questionamentos, explica Sagan. 

Esse cenário começa a mudar entre seis e três séculos a.C. na região da Jônia, 

mais especificamente nas ilhas do Mar Egeu entre as atuais Grécia e Turquia. Ponto 

de passagem e de apoio a mercadores e comerciantes, ilhas como a de Samus, por 

exemplo, ao mesmo tempo em que reuniam diversas culturas e religiões, estavam 

distantes das sedes dos principais impérios da época. Sua localização geográfica 

deixaria essas ilhas menos sujeitas à fiscalização e controles de pensamento e 

expressão feitos por monarcas e igrejas. Segundo Sagan (2017 [1980], capítulo 6), 

esse encontro de culturas e de religiões distantes das sedes dos reinos permitiu 

abertura para que se incluísse a hipótese de que o mundo poderia não ser regido por 
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divindades. Que o universo poderia funcionar a partir de uma engenharia baseada em 

padrões e repetições regulares reconhecidos, estudados e previstos.  

A percepção de que a natureza seguiria um fluxo por si só e que os seres 

seriam sistemas complexos e organizados a partir de estruturas menores ajudava a 

despertar para o que se conhece hoje por átomos, e para considerar que a Terra seria 

apenas um planeta dentre muitos girando em torno do Sol. Surge assim o chamado 

Cosmo, que confronta a ideia do caos até então proferida pela religião.  

Sagan (2017 [1980], capítulo 6) descreve que essa percepção que deu origem 

à ciência agradava muitos mercadores e navegantes que estavam entre os mais 

atingidos pelas supostas "fúrias" dos deuses sobre ventos, tempestades e mares. A 

ausência da concentração de poder dos impérios e de organizações religiosas e a 

multiculturalidade na região da Jônia deixavam o campo aberto para livres iniciativas 

de investigação de seus habitantes e visitantes. 

Sagan explica que, ao longo da História, muitos mercadores se tornavam 

cientistas autodidatas, marcados pela experimentação e pela vivência. Eles 

perceberam que, com a sua experiência, poderiam influenciar a própria prosperidade 

a partir da criação de tecnologias, mesmo que rudimentares. Enquanto marinheiros e 

mercadores se aventuravam na experimentação, os monges e os sacerdotes 

fechavam-se nos mosteiros e na corte. 

A distância entre as ilhas Jônicas e as sedes dos grandes reinos, se por um 

lado ajudou a manter os cientistas mais distantes do olhar da Igreja e dos reis, por 

outro não os protegeu por completo. Mesmo com meios de comunicação rudimentares, 

as descobertas chegaram aos ouvidos dos detentores do poder, causando prisões de 

alguns cientistas, tanto por heresia quanto por crime contra a religião. 

Um dos primeiros nomes a se destacar no que conhecemos atualmente por 

astronomia foi Thales de Mileto, no século VI a.C. Além de ser o primeiro a explicar 

um eclipse solar, ele também poderia ser chamado de uma espécie de “precursor da 

Teoria da Evolução”, por seus escritos que a vida começaria na água e teria passado 

por um processo evolutivo. Seu objetivo era entender o mundo sem precisar dos 

deuses para tanto. Por ser de origem humilde, poucos lhe deram ouvidos no início. 

Demócrito (séc. IV a.C.) enxergou a relação sistêmica entre a Terra e outros 

corpos celestes e viu o homem apenas como uma pequena espécie diante de um 

enorme universo. Vieram outros com pensamento semelhante, como Anaxágoras (séc. 
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V a.C.). A condenação e a perseguição desses primeiros cientistas dependiam de 

onde eles se encontravam e que rei ou autoridade religiosa eles incomodavam. 

A primeira conclusão da esfericidade da Terra veio de Pitágoras (séc. VI a.C.), 

bem como a definição de cosmo para chamar o universo harmonioso e articulado. A 

diferença do trabalho de Pitágoras para o da maioria dos outros estudiosos da época 

foi o método dedutivo no lugar das conclusões com base na experimentação, até 

então utilizadas pelos viajantes. Foi seguido nesta linha de pensamento por Platão. 

Para Sagan (2017 [1980], capítulos de 6 a 8), apesar do valor incontestável de 

personagens como Pitágoras e Platão, essa linha de pensamento teria conduzido a 

ciência para distante da população comum, afastando-a dos viajantes observadores 

e levando-a para o patamar da abstração dos pensadores. Mais de mil anos depois, 

o método da observação volta à pauta por meio de Keppler, em seus estudos 

astronômicos. Bertrand Russel, relembra Sagan, chega a considerar que Pitágoras 

teria transformado a ciência em uma outra versão da religião, por meio da adoração 

de um pequeno grupo, que teria exclusividade de acesso à informação. Informação 

essa que não conseguiria ser traduzida nem compreendida por quem não pertencesse 

ao clã dos pensadores.  

Além disso, prossegue Sagan, a utilização cada vez maior do trabalho escravo 

teria influenciado negativamente o avanço da ciência empírica. Isso porque, os 

navegadores e outros exploradores do mundo, ao terceirizar o trabalho para os 

escravos, teriam se afastado do ambiente observado e do trabalho operacional, 

perdendo assim o interesse em desenvolver novas tecnologias, já que nada ou pouco 

tinham de despesa com a mão de obra escrava. Esse fenômeno segundo Sagan, se 

deu principalmente na região da Jônia, abrindo espaço para teorias vindas da 

abstração e, consequentemente, também da religião. 

Sagan (2017 [1980], p. 197) afirma que “Um desdém pela prática varreu o 

mundo antigo. Platão instigou os astrônomos a pensarem sobre os céus, mas a não 

perder tempo observando-os.” 

No século III a.C. o grego Aristarco de Samos propunha uma Terra esférica 

girando em torno do Sol, sendo este o centro do sistema. Os cálculos feitos a partir 

de jogos de luz e sombra foram revisados ao longo dos séculos, conforme a evolução 

dos equipamentos, mas a linha de raciocínio de Aristarco, evidenciada por Copérnico, 

é mantida até hoje. Aristarco foi o primeiro a desenhar uma possível disposição dos 

planetas no universo. A ideia ficou esquecida por quase 1800 anos, sendo retomada 
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por Copérnico no século XVI. O grande legado de Aristarco – e talvez tenha sido seu 

maior problema diante da sociedade da época –   foi ter mostrado que a Terra ocupa 

uma posição marginal no universo, demonstrando que a humanidade não seria uma 

espécie especial como muitas religiões – e os terraplanistas – buscam demonstrar.  
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2.1 Os primeiros registros terraplanistas 

 

Apesar de a produção pseudocientífica sobre o terraplanismo ter se 

intensificado nos últimos 200 anos, bem como o crescimento do número de adeptos 

a essa crença, as citações contra a esfericidade da Terra ou defendendo seu formato 

plano datam de tempos antigos. O registro de Lactâncio (250-350) em seu livro 

intitulado Instituições Divinas é um dos mais antigos encontrados sobre o tema. Na 

mesma época, outros filósofos como Severiam de Gabala (380), Theodoro de 

Moppsuestia (350-430) e Deodoro de Tarsus (394) fizeram afirmações semelhantes, 

sempre com alguma alusão a questões religiosas. 

Dentre as produções antigas, o registro que ganhou mais expressão e é motivo 

de estudos até hoje, é o do monge e navegador alexandrino Cosme Iconoplastes, 

escrito no século VI sob o título de Topografia Cristã, uma obra com 11 volumes que 

Mapa  1 Reprodução de desenho do alinhamento dos planetas, feito por Aristarco 

na obra Sobre o tamanho e as distâncias do Sol e da Lua.  

Fonte: Wikimedia Commons 
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mostra a dicotomia entre o paradigma científico e a religião. Ao mesmo tempo que 

Iconoplastes – apesar de não ter tido acesso ao conhecimento formal – indicava em 

sua escrita que tinha conhecimento de alguns autores, como Heródoto, Estrabão e 

Plinio, e remetia seus relatos à tentativa de provar um suposto discurso bíblico. 

Iconoplastes tinha experiência empírica semelhante à dos jônicos, mas sua 

crença religiosa o levou a fazer uso dos fatos vividos e verificados – bem como dos 

dados matemáticos – para manipular os resultados, com o intuito de creditar às 

escrituras sagradas a detecção da verdade e de servir a Justiniano (527-565), 

imperador que tentou unificar a cristandade por meio de um conjunto de leis que levou 

o nome de Código Justiniano. Essas distorções são demonstradas por Randles (1994) 

no livro Da Terra plana ao Globo Terrestre - uma mutação epistemológica rápida 

(1480-1520). 

O monge descreve o cosmos como um grande arco, sendo a Terra uma base 

plana desse arco, a partir de interpretação própria de uma passagem da Bíblia (mapa 

3). Argumentou contra a existência dos antípodas, que seriam os povos que viveriam 

do outro lado da Terra, sob o ponto de vista daqueles que a consideravam uma esfera. 

Não se sabe se Iconoplastes integrava expedições comerciais, religiosas ou 

ambas, mas a tendência de seu texto mostra a busca por reafirmar a palavra religiosa, 

colocando-a como base da Ciência, independentemente da sua vivência e 

experimentação. Essa postura fez com que ele fosse fortemente criticado por sua obra. 

A parte mais representativa e significante do trabalho de Iconoplastes seriam os 

desenhos e descrições de animais e paisagens encontrados nas viagens. Eles são 

considerados com nível de detalhamento raramente encontrado na época, mesmo 

que muitos deles incluam aspectos mitológicos. 

Segundo Russel (2014), a justificativa de Iconoplastes e de outros autores para 

a planicidade da Terra baseada na Bíblia partiria de um erro de interpretação 

relativamente comum (especialmente dos filósofos pagãos), de passagens que 

falariam de uma Terra com limites e com quatro cantos. Essa Terra teria um céu que 

se estenderia sobre a sua superfície como uma abóboda, podendo vir daí a 

argumentação de que a Terra seria protegida por um domo, como alega a maioria dos 

terraplanistas. Iconoplastes teria se baseado também em Hebreus (9,1-5) sobre a 

representação do Tabernáculo de Moisés como um mapa representativo do mundo e 

não apenas como a casa de Deus na Terra, que é a interpretação mais aceita. 
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Dentre os registros científicos em que Iconoplastes poderia ter baseado suas 

conclusões, Russel destaca a interpretação equivocada de mapas retangulares e 

planos desenhados pelo matemático Erastóstenes (séc. II a.C.). Tais mapas 

buscariam representar parte do mundo conhecido e não a Terra como um todo, que 

Erastótenes defendia ter formato esférico. O monge teria tomado esses mapas como 

literais da representação da Terra. 

Apesar da irrelevância de sua obra na época, ela foi revivida no século XIX por 

alguns historiadores da ciência, servindo como base para uma falsa afirmação que a 

Igreja seria adepta do terraplanismo e que esse pensamento teria sido dominante até 

o fim da Idade Média. 

 

Mapa  2 - Mapa-múndi desenhado por Cosmes Iconoplastes  ilustrando 

 a obra Topografia Cristã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: https://www.tertullian.org/  
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Mapa 3 - O céu e a Terra desenhados por Cosmes Iconoplastes ilustrando a obra Topografia Cristã.  

 

 

 

 

   

Fonte: 

https://ertullian.org/ 

Fonte: https://www.tertullian.org/  

 

 

2.2 A Terra na Idade Média e as grandes navegações 

 

É possível encontrar registros em livros didáticos e históricos, principalmente 

do século XIX, alegando que, na Idade Média, havia uma cultura voltada para a defesa 

da planicidade da Terra e que, inclusive, Colombo teria sido questionado sobre isso. 

Um dos nomes mais conhecidos a defender essa afirmação foi Willian Whewell (1794-

1866), vice-reitor da Universidade de Cambridge e pastor da Igreja da Inglaterra. 

Segundo Randles (1994) e Russel (2014 [1991]), essa interpretação não 

corresponde aos fatos. Para Randles, o que aconteceu na Idade Média foi uma 

espécie de simbiose entre a visão da Bíblia dos fatos e as descobertas dos gregos, 

criando assim uma narrativa híbrida que escamotearia as contradições existentes, 

sendo que dificilmente essas contradições estariam relacionadas ao formato da Terra.  

Segundo Randles e Russel, havia uma crença majoritária de que a Terra era 

esférica desde a descoberta dos gregos. As diferenças entre a visão da Igreja e a dos 

cientistas estaria mais voltada para o posicionamento da Terra no universo e sobre 

como seriam os seres que viveriam do outro lado da esfera terrestre – do lado oposto 

da Europa – do que em relação ao formato do planeta. Havia, na Idade Média e ao 

https://www.tertullian.org/
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longo de parte da Idade Moderna, uma forte defesa do geocentrismo por parte dos 

governos e da Igreja. Geocentrismo é a teoria que defende que a Terra seria o centro 

do universo. Afinal seria o lugar escolhido para abrigar os filhos de Deus. Por outro 

lado, a ciência, tendo em Copérnico no século XVI sua grande voz, cada vez mais 

mostrava que a Terra girava em torno do Sol, esse sim o centro do sistema 

(heliocentrismo).  O heliocentrismo causou grande controvérsia entre a ciência e a 

Igreja pelas mãos de Galileu, um século depois. 

 

Mapa  4 - Figura dos corpos celestes - Ilustração do modelo geocêntrico do Universo, desenhado por 

Bartolomeu Velho, 1568.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/  

 

Segundo Randles, a outra contradição era em relação aos chamados antípodas 

– povos que viveriam do outro lado da esfera terrestre, no lado antagônico ao da 

Europa. As principais questões eram se eles realmente existiam, se eram pessoas ou 

demônios ou apenas animais.  

As discussões davam-se em relação ao centro de gravidade, distribuição dos 

oceanos e, principalmente, à localização da Terra no universo – se ela seria ou não o 

centro de tudo. 

De acordo com Russel (2014 [1991]), havia outras teorias geográficas que 

simultaneamente flertavam com argumentos bíblicos e científicos, voltadas para a 

https://pt.wikipedia.org/
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distribuição dos mares, o posicionamento e formato das porções de terra firme, a 

distribuição das formas de vida, dentre tantos outros elementos. Uma espécie de 

simbiose entre a ciência e a religião ao longo da Idade Média. Esse suposto 

“hibridismo” de visões perderia sustentação no final do século XV. Com a preparação 

para a conquista do continente americano, as contradições astronômicas e 

cartográficas até então relativamente negligenciadas viriam à tona, já que a expedição 

de Colombo pedia mapas precisos e práticos, e não apenas ilustrações entremeadas 

de suposições ou interpretações filosóficas.  

Há quem defenda que um dos temas debatidos nas sabatinas com Colombo 

antes de sua expedição teria sido o formato da Terra e que este havia provado que 

ela era redonda. Segundo Russel, estudos mais recentes demonstram que o formato 

da Terra nunca foi pautado nas sabatinas com Colombo, cujo esforço maior foi o de 

convencer a corte sobre a distância que iria percorrer em sua expedição e a estrutura 

necessária para tal viagem. Sobre a planicidade da Terra ser defendida pela Bíblia, 

Russel (2014 [1991]), na obra El mito de la tierra plana: La escandalosa manipulación 

de los historiadores modernos sobre Colón afirma que:  

 

Os Padres defendiam que a Bíblia gozava da mais alta autoridade 
textual, visto que, inspirada por Deus, estava infinitamente acima de 
qualquer um dos filósofos seculares. Mas, ao contrário de alguns 
cristãos modernos, poucos deles tomaram a Bíblia como um guia 
com implicações para a veracidade científica. Durante a Idade Média, 
quando o literalismo bíblico parecia contradizer as evidências 
empíricas, era interpretado alegoricamente e as evidências 
empíricas eram aceitas sem muita dificuldade como julgamentos 
científicos. É uma tarefa difícil esclarecer a intenção dos vários 
autores bíblicos em suas referências cosmológicas ocasionais; os 
livros da Bíblia, escritos ao longo de um período de mais de mil anos, 
eles não contêm uma concepção sobre astronomia ou geografia que 
possa ser coerente ou unívoca. Não houve nem existe um "ponto de 
vista bíblico" em relação à geografia. Em qualquer caso, o que 
podemos saber é como os padres da Igreja interpretaram a Bíblia. O 
que eles usaram consistia no Novo Testamento, composto em grego 
por volta de 50-100 d.C., e no Velho Testamento (e os apócrifos), 
escrito em hebraico de 1000 a.C. até 150 a.C Os Padres que 
conheciam o grego usavam o Novo Testamento escrito nessa língua 
e uma ou outra versão da tradução da Septuaginta do Antigo 
Testamento (séculos III e II a.C.). Outros usaram as traduções latinas, 
das quais a mais influente foi a Bíblia "Vulgata" de São Jerônimo 
(RUSSEL, 2014, posição 547, tradução minha). 

 

A interpretação "literal" da Bíblia é um assunto sobre o qual 
geralmente se fala muito, mas é pouco compreendido. Uma vez que 
qualquer texto pode ser lido de muitas maneiras diferentes, e isso é 
inevitável, o único significado de "literal" é a intenção original do autor, 
que obviamente é frequentemente difícil de encontrar. Mesmo os 
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"literalistas" mais ansiosos devem, portanto, reconhecer a diferença 
entre juízos poéticos e históricos. (RUSSEL, 2014, posição 4584, 
tradução minha). 

 

Nessa época, o mito da Terra plana ressurge, dessa vez de maneira isolada e 

localizado na Itália por meio dos escritos do Cônego Zacarias Lilio, em Florença, 

contrariando as constatações das expedições espanholas e portuguesas, mas sem 

grandes reflexões no debate. Ao longo dos três séculos seguintes, surgiram e 

ressurgiram iniciativas praticamente inócuas sobre a planicidade da Terra.  

 

2.3 A Terra plana como arma de guerra no século XIX 

 

Russel (2014) afirma que muitos dos registros – inclusive acadêmicos – que 

defendem a credibilidade no terraplanismo com o passar dos séculos não são 

representativos. Assim como na atualidade, ao longo da História muitas teorias 

ganharam credibilidade cíclica por uma pequena parte da população, principalmente 

daqueles sem acesso à cultura e à educação formal. Na Idade Média, dentre aqueles 

que tenderiam a acreditar em uma Terra com formato plano, estariam marinheiros 

inexperientes e receosos em cair em algum buraco ou vala durante a navegação. Isso 

porque muitos enfrentavam o desconhecido em um tipo de trabalho que teriam sido 

obrigados a abraçar por questões de sobrevivência, sendo parte deles composta por 

homens escravizados. Crenças como a da Terra plana não estariam presentes nos 

mais experientes, ou em cargos mais altos nos navios, e nem nos mais escolarizados.  

Randles e Russel afirmam que a credibilidade na teoria da Terra plana ao longo 

da Idade Média seria fruto de um erro proposital nos livros de História. Alguns 

historiadores, a partir do século XIX, teriam registrado em seus livros mais relevância 

à crença na Terra plana na Idade Média do que realmente aconteceu. O intuito seria 

fixar a imagem de um obscurantismo científico da Idade Média para creditar a 

Colombo o símbolo do início de uma mudança em direção ao progressismo e ao 

positivismo. 

Russel defende que enfatizar o discurso de que os religiosos seriam partidários 

da crença na Terra plana nos diversos períodos da História também teria sido uma 

maneira de ajudar a desacreditar a Igreja fortemente presente no movimento 

antidarwinista e uma atitude revanchista contra o posicionamento de Pio IX (1846-

1878) contra o liberalismo moderno.  
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A segunda metade do século XIX foi caracterizada por muitas ações bélicas, 

principalmente na Europa. Esse período de guerras ajudou a propagar 

comportamentos belicistas diante da dicotomia entre ciência, filosofia e religião, 

colocando a filosofia ao lado da ciência e ambas acusando a Igreja de acreditar no 

terraplanismo. Muitos desses registros, até mesmo feitos em livros de história, 

precisaram ser revistos.  

Russel destaca dentre os incentivadores desse conflito o padre e cientista 

William Whewell (1794-1866) da Universidade de Cambridge o cientista John William 

Drapper (1811-1842), o primeiro a conseguir fotografar a Lua (1843). Filho de um 

pastor, ele trocou a religião pela ciência. Em consonância com o pensamento de 

Drapper, Andrew Dickson White – também nascido em família fortemente religiosa – 

funda a Universidade de Cornell, nos EUA. Foi uma das primeiras escolas totalmente 

desvinculadas de qualquer instituição religiosa (o que era raro na época) e voltada 

exclusivamente para o olhar científico.  

White teria sido um dos maiores fomentadores da guerra entre religião e ciência, 

creditando o terraplanismo aos religiosos. Teria sido altamente criticado pelos 

historiadores da ciência por generalizar o pensamento medieval como totalmente 

ligado a crenças obscuras, inclusive ao terraplanismo, dando importância muito maior 

a seus defensores do que eles realmente tiveram. Ele teve de rever seu discurso e 

suavizá-lo. White chegou a ser criticado por utilizar as mesmas “armas” (leia-se 

distorção dos fatos) que acusava seus oponentes de usarem. Nos Estados Unidos, 

segundo Russel, essa atribuição do pensamento medieval do terrraplanismo como 

pensamento geral antes da vigem de Colombo, também teria como pano de fundo 

colocar o descobrimento da América como um marco de desenvolvimento, uma 

quebra entre o obscurantismo e o avanço técnico e intelectual. 

A incitação desse ambiente de guerra entre religião e ciência teve 

consequências também no meio acadêmico. Trouxe à tona pensamentos religiosos 

extremistas em relação ao antidarwinismo, principalmente nos Estados Unidos.  E é 

justamente nesse cenário que o discurso de que os religiosos deveriam acreditar em 

uma Terra plana começa a se consolidar.  

Para Russel (2014 [1991]), a questão da Terra plana não teria sido a única 

“licença poética” dos registros.  Segundo o autor, nos livros de História que tratam das 

grandes navegações havia muita mistura entre fatos e ficção, tanto em obras 

publicadas na Europa quanto nos EUA. O intuito seria enaltecer feitos e criar heróis.  
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Por outro lado, explicam Randles (1994) e Russel (2014 [1991]), a proposta de 

tornar o pensamento da Idade Média mais obscuro do que realmente foi utilizando a 

suposta crença na Terra plana como exemplo, também tivera cunho político. Seria 

uma maneira de ajudar os humanistas europeus a promover a independência das 

cidades tanto de vínculos religiosos quanto de vínculos (dependência) políticos. 

Russel afirma que não foram poucos autores do século XIX que divulgaram a errônea 

alusão da Terra plana como cultura ortodoxa majoritária na Idade Média, chagando 

essa afirmação a constar em livros escolares de época. Teríamos aqui um grande 

caso de fake news da era analógica? 

Randles (1994) e Russel (2014 [1991]) demonstram que, além de a Igreja não 

propagar o terraplanismo, havia, dentre os membros da própria Igreja aqueles que 

defendiam as ideias de Copérnico e de Galileu sobre a Terra girar em torno do Sol. 

Boa parte dos que assumiram a defesa do Heliocentrismo acabou na prisão. Dentre 

eles, Thomas Campanella que defendeu o Sol como o centro do sistema e a Terra 

girando em volta dele na obra A Apologia de Galileu (1616). Campanella trabalhava 

para o Conselho de Cardeais. 

No final do século XIX, início do século XX, alguns cientistas como Pierre Duhen 

(1861-1916) não aderem ao movimento e defendem que havia exagero em dizer que 

a Igreja teria sido terraplanista na Idade Média. Alegam que muitas alas dentro da 

Igreja estavam em consonância com as ciências naturais. Diante dessa corrente em 

busca de fatos e dados, desmentir o que eles chamaram de “o erro da Terra plana” 

passa a ter a colaboração de cada vez mais cientistas e acadêmicos durante o século 

XX. A Associação de Historiadores Britânicos publica um trabalho nesse sentido em 

1943. 

As tintas carregadas no século XIX por cientistas e historiadores em relação ao 

quão obscura teria sido a Idade Média e a afirmação de que o terraplanismo seria 

plataforma da maioria religiosa naquela época trouxeram um efeito inesperado. Nessa 

guerra de discursos, algumas alas do pensamento tradicional recrudesceram suas 

posturas e, no meio do debate, ressurgiram grupos defendendo a teoria da Terra plana 

com muito mais força do que em toda a História. 
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2.4.  O terraplanismo contemporâneo 

 

 Foi justamente nesse movimento de utilização do terraplanismo para 

ridicularizar as posturas da Igreja e de grupos ligados a ela que surge um nome que 

se torna referência nas teorias terraplanistas até hoje: o britânico Samuel Rowbotham.  

A defesa do formato plano da Terra é encontrada com mais ou menos ênfase 

ao longo dos séculos, conforme já descrito. Mas, o fortalecimento dessa proposta e 

sua continuidade até o século XXI começa metade do século XIX.  

É importante ressaltar que desde a época de Lactâncio (séc. III), os poucos 

defensores da planicidade da Terra preocuparam-se em produzir uma grande 

quantidade de material que supostamente embasasse “tecnicamente” essa defesa. 

Lactâncio, por exemplo, se preocupou em conhecer o pensamento aristotélico em 

detalhes para “refutá-lo” às vezes com sarcasmo, outras com ataques diretos, 

classificando os argumentos de Aristóteles como “opiniões monstruosas”.  Assim 

como Cosmes Iconoplastes, que escreveu uma obra com 11 volumes, parte deles 

dedicada a defender o terraplanismo. 

Apesar de obras como as de Lactâncio e Iconoplastes serem referência no 

terraplanismo e terem se tornado objetos de pesquisa, o nome considerado mais 

relevante pelos terraplanistas é o britânico Samuel Rowbotham (1816-1884). Falso 

médico, Rowbotham insurge-se desafiando universidades e cientistas a provar que a 

Terra é esférica, em uma cruzada semelhante à de diversos movimentos extremistas, 

seja na política, seja na negação da Ciência.  

Rowbotham teve uma vida dedicada aos extremos. Sua primeira paixão foi a 

política, quando se tornou um socialista extremista, ligando-se a Robert Owen, um dos 

primeiros pensadores do socialismo inglês. Entrou em conflito com Owen e seguiu 

carreira solo, viajando pelas ilhas britânicas dando palestras. Após insucesso, ele 

trocou a política pela biologia e a medicina, áreas nas quais nunca teve qualquer 

formação. Publicou sem qualquer embasamento a obra Biologia: um inquérito sobre 

a causa da morte natural em que defendia que a vida poderia ser prolongada por 

muitas décadas a partir de uma dieta por ele mesmo criada. Usando o falso nome de 

Dr. Samuel Birley, receitava fórmulas para uma suposta cura de todas as doenças.  
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Paralelamente à medicina, que lhe custou 

acusação de charlatanismo – chegou a ser preso 

por fraude – ele também flertava com a geografia, 

retomando as antigas teorias sobre o formato da Terra 

ser supostamente plano. Dessa vez sob o 

pseudônimo de Paralaxx.  Em 1849 publicou um texto 

chamado Zetetic Astronomy: Earth not a globe 

(Astronomia Zetética: a Terra não é um globo) que, 

em 1865, foi ampliado por ele mesmo e transformado 

em um livro. Livro esse referenciado por terraplanistas 

até hoje. Foi desafiado por cientistas em provas de 

campo a demonstrar suas teorias na prática; desafios 

que nunca conseguiu vencer, mas também nunca se 

deu por vencido.  Um dos principais seguidores de 

Rowbotham foi William Carpenter, incialmente editor 

de seus livros e artigos nas diversas áreas em que 

Rowbotham atuou. Carpenter, depois de uma 

frustrada tentativa de trabalhar com hipnose, decidiu 

dar continuidade à “pesquisa geográfica” de 

Rowbotham, em defesa da Terra plana. Publicou em 

1864 uma obra própria, intitulada Theoretical 

Astronomy examined and exposed – proving the Earth 

not a globe, (Astronomia Teórica examinada e exposta 

- provando que a Terra não é um globo,) dividida em 

oito partes. Em 1885, já morando nos Estados Unidos, 

publicou One hundred proofs the Earth is not a globe 

(Uma centena de provas que a Terra não é um Globo), 

desafiando cientistas. Na capa (figura 13), antes do 

título, aparece a frase “a challenge to the Jonhs 

Hopkins University” (um desafio à Universidade Johns 

Hopkins).  
Fonte Google Books 

Fonte: Biblioteca Virtual do 

Congresso dos EUA 

Figura 13 - Capa do livro One hundred 

proofs that the Earth is not a Globe.  

Figura 14 Capa do livro Zetetic 

Astronomy: Earth not a Globe.  

Fonte: Google Books 
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O comportamento desafiador de Rowbotham e de Carpenter é característico 

das lideranças encontradas em grupos terraplanistas atuais, dentre eles a Flat Earth 

Society, principal representante mundial do 

movimento. A obra de Carpenter é uma das 

mais conhecidas e referenciadas por 

seguidores da Terra plana até hoje.   

Rowbotham tinha diversos seguidores 

que ajudavam a divulgar suas ideias por meio 

de palestras e publicações, como a revista The 

Zetetic (figura 15). Depois de sua morte, os 

seguidores mantiveram suas ideias vivas por 

meio da Universal Zetetic Society (Sociedade 

Zetética Universal), uma instituição que 

publicava uma revista chamada The Earth not a 

globe review (A Terra não é um globo) e que 

atraiu milhares de seguidores.  

Independentemente da migração de 

Carpenter para os Estados Unidos, as ideias de 

Rowbotham sobre a Terra plana cruzaram o 

oceano e chegaram aos Estados Unidos, sendo 

amplamente divulgadas pela Christian Catholic Apostolic Church (Igreja Católica 

Apóstólica Cristã) em programas de rádio na virada do século. A propagação do 

terraplanismo e a contestação da teoria da evolução estenderam-se por décadas na 

rádio da Igreja, cujos líderes chegaram a incluir elementos próprios na teoria original 

de Rowbotham. 

Nesse processo de ressurgimento da discussão terraplanista no século XIX – 

seja como arma dos cientistas contra a Igreja, seja como uma nova possibilidade de 

crença para aventureiros –, um outro admirador de Rowbotham, o milionário John 

Hampden lançou um desafio. Com menos capacidade de retórica que Carpenter, mas 

com muito mais dinheiro, ofereceu uma recompensa a quem conseguisse refutar um 

dos experimentos de Rowbotham. Alfred Russel Wallace, que paralelamente a 

Charles Darwin desenvolveu importantes estudos sobre evolucionismo, conseguiu 

vencer o desafio imposto por Hampden, mas a recompensa acabou em litígio judicial, 

rendendo a Hampden um tempo na prisão. A Christian Catholic Apostolic Church - 

Fonte: https://www.tfes.org/ 

Figura 15 - Capa da revista mensal The Zetetic, 

de julho de 1872 
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igreja que tinha o terraplanismo como um dos pilares - promoveu iniciativas 

semelhantes nas primeiras décadas do século XX. 

Os grupos europeus de apoio à teoria de Rowbotham perderam prestígio logo 

após a Primeira Guerra Mundial, ficando o embrião das suas ideias locado nos 

Estados Unidos, incialmente com apoio religioso. O tema voltou a ganhar destaque a 

partir de 1956, agora por meio de uma iniciativa civil, a fundação da FES - Flat Earth 

Society (Sociedade da Terra Plana). A instituição foi fundada em 1956 por Samuel 

Shelton (1903 – 1971) em Dever, Inglaterra. Após a morte de Shelton, passou a ser 

liderada por Charles K. Johnson, que levou a sede para a sua residência na Califórnia 

(EUA).  

Fonte: https://www.tfes.org/  

Figura 16 - Anúncio publicado na revista Modern Mechanics and Invention pela Christian Catholic Apostolic 

Church em outubro de 1930.  

https://www.tfes.org/
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Em 2004 passou a ser comandada por Daniel Shelton, filho de Samuel, que 

mora em Hong Kong. A FES surgiu a partir das ideias do livro Astronomia Zetética, de 

Samuel Robotawn e das “experiências astronômicas do pai de Samuel”.  

Na década de 1960, quando a corrida espacial ganhava a mídia, Samuel – 

conhecido pela sua boa oratória – deixa de falar para grupos pequenos e passa a 

atrair a atenção da mídia internacional com seus “contrapontos” em relação às viagens 

espaciais. Apesar de hoje a FES tentar divulgar seu discurso supostamente como 

tendo base científica, a origem do pensamento da instituição veio da Igreja. No folheto 

The Plane Truth (A verdade plana), publicado em 1966, por exemplo, Samuel defende 

"que a astronomia moderna e os voos espaciais eram insultos a Deus e que o castigo 

divino pela arrogância da humanidade era uma mera questão de tempo para chegar". 
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3. A ESTRUTURAÇÃO DO DISCURSO EM UM MUNDO HIPERCONECTADO  

 

O avanço da comunicação mediada por tecnologias exerceu profunda 

influência na maneira de o homem se comunicar, tanto em relação à velocidade 

quanto ao alcance da mensagem. As alterações vêm desde os processos de difusão 

da TV, conforme previra McLuhan (1969), aumentando fortemente com o 

desenvolvimento das tecnologias digitais e chegando-se à chamada 

hipercontectividade, em que o indivíduo passa o tempo todo conectado em um estado 

de disponibilidade constante para recepção de conteúdo e solicitações de interações 

(MAGRANI, 2019). Além do aumento da velocidade e do alcance (principalmente após 

o surgimento das tecnologias digitais e, mais recentemente, das redes sociais) pode-

se dizer que há um novo estabelecimento de papéis.  Essa mudança de papéis vai do 

ambiente em que um (enunciador) fala para muitos (enunciatários), passando para 

uma relação em que todos falam para todos, fazendo com que os papéis de 

enunciador e enunciatário se revezem constantemente. Nesse novo cenário o meio 

deixa de ser um simples intermediário e passa a ter papel de elemento determinante 

da comunicação. Essa mudança do papel do meio já era prevista por McLuhan, ao 

defender a ideia de que o meio seria a mensagem (1969) em sua análise da 

comunicação eletrônica, antes mesmo do surgimento da mídia digital, época em que 

a comunicação eletrônica era liderada pela televisão (RECUERO, 2009). 

 

3.1 O contexto das redes sociais  

 

O surgimento da comunicação digital, principalmente das redes sociais 

comandadas pela interação, tenderia a fortalecer o processo de sociabilidade e de 

reciprocidade, já que, pelo menos teoricamente, as barreiras hierárquicas impostas 

pelas tradicionais grandes estruturas de mídia estariam se quebrando, pois o poder 

da comunicação passaria ao alcance de todos, criando um capital social com o 

advento das redes (RECUERO, 2009). 

A estrutura propícia para a comunicação horizontal e sem fronteiras parece ser 

estabelecida pelo formato das redes. Para Cancian, Falcão e Malini (2013), a 

popularização das redes sociais permite que uma nova lógica surja nos processos de 

produção e divulgação de conteúdo, quando o cidadão comum assume o papel de 

narrador e as redes se tornam uma poderosa opção aos meios de comunicação 
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convencionais, aos grandes complexos de mídia.  Sem os filtros da mídia tradicional 

definindo quem tem ou não autoridade para falar sobre determinado assunto, as redes 

dão espaço para a “opinião” do cidadão comum que, por sua vez, vê canais abertos 

para que ele possa dissertar sobre temas que nunca havia ousado tratar, ou que 

mantinha em seu universo privado. É possível ver nas redes o crescimento dos perfis 

e canais de “opinião” que valorizam a experiência ou a percepção individual, já que a 

produção de qualquer conteúdo pode ser feita por qualquer pessoa.   

Zoonen (2012) chama de I-pistemology (epistemologia do eu) um processo 

cultural contemporâneo em que a opinião pessoal teria mais valor do que o 

conhecimento técnico, metodologicamente adquirido por especialistas e validado por 

instituições. Para Zoonen essa poderia ser uma forma de contestação do poder 

institucional.  

O fenômeno da cultura digital teria potencializado esse processo, colocando a 

experiência pessoal em um nível de relevância e exposição até então nunca 

alcançados. A origem de toda a verdade passaria a estar no eu e o motor dessa 

mudança poderia estar na queda de confiança nas instituições. Quando se fala em 

instituições, essas vão desde governos, passando por universidades, centros de 

pesquisa, chegando à mídia convencional. A origem da desconfiança poderia vir 

desde escândalos envolvendo essas instituições até questões emocionais relativas a 

medos e incômodos individuais, possivelmente trazidos pelos riscos que 

acompanham a modernidade, como o poderio dos grandes complexos globais. A 

personalização ganharia espaço com a valorização do eu pelas redes sociais e o 

crescimento dos reality shows (ZOONEN, 2012). 

D'Ancona (2018, p. 41) trabalha hipótese semelhante sobre a desconfiança das 

instituições quando trata de temas como Brexit (saída do Reino Unido da União 

Europeia) e as mudanças climáticas. Segundo D'Ancona os especialistas passam a 

ser vistos como aqueles que tornam tudo mais complexo, atrapalham as mudanças 

ou tornam tudo mais "difícil" e cheio de obstáculos. Não são confiáveis por muitos 

estarem envolvidos em escândalos ou situações ilícitas. 

Nessa configuração da valorização da opinião do indivíduo em detrimento do 

conhecimento verificado, vemos o fortalecimento do discurso utilizando a 

“camuflagem subjetivante (Greimas, 2014 [1980], p. 123) em, que o testemunho, o 

narrar a própria história ou a história supostamente presenciada pelo enunciador, 

passa a ter valor de verdade, auxiliando na construção de narrativas coletivas em que 
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o enunciatário pode sentir-se representado pelo testemunho do enunciador. A figura 

da "autoridade" ganha um competidor que é o enunciador “comum”, sem 

necessariamente alguma titularidade, mas no qual o enunciatário se reconhece por 

algum tipo de identificação. Alguém que ele olha como semelhante e, 

consequentemente, considera confiável.  

Para Demuru, Fechine e Lima (2021), a titularidade acadêmica ou técnica 

passa a competir com a identificação direta do enunciatário com o enunciador, seja 

por semelhança, seja por algum tipo de admiração ou projeção pessoal no processo 

de credibilidade do enunciado. Esse testemunho ganha ainda mais credibilidade 

quando reforçado por alguma figura de autoridade, unindo em um só processo 

comunicacional o testemunho do cidadão comum (aquele no qual me reconheço) e a 

validação de alguma figura de autoridade.  Autoridade nesse caso não significa 

necessariamente titularidade, mas o reconhecimento pelo grau de influência que 

aquele que endossa o enunciado possui perante um determinado grupo. 

As proporções dessa influência podem se tornar ainda maiores quando o 

enunciatário tem acesso restrito a fontes de informação. Por mais que a internet seja 

um local com infinitos conteúdos indexados, os próprios planos de telefonia ajudam 

que haja restrições ou direcionamentos, que a "bolha" seja formada. Considerando 

que o celular é o principal meio de acesso à internet e que os pacotes de dados mais 

populares deixam acesso liberado a redes sociais – principalmente, ao WhatsApp – 

mas colocam limites de dados a sites de conteúdo, a verificação da informação se 

torna mais difícil. Lembrando que a interferência das redes no conteúdo pode se dar 

em estruturas abertas como Twitter ou Facebook, mas são bem mais complicadas em 

processos fechados como os do WhatsApp deixando o sistema de influência ainda 

mais hermético (DEMURU, FECHINE E LIMA, 2021). 

Um exemplo recente foi um vídeo17 postado no Twitter em que supostamente 

um cidadão dizia testemunhar que a Ceasa/MG – Central de Abastecimento de Minas 

Gerais, localizada no município de Contagem, estaria sem alimentos em 

consequência das políticas de isolamento social implementadas em estados e 

municípios mediante à pandemia da Covid-19.  O vídeo foi compartilhado pelo 

 

17  AMARAL, Carlos. e FREITAS, Raquel. Ao contrário de vídeo postado por Bolsonaro, Ceasa amanhece com 

fila de caminhões e garante abastecimento normal. G1.com.br. 20/04/20. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/04/01/ceasa-garante-abastecimento-na-regiao-metropolitana-

de-bh.ghtml . Acesso: 10/10/2021 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/04/01/ceasa-garante-abastecimento-na-regiao-metropolitana-de-bh.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/04/01/ceasa-garante-abastecimento-na-regiao-metropolitana-de-bh.ghtml
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presidente Jair Bolsonaro e precisou ser desmentido por diversas fontes e veículos de 

imprensa, sendo alvo até de inquérito policial, tamanho alcance que a publicação teve. 

Por ter sido retirada do ar não foi possível localizar o número de compartilhamentos e 

visualizações. Mesmo sem o autor do vídeo se identificar, o suposto testemunho de 

um cidadão comum já foi suficiente como elemento de veridicção na arquitetura 

comunicacional das redes.  

Recuero (2009 p. 10 e 39) mostra que uma rede social é composta por atores 

e conexões. Os padrões dessas conexões formam a sua estrutura social, sendo 

impossível separar os dois componentes, já que as conexões são feitas 

voluntariamente pelos atores ou a partir de sugestões dos algoritmos. Cada ator é 

considerado um nó. A partir dos nós, a rede pode tomar formatos diferentes, 

constituindo os chamados laços sociais que, sobrepostos, formam as camadas 

dessas redes. Por meio desses laços, é possível estimar a intimidade entre os atores 

(RECUERO, 2009 p. 42). Essas interações constituem o chamado capital social, 

elemento fundamental para a formação de comunidades, e é por onde os 

influenciadores são medidos, pela sua "estrutura social" formada pelas suas conexões 

e interações. Não importa o que falam, mas para quantos falam, o que e o quanto 

esses que ouvem podem consumir (RECUERO, 2009, p. 45). Pelo lado do indivíduo, 

fazer parte dessas comunidades pode trazer a sensação de pertencimento livre do 

impedimento das barreiras geográficas. 

As redes levam a contatos que podem nunca se dar no âmbito presencial, 

permitindo que as pessoas sejam vistas e julgadas pelo que demonstram, pelo 

personagem que criam. Alguns até nem usam seus nomes reais, interagem como 

avatares em uma obra de ficção digital.  

Cada rede possui suas particularidades em relação às formas de interação, 

sempre mediadas pelo computador e deixando históricos que, mesmo quando 

apagados, podem ser recuperados. A mediação pelo computador permite que a 

interação seja síncrona ou assíncrona, pois os registros lá ficam a podem ser 

acessados e respondidos posteriormente. Algumas interações, inclusive, podem 

transpor a rede e se tornar multiplataformas, mostra Recuero (2009, p. 32-36) 

Segundo Recuero (2009, p. 81), é possível classificar essas interações em três 

grupos: competição, cooperação e conflito, não necessariamente de forma separada. 

Algumas relações podem ter mais de uma característica ao mesmo tempo ou podem 

apresentá-las de maneira alternada. Como cooperação, podemos considerar desde 
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simples apoio aos discursos postados até ações mais concretas, como solicitações 

de ajuda humanitária. Como competição, podemos considerar a disputa por um 

determinado espaço no cenário digital, que pode dar-se com ou sem conflitos com os 

“concorrentes”. E, como conflito, surgem as oposições, independentemente do grau 

de violência contido no discurso. 

As relações nas redes também são pautadas pela constituição de valores 

(RECUERO, 2009, p. 109 a 114) ligados à reputação (a percepção que se tem da 

pessoa nas redes), autoridade (o quanto ela é considerada detentora de um 

determinado saber), visibilidade (alcance das suas interações) e popularidade 

(aceitação por um ou mais grupos). 

 

3.1.1 O papel dos algoritmos na propagação da informação 

 

Para Latour (2009 [1991]), o mapeamento das redes vai além do movimento 

humano, pois “precisamos levar em conta os algoritmos que a partir do mapeamento 

dos movimentos humanos interferem nesses mesmos movimentos”.   

A ocupação do espaço virtual se dá pela articulação proporcionada pelas redes 

sociais, facilitando àqueles que até então não se identificam com a mensagem 

mainstream da chamada grande mídia ou de meios oficiais especializados encontrem 

seus nichos, seus grupos de pertencimento. Esse encontro de pensamentos e anseios 

tem interferência direta das redes sociais por meio dos chamados algoritmos – 

recursos eletrônicos que conseguem mapear detalhadamente a navegação de cada 

indivíduo e, a partir desse mapeamento, sugerir conteúdos que lhe sejam de interesse, 

aproximando grupos, pessoas e empresas.  

Com o espelhamento do pensamento proporcionado pelo algoritmo, a timeline 

disponibiliza para cada indivíduo o que ele "quer ver". A partir do comportamento 

virtual cresce “a capacidade dos atores sociais para desafiar o poder embutido nas 

instituições da sociedade, a fim de reivindicar a representação de seus próprios 

valores e interesses” (Castells, 2012, p. 22), mesmo que parte desses valores, 

provenha ou seja reforçado pelas limitações criadas pelo direcionamento de conteúdo 

feito pelo algoritmo.  

Segundo Malini (2016), 
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Pontos de vista, ou perspectivas, são princípios, ideias, agregados, visões de 
mundo – em suma: cosmologias – que organizam, diferem, individualizam e 
interligam os seres. E que se formam num fluxo contínuo de associações e 
dissociações entre si: estando, assim, em movimento, em transformação, em 
composição contínua. Pontos de vista são, portanto, efeitos nos sujeitos 
(DELEUZE, 1976), não pertencendo a um indivíduo, mas sendo constituintes 
dele. Vivemos um momento da vida em que nossas predileções, nossa 
mobilização, nosso gosto, nosso afeto, nosso posicionamento crítico são 
reunidos em interfaces virtuais de relacionamento que nos transformam em 
actantes, cuja forma subjetiva é materializada na figura do perfil, configurado 
para ser mais uma rede de seguidores e seguidos do que uma consciência 
individual, operando assim uma antropologia cujo sujeito se constitui como 
uma “pessoa plana”, se arranjando lado a lado com outras pessoas, formando 
assim processos onde estão “pessoas dentro de pessoas” (VIVEIROS DE 
CASTRO, 2007, p. 102). 
 

Malini (2016) descreve como a nossa navegação nas redes sociais trilha 

caminhos, deixando “[...] marcas que permitem o rastreamento para a formação de 

percepções coletivas” referente a um determinado assunto, mesmo que essa 

coletividade não se relacione diretamente. Latour (2009 [1991]) propõe que se estude 

menos os nomes e mais o processo, o fluxo comunicacional que reflete o pensamento 

comunitário expresso na rede.  

A rede que originariamente seria um espaço para debates acaba levando o 

indivíduo muito mais para próximo daquele que corrobora o seu pensamento do que 

daquele que vai contrapô-lo. Malini (2016) reforça que as relações em rede se dão 

além dos perfis entre si. Descreve que as redes formam uma sucessão de camadas 

em que interagem por meio de hashtags, links, robôs e aplicativos, lembrando que 

muitos jogos estão incorporados nas redes sociais, aumentando essa interação e, 

consequentemente, o tráfego e o cruzamento de dados. Tudo devidamente 

estruturado para nos levar a proposições de conteúdos que nos interessam e pelo 

viés que nos interessa, nos deixando cada vez mais tempo nas redes sociais.  

Segundo d'Andrea (2020), quanto mais a vida – e não apenas os processos 

comunicacionais – for mediada por tecnologias, maiores serão as possibilidades de 

mensuração, já que a navegabilidade deixa rastros, mesmo quando apagada. Lembra 

que muitas plataformas, mesmo que aparentemente independentes, formam 

estruturas de monitoramento e de interferência quando intercambiadas e articuladas 

em rede.  Essas articulações se dão por meio do pertencimento a grupos empresariais 

– diversas plataformas e até redes sociais que se apresentam como autônomas, na 

realidade têm seus dados interligados por pertencerem ao mesmo grupo empresarial, 

como Facebook e Instagram. Mesmo não pertencendo ao mesmo grupo empresarial, 
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as plataformas são intercambiadas pelos dos chamados “programas de parceiros”, 

em que trocam informações, gerando metadados processados por algoritmos. Esse 

intercambiamento leva à possibilidade de o movimento em uma plataforma interferir 

nos relacionamentos em diversas outras, mesmo que aparentemente elas não tenham 

qualquer relação entre si.  

A rastreabilidade da navegação na internet e da localização é um dos meios 

mais comuns para produzir essa intercambialidade. Entre os anos de 2009 e 2018 

teriam sido identificados 3.129 “parceiros” do Facebook. Muitos estão dentro da 

própria rede, como os jogos (D’ANDREA, 2020). A LGPD – Lei Geral de Proteção de 

Dados busca, no Brasil, tentar dar um pouco mais de poder ao indivíduo na gestão 

desse compartilhamento, mas as maneiras com que as plataformas buscam conseguir 

o consentimento do usuário para o compartilhamento de dados são as mais variadas, 

e nem sempre facilmente identificadas.  

Informações como localização, hábitos, preferências, idade, escolaridade, sexo, 

gênero, tempo online e navegação ao serem cruzadas levam a previsões de 

comportamento de grande interesse comercial, tanto para as plataformas quanto para 

os parceiros ou anunciantes. No caso do Facebook, empresas interessadas em 

anunciar têm até uma ferramenta para a análise desses dados e programação das 

campanhas, a Audience Insights. Segundo Angwin, Varner e Tobin (2017) e 

Kantrowitz (2017), o Facebook e o Google já teriam sido autuados por permitir 

segmentações a partir de elementos racistas, antissemitas e xenófobos. Os limites 

aos quais as plataformas devem ser submetidas – e se devem ser – ainda é alvo de 

discussão em todo o mundo.  

O tema envolve diversas variáveis, como: 1) o fato de serem empresas privadas; 

2) de terem seu alcance global integrado. Essa integração global, por um lado torna 

complexa a adaptação a diferentes legislações. Por outro essa complexidade não 

pode ser utilizada para justificar flexibilização de ações podem levar a contravenções 

e crimes. Nesse debate entra o limite entre a responsabilidade da plataforma e a do 

indivíduo que divulgou o conteúdo, sendo que há plataformas em que o anonimato é 

permitido. 
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3.1.2 O meio digital e o papel dos influenciadores  

 

A velocidade da internet facilita o alcance das mensagens, ajudando a 

aumentar a conexão e o fortalecimento dos grupos conspiracionistas que, em alguns 

casos, conseguem ter simpatizantes – e até promotores de seus discursos – em 

posições estratégicas em governos e outras instituições com poder de influência ou 

de decisão.  

Na invasão do Capitólio, em janeiro de 2021 nos Estados Unidos, por exemplo, 

é cogitada influência do ex-presidente Donald Trump 18  na ação. Do discurso 

negacionista em relação aos riscos da Covid-19 ao questionamento sobre a 

segurança das vacinas19 e, mais recentemente, as dúvidas sobre a lisura do processo 

eleitoral20 , foi constatada a influência do presidente brasileiro Jair Bolsonaro na 

formação da crença conspiracionista.  

A estratégia discursiva é um elemento de grande importância nesse processo 

de cooptação, mas costuma não ser o único. Segundo Prooijen e Douglas (2017), é 

comum que a estratégia discursiva esteja ligada a aspectos emocionais do 

enunciatário e a contextos sociopolíticos. 

Da Empoli (2020, p. 113 – 114) ressalta que o interesse principal das redes é o 

tempo que o usuário passa nelas, a partir da identificação dos temas que fazem 

sentido para cada pessoa. A análise da navegação ajuda na elaboração de estratégias 

individuais de atração. Para Da Empoli (2020, p. 15) 

 

[...] no universo das redes sociais o enunciatário passa de espectador a ator 
sem nenhuma distinção. A opinião do leigo e do expert se tornam 
equivalentes. Quando olhamos para o discurso terraplanista podemos 
encaixá-los no que que se chama de trolagem21. 

 

18 SANCHES, Mariana. Trump é acusado de ter sido comandante-chefe de invasão ao Capitólio: o que aconteceu 

no segundo dia de impeachment, 10/02/2021 - BBC News Brasil. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56020785  Acessada em 24/09/2021 

GUIMON, Pablo. Trump "sem dúvida" causou invasão do Capitólio, diz advogado do "xamã do QAnon" 

19/01/2021 El País. Disponível em https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-19/trump-sem-duvida-causou-

invasao-do-capitolio-diz-advogado-do-xama-do-qanon.html  Acessada em 24/09/2021 
19  Como Bolsonaro atacou e atrasou a vacinação na pandemia 21/03/2021 . Nexo Jornal. Disponível em 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/03/21/Como-Bolsonaro-atacou-e-atrasou-a-

vacina%C3%A7%C3%A3o-na-pandemia  Acesso: 24/09/2021 
20 RODRIGUES, Thais. 10 mentiras que Bolsonaro falou sobre as urnas para defender o voto impresso. 10/08/2021. 

Congresso em Foco. Disponível em https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes-2022/10-mentiras-que-

bolsonaro-falou-sobre-as-urnas-para-defender-o-voto-impresso / Acesso: 24/09/2021 
21 trollar - [Gíria] Zoar, irritar, chatear alguém através de uma zoação intensa que buscar perturbar ou enfurecer 

pessoa que dela é alvo: o vídeo claramente trollava o ator. Incomodar através de argumentos que chateiam ou 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-56020785
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-19/trump-sem-duvida-causou-invasao-do-capitolio-diz-advogado-do-xama-do-qanon.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-19/trump-sem-duvida-causou-invasao-do-capitolio-diz-advogado-do-xama-do-qanon.html
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/03/21/Como-Bolsonaro-atacou-e-atrasou-a-vacina%C3%A7%C3%A3o-na-pandemia
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/03/21/Como-Bolsonaro-atacou-e-atrasou-a-vacina%C3%A7%C3%A3o-na-pandemia
https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes-2022/10-mentiras-que-bolsonaro-falou-sobre-as-urnas-para-defender-o-voto-impresso
https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes-2022/10-mentiras-que-bolsonaro-falou-sobre-as-urnas-para-defender-o-voto-impresso
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O problema é que hoje, nas redes sociais, somos todos adolescentes 
fechados em nossos pequenos quartos, onde aumenta a frustração por causa 
do crescente abismo entre a mediocridade de nossa vida e todas as vidas 
possíveis que se oferecem virtualmente em nossos monitores e telas de 
celular. E, exatamente como um adolescente, explicam os psicólogos, temos 
fortes probabilidades de terminar em dois tipos de sites de internet que 
alimentam ainda mais nossa frustração: os sites pornográficos e os sites 
conspiratórios, que exercem um poder de fascinação intenso porque 
oferecem, enfim, uma explicação plausível para as dificuldades nas quais nos 
encontramos. É culpa dos outros! nos dizem eles, pois os outros nada fazem 
senão nos manipular para realizar seus objetivos demoníacos. Nós 
mostraremos a você a verdade, continuam, e assim você poderá se unir aos 
outros que, como você, finalmente abriram os olhos! (DA EMPOLI, 2020. p. 
54). 

 

Da Empoli (2020, p. 55) cita um estudo do Massachussets Institutte of 

Techology (MIT) alegando que uma falsa informação tem em média 70% mais 

chances de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira. Compara a chegada do 

Big Data à invenção do microscópio, no sentido de conseguir identificar alvos. O 

trabalho da comunicação deixaria de ser planejado para alcançar grupos passando a 

buscar indivíduos. A propaganda tende a viralizar sem qualquer forma de controle e 

de checagem de dados.  

Da Empoli (2020, p. 111) lembra que muitas das mensagens que se propagam 

nas redes são os chamados “dog whistles” ou “apitos para cachorro”22 em tradução 

livre. Seriam mensagens das quais apenas alguns conheceriam o seu significado real, 

mas pela maneira que são propagadas – às vezes até de forma divertida – ou 

dependendo do contexto em que são inseridas acabam compartilhadas até mesmo 

por quem não tem a mínima ideia de seu significado, ajudando-as a se popularizar.  

Os “apitos para cachorro” seriam uma maneira de driblar proibições ou 

limitações para a transmissão de mensagens que poderiam ferir algum aspecto legal. 

Segundo Dias (2018), mais de 30 grupos neonazistas vêm se utilizando desse recurso 

para propagar novos símbolos nazistas – alguns transformados em combinações 

numéricas – no universo digital.  

Se estudos como os de Da Empoli e de Dias mostram a existência real dos 

“apitos para cachorro”, no universo das teorias da conspiração falsos “apitos para 

cachorro” são facilmente criados ou identificados. No documentário Terra plana, o 

 

apoquentam: saí do bate-papo porque estavam me trollando. Etimologia (origem da palavra trollar). Do inglês 

trollar. https://www.dicio.com.br/trollar/    
22 A referência a apitos pra cachorro são porque esses instrumentos utilizados no adestramento canino emitem sons 

que não são reconhecidos pela audição humana, mas são facilmente detectados pelos animais 

https://www.dicio.com.br/trollar/
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verdadeiro nome do mundo23 , os terraplanistas apontam a existência de diversos 

supostos “apitos para cachorro” nos filmes de Hollywood, na comunicação das 

universidades e até na comunicação das agências espaciais. Ressaltam como eles, 

os terraplanistas, teriam descoberto essa estratégia.  

Os terraplanistas alegam, por exemplo, que o símbolo de um foguete estilizado 

representado nos logotipos das principais agências espaciais do mundo – justamente 

por elas lançarem foguetes – não seria a representação de um foguete. Seria uma 

mensagem cifrada, “um apito para cachorro”, indicando as agências espaciais que 

estariam sob o comando da Maçonaria, levando os terraplanistas a fazer uma falsa 

simetria entre a representação gráfica de um foguete e o símbolo secular da 

Maçonaria (figura 17). 

 

Figura 17 – Logotipos: da esquerda para a direita, de cima para baixo: logotipo da Nasa – agência espacial norte 

americana; logotipo da Roscosmos – agência espacial russa; logotipo da CSNA – agência espacial chinesa e 

logotipo da Maçonaria. 

 

Fontes:   nasa.gov., roscosmos.ru, cnsa.gov.cn e maconariareal.com.br   

 

 

A “horizontalidade” estrutural das redes facilita o surgimento cada vez maior de 

“influenciadores” digitais. Um dos casos de sucesso é o do “YouTuber” Felipe Neto 

com 43 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, 13,9 milhões de seguidores 

 

23 Terra plana, o verdadeiro nome do mundo (diretor não divulgado, Itália, Tommix Produções, 2017), retirado do 

YouTube em 12/ 2020 após superar os dois milhões de visualizações com dublagem em cinco idiomas. 
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no Twitter e 14,1 milhões de seguidores no Instagram (outubro/2021). Nascido em um 

bairro de classe média baixa no Rio de Janeiro (RJ) e com histórico profissional 

resumido até então a vendedor de loja no subúrbio carioca e gestor de uma 

microempresa de telemensagens, Neto começou a publicar vídeos no YouTube em 

2010, aos 22 anos, colocando apenas sua opinião sobre o mundo das celebridades e 

questões comportamentais em geral. O alcance de suas redes sociais e a 

credibilidade que tem entre os jovens o levou a ser considerado o maior influenciador 

digital do País, a fazer palestras no mundo corporativo e a participar de debates até 

com o Ministro Luís Roberto Barroso, do Superior Tribunal Federal, sobre educação 

digital, em julho de 2020.24 

Apesar do surgimento e do alcance dos influenciadores digitais, Malini (2016) 

e Recuero (2009) enfatizam a importância do internauta “anônimo” na formação dessa 

rede comunicacional. Malini (2016) ressalta que o compartilhamento para o aumento 

do alcance e da influência da mensagem é majoritariamente feito por atores anônimos, 

trazendo a importância da compreensão do fluxo e da densidade da rede em si, indo 

além do estudo de seus personagens.  

Malini (2016) destaca a relevância da sobreposição das pequenas redes no 

poder de influência de uma mensagem. O quanto uma mensagem consegue se 

multiplicar e aumentar seu poder de influência, tanto pela soma dos 

compartilhamentos feitos em pequenas redes, quanto pela repetição da recepção 

dessa mensagem. O indivíduo passa a receber a mesma mensagem de fontes 

diferentes, aumentando a sua percepção de credibilidade delas por elas terem 

chegado por tantos meios diferentes. Pode passar a acreditar que tirou conclusões 

próprias a partir do conteúdo recebido e não pelo fato de que suas conclusões podem 

ter sido influenciadas pela força das redes. 

Para Malini (2016) esse processo de “viralização” de mensagens também pode 

se dar por meio de redes que nunca se tocam, independentemente de terem ou não 

afinidade entre si. Nas redes que têm afinidades entre si, mesmo que nunca se cruzem, 

o conteúdo em questão tende a ser tratado de maneira semelhante. A sobreposição 

dessas pequenas redes pode, inclusive, criar um fluxo denso de propagação de um 

 

24 GARCIA, Gustavo. Em debate, Barroso e Felipe Neto defendem educação digital e conscientização contra fake 

news. G1.com.br. 30/07/2020. Disponível em: https://glo.bo/3uZcsnF. Acesso: 10/10/2021 

https://glo.bo/3uZcsnF
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determinado tipo de pensamento entre pessoas que nunca se encontraram, nem ao 

mesmo virtualmente.  

Já nas redes que nunca se tocam por falta de afinidade, o mesmo assunto pode 

ganhar força com pensamentos diferentes. A observação da Terra, da Lua e do Sol é 

tema recorrente tanto em redes de astronomia quanto em redes terraplanistas, com 

percepções totalmente diferentes.  

Da Empoli (2020, p. 113 e 114) ressalta que, se em muitos momentos a 

inteligência artificial não faz esses cruzamentos, por outro ela faz propositalmente 

para inflamar paixões e aumentar ainda mais o tempo disponibilizado na rede. Essa 

estrutura de sobreposições e cruzamentos pode levar (DA EMPOLI, 2020, p. 118) 

ideias minoritárias a se transformarem em majoritárias pela própria repetição à qual 

as pessoas são submetidas, dando assim para alguns extremistas o "tom da decisão". 

 

Cada um marcha dentro de sua própria bolha, no interior da qual certas vozes 
se fazem ouvir mais do que outras e alguns fatos existem mais do que os 
outros. E nós não temos nenhuma possibilidade de sair disso, e menos ainda 
de trocar com outra pessoa. (DA EMPOLI, 2020, p. 128).  

 

Segundo Malini (2016) é falsa a percepção de que todos em uma rede estão 

no mesmo espaço e tempo e com o mesmo poder de influência. Para ele há uma 

"relação de assimetria", uma hierarquia de poder entre os participantes das redes 

gerando "[...] emaranhados que não se tocam pelo processo de atração e repulsão 

entre eles e pelos pontos de vista que são constituído”. Malini (2016) cita a existência 

de uma "[...] força conceitual aglutinadora baseada em relações de afinidades 

formando comunidades totalmente diferentes como se retratassem realidades opostas 

mesmo se tratando de um assunto único.” no processo de disseminação das 

mensagens. Essa força conceitual aglutinadora geraria disputas de poder sobre qual 

seria a narrativa preponderante em um processo contínuo de sobreposição de versões 

relacionadas a um mesmo assunto.  

Mailni (2016) ressalta o aspecto temporal das redes e a influência da 

temporalidade na determinação do assunto que será mais divulgado. No caso da 

página do Facebook analisada neste estudo notou-se que, desde o advento da Covid-

19, o número de postagens caiu e algumas passaram a abranger outras teorias da 

conspiração, inclusive relacionadas à vacina e à pandemia. A interação dos 

seguidores com as postagens também foi reduzida até o fim do período analisado 

(1º/05/2021). Teria outra conspiração se tornado mais atrativa por estar mais "em alta"? 
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Para afirmar seriam necessários outros tipos de estudo, mas quantitativamente essa 

característica foi notada durante o processo de seleção das postagens a ser 

analisadas. 

As redes podem se cruzar de outras maneiras que vão além do 

compartilhamento de conteúdo dos atores para seus contatos. Nas camadas de 

cruzamento das redes descritas por Malini (2016), por exemplo, as hashtags são um 

forte elemento promotor de integração de conteúdos podendo, inclusive, auxiliar no 

processo de “furar bolhas”. As hashtags (palavras ou expressões precedidas pelo 

sinal # sem espaço) funcionam como elementos de busca por conteúdos na internet. 

Ao digitar uma hashtag a rede vai relacionar todos os conteúdos que tenham aquela 

marcação, independentemente de sua origem. 

No caso da página @FlatEarthStationary do Facebook – analisada neste 

estudo – é possível perceber que, em setembro/2021, os administradores passaram 

a fazer uso de hashtags. São hashtags relacionadas a termos utilizados pelos 

cientistas, como #nasa, #astronomy (astronomia), #cosmos, #astronaut (astronauta), 

#science (ciência), #spacex (nome de espaçonave privada) e #earth (Terra), mas não 

utilizam hashtags como #flatearth ou #nasalies (nasa mente), por exemplo, que são 

expressões comuns no vocabulário terraplanista e poderiam ser termos de pesquisa 

por parte dos “convertidos”. Estariam os terraplanistas, com a utilização dessas 

hashtags, buscando ampliar seu público? Ainda não é possível responder, pois o uso 

das hashtags é um procedimento ainda muito recente na página do Facebook em 

análise neste estudo. 
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4 PROCESSOS SOCIOCOMUNICACIONAIS NO CONSPIRACIONISMO 

CONTEMPORÂNEO  

 

As teorias da conspiração não são necessariamente falsas por definição. Elas 

caracterizam-se mais por atribuir elementos fantasiosos a algo que é real do que ser 

uma história concebida a partir do zero (Demuru [2021] e Melo, Passos e Salvi [2020]). 

Temas muito técnicos ou aqueles que chegam de maneira superficial às pessoas 

comuns são mais suscetíveis a se transformar em teorias da conspiração. Para 

Prooijen e Douglas (2017), o contexto social e político contribui com a formação desse 

ambiente propício. Como exemplos ao longo da história, destacamos o movimento 

antivacina25, o assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy26 

e, mais recentemente, as suspeitas de fraude sobre as eleições nos EUA27 e no Brasil, 

e a crença na Terra plana.  

O movimento antivacina e a teoria da Terra plana, por exemplo, são temas 

vinculados, respectivamente, ao conteúdo técnico das áreas de saúde e geociências, 

implicando em conhecimentos que nem sempre são de domínio do cidadão comum. 

Sabe-se da recomendação da medicina para a aplicação de vacinas para a prevenção 

de doenças, mas apenas os técnicos da área de saúde dominam os elementos e as 

etapas que levam à eficácia do processo. Ao cidadão comum cabe acreditar – ou não 

– nos dados apresentados e se vacinar. Em alguns casos sofrer sanções por não o 

ter feito28. Sobre o formato da Terra, o indivíduo comum aprendeu nas aulas de 

Geografia que é esférico, que não caímos dela por um conceito abstrato chamado 

gravidade e viu as imagens das viagens espaciais na TV ou na internet. Mas o domínio 

de como calcular a curvatura, detalhes do funcionamento da gravidade e os processos 

 

25 GRAGNANI, Juliana, Rede antivacina no Brasil importa teorias da conspiração dos EUA e cresce com sistema 

de recomendação do YouTube. BBC News Brasil. 20/06/2019. Disponível em 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48695113 . Acesso: 16/10/2021 
26 GUROVITZ,Helio, Os arquivos JFK e as teorias da conspiração. O Estado de S. Paulo. 29/10/2017.Disponível 

em https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,os-arquivos-jfk-e-as-teorias-da-conspiracao,70002064212 . 

Acesso: 16/10/2021 
27 Com ascensão do QAnon, eleição dos EUA é alvo de teorias da conspiração 02/11/2020. Exame. Disponível 

em https://exame.com/mundo/com-ascensao-do-qanon-eleicao-dos-eua-e-alvo-de-teorias-da-conspiracao/ . 

Acesso: 16/10/2021 
28 Vereador de BJ é barrado no Cristo por não apresentar comprovante de vacinação. G1 Minas. 26/09/2021 

Disponível em https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/09/26/vereador-de-bh-e-barrado-no-cristo-

por-nao-apresentar-comprovante-de-vacinacao-video.ghtml . Acesso: 16/10/2021.  

Sem vacina, Bolsonaro é barrado em jogo dos Santos. UOL – Universo on line. 10/10/2021. Disponível em 

https://www.band.uol.com.br/noticias/sem-vacina-bolsonaro-e-barrado-em-jogo-do-santos-na-vila-belmiro-

16453846 . Acesso: 16/10/2021 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48695113
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,os-arquivos-jfk-e-as-teorias-da-conspiracao,70002064212
https://exame.com/mundo/com-ascensao-do-qanon-eleicao-dos-eua-e-alvo-de-teorias-da-conspiracao/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/09/26/vereador-de-bh-e-barrado-no-cristo-por-nao-apresentar-comprovante-de-vacinacao-video.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/09/26/vereador-de-bh-e-barrado-no-cristo-por-nao-apresentar-comprovante-de-vacinacao-video.ghtml
https://www.band.uol.com.br/noticias/sem-vacina-bolsonaro-e-barrado-em-jogo-do-santos-na-vila-belmiro-16453846
https://www.band.uol.com.br/noticias/sem-vacina-bolsonaro-e-barrado-em-jogo-do-santos-na-vila-belmiro-16453846
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para conseguir atravessar a atmosfera com um foguete e sobreviver fora dela 

implicam em expertises que apenas os técnicos detêm. As investigações do 

assassinato do ex-presidente Kennedy e os bastidores do processo eleitoral são 

outros exemplos de situações nas quais o cidadão comum não tem ideia de como tudo 

funciona, como se chega à conclusão de um crime ou o passo a passo da estruturação 

e da medição de resultados de um processo eleitoral. 

Cabe às pessoas comuns acreditar nas informações que lhes são passadas 

pelas instituições e pelos especialistas. Para que isso aconteça, a premissa básica é 

a credibilidade na ciência e nos conhecimentos técnicos, que vez em quando ao longo 

da história são colocados em xeque, principalmente em momentos ou locais em que 

a média da população tem baixo nível de escolaridade ou em tempos de crise de 

confiança nas instituições (PROOIIJEN, 2016 ZOONEM, 2012 E D’ANCONA, 2020).   

Essas “lacunas” deixadas pelo imbricamento da não compreensão e da falta de 

confiança, principalmente quando o tema está ou pode ser relacionado com grupos 

de grande poder, são facilmente preenchidas pelos elementos fantasiosos das teorias 

da conspiração e pelo testemunho pessoal (camuflagem subjetivante). Elementos 

esses que costumam ser ou de fácil compreensão (você olha para o horizonte e ele é 

plano, então é “óbvio” que a Terra também é plana) e costumam vir atrelados a 

discursos enfáticos e carregados de certezas (eu vi), enquanto a fala científica é 

cautelosa sobre os percentuais de comprovação das descobertas e, dificilmente, se 

afirma como 100%. Ao longo da história o que confirma ou refuta tendências é o fluxo 

contínuo de pesquisas e não uma tendência isoladamente.  Para Prooijen e Douglas 

(2018) essa certeza oferecida pelo discurso pseudocientífico traz a sensação de mais 

segurança do que as constantes dúvidas e incertezas encontradas no discurso 

científico. 

 Outro cenário que torna o discurso conspiratório mais facilmente crível é 

descrito pela semiose hermética de Eco (2015 [1990], posição 620), quando as 

“lacunas de informação” são preenchidas por outras lacunas, normalmente de 

suspeita ou desconfiança, fortalecendo assim o ar de mistério referente ao tema em 

questão. As sensações de mistério e de perigo iminente encontradas no discurso 

conspiracionista (“Kennedy foi morto pelos russos que estão prestes a invadir os EUA, 

mas os jornais não noticiam porque são favoráveis à manobra”) tentam justificar a 

existência de lacunas e de elementos narrativos que não se encaixam sob a óptica do 
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pensamento racional. O segredo, inclusive, é uma das principais características do 

discurso conspiratório (ECO 2015 [1990], posição 855).  

Considerando as análises de Eco (2015 [1990]), Prooijen e Douglas (2018), 

podemos encontrar dois caminhos que tendem a convergir no final. Caminhos opostos 

que podem levar o enunciatário a um objetivo comum: encontrar as sensações de 

segurança e pertencimento.   

Em um deles, esse processo se dá pela enunciação da certeza, pela assinatura 

do contrato de veridicção de Greimas (2014 [1980], p. 115), que é quando o 

enunciatário recebe uma explicação simplória referente a algum tema complexo e, de 

imediato, acredita nela. Alguém lhe mostra a resposta para seus incômodos por meio 

de associações superficiais e que nem sempre correspondem aos fatos, mas parecem 

“lógicas” ao enunciatário, e é isso que para ele importa. O enunciatário então tem a 

resposta e, consequentemente, tende a estabelecer algum tipo de vínculo com o 

enunciador que lhe proporcionou tal esclarecimento. 

O outro caminho é o da 

manutenção do mistério, do segredo 

revelado aos poucos, mas nunca 

totalmente revelado, mostrando que 

há algo muito grave e muito 

perigoso à frente, estabelecendo 

um processo contínuo de 

informação e não informação, 

sendo que o segredo final nunca é 

revelado.  Se traduzido esse 

processo em um ditado popular, ele 

seria como aquelas ilustrações que 

mostram um burro com fome 

andando com uma varinha com uma 

cenoura pendurada alguns 

centímetros à frente da sua boca, 

mas em distância suficiente para que 

ele não consiga alcançar. O burro em 

busca da cenoura não para de andar. E a cenoura, por estar amarrada em uma vara 

presa no próprio burro, desloca-se  junto com ele tornando-se inacessível.  

Fonte: https://www.gratispng.com/png-eku5g0/  

Figura 2 - Ilustração da metáfora do burro com a 

cenoura   

 

https://www.gratispng.com/png-eku5g0/
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Na teoria da conspiração a cenoura seria a revelação do grande segredo, que 

o enunciatário pode ver a distância que existe, mas, por mais longo que seja o 

caminho que ele percorra, essa revelação também se desloca, mantendo-se 

inacessível, sem deixar de dar sinais constantes de sua existência. A existência da 

“cenoura” é revelada ao enunciatário pelo conspiracionista – o mesmo que conduz a 

varinha com a leguminosa na ponta –, levando esse enunciatário a crer que o grupo 

conspiracionista seria o único que sabe o caminho; e que aliar-se a ele pode levá-lo à 

sensação de segurança e pertencimento.  

  Diante do acima exposto, será que é possível afirmar que qualquer elemento 

fantasioso pode transformar um acontecimento em teoria da conspiração? Não 

necessariamente. Há características específicas para essa construção discursiva 

poder ser chamada de teoria conspiratória, que é o que vamos analisar neste estudo, 

após a explanação sobre os contextos propícios para que uma teoria da conspiração 

tenha adesão com mais facilidade. 

Para Prooijen e Douglas (2018) precisamos saber diferenciar as conspirações 

plausíveis – inclusive algumas chegam a se concretizar – das teorias da conspiração 

(implausíveis). Essa diferenciação pode ser muito tênue, principalmente levando-se 

em conta que a crença nas teorias da conspiração é baseada no raciocínio intuitivo, 

mas que pode vir em um discurso com aparência racional. Alternam-se a percepção 

individual e o testemunho – camuflagem subjetivante (Greimas. 2014 [1980] p. 123) e 

uma suposta argumentação lógica – camuflagem objetivante, (Greimas, 2014 [1980], 

p. 123). Prooijen e Douglas (2018) citam os casos Watergate29 e Snowden30 como 

exemplos do que parecia ser uma teoria da conspiração e acabou se concretizando.  

Mais recentemente podemos acrescentar aos exemplos de Prooijen e Douglas 

o caso que se transformou em um seriado disponível na plataforma Netflix em 2021 

“Don't F**k with Cats: Uma Caçada Online” (Mark Lewis, Netflix, 2019). Na série, um 

grupo de protetores de animais, a partir de um vídeo divulgado pelas redes sociais 

mostrando maus-tratos a dois filhotes de gato, conseguiu desvendar uma miríade de 

 

29 Watergate foi um escândalo político que levou à queda do presidente dos EUA, Richard Nixon, em 1974. Dois 

repórteres do jornal Whashington Post descobriram uma tentativa do governo de investigar o Partido Democrata, 

na época na oposição. https://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_Watergate . Acesso: 09/08/2021 
30 Em 2013 o analista de sistemas estadounidense, Edward Snowden, levou a público detalhes do sistema de 

vigilância dos Estados Unidos mostrando que o país espionava dirigentes de outras nações e fazia tráfego de 

informações sigilosas, revelando um sistema de espionagem que violava os acordos internacionais. Snowden foi 

acusado de roubo de dados pertencentes à defesa americana. Fugiu do país e ganhou asilo político na Russia.  Sua 

história se transformou em filme. https://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden Acesso: 09/08/2021 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_Watergate
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
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crimes e encontrar um assassino em série por meio de uma caçada internacional – 

virtual e presencial – que a polícia sozinha não conseguiu realizar. No segundo 

episódio da série, há uma reflexão bastante relevante quando se fala da linha tênue 

entre as conspirações e as teorias da conspiração. Uma parte do grupo começa a 

refletir se eles estariam envolvidos em uma caçada real a um criminoso ou estariam 

dando crédito a uma teoria da conspiração, após a morte de um jovem injustamente 

considerado suspeito, em consequência da “viralização” do caso na internet. Os 

“detetives amadores” decidem então reduzir seu grupo de trabalho, limitando-o 

àqueles que agiam com o que eles chamaram de “mais racionalidade”, com o intuito 

de evitar transformar algo que se mostrava real e cujas investigações poderiam levar 

à prisão de um criminoso em uma teoria conspiratória, descontrolada e com 

consequências ainda mais graves. 

Para González (2016) as conspirações reais diferem das teorias da 

conspiração por diversas características, tanto comportamentais quanto discursivas. 

Dentre elas, a distinção entre suspeita e desconfiança de algum fato. Suspeitar em si 

não seria um indício de crença em uma teoria da conspiração. Poderia ser apenas 

uma medida de cautela, racional. A diferenciação costuma se dar na medida em que 

a desconfiança surge totalmente desconectada da racionalidade; quando ela vem de 

algo que já foi comprovado ou que o indivíduo não tem qualquer conhecimento técnico 

para fazer algum diagnóstico, como recentemente a discussão sobre a confiabilidade 

das urnas eletrônicas no Brasil31. 

Segundo González (2016), o paranoico detecta qualquer elemento de um 

discurso como um indício de ocultação, e dificilmente se preocupa em checar dados 

e fontes. Seu objetivo é a desconfiança pela desconfiança e provar que essa 

desconfiança faz sentido. As teorias da conspiração estariam muito mais ligadas à 

virtualização de uma possibilidade do que a uma busca pelo concreto, explica 

Gonzales (2016). Como descreve Eco (2015 [1990], capítulo 2), o elo da conspiração 

é justamente o fato de não se chegar ao final, o segredo nunca ser revelado. 

Uma teoria da conspiração é mais do que contar uma história. Costuma estar 

atrelada a um chamado imediato para ação (DEMURU, 2021), para o “aqui e o agora”, 

para que o destinatário tome uma posição, mesmo que, de imediato, a ação tomada 

 

31  Notícias falsas sobre urnas eletrônicas são as mais compartilhadas nas redes sociais. Tribunal Superior 

Eleitoral. 13.11.2020. Disponível em . https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Novembro/noticias-

falsas-sobre-urnas-eletronicas-sao-as-mais-compartilhadas-nas-redes-sociais-1 Acesso: 10/08/2021 

https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Novembro/noticias-falsas-sobre-urnas-eletronicas-sao-as-mais-compartilhadas-nas-redes-sociais-1
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Novembro/noticias-falsas-sobre-urnas-eletronicas-sao-as-mais-compartilhadas-nas-redes-sociais-1
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seja apenas se juntar ao grupo conspirador, assinar o contrato de veridicção 

(GREIMAS, 2014 [1980] p. 115). Essa chamada para a ação, para o “junte-se a nós” 

ou para o “faça alguma coisa” é uma técnica comumente reconhecida também na 

publicidade, principalmente de produtos de baixo custo, que podem levar à compra 

por impulso. Assim como na compra, o chamado para a ação das teorias da 

conspiração só vai ter sucesso se o destinatário não priorizar o pensamento racional 

para a tomada de decisão (PROOIJEN, 2016). 

Segundo Prooijen (2016), a adesão à teoria da conspiração se dá pelo 

acionamento do pensamento intuitivo, que é aquele que não analisa os fatos e dados, 

mas se conecta ao discurso pela emoção. Emoção essa que a estrutura discursiva 

pode ajudar a estimular, conforme descrito no processo de manipulação greimasiano 

(FIORIN, 2005 [1989], p. 30). 

Manter o destinatário em constante estado de exaltação e sobressalto e, 

preferencialmente, oscilando entre o medo do que acontece lá fora e a sensação de 

segurança por pertencer ao grupo que descobriu a conspiração, é um dos apelos 

emocionais das teorias conspiracionistas, segundo Prooijen (2016). A 

indeterminação torna-se o determinante do discurso. Envolve tudo e nada ao mesmo 

tempo. O inimigo pode variar, mas ele sempre existe e é perigoso. Inclusive a própria 

indeterminação ou alternância constante sobre quem é o inimigo faz parte da 

arquitetura discursiva para aumentar a tensão emocional. É sabido que algo muito 

ruim pode acontecer, mas não se tem ideia de como, quando e onde e muito menos 

o impacto. Sabe-se apenas que ele pode ser mais grave do que o previsto (DEMURU, 

2021). A única certeza é a existência das incertezas. 

A sensação de que algo muito ruim pode acontecer, algo sorrateiro e ao mesmo 

tempo muito perigoso, mas que só é perceptível se estivermos em alerta, faz parte do 

processo de construção da teoria da conspiração, conforme demostra Eco (2015 

[1990], posição 920). A sensação de mistério, de algo oculto, pode ser, inclusive, um 

recurso para manter o grupo unido, coeso, sempre em busca da próxima descoberta.  

 Prooijen (2018) e Eco (2015 [1990], posição 969) veem os grupos 

conspiracionistas como locais em que o questionamento pode ser até visto como um 

ato de “traição”. Em contrapartida ao ar de mistério, ao segredo não totalmente 

revelado, os grupos conspiracionistas costumam destacar-se pelo excesso de 

correlações que encontram entre elementos desconexos e pelas explicações 
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simplistas que dão para fenômenos complexos. Como explicações simplistas 

podemos caracterizar associações imediatas, de fácil visualização e feitas sem 

qualquer critério relacional. É como se fosse necessário tapar um buraco e isso fosse 

feito com o primeiro objeto que se vê na frente, independentemente de saber se ele 

se encaixará ou não. É comum encontrar as tais explicações simplistas em discursos 

conspiracionistas, como veremos na análise das postagens terraplanistas. Percebe-

se, com isso, que o complexo e o simplista podem se misturar ao longo do processo. 

No caso da Terra plana podemos adiantar, como exemplo de argumentação 

simplista, a explicação comumente encontrada nos conteúdos produzidos pelos 

terraplanistas tanto em livros e artigos quanto em redes sociais, que é a de quando se 

olha para o horizonte na orla da praia, por exemplo, ao não se constatar qualquer sinal 

de curvatura, isso seria uma “prova” da planicidade da Terra. Ao mesmo tempo que, 

para justificar por que as agências espaciais afirmam que o homem foi à Lua, os 

terraplanistas traçam um emaranhado complexo de mistério e correlações 

conspiratórias. 

Alternam-se então os elementos simplistas, como os acima exemplificados, 

com os segredos não revelados (“há um grupo que quer dominar o mundo fazendo 

com que as pessoas acreditem que a Terra é redonda e induzindo as pessoas a tomar 

vacinas”). Esses segredos podem ser acrescidos de associações entre elementos 

sem qualquer relação, como a de encontrar os carros do Planeta Pizza em diversos 

desenhos da Disney/Pìxar.32.  Diante de tantas evidências supostamente “óbvias”, 

quem duvida ou questiona a conspiração pode ser olhado como alguém menos 

inteligente, e poucas pessoas pertencentes a um grupo querem se sentir assim.  

Para Prooijen & Douglas (2018), é justamente por razões como as acima 

expostas que aqueles que têm nível de escolaridade mais alto tendem a ser menos 

suscetíveis às teorias da conspiração. Apesar de ser uma tendência, os autores não 

colocam o nível de escolaridade como fator determinante para se acreditar ou não em 

uma teoria da conspiração. O processo de geração de crença é mais complexo e leva 

 

32 É recorrente encontrar nos desenhos da Disney/Pixar a presença de elementos comuns em diversas produções. 

É uma estratégia conhecida desse estúdio de animação deixar referências simbólicas de um filme em outros filmes. 

Às vezes um personagem de um filme aparece em outro, às vezes uma fala, objeto ou referência se repete em 

diversas produções, São os chamados easter eggs. O carro da Pizzaria Planet Pizza é um exemplo. Ele aparece nas 

animações Vida de Inseto (John Kasseter, 1998), Wall-E (Andrew Stanton, 2008) Up, altas aventuras (Peter Docter, 

2009) e em forma de brinquedo em Valente (2012, Brenda Chapman). Para os terraplanistas uma pizzaria se 

chamar planeta já seria um indicador que a Disney/Pixar "saberia o real formato da Terra" - plano) e por isso 

deixaria essa "mensagem oculta" em várias produções. 
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em conta elementos que vão além da escolaridade. No caso da associação entre a 

susceptibilidade às teorias da conspiração e o nível de escolaridade, é importante 

ressaltar que as pesquisas de Prooijen & Douglas são concentradas em países cuja 

qualidade educacional é considerada alta (respectivamente 14ª e 23ª posição no 

Ranking Pisa 2018)33. 

 Se considerarmos a análise de Melo, Passos e Salvi (2020) e as considerações 

de Eco em sua semiose hermética, é possível incluir como elemento relevante nesse 

processo, o valor de fazer parte de um grupo, principalmente quando esse grupo se 

reconhece e reconhece seus integrantes como intelectualmente superiores. A 

sensação de pertencimento e inteligência superior, pode ser reforçada pelo excesso 

do uso de argumentações simplistas já citado aqui, levando o indivíduo a acreditar 

que ele compreendeu rapidamente os argumentos por ter inteligência superior e não 

pelo seu raciocínio lógico ter sido substituído pelo raciocínio intuitivo acrescido de 

emoções negativas, possivelmente fortalecidas por um ambiente de insegurança. 

Dentre os terraplanistas que mais se destacam na internet – quando não 

escondidos por pseudônimo ou por representações iconográficas – não se localiza 

nenhum cientista ligado a alguma instituição de renome ou com reconhecido currículo 

acadêmico ou de pesquisa. No documentário “A Terra é Plana” (Daniel J. Clark, 

Estados Unidos, 2018, Netflix), alguns terraplanistas se dizem engenheiros ou 

técnicos e outros se orgulham de não serem técnicos e mesmo assim terem 

“enxergado obviedades” que os cientistas se negariam a ver ou ocultariam 

propositalmente.  

Quanto tratamos da história dos terraplanistas, pudemos verificar que a 

sensação de superioridade intelectual é uma característica que marca esse grupo 

desde o século XIX, seja pelo discurso desafiando os cientistas, seja pela ironia usada 

quando falam das instituições. Essa estratégia discursiva faz parte do processo de 

manipulação (FIORIN, 2005 [1989], p. 30) que se utiliza da percepção do 

enunciatário em relação à sua própria intelectualidade. 

Para Prooijen & Douglas, (2018), a crença em uma teoria da conspiração vem 

de quatro origens não excludentes e que podem atingir uma pessoa de maneira 

complementar. São elas: consequencial, universal, emocional e social.  

 

33 Pisa é o ranking mundial que mede a educação a partir da proficiência em leitura, conhecimentos de matemática 

e Ciências. Pisa 2018 Results. Disponível em https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm 

Acesso: 16/10/2021 

https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
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A origem consequencial é aquela em que o enunciatário entende que o que é 

defendido na teoria da conspiração está diretamente ligado a uma relação de causa e 

consequência. Essa percepção pode ter auxiliado no crescimento do movimento 

antivacina, já que ele se baseou em um artigo posteriormente desmentido – mas 

amplamente divulgado – de que as vacinas poderiam causar autismo 34. Em termos 

semióticos essa relação entre causa e efeito e o uso de um suposto conhecimento 

científico é um exemplo de como o uso da camuflagem objetivante de (GREIMAS, 

2014 [1980] p. 123) pode ser um elemento importante na propagação das teorias da 

conspiração. 

A origem universal diz que em algum momento todos nós estamos suscetíveis 

a crer, mesmo que temporariamente, em algo conspiratório já que alternamos as 

emoções ao longo da vida. Passamos por momentos de maior ou menor fragilidade, 

e nem sempre utilizamos a nossa capacidade analítica diante de todas as situações. 

Em se tratando de algum assunto sobre o qual não temos conhecimento, a 

simplificação argumentativa pode ser atrativa, daí a afirmação por Prooijen & Douglas, 

(2018) de que boa parte da população em algum momento teria dado crédito a uma 

teoria conspiratória, mesmo que momentaneamente. 

Em relação à origem emocional, Prooijen & Douglas, (2018) ressaltam o 

imediatismo – as reações imediatas comuns ao ser humano, originárias do seu 

processo intuitivo e não do pensamento analítico – que levaria à adesão às teorias da 

conspiração. No processo de manipulação discursiva identificado por Greimas 

(FIORIN, 2005 [1989], p. 30) há elementos na construção do discurso para incitar esse 

tipo de reação imediata.  Se associarmos essa visão ao que Demuru (2021) defende 

sobre as teorias da conspiração estarem ligadas a um constante estado de alerta 

diante de um futuro imediato catastrófico, vemos como o elemento tempo – a pressa 

em se chegar a uma conclusão - é fundamental nesse processo gerativo de sentido.  

E, finalmente, a origem social que está ligada à sensação de pertencimento a 

um grupo movido por um sentimento único que costuma – mas não necessariamente 

é – ser um receio, um medo coletivo, seja do que for ou ainda outra sensação negativa. 

 

34 A crença de que as vacinas poderiam causar autismo surgiu a partir da publicação de um artigo científico na 

revista Lancet em 1998, sustentando essa versão a partir de um estudo que foi rapidamente desmentido inclusive 

pela própria revista. Mais de duas décadas depois, a história continua sendo divulgada em redes sociais. Vacinas 

causam autismo? Veja os resultados do mais amplo estudo sobre o tema. Notícias e Artigos da Fundação Oswaldo 

Cruz. 5/05/2019.  Disponível em: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1585-vacinas-causam-

autismo-veja-os-resultados-do-mais-amplo-estudo-sobre-o-tema. Acesso: 18/08/2021    

https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1585-vacinas-causam-autismo-veja-os-resultados-do-mais-amplo-estudo-sobre-o-tema
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1585-vacinas-causam-autismo-veja-os-resultados-do-mais-amplo-estudo-sobre-o-tema
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Demuru (2021) destaca a importância do jogo entre o que é esclarecido e o que 

é segredo, descrito por Eco (2015 [1990] capítulo 2) como elemento de continuidade 

no processo manipulatório. Ressalta a presença constante desse jogo nas teorias da 

conspiração. As causas mudam, o cenário muda, mas a dinâmica permanece. O 

inimigo para parecer grande e estar em todos os lugares costuma ser genérico, vez 

por outra tendo um líder nominal. No caso da Terra plana, o inimigo tem origens 

específicas está espalhado por todo o planeta. São os cientistas e os professores 

universitários – não importa em que parte do mundo estejam, as agências espaciais 

– também presentes em uma grande quantidade de países, e a mídia/indústria do 

entretenimento, dando assim a sensação de que a perseguição existe e está à 

espreita o tempo todo e em todos os lugares.   

Esse grande complô seria comandado por um pequeno grupo ligado à 

Maçonaria, representado por integrantes dos governos dos principais países. É 

interessante ressaltar que quando analisamos o ataque dos terraplanistas aos 

professores, vemos que a concentração está nas universidades. Pouco se fala das 

escolas básicas e quando são citadas – como no documentário Terra plana, o 

verdadeiro nome do Mundo” (diretor não divulgado, Itália, Tommix Produções, 2017), 

– os professores do Ensino Fundamental são colocados também como vítimas do 

“complô” e estariam apenas reproduzindo o que aprenderam. Será que poupar os 

professores do ensino básico da teoria da conspiração teria alguma ligação com a 

afetividade que as famílias costumam desenvolver por esses profissionais? 

O fato de essa rede supostamente interligada não ser real não importa, como 

afirmam Demuru (2021) e Melo, Passos e Salvi (2020), pois ela precisa apenas 

parecer que pode ser real.  Caso semelhante é o que vemos na associação do ex-

presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, com o comunismo e com o Foro de 

São Paulo35 , dando a este último estrutura e importância internacional bastante 

distantes das reais, mas suficientes para gerar o medo coletivo citado por Prooijen & 

 

35 Foro de São Paulo é uma organização internacional que promove encontros entre partidos políticos e outras 

organizações de esquerda desde os anos 1990 na América Latina. A organização teve seu auge na primeira década 

dos anos 2000, entrando em declínio na década seguinte e tratando de pautas cada vez mais restritas. VILARDAGA, 

Vicente. O fantasma do Foro de São Paulo. Isto É. 19/09/2019. Disponível em: https://istoe.com.br/o-fantasma-

do-foro-de-sao-paulo/ . Acesso:  26/07/2021.  SANCHES, Mariana. Porque o Foro de Sâo Paulo é mais importante 

para a direita do que para a esquerda. BBC News Brasil. 24/07/2019. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49093277 . Acesso: 26/07/2021 

https://istoe.com.br/o-fantasma-do-foro-de-sao-paulo/
https://istoe.com.br/o-fantasma-do-foro-de-sao-paulo/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49093277
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Douglas, (2018) quando falam da origem emocional da crença na teoria da 

conspiração.   

No caso da associação de 

determinados políticos ao comunismo 

durante as campanhas eleitorais, é 

comum a disseminação de enunciados 

ligados à perda de bens como imóveis 

e automóveis, que supostamente 

seriam tomados da população, caso 

determinado candidato vencesse as 

eleições (figura 19).  

A sensação de futuro imediato 

catastrófico descrita por Demuru 

(2021) pode levar ao pensamento 

imediatista indicado por Prooijen & Douglas (2018) na busca pela suposta “proteção” 

de seus bens de um suposto inimigo, no exemplo aleatório agora citado.   

Comandado pelo pensamento intuitivo, segundo Prooijen & Douglas, (2018), o 

sentimento de medo pode vir, sem que o destinatário analise o quanto a conspiração 

tem base em fatos e dados. No caso de um imóvel financiado por exemplo, 

matematicamente o risco é muito maior e imediato de se perder o bem para a entidade 

financiadora, que costuma retomar o bem financiado a partir de uma inadimplência de 

três meses, do que para um candidato à presidência ou para um movimento social 

(figura 19). Mas, quem faria essa análise seria o pensamento racional, que Prooijen & 

Douglas (2018) ressaltam não ser acionado por quem acredita em teorias da 

conspiração. 

Para Anton (2016), as teorias da conspiração são sujeitas ao que ele chama de 

ingenuidade epistêmica. Caracterizam as explicações reducionistas e as estratégias 

de manipulação como um possível vício intelectual. Trazem um elemento adicional ao 

debate, colocando a diferença entre conspiração e teorias da conspiração, a partir do 

tratamento dado ao tema e não à sua plausabilidade: 

 
A teoria da conspiração é uma forma especial (heterodoxa ou ortodoxa) de 
conhecimento social, que descreve eventos atuais ou históricos, experiências 
coletivas ou o desenvolvimento de uma sociedade como um todo como 
resultado de uma conspiração. Como teorias de conspiração de 
conhecimento socialmente construídas cumprem a função de gerar sentido 

Fonte: www.twitter.com  

Figura 19 - Tweet do candidato a presidente em 2018 

Guilherme Boulos (PSOL), rebatendo acusações de 

que o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

estatizaria as moradias se ele fosse eleito 

http://www.twitter.com/
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subjetivo no que diz respeito às experiências e ações humanas. Nessa 
perspectiva, a principal função social das teorias da conspiração é entender 
eventos e experiências coletivas de forma significativa que de outra forma 
não poderia ser integrada às visões de mundo existentes, crenças ou, em 
geral, construções de sentido. Assim, não há diferença fundamental entre 
conspiração ortodoxa e heterodoxa: conspirações reais e conspirações 
fictícias diferem apenas por seu grau de aceitação social. Enquanto os 
primeiros são considerados por serem realidade política, esta última será 
rejeitada pela maioria dos membros da sociedade e da grande mídia. Em 
outras palavras: se há uma conspiração real por trás de uma teoria da 
conspiração, isso é determinado no discurso, por ex. na mídia de massa. O 
que é considerado uma teoria da conspiração hoje pode ser uma conspiração 
real amanhã. O que é considerado como uma conspiração real hoje pode se 
tornar uma teoria da conspiração amanhã.” (ANTON, 2016 p. 304 e 305, em 
tradução minha) 

 

Sobre o sentimento de superioridade intelectual dos conspiracionistas, Pondé 

(2021) o classifica como “arrogância e ressentimento” ao analisar as conspirações 

durante a pandemia da Covid-19 no programa “Linhas Cruzadas”36, exibido pela TV 

Cultura e reproduzido no YouTube. Ele descreve os conspiracionistas como “mentes 

paranoicas” em que a formação acadêmica e a posição social não importam no 

sistema de crenças. Para Pondé, a "mente paranoica" é caracterizada por pessoas 

“que se acham muito importantes e que enxergaram coisas que ninguém enxergou e 

que vê sentidos e correlações com a sua crença em todos os lugares”. Para Pondé 

(2021), a crença no negacionismo científico e no conspiracionismo estariam ligadas 

ao ressentimento.  Kehl (2020) 37descreve o ressentimento como um sintoma social 

ligado ao sucesso ou não das ações do indivíduo, atribuindo ao outro a 

responsabilidade pelo seu fracasso por meio de "ruminações acusadoras e fantasias 

vingativas". O ressentido estabeleceria uma dependência infantil de seu suposto algoz. 

Quando se fala do narcisismo coletivo e do discurso de superioridade dos 

grupos conspiracionistas, é possível remeter à saga do herói de Campbell (1988, p. 

137), sendo o herói aquele personagem que enfrenta o labirinto, realizando algo além 

da normalidade. Nessa analogia, seria o adepto da teoria da conspiração alguém mais 

esperto que a maioria? Alguém que conseguiu enxergar além e tem uma mensagem 

a propagar?  É possível encontrar entre os conspiracionistas aspirações ao heroísmo. 

 

36 Linhas Cruzadas é um programa semanal exibido às quintas-feiras pela TV Cultura e reproduzido pelo YouTube. 

Sob o comando do filósofo Luís Felipe Pondé e da jornalista Tais Oyama, são debatidos temas comportamentais. 

As menções às teorias da conspiração foram feitas na edição transmitida em 15/04/2021 sob o  título O idiota da 

pandemia, tratando das teorias da conspiração ligadas à Covid-19. O IDIOTA DA PANDEMIA | LINHAS 

CRUZADAS, TV CULTURA 15/04/2021, YouTube. Disponível em https://bit.ly/2TLjvCi   Acesso: 01/10/2021  
37  KEHL, Maria Rita – Ressentimento. A Terra é redonda eppur si muove... 28/07/2020. Disponível em 

https://bit.ly/32G0WUa  Acesso: 01/12/2021 

https://bit.ly/2TLjvCi
https://bit.ly/32G0WUa
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Segundo Campbell (1988, p. 138), o caminho do herói começa com a sensação de 

que algo lhe foi tirado, daí o seu chamado para ação. As teorias da conspiração atuam 

de maneira semelhante, demonstrando situações de perigo e perda que estariam na 

iminência de acontecer, daí o chamado para a ação. O herói tem de enfrentar muitas 

provações. No caso dos conspiracionistas, ser rechaçado ou ridicularizado pela 

sociedade poderia ser uma delas. Mas, assim como para o herói, também para o 

conspiracionista o que vale é o objetivo moral de defender uma ideia ou salvar uma 

população.  

Você deixa o mundo onde está e se encaminha na direção de algo mais 
profundo, mais distante ou mais alto. Então atinge aquilo que faltava à sua 
consciência, no mundo anteriormente habitado. Aí surge o problema: permanecer 
ali, deixando o mundo ruir, ou retornar com a dádiva, tentando manter se fiel a ela, 
ao mesmo tempo em que reingressa no seu mundo social. Não é uma tarefa das 
mais fáceis. (CAMPBELL, 1988, p. 142)  

 

Teriam os terraplanistas espírito de heróis dentro da causa que acreditam 

seguindo estrutura desenhada por Campbell ou seriam apenas integrantes de grupos 

dotados de narcisismo coletivo como afirma Pondé?  

Campbell (1988 p. 147) lembra que, no final do século XX, o desejo de se tornar 

herói vem sendo substituído pelo desejo de se tornar celebridade. A realização é 

trocada pelos holofotes. Os terraplanistas modernos aspirariam o heroísmo ou os 

holofotes com seu movimento nas redes sociais e suas experiências em campo 

amplamente divulgadas? 

 

O que você acha que quer, aquilo em que você deseja acreditar, o que você 
acha que pode enfrentar, o que você decide amar, aquilo a que você se julga 
ligado. Pode ser tudo muito pequeno, e nesse caso, seu ego manterá você lá 
embaixo. E se você simplesmente fizer o que os seus vizinhos lhe disserem 
para fazer, o rebaixamento será maior. Seus vizinhos são, então, o seu 
dragão, tal como este se reflete a partir do seu próprio interior. Nossos 
dragões, no Ocidente, representam a cobiça, mas o dragão chinês é diferente. 
Ele representa a vitalidade dos pântanos, e emerge batendo na barriga e 
rugindo, ameaçador. É uma espécie adorável de dragão, a que libera a 
generosidade das águas – uma grande, gloriosa dádiva. Mas o dragão das 
nossas histórias procura juntar, acumular coisas, todas as coisas, para si 
mesmo. Ele guarda essas coisas na caverna secreta: pilhas de ouro e, quem 
sabe, uma virgem raptada. Ele não sabe o que fazer nem com o ouro, nem 
com a virgem, por isso se limita a guardá-los. Existem pessoas assim, são os 
parasitas. Não há vida neles, nem doação. Eles apenas se grudam a você, 
se penduram em volta, e tentam sugar de você, a vida de que necessitam. 
Jung teve uma paciente que o procurou porque se sentia só no mundo, no 
meio dos rochedos, e no desenho que fez, a pedido dele, para mostrar como 
se sentia, ela estava na praia de um mar lúgubre, presa entre os rochedos, 
da cintura para baixo. O vento soprava, seus cabelos balançavam; todo O 
ouro, toda a alegria de viver estava trancada, longe dela, nos rochedos. O 
desenho que ela fez em seguida, porém, acompanhava algo que ele lhe 
dissera. Um clarão de relâmpago atinge os rochedos e um disco dourado 
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começa a se erguer dali. Não há mais ouro trancado dentro dos rochedos. 
Agora há pedaços de ouro na superfície. No curso das entrevistas seguintes, 
esses pedaços de ouro foram identificados. Eram os amigos dela. Ela não 
estava só. Ela tinha se trancado num quarto e numa vida pequenos, embora 
tivesse amigos – mas só se inteirou disso após haver matado o seu dragão. 
(CAMPBELL, 1988 p. 164) 
 

Tendo como base o pensamento do israelense Amós Oz (2006) em sua obra 

Como curar um fanático é possível classificar os conspiracionistas como fanáticos. 

Para Oz (2006, posição 557), eles estão entre aqueles que baseiam seus argumentos 

em “[...] autojustificativas sem concessões [...]” e caracterizam-se por “[...] um gosto 

especial pelo kitsch38[...]”.  No documentário A Terra é Plana (Daniel J. Clark, Estados 

Unidos, 2018, Netflix), é possível encontrar diversas referências que se encaixam no 

conceito de kitsch citado por Oz. Essas referências aparecem nos objetos de 

decoração confeccionados por terraplanistas reafirmando a sua crença, e nas placas 

personalizadas de automóveis que o grupo costuma mandar produzir com frases 

como Nasa Lies (Nasa mente) ou It is flat (é plana).  

 

 Se o conspiracionista puder ser classificado como um fanático, segundo Oz 

(2006, posição 606), ele se caracterizaria por alguém que tem muito pouco de si para 

oferecer e, por isso, se uniria a um grupo com o intuito de mudar o restante das 

pessoas para, com isso, aumentar a sua autoestima.  A tentativa de redenção do 

mundo a partir da sua crença começaria pelo convencimento, podendo partir para 

 

38 Kitsch - adjetivo de dois gêneros e de dois números. 1. Que está associado a estereótipos sociais e culturais e a 

um tipo de sensibilidade que se adequa ao gosto majoritário da população não erudita. 2. [Depreciativo] Que é de 

mau gosto ou não tem erudição estética. 3. Estilo estético associado a estereótipos sociais e culturais e a um tipo 

de sensibilidade que se adequa ao gosto majoritário da população não erudita. "kitsch", in Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021. Disponível em  https://dicionario.priberam.org/kitsch  Acesso: 

11/11/2021. 

Figura 20 - Cenas do documentário A Terra é plana mostrando placas personalizadas  

de carro de terraplanistas  

Fonte: Netflix  

https://dicionario.priberam.org/kitsch
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métodos mais agressivos, passando da manipulação ao controle.  Quando olhamos a 

história do terraplanismo, encontramos poucas referências relacionadas a alguma 

espécie de violência. Quando são analisadas algumas outras teorias da conspiração, 

como o recente caso da invasão do Capitólio, vemos essa possibilidade de maneira 

mais explícita. 

Segundo Oz, os fanáticos podem parecer bem-humorados – como os 

terraplanistas aparecem no documentário A Terra é Plana (Daniel J. Clark, Estados 

Unidos, 2018, Netflix) e em diversos podcasts e vídeos – mas no fundo não o são. 

Utilizam o sarcasmo no lugar do humor, o que lhes dá uma dose de agressividade e 

os impulsiona no processo de manipulação. Se buscarmos elementos da semiótica 

greimasiana nessa análise, podemos reconhecer essas características; 

principalmente na manipulação pela provocação (FIORIN, 2005 [1989], p. 30) É 

importante ressaltar que nem todo fanático é conspiracionista, segundo a descrição 

de Oz, mas as características da teoria da conspiração tendem a tornar os 

conspiracionistas fanáticos. 

Segundo Peterson (2018, posição 836 Kindle) ao receber uma informação nova, 

o ser humano está biologicamente preparado para exibir três reações em sequência.  

A primeira delas seria a captação da atenção, seguida pela geração de um sentimento 

a partir da informação recebida. Sentimento esse que seria primeiramente liderado 

pelo medo e somente depois pela curiosidade. A visão de Peterson reforça os 

argumentos de Demuru, Eco e Prooijen sobre a relação entre o ambiente de risco, de 

perigo e a crença nas teorias conspiracionistas. 

Essa estrutura discursiva de primeiro gerar o medo e, posteriormente, a 

curiosidade está constantemente presente no documentário italiano Terra plana, o 

verdadeiro nome do mundo (diretor não divulgado, Itália, Tommix Produções, 2017). 

Na primeira parte do filme, há toda uma estratégia discursiva indicando que o 

destinatário teria sido enganado a vida toda pelo “ardiloso e perigoso” grupo que quer 

dominar o mundo, buscando gerar medo no enunciatário. Na segunda parte, a 

estrutura discursiva é alterada para o oferecimento de um caminho para se encontrar 

a verdade, incitando o destinatário a conhecer o suposto novo caminho. 

Nesse processo emocional, descreve Peterson (2018, posição 843), são 

colocados como oposição um “presente insustentável” X “futuro ideal” com o intuito 

de transformar onde estamos em onde queremos chegar. Quando olhamos para essa 

análise de Peterson (2018) e associamos à semiose hermética de Eco (2015 [1990] 
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capítulo 2), também analisada por Demuru (2021), percebemos que o futuro 

catastrófico apresentado pelas teorias da conspiração se torna uma alavanca 

importante no processo discursivo. Alavanca essa, utilizada para cooptar novos 

adeptos pelo medo, buscando levá-los a uma atitude imediata de adesão à teoria da 

conspiração a partir da estrutura do discurso manipulatório. Segundo Prooijen & 

Douglas (2017), esse processo tende a se tornar mais forte em momentos de 

desequilíbrio político e social.  

Retornando à sequência apresentada por Peterson (2018, posição 830) sobre 

utilizar o discurso conspiracionista para gerar inicialmente medo e, posteriormente, de 

curiosidade é possível concluir que utilizar mensagens que direcionem a alguma 

situação que o enunciatário tema tenha mais chance de ter eficácia. A resposta 

instintiva imediata, citada por Peterson, poderia impulsionar a adesão à conspiração, 

facilitando assim a assinatura de um contrato fiduciário (Greimas, 2014 [1980], p. 121) 

por parte do enunciatário em relação ao discurso conspiratório. A absorção ou não 

dessa novidade dependerá também, segundo Peterson, do que é anteriormente 

conhecido pelo destinatário, lembrando que todo o novo conhecimento para ser aceito 

passa por condicionantes de acordo com o histórico socioemocional do indivíduo. 

Sobre a questão do conhecimento, essa premissa vem ao encontro do que Prooijen 

(2017) afirma sobre pessoas com maior nível de escolaridade serem menos 

cooptadas por teorias da conspiração do que aquelas menos letradas, desde que não 

haja qualquer distúrbio ou trauma emocional que possa interferir. 

Para Prooijen & Douglas (2017) as situações de tensão social – como 

incidentes históricos, desastres naturais e instabilidade política – também favorecem 

a crença em teorias da conspiração. Isso pelo fato de essas instabilidades trazerem à 

tona emoções como medo, incerteza ou perda de controle, tornando assim as teorias 

da conspiração mais críveis. Em situações de tensão social, as teorias da conspiração 

tendem a ser mais amplamente divulgadas e podem acabar fazendo parte da 

transmissão cultural, chegando a compor narrativas históricas, afirmam Prooijen & 

Douglas (2017). As situações de tensão social poderiam, inclusive, influenciar na 

percepção da memória, fazendo com que as pessoas revisem suas experiências 

levando-as a conexões com elementos inexistentes na situação original ou vistos de 

maneira distorcida. Essa seria uma maneira de buscar nas memórias, elementos que 

ajudem a “comprovar” a teoria da conspiração, aumentando a segurança em unir-se 

a elas.   
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Uma pessoa que está confusa diante a desinformação em relação à Covid-19, 

por exemplo, pode se tornar mais suscetível a rejeitar a vacina se as suas emoções a 

levarem a uma memória de experiências negativas na infância referente a vacinas ou 

injeções. Uma mera reação a uma vacina tomada no passado, pode ser lembrada de 

maneira hiperbólica como uma experiência de quase morte. E por que isso acontece? 

Segundo Prooijen & Douglas (2017) essa pode ser uma maneira de buscar elementos 

na memória que embasem uma decisão tomada sob pressão.  Inclusive, o próprio ato 

de acreditar em uma teoria da conspiração pode ser uma maneira de se ter alívio por 

não conseguir entender a origem de um problema ou não saber lidar com ele. 

Encontrar um suposto “responsável” pela situação pode trazer uma sensação 

momentânea de alívio.  

Pelas entrevistas feitas no documentário A Terra é plana (Daniel J. Clark, 

Estados Unidos, 2018, Netflix), é possível notar nos grupos conspiracionistas a 

presença de pessoas que, em outras situações, se sentiriam impotentes ou sem voz 

e que acabam encontrando no grupo alguém que as acolha, facilitando assim a 

adesão ao discurso desse grupo, ao contrato de veridicção que veremos em detalhes 

ao tratar da semiótica greimasiana.  

Lembrando que nem todas as teorias da conspiração partem de pressupostos 

fantasiosos ou detectáveis como absurdos e sem propósito. Há conspirações reais 

que se mostraram concretas ao longo da história, conforme já exemplificado nesta 

pesquisa, bem como muitas teorias da conspiração que partem de acontecimentos 

reais, mas que passam a ter uma outra conotação após terem determinados 

elementos “agregados as elas”. 

Como exemplo podemos citar a facada sofrida pelo então candidato a 

presidente Jair Bolsonaro, em 2018. Para esse acontecimento há duas teorias da 

conspiração de origens opostas. Uma delas, vinda de opositores alegando a facada 

ter sido uma farsa criada pelo próprio candidato e seus assessores; a outra defendida 

em diversos momentos pelo então candidato é que o atentado teria sido 

encomendado por partidos opositores, que inclusive teriam montado um forte 

esquema de defesa do autor da facada39.  

 

39TAVARES, Joelmir, CANOFRE, Fernanda. Boatos, especulações e fake news alimentam teorias sobre facada 

em Bolsonaro. Folha de S. Paulo. 06/09/2020. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/09/boatos-especulacoes-e-fake-news-alimentam-teorias-sobre-

facada-em-bolsonaro.shtml Acesso: 10/08/2020 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/09/boatos-especulacoes-e-fake-news-alimentam-teorias-sobre-facada-em-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/09/boatos-especulacoes-e-fake-news-alimentam-teorias-sobre-facada-em-bolsonaro.shtml


81 

Quanto á Covid-19, uma das teorias da conspiração mais conhecidas é em 

relação à vacina CoronaVac, de origem chinesa e fabricada no Brasil pelo Instituto 

Butantã (São Paulo). Segundo a teoria da conspiração junto com a vacina seria 

injetado nas pessoas um microchip imantado, e essas passariam a ser monitoradas 

pela China. Foram divulgados, inclusive, vídeos mostrando a suposta existência do 

chip imantado que levaria moedas a ficarem grudadas nos braços vacinados40. Nas 

eleições de 2018, outra teoria da conspiração divulgada por meio de vídeo, foi uma 

suposta manipulação nas urnas alegando que os votos em Jair Bolsonaro eram 

imediatamente convertidos em votos nulos41. 

Os exemplos acima trazem diversos questionamentos em relação às intenções 

das teorias da conspiração. Teriam todas elas de alguma maneira alguma vinculação 

política? Ou teriam intenções variadas que poderiam ir desde suprir lacunas 

emocionais de pessoas em busca de exposição e aceitação até questões 

governamentais e eleitorais? Pelas análises aqui demonstradas, é provável que as 

origens sejam as mais diversas. Com o avanço da tecnologia e a facilidade de acesso 

a meios de divulgação, é possível notar o crescimento do vídeo como base de “provas 

incontestáveis das teorias da conspiração”. Na introdução deste estudo mostramos a 

tendência do crescimento do uso de vídeos nas redes sociais, bem como o uso do 

formato documentário pelos conspiracionistas. Vamos tratar em mais detalhes a 

questão do meio de propagação da mensagem na análise discursiva terraplanista – 

objeto deste estudo, e cujo corpus é majoritariamente composto por vídeos.  

Em relação a fatores externos – principalmente a questões históricas e sociais 

– ao analisarmos o movimento terraplanista podemos encontrar três pontos de 

conexão entre momentos de tensão política e social e fases de expansão do 

terraplanismo. O primeiro deles é no próprio nascimento do movimento, na segunda 

metade do século XIX, conforme demonstrado no capítulo 2.  Uma época em que os 

países sentiam os resultados da revolução industrial com o crescimento urbano 

desenfreado; a abolição da escravatura ocorrera na maioria dos países; surgia uma 

 

40 VASCONCELOS, Rosália. Culpa do Bill Gates? Como nasceu a fake news da vacina com chip e magnetismo. 

UOL – Universo on line - Tilt. 17/06/2021. Disponível em: 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/06/17/a-culpa-e-de-bill-gates-saiba-como-nasceu-a-fake-

news-da-vacina-com-chip.htm Acesso: 10/08/2021 
41 Fake News – ao tentar votar em Bolsonaro, a urna eletrônica apresenta voto nulo. Tribunal Regional Eleitoral 

– MT.  Disponível em: https://www.tre-mt.jus.br/eleicoes/eleicoes-plebiscitos-e-referendos/eleicos-

anteriores/eleicoes-2018/fakenews/fake-news-ao-tentar-votar-em-bolsonaro-a-urna-eletronica-apresenta-voto-

nulo Acesso: 10/08/2021 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/06/17/a-culpa-e-de-bill-gates-saiba-como-nasceu-a-fake-news-da-vacina-com-chip.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/06/17/a-culpa-e-de-bill-gates-saiba-como-nasceu-a-fake-news-da-vacina-com-chip.htm
https://www.tre-mt.jus.br/eleicoes/eleicoes-plebiscitos-e-referendos/eleicos-anteriores/eleicoes-2018/fakenews/fake-news-ao-tentar-votar-em-bolsonaro-a-urna-eletronica-apresenta-voto-nulo
https://www.tre-mt.jus.br/eleicoes/eleicoes-plebiscitos-e-referendos/eleicos-anteriores/eleicoes-2018/fakenews/fake-news-ao-tentar-votar-em-bolsonaro-a-urna-eletronica-apresenta-voto-nulo
https://www.tre-mt.jus.br/eleicoes/eleicoes-plebiscitos-e-referendos/eleicos-anteriores/eleicoes-2018/fakenews/fake-news-ao-tentar-votar-em-bolsonaro-a-urna-eletronica-apresenta-voto-nulo
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reorganização da sociedade por meio de um novo arranjo produtivo. Um período 

marcado por guerras e por profundas mudanças na percepção da espécie humana, 

com a divulgação da Teoria da Evolução de Charles Darwin.  

Conforme demonstrado no capítulo histórico (2), o terraplanismo flerta com a 

religiosidade e com a dominação política desde os primórdios, sendo a segunda 

metade do século XIX, uma época efervescente em revoluções e instabilidades 

sociopolítico-econômicas. Nessa época, um gênero literário cai no gosto popular 

aumentando o interesse pela astronomia: a ficção científica, em obras como de H.G 

Wells e Júlio Verne42. 

Outro momento em que o terraplanismo ganha força é no pós-guerra, mais 

especificamente nas décadas de 1950 e 1960. No período entre seu surgimento, em 

meados do século XIX, e essa nova emersão em meados do século XX, é importante 

ressaltar que os grupos continuaram atuantes, mas com menos expressão. O principal 

acontecimento histórico e que marca a volta do terraplanismo aos holofotes é a corrida 

espacial, um dos expoentes das tensões da Guerra Fria. Na segunda década do 

século XXI, os terraplanistas conseguem novos holofotes em um momento 

sociopolítico em que ideias radicais ganham espaço no setor público, com uma nova 

onda de ascensão da extrema direita pautada por teorias da conspiração, 

principalmente referentes aos processos eleitorais e questões cientificas, conforme 

exemplos aqui já citados. Não há elementos que associem os terraplanistas a 

determinada correte política, mas as campanhas eleitorais da extrema direita 

baseadas em teorias da conspiração ganharam muito destaque pelas redes sociais 

nos últimos anos.  

A própria migração da comunicação de massa para as redes sociais – cuja 

interatividade não existia ou era rara nos outros meios – abriu espaço para as teorias 

da conspiração, assim como para outros tipos de conteúdo. Isso porque, o baixo custo 

de produção e o acesso livre e gratuito às redes deixa um grande espaço para o 

surgimento de conteúdo de todo o tipo. Vale ressaltar que a restrição a conteúdos nas 

redes ainda é objeto de discussão e a retirada de conteúdos falsos ou ofensivos 

depende da política de funcionamento de cada rede. Tais políticas costumam ser 

 

42 Herbert George Wells, mais conhecido como H.G. Wells é um autor britânico de livros de grande aceitação 

desde o lançamento como A Máquina do Tempo (1895) e A Guerra dos Mundos (1898). O francês Julio Verne é 

outro grande nome da ficção científica da segunda metade do século XIX, com obras como Da Terra à Lua (1863), 

Cinco Semanas em um Balão (1863), Viagem ao Centro da Terra (1864), Em volta da Lua (1869), A Volta ao 

Mundo em 80 Dias (1872), dentre outras. 
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majoritariamente pautadas por ações reativas, dependendo, na maioria das vezes, de 

denúncias vindas de usuários43. Essas denúncias podem demorar a vir – ou até não 

vir – e, com isso, o conteúdo se espalhar. 

Diferentemente da mídia do século XX, dominada pela televisão, pelo rádio, 

pelos jornais e revistas, a mídia do século XXI é liderada pelas redes sociais, o que 

deixa muito mais à cargo do usuário dar ou não credibilidade a algum conteúdo ou 

fonte. É fato que o algoritmo dá o direcionamento sobre o que vai ou não aparecer 

com prioridade na timeline de cada usuário a partir dos seus hábitos na rede (desde 

o início desta pesquisa, os conteúdos terraplanistas me vem sendo cada vez mais 

sugeridos pelos algoritmos em todas as minhas redes sociais). Mas é importante 

considerar também um outro fator de e influência sobre a credibilidade do conteúdo e 

da fonte: a validação pelo meio, conforme o exemplo a seguir.  

Nos anos 1980, a BBC de Londres se associou ao astrônomo Carl Sagan44 

para a produção de uma das mais famosas séries sobre astronomia já exibidas na 

mídia de massa: Cosmos. Foram 13 episódios semanais que contavam a história do 

universo até a chegada do homem à Lua. No Brasil, a série foi exibida pela Rede 

Globo aos domingos logo após o programa Fantástico. Independentemente dos então 

telespectadores conhecerem ou não o currículo de Sagan, só o fato de o nome dele 

estar atrelado a emissoras com então grande credibilidade como BBC e Globo já 

fornecia uma certa “segurança” a quem assistia de que ali havia um conteúdo que 

passou por critérios de qualidade e credibilidade. Que Sagan era alguém em quem se 

poderia confiar. Quando migramos para as redes sociais, essa lógica se desfaz porque 

a validação do meio deixa de existir.  

Demuru e Gimenez (2021, p. 236) exemplificam a questão da validação do 

meio, pela da análise de um vídeo do doutor em virologia Átila Iamarino sobre a Covid- 

19. Em 5 de março de 2020, Iamarino divulgou um vídeo no YouTube com uma 

 

43 Como denunciar crime, post de ódio e fake news em redes sociais e WhatsApp, UOL – Universo on line. 

21/08/2021  Disponível em https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/08/21/como-denunciar-crime-post-

de-odio-e-fake-news-em-redes-sociais-e-WhatsApp.htm Acesso: 16/10/2021 
44  Carl Sagan (EUA, 1934-1996), astrônomo, físico, biólogo e divulgador científico é autor de mais de 600 

publicações científicas e de mais de 20 livros sobre Ciência e Astronomia. Vencedor de 28 prêmios de literatura e 

Ciência, vindos de instituições como a Nasa, Sociedade Astronáutica Americana, Federação Cosmonáutica 

Soviética, dentre outras. Doutor pela Universidade de Chicago, foi professor da Universidade de Cornell e diretor 

do laboratório de estudos planetários. 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/08/21/como-denunciar-crime-post-de-odio-e-fake-news-em-redes-sociais-e-whatsapp.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/08/21/como-denunciar-crime-post-de-odio-e-fake-news-em-redes-sociais-e-whatsapp.htm
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detalhada análise técnica do potencial letal do corona vírus45. O conteúdo do vídeo foi 

pautado em estudos do Imperial College de Londres e a análise foi baseada na 

atuação de Iamarino como pesquisador em epidemias como Zika vírus e Ebola. Dez 

dias depois, Bernardo Kuester, administrador de empresas e palestrante religioso e 

abertamente defensor do Governo de Jair Bolsonaro, publica na mesma plataforma 

um vídeo refutando os argumentos de Iamarino, supostamente baseando-se em 

fontes científicas, inclusive buscando desacreditar o currículo e as pesquisas de 

Iamarino. Ambos os vídeos – que nas primeiras duas semanas de exibição tiveram 

número de visualizações semelhantes, cerca de 550 mil – foram postados na 

plataforma YouTube com qualidade semelhante de produção46. Sem a “validação” do 

conteúdo pelo meio nas redes sociais, saber quem é Iamarino e quem é Kuestner e 

decidir qual deles tem credibilidade, ficou 100% a cargo do destinatário (ou da pessoa 

de sua relação pessoal que tenha recomendado o conteúdo), já que na plataforma 

ambos tiveram espaço semelhante. Independentemente das vantagens e 

desvantagens de cada formato, as características dos novos meios abrem espaços 

relevantes para o crescimento das teorias da conspiração, já que o “amigo que indicou 

o conteúdo” não necessariamente tenha credenciais técnicas para fazê-lo. Para o 

YouTube, Carl Sagan e Mark Sargent (o principal líder terraplanista dos EUA) 

poderiam ser iguais. 

Uma característica dos discursos conspiracionistas – que já exploramos, mas 

que voltamos a citar pela sua relevância – que os torna bastante aderentes às redes 

sociais é a oferta de respostas simplistas para perguntas complexas. Além de se 

adequar às características imediatistas e de conteúdos rápidos das redes sociais47,  

as respostas simplistas oferecem de uma forma pronta algo de fácil compreensão, o 

que pode ser um passaporte para definir em quem se pode e em quem não se pode 

confiar. “Confio em quem eu entendo o que diz”. 

É importante diferenciar respostas simplistas de simplificação do discurso. 

Quando falamos em simplificação do discurso, estamos nos referindo a tradução da 

 

45 LIVE 20/03 - O QUE O BRASIL PRECISA FAZER NOS PRÓXIMOS DIAS | ÁTILA IAMARINO, São Paulo, 

março de 2020. Disponível em: 

https://www.YouTube.com/watch?v=zF2pXXJIAGM&ab_channel=AtilaIamarino   Acesso em 29/07/2021 
46 ÁTILA IAMARINO, O IRRESPONSÁVEL| BERNARDO P. KUESTER, São Paulo, abril de 2020. Disponível 

em https://www.YouTube.com/watch?v=SsTsoGP3w5g&ab_channel=BernardoPK%C3%BCster.  Acesso em 

29/07/2021 
47 As redes sociais Tik Tok e Instragram permitiam vídeos de até 60 segundos inicialmente. O YouTube lançou 

uma ferramenta com vídeos com essa limitação como opção ao tempo livre de vídeos que é tradicional na rede. 

https://www.youtube.com/watch?v=zF2pXXJIAGM&ab_channel=AtilaIamarino
https://www.youtube.com/watch?v=SsTsoGP3w5g&ab_channel=BernardoPK%C3%BCster
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linguagem técnica para um discurso mais palatável, com palavras facilmente 

reconhecíveis por parte do enunciatário e exemplos ou analogias que estejam mais 

próximas da sua realidade. Por meio da simplificação da linguagem e das analogias 

reconhecíveis pelo enunciatário, é possível facilitar a compreensão dos pensamentos 

complexos. A simplificação da linguagem é defendida inclusive por educadores 

renomados como Paulo Freire (1996, p. 25)  

Como respostas simplistas consideramos aquelas de conteúdo superficial ou 

analogias desconexas, duas características comuns das teorias da conspiração. Mais 

do que o discurso palatável, as repostas simplistas tendem a comprometer o conteúdo 

por tratarem temas complexos de maneira superficial. Costumam também forçar 

conexões irreais nem sempre perceptíveis com facilidade. Dependendo do contexto, 

essas conexões irreais podem despertar o raciocínio intuitivo do destinatário descrito 

por Prooijen (2016), fazendo com que a superficialidade argumentativa e a 

desconexão entre os elementos associados desapareçam pelo menos em um primeiro 

momento, impondo lógica ao que efetivamente não tem conexão.  

Uma das repostas simplistas comuns dos terraplanistas é em relação às rotas 

dos aviões. A definição de uma rota de avião é complexa, leva em conta diversas 

variáveis e se baseia em cálculos geodésicos48, um conceito relativamente difícil de 

compreender por parte dos leigos.  Já os terraplanistas, por meio de cálculos simples 

utilizando aritmética básica – conhecida pela maioria da população – dizem “provar” 

por meio das rotas dos aviões que a Terra seria plana49.  

Cabe então ao enunciatário optar entre acreditar em algo que vai além da sua 

compreensão – o cálculo geodésico – ou dar credibilidade para uma explicação 

simplista – mesmo tecnicamente incorreta – mas que ele consegue compreender e 

que lhe é oferecida em poucos segundos.  

Com o imediatismo das redes sociais, a tentação para se acreditar em teorias 

da conspiração ganha aliados. Prooijen & Douglas (2017) ressaltam o elemento 

psicológico desse processo, principalmente em se tratando de teorias da conspiração 

que, geralmente, relatam temas ligados a situações de perigo. Para Prooijen & 

Douglas (2017), a explicação simplista funciona também como um conforto emocional, 

 

48  Geodésia em matemática é a maneira de se calcular distâncias entre pontos em superfícies curvas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A9sia Acesso: 16/10/2021 
49 CASAGRANDE, Vinícius. Se a Terra fosse plana, rotas de aviões pareceriam malucas ou impossíveis UOL – 

Universo on line. 10/08/2019. Disponível em https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/08/10/rotas-de-

avioes-se-terra-fosse-plana.htm . Acesso: 16/10/2021 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A9sia
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/08/10/rotas-de-avioes-se-terra-fosse-plana.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/08/10/rotas-de-avioes-se-terra-fosse-plana.htm
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principalmente quando ela exime o enunciatário de qualquer culpa ou 

responsabilidade.   Quanto mais catastrófica for a situação mais é oferecido um 

cenário propício às teorias da conspiração. Segundo Prooijen & Douglas (2017), é 

como se a teoria da conspiração oferecesse uma recompensa psicológica para que a 

pessoa sinta que aquela situação ruim não está acontecendo por acaso, que ela não 

teria como evitar.  Acreditar na teoria da conspiração poderia ser uma forma de 

autoproteção, mesmo diante de uma ameaça de grande monta. Autoproteção dos 

próprios erros. 

Prooijen (2016) diz que a crença em uma teoria da conspiração pode ter seu 

efeito multiplicado devido ao desencadeamento de sensações negativas que ela 

provoca, principalmente em ambientes inseguros. A exposição contínua a teorias da 

conspiração, se por um lado traz a sensação positiva de isenção de responsabilidade 

pelo ocorrido, por outro pode aumentar a sensação de impotência e levar ao que 

Prooijen classifica de “comportamentos desadaptativos” como não se preocupar em 

reduzir a pegada de carbono, não se vacinar etc., porque o mundo já “estaria perdido”.  

Pela visão sociocomportamental Prooijen & Douglas (2017) elencam cinco 

características das teorias da conspiração: 

1. Transformação de eventos complexos em histórias simples 

2. Envolvimento de grupos poderosos ou inimigos perigosos 

3. São mais baseadas em memórias do que em fatos e documentos 

históricos 

4. São facilmente replicáveis e memorizáveis 

5. Surgirem em meio a acontecimentos históricos, podendo ser 

confundidas com eles 

Sobre os grupos vulneráveis a tais teorias, Prooijen (2016) associa essa 

vulnerabilidade ao nível de escolaridade: quanto maior o nível educacional, menor o 

risco. Prooijen (2016) realizou dois estudos de campo nesse sentido na Europa. Para 

ele, a relação de interação entre fatores psicológicos e nível de educação é complexa, 

mas não exclui o nível de escolaridade como uma régua que ajudaria a medir a 

vulnerabilidade dos grupos suscetíveis a teorias da conspiração. Isso porque o 

processo educacional auxiliaria no desenvolvimento do pensamento complexo e 

racional, levando aquele com maior nível de escolaridade a buscar mais fatos e menos 

suposições, ajudando-o assim a reconhecer explicações desconexas. A escolaridade 
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ajudaria a reduzir a susceptibilidade do indivíduo às teorias da conspiração a partir 

dos seguintes pilares: 

• Complexidade cognitiva – a escola ajudaria a desenvolver o pensamento 

analítico, reduzindo o pensamento intuitivo. 

• Experiências de controle – o aumento da escolaridade levaria pessoas 

a terem mais controle sobre a própria vida e mais capacidade para 

resolver seus próprios problemas, reduzindo o hábito de estabelecer 

conexões dissonantes. 

• Autoestima – a escola – por meio da sensação trazida pelo 

conhecimento adquirido – aumentaria a autoestima, reduzindo 

sensações de medo a insegurança, tornando o indivíduo menos 

susceptível a aceitar quaisquer explicações.   

• Posição social – quanto mais alta a escolaridade maior seria 

possibilidade de ascensão social e redução de um possível sentimento 

de marginalização na sociedade; sentimento esse que poderia aumentar 

a vulnerabilidade do indivíduo, facilitando a crença em teorias da 

conspiração. 

As afirmações de Prooijen quanto à escolaridade deixam algumas dúvidas em 

relação a perfis específicos: como ficaria a situação daqueles cuja insegurança acaba 

se dando em ambiente escolar por sofrerem bullying, por exemplo50? Seriam esses 

susceptíveis a se refugiar em teorias da conspiração, buscando reduzir um possível 

sentimento de culpa pelas abordagens negativas e às vezes violentas que sofrem nas 

escolas?  

Sobre os terraplanistas, é possível constatar por documentários como A Terra 

é Plana (Daniel J. Clark, Estados Unidos, 2018, Netflix), e por reportagens na mídia 

 

50 Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) realizada em 119 escolas 

públicas e privadas em 2019 mostrou que 29% dos adolescentes foram vítimas de bullying e 23% teriam sido 

vítimas de violência. SP: 29% dos jovens sofreram bullying em 2019 em escolas. Agência Brasil. 3/2/2020. 

Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-02/sp-29-dos-jovens-sofreram-bullying-

em-2019-em-escolas . Acesso: 01/10/2021.  Em amplitude maior, a Microsoft realizou em maio de 2020 uma 

pesquisa em 32 países com adolescentes e adultos mostrando que 43% dos entrevistados já tinha se envolvido com 

bullying SHIMABUKURO, Igor. 43% dos brasileiros se envolveram com bullying entre 2019 e 2020. Olhar 

Digital. 09/02/2021. Disponível em: https://olhardigital.com.br/2021/02/09/seguranca/43-dos-brasileiros-se-

envolveram-com-bullying-entre-2019-e-2020-diz-pesquisa/ .  Acesso: 01/10/2021. A vítimas dessa prática estaria 

sujeitas a problemas psicológicos, distúrbios comportamentais e, em casos mais graves, risco de suicídio. 

PORFíRIO, Francisco. "Bullying"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm . Acesso: 01/10/2021  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-02/sp-29-dos-jovens-sofreram-bullying-em-2019-em-escolas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-02/sp-29-dos-jovens-sofreram-bullying-em-2019-em-escolas
https://olhardigital.com.br/2021/02/09/seguranca/43-dos-brasileiros-se-envolveram-com-bullying-entre-2019-e-2020-diz-pesquisa/
https://olhardigital.com.br/2021/02/09/seguranca/43-dos-brasileiros-se-envolveram-com-bullying-entre-2019-e-2020-diz-pesquisa/
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm
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convencional narrando seus experimentos51 que, pelo menos parte desse grupo, tem 

posição socioeconômica privilegiada. Apesar de, eventualmente, técnicos e até 

engenheiros se declararem terraplanistas – tendo fundado inclusive uma associação52 

– não é possível saber se essa ascensão social foi resultado de um alto nível de 

escolaridade ou é proveniente de atividades econômicas que não necessitam de 

grande desenvolvimento intelectual, ou ainda vinda de heranças ou riqueza familiar. 

A crença em teorias da conspiração pode ser também uma tentativa de dar 

sentido a um ambiente social. Para Pondé (2021), os conspiracionistas tendem a 

demostrar uma espécie de narcisismo coletivo por meio de uma forte identidade de 

grupo que transpareceria um sentimento de superioridade. Para Eco (2015 [1990] 

posição 965) essa forte identidade de grupo ligada às teorias da conspiração costuma 

ser fomentada pela sensação de ameaça. Grupos minoritários ameaçados podem ser 

altamente coesos. 

Para Periscinotto (2016), teorias da conspiração não são sintomas de 

sociedades paranoicas. Teorias da conspiração ganham espaço em sociedades que 

diminuem o acesso à verdade factual, quando aumentam a permissividade em relação 

à mentira e propiciam meios para a sua propagação. Periscinotto (2016) afirma que é 

bem mais fácil mentir em uma sociedade complexa do que em um ambiente primitivo, 

cujo interesse intelectual estaria voltado apenas para a própria experiência. E que 

para viver em sociedade é necessário o equilíbrio entre acreditar e duvidar, lembrando 

que ambas as atitudes podem levar em direção à alguma teoria da conspiração.  Essa 

situação se agrava, segundo Periscinotto (2016), quando as mentiras propagadas 

estão relacionadas a temas de comprovação complexa ou muito técnica. Ou ainda 

que o próprio destinatário não consiga experienciar o tema em debate.  

Hofstadter (1964) chama a atenção para o que ele classificou como estilo 

paranoico a partir do comportamento social, sem adentrar em análises clínicas. Essas 

pessoas estariam constantemente desconfiando de tudo e de todos e respondendo a 

qualquer estímulo de maneira exageradamente acalorada. Pessoas aparentemente 

 

51  Aventureiro terraplanista morre em experimento com foguete nos EUA. R7. 23/02/2020     

https://noticias.r7.com/internacional/aventureiro-terraplanista-morre-em-experimento-com-foguete-nos-eua-

23022020 acessada em 10/08/2021 . Terraplanistas fretam cruzeiro para ir até a beirada da Terra. El País. 

13/01/2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/12/internacional/1547307121_632570.html 

Acesso: 10/08/2021 
52 A Fecore é uma organização que reúne técnicos e engenheiros autodeclarados que, entre outros objetivos, alega 

fazer pesquisas que mostram que a Terra seria plana. https://fecore.org/  

https://noticias.r7.com/internacional/aventureiro-terraplanista-morre-em-experimento-com-foguete-nos-eua-23022020
https://noticias.r7.com/internacional/aventureiro-terraplanista-morre-em-experimento-com-foguete-nos-eua-23022020
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/12/internacional/1547307121_632570.html
https://fecore.org/
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comuns que, ao mínimo sinal, independentemente de ser significativo ou não, já 

entrariam em alerta, em praticamente um estado de guerra com tudo e com todos. 

Essas pessoas estariam muito mais suscetíveis à forma do discurso do que ao seu 

conteúdo, sendo facilmente cooptáveis pelas teorias da conspiração e pelo populismo 

político. Com facilidade, associam tudo que não compreendem ou que não podem 

fazer parte como sendo algo maléfico, perigoso, a ser combatido. A Maçonaria 

costuma ser alvo constante de indivíduos ou grupos com estilo paranoico, pelas suas 

características de ser um grupo muito fechado e historicamente composto por pessoas 

com poder e/ou dinheiro.  

O conteúdo produzido e o comportamento dos grupos terraplanistas os 

aproxima dessa descrição de Hofstadter, não sendo à toa a Maçonaria ser acusada 

pelos terraplanistas de estar por trás de toda a conspiração que faria com que as 

pessoas acreditassem na esfericidade da Terra. 

Em relação à paranoia, Eco (2015 [1990] posição 1021) chama a atenção para 

a distinção entre "[...] semelhanças pertinentes e relevantes e semelhanças causais e 

ilusórias [...]" sendo essa última uma característica da interpretação paranoica, 

transformando uma relação mínima em uma conexão máxima entre dois elementos. 

O comportamento paranoico traria uma visão hiperbólica da existência de segredos, 

gerando o que Eco chamou de "síndrome de suspeita". 

A falta de experimentação é uma estratégia utilizada pelos terraplanistas para 

colocar em dúvida a ida do homem à Lua, já que o destinatário precisa crer nas 

imagens e nas palavras das agências espaciais, pois foi não lhe foi permitido viver 

essa experiência. Um exemplo sobre como a complexidade de um sistema pode 

ajudar na propagação de teorias da conspiração está na recente polêmica em relação 

à segurança das urnas eletrônicas brasileiras levantada pelo presidente Jair 

Bolsonaro em sua campanha pelo voto impresso. A complexidade das sucessivas 

camadas de segurança da urna eletrônica é difícil de ser compreendida pelo cidadão 

comum53.  

Para Periscinotto (2016), a contemporaneidade nos induz à dúvida porque cada 

vez mais lidamos com o abstrato, com o longínquo. Hoje temos na internet, por 

exemplo, representações visuais de lugares que não fomos. Quanto mais tecnologia, 

 

53  Porque a urna eletrônica é segura. TSE – Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. 

Disponível em https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-

eletronica-eje-n.-6-ano-4/por-que-a-urna-eletronica-e-segura. Acesso: 16/10/2021 

https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-eje-n.-6-ano-4/por-que-a-urna-eletronica-e-segura
https://www.tse.jus.br/o-tse/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-eletronica-eje-n.-6-ano-4/por-que-a-urna-eletronica-e-segura
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mais representações. Quanto mais representações, maior o jogo entre dúvida e 

confiança. 

A questão da experimentação pode se tornar ainda mais complexa quando 

conspiracionistas e cientistas buscam comprovar suas afirmações com “métodos” 

diferentes. É comum entre os conspiracionistas, quando seu experimento não traz as 

conclusões esperadas, que o “método” vá sendo alterado até se encontrar algum que 

“comprove” as afirmações pretendidas. Em relação ao terraplanismo podemos 

exemplificar com a campanha feita em 1930 quando terraplanistas colocaram um 

anúncio em uma revista de engenharia desafiando engenheiros a provarem que a 

Terra seria plana conforme visto no capítulo 2; e também com um experimento 

apresentado no documentário A Terra é Plana (Daniel J. Clark, Estados Unidos, 2018, 

Netflix) em que um grupo de terraplanistas busca confirmar sua teoria por meio da 

observação do percurso de um raio laser. Em nenhum dos casos houve preocupação 

com a validação do método aplicado, que para os conspiracionistas pode sofrer as 

mais variadas alterações durante o experimento, desde que leve à conclusão 

desejada.  

Para González (2016) as teorias da conspiração se utilizam de uma certa dose 

de desconfiança existente em diversas sociedades em relação ao Estado para colocá-

lo como protagonista das conspirações; o estado como um agente que busca 

prejudicar a sociedade em benefício próprio ou de um pequeno grupo. É comum 

personalizar os estados na figura de determinados políticos – os terraplanistas se 

concentram em Barak Obama e Hilary Clinton – tornando-os mentores da conspiração 

de domínio do mundo. Os preferidos costumam ser aqueles que, por algum motivo, já 

demonstraram algum tipo de atitude suspeita – por menor que seja, mesmo que em 

um passado distante – ou sejam protagonistas de alguma decisão impopular. Nesses 

casos a suspeita já está levantada, é necessário apenas potencializá-la. Com 

protagonistas definidos, passa a ser necessário apenas fazer as conexões que o 

dirijam para a conspiração. 

 Para González (2016), um dos fatos sociais que facilitam a adesão do homem 

às teorias da conspiração é a presença delas na vida cotidiana do homem desde a 

sua infância, com a indução das crianças por parte das famílias a acreditarem em 

lendas e histórias fantásticas, como Papai Noel. Algumas histórias de infância, 

inclusive, seriam utilizadas para gerar medo nas crianças (“se você não se comportar 

um determinado personagem folclórico pode vir pegá-lo”, por exemplo). A reprodução 
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contínua dessas histórias poderia acabar gerando uma memória cultural conspiratória 

transmitida através das gerações. 

Quanto mais inseguro o ambiente, mais propício ele é às teorias da conspiração, 

ressalta Periscinotto (2016). Alega também a existência de uma forte relação entre 

vigilância e fadiga no processo de adesão ao discurso conspiratório, já que o cansaço 

– tanto emocional quanto físico – tende a reduzir a atenção e a capacidade cognitiva. 

O cansaço pode conduzir à crença no discurso mais palatável, naquele de absorção 

mais imediata. Ambientes inseguros e contextos sociopolíticos incertos estão 

intrinsecamente ligados ao cansaço precoce, aumentando o espaço ocupado pelas 

teorias da conspiração. Periscinotto (2016) reforça a argumentação de Prooijen (2016 

e 2018) em relação à força que as teorias da conspiração ganham em sociedades de 

alta complexidade. A afirmação que grupos ou indivíduos pouco experientes também 

são mais suscetíveis às teorias da conspiração é lembrada por Periscinotto (2016). 

Ele destaca como forte elemento para gerar credibilidade nas teorias da conspiração, 

o que chamou de “disfarce das informações”. Esses “disfarces” seriam recortes e 

remontagens do conteúdo na hora de reportar um fato. Essas reconstruções criariam   

visões parciais e tendenciosas em oposição ao realismo.  Tais recortes podem tanto 

direcionar a crença quanto estruturar um discurso mais atrativo do que seria o simples 

reporte realista. 
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4.1 A construção do discurso conspiracionista 

 

Ao analisar o discurso terraplanista, é possível constatar que a estruturação a 

partir de recortes pode resultar tanto em estratégias aparentemente objetivas 

(camuflagem objetivante) quanto em estruturas elaboradas a partir do apelo 

emocional (camuflagem subjetivante), em que supostos testemunhos ou histórias 

pessoais se transformam em elementos aderentes, a partir do raciocínio intuitivo 

descrito por Prooijen (2016 e 2018).  

Para Periscinotto (2016), as teorias da conspiração podem ser organizadas 

assumindo dois diferentes formatos: o de ocultação, em que o segredo é o fio condutor 

narrativo conforme descrito na semiose hermética de Eco, ou a falsificação, em que 

os dados e as informações são deliberadamente alterados ou inventados. Segundo 

Periscinotto (2016), para que se torne uma teoria da conspiração, o discurso precisa 

ser socialmente compartilhado a ponto que essa transmissão coletiva tenha mais força 

ou consiga alcance muito maior do que a representação da realidade, gerando assim 

o que Periscinotto chama de “força desestabilizadora” dos fatos.  

Segundo as análises de Periscinotto (2016) e (Eco, 2015 [1990], capítulo 2), é 

possível criar uma teoria da conspiração a partir de elementos sutis. Elementos esses 

que, quando somados, retratam as estratégias greimasianas de manipulação. Esses 

elementos podem vir a partir de sutilezas como a inserção de uma música de fundo 

na abertura e/ou no encerramento de um vídeo. Uma música que incite emoções 

negativas como tensão, medo ou perplexidade, funcionando como um invólucro do 

discurso que se sobrepõe ou intermeia essa música, pode induzir a interpretações 

específicas do conteúdo. 

 A utilização de textos sobrepondo imagens também pode ser indutora, 

reduzindo as possibilidades de interpretação livre dessa imagem quando exposta 

sozinha, criando assim uma conexão entre a semiótica plástica e a discursiva na 

geração de um determinado sentido. Os recursos manipulatórios não são 

exclusividade das teorias da conspiração. Muitos são largamente utilizados na 

publicidade com diversas finalidades. Diferentemente da publicidade, as teorias da 

conspiração não contam com regulações ou princípios éticos que lhes coloquem 

limites.   
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Para Periscinotto (2016), é comum os teóricos da conspiração gerarem uma 

interpretação forçada a partir de elementos facilmente identificáveis ou supostamente 

“óbvios”. Ao gerar suspeitas de que atrás do óbvio pode haver um segredo, os teóricos 

da conspiração se aproveitam de um tema comum, mas que tenha “algum detalhe” 

que ninguém nunca prestou atenção. Ali estaria localizado o tal “segredo” que 

mostraria a conspiração existente, justamente onde ninguém se preocuparia em 

procurar. Quando tratamos do fluxo e do processo que relacionam os elementos da 

enunciação, podemos demonstrá-los por meio do Modelo Actancial de Greimas (1973, 

p. 236), em que elenca sete actantes (classe de atores) que compõem uma dinâmica 

narrativa, dentro de um 

microcosmo repleto de valores 

e ideologias. 

Esse microcosmo 

indica que, dentro do 

processo de enunciação, 

insere-se como ponto central 

o que Greimas chama de 

desejo. O desejo pode ter 

várias traduções, indo da 

transmissão de sentimentos até a comunicação de um propósito ou causa que seja 

relevante para o sujeito.  

Nas teorias da conspiração o Modelo Actancial costuma ser facilmente 

identificável. Os terraplanistas (destinadores ou enunciadores), por exemplo, 

estruturam um discurso (objeto) afirmando que o formato da Terra seria plano e 

buscam levar esse objeto para a humanidade (destinatário ou enunciatário).  

Se considerarmos que os terraplanistas podem também ocupar dois papéis 

nesse processo – o de destinador e o de sujeito – a análise ganha novos elementos. 

O desejo dos terraplanistas seria “provar” que a Terra é plana, ou haveria um outro 

desejo, oculto por trás do objeto?  Quando analisamos as teorias da conspiração e o 

comportamento dos conspiracionistas a partir dos apontamentos de Prooijen e 

Douglas (2016 e 2018) e pela semiose hermética de Eco (2015 [1990] capítulo 2), é 

possível cogitar que o real desejo do sujeito estaria oculto no objeto. Esse desejo pode 

não ser o de provar que a Terra seria plana, mas de utilizar o discurso da Terra plana 

para suprir a necessidade de pertencimento a um grupo e de ocupar um papel 

Fonte: (GREIMAS, 1973, p.236) 

 

Figura 21 - Modelo Actancial. Adaptado de Greimas.  
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relevante dentro desse grupo. Nesse cenário, o objeto teria como função buscar 

convencer o destinatário da planicidade da Terra, mas o desejo real do sujeito (e neste 

caso também destinador) seria o de fazer parte de algum grupo coeso e ser um ator 

relevante dentro dele.  

Para reforçar a mensagem, o objeto a ser transmitido, encontra-se a figura do 

adjuvante, que é aquele elemento que facilitará a aceitação da comunicação. Em 

contrapartida há o oponente, que é aquele que vai buscar obstruir o objeto.  

Os terraplanistas costumam utilizar três tipos de adjuvantes. O primeiro seriam 

recortes e distorções nos discursos de alguns cientistas reais54, dando a entender que 

eles teriam dito algo diferente do que realmente disseram. Recortes e distorções que 

facilitariam o descrédito na Ciência e favoreceriam a crença na pseudociência. O 

segundo seria apresentar os pseudocientistas criadores do discurso da Terra plana 

como atores que merecem credibilidade. Como opositores, estariam os cientistas, as 

universidades e as agências espaciais, que mentiriam por terem intenções obscuras 

e perigosas. O terceiro seria Deus já que alguns grupos terraplanistas têm fundamento 

religioso, como a página que publicou as postagens analisadas neste estudo. A 

descrença nos opositores é incentivada pelo discurso terraplanista de duas maneiras: 

utilizando-se de ironia e escárnio quando é feita alguma referência a eles ou por meio 

do enfrentamento, do desafio. 

O processo narrativo centrado no sujeito acontece quando algo sai da 

normalidade. Quando há algo especial, uma história a ser contada (VENÂNCIO, 2017, 

p. 14) e que busca o engajamento do destinatário. O engajamento entre sujeito e 

destinatário pode ou não envolver o destinador, dependendo do papel que ele exerce 

no processo. No caso dos terraplanistas, podemos encontrar o acúmulo de papéis – 

sujeito e destinador. Os terraplanistas buscam convencer cada vez mais pessoas com 

seu discurso, no intuito de fortalecer seu grupo ampliando os elos da corrente. Há 

casos em que o destinador é um mero transmissor, podendo ou não gerar esse 

engajamento também consigo. 

Quando tratamos da comunicação dos terraplanistas ou de outros grupos 

conspiracionistas, é importante entender a diferença entre os conceitos de sujeito 

 

54 É comum encontrar no discurso terraplanistas interpretações distorcidas de cientistas, como por exemplo, Nikola 

Tesla (Croácia, 1856 - EUA, 1943) cujas divergências com Albert Einstein (Alemanha, 1879 - EUA, 1955) foram 

descaracterizadas pelos terraplanistas com o intuito de “provar” que a obra de Einstein não teria validade nem 

entre seus pares. 
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coletivo e sujeito grupo (VENÂNCIO, 2017, p. 15). A diferença básica entre ambos é 

a relação passividade x atividade. O sujeito coletivo pode ser considerado aquele 

cujos desejos de vários indivíduos se cruzam em algum momento, mas que cada um 

desses indivíduos fica restrito ao seu próprio universo e, se age em favor dele, o faz 

raramente e de maneira isolada. O discurso do sujeito coletivo pode até ter eco na 

sociedade pela soma dos discursos individuais. Já o sujeito grupo tem o que Venâncio 

(2017, p. 16) define como "consciência de classe, revolucionária e ativa". É como se 

os integrantes do grupo formassem juntos um sujeito único, não fragmentado, e que 

age com ênfase na propagação do seu desejo em vez da soma de diversos sujeitos, 

como no coletivo. No caso das teorias da conspiração, para que essa força não se 

dissipe, a adesão total à causa pode se tornar uma exigência.  A menor dúvida ou 

discordância podem ser vistas como faltas graves ou até consideradas traição 

(PROOIJEN, 2018 e ECO, 2015 [1990] posição 969). 

Ao analisar o modelo actancial de Greimas, é possível compreender a 

influência do desejo na formatação do objeto. Caberá ao processo de manipulação 

definir como ele será moldado e apresentado ao destinatário para gerar o acordo 

fiduciário.   

 

4.2 O contrato de veridicção 

 

Segundo Greimas (2014 [1980] p. 115), o objeto principal do discurso é a 

assinatura de um contrato de veridicção, um acordo fiduciário, entre enunciador 

(destinador) e enunciatário ou destinatário. Como contrato de veridicção, Greimas 

descreve a crença gerada pelo discurso proferido, independentemente do conteúdo 

desse discurso. Segundo Greimas (2014 [1980] p. 115), o fato de um discurso ser ou 

não verossímil é considerado “[...] uma referência avaliadora que o discurso joga para 

fora de si [...]”, pois a verossimilhança depende de como ele é estruturado e de como 

ele é recebido pelo enunciatário. E, como para Greimas a verossimilhança está ligada 

ao relativismo cultural, à concepção de realidade do destinatário; o contrato de 

veridicção só poderá ser celebrado quando esse discurso for de alguma maneira 

reconhecido pelo destinatário, seja porque está relacionado a uma memória 

conhecida ou, quando provoca algum tipo de sentimento: positivo ou negativo.  

Pelo que vimos até aqui, no caso das teorias da conspiração a estratégia 

discursiva mais aderente tende a se dar quando essa veridicção está ligada a 
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aspectos negativos ou quando alerta sobre o risco de alguma perda. Ao reconhecer 

essa possível perda ou a adesão cultural, o contrato de veridicção teria mais chances 

de ser firmado. Nesse sentido, o discurso científico – alvo de teorias da conspiração 

como o movimento antivacina, o negacionismo da Covid-19 e o terraplanismo – pode 

acabar não sendo classificado como verossímil apenas por conter uma série de dados 

que podem ser comprovados. Greimas (2014 [1980] p. 115) defende que o discurso 

científico não pode ser classificado nem como verossímil nem como inverossímil. 

Apesar de o discurso científico ser um compilado de dados teoricamente sem 

influência do relativismo cultural, sua verossimilhança dependerá da percepção do 

enunciatário ou do quanto a Ciência tem credibilidade para esse enunciatário. 

O critério de verossimilhança, segundo Greimas (2014 [1980] p. 116) não é 

aplicado ao discurso abstrato (por exemplo, filosófico) nem normativo (jurídico, 

estético etc.) e nem se restringe aos discursos literários. A verossimilhança está 

presente nos discursos figurativos, descritivos e em qualquer discurso narrativo. O 

processo não está relacionado com o dizer a verdade, mas com o processo de parecer 

verdadeiro para o enunciatário. Segundo Greimas, 

  

[...] a estrutura do discurso não garante a transmissão dos fatos, mas da 
coordenação dos mecanismos de crença entre enunciador e enunciatário 
encadeadas pela estrutura discursiva. Um processo de reificação do 
significado adequando-o ao contexto a à intenção do enunciador 
caracterizando-o como verossímil a partir de associações e ilações 
produzindo efeitos de sentido” (GREIMAS, COURTÉS  2020 [1993] p. 534).  

 

Um dos elementos para se estabelecer essa ponte seria a  “[...] materialidade 

do significante para o enunciatário [...]”, descrevem Greimas e Courtés (2020 [1993] 

p. 530) Essa é uma  estratégia que os terraplanistas utilizam constantemente com o 

intuito de basear seus argumentos em algo que o enunciatário consiga ver (o horizonte 

demonstra uma perspectiva plana ao alcance dos olhos, por isso a Terra é plana), 

justificando algo que não se consegue ver (a Terra inteira, por isso não se pode 

acreditar que ela seja esférica). Greimas e Courtés (2020 [1993] p. 530) afirmam que 

“A verdade para ser dita e assumida tem de deslocar-se em direção às instâncias do 

enunciador e do enunciatário [...]”. Mais do que ser verdadeiro, o discurso precisa “[...] 

produzir um efeito de verdade[...]” diz Greimas no mesmo verbete – “[...] assim um 

fazer persuasivo conseguindo a adesão do enunciatário ao contrato de veridicção. 

Diante disso, construir um simulacro da verdade se torna a missão do enunciador [...]”. 
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Associar elementos materiais – que o enunciatário possa ver ou experimentar 

– pode facilitar esse processo, principalmente quando o enunciatário tem pouca 

escolaridade, conforme descreve Prooijen (2016).  Para Greimas (2014 [1980] p. 120) 

– “[...] a exploração das possibilidades da materialidade do significante para assinalar 

a verdade do significado, seria um dos modos da conotação veridictória”. Isso porque, 

segundo Prooijen (2016), quanto menor o nível de escolaridade, menos capacidade 

terá o sujeito de pensar de maneira complexa e mais facilmente acreditará em algo 

que ele supostamente possa ver.  

Quando o enunciado é aceito pelo enunciatário, independentemente se por sua 

argumentação lógica ou pela satisfação de um desejo explícito ou oculto, firma-se aqui 

o contrato de veridicção descrito por Greimas. 

Segundo Greimas (2014 [1980] p. 117), o firmar desse contrato de veridicção 

depende de diversas condições que vão desde a concepção do discurso por parte do 

enunciador (o que ele faz para que o enunciado pareça verdadeiro) até as condições 

em que o discurso é aceito pelo enunciatário. 

O discurso se torna o “[...] lugar frágil em que a verdade, a mentira, o segredo 

são colocados” (GREIMAS, 2014 [1980] p. 117) e que podem ser estruturados de 

diversas maneiras, bem como aceitos de tantas outras. A formação de um “[...] 

equilíbrio mais ou menos estável que provém de um acordo implícito entre os dois 

actantes da estrutura da comunicação” leva ao contrato de veridicção, pois é o 

discurso que gera a verdade e não o contrário (GREIMAS 2014 [1980] p. 122). O 

parecer verdadeiro está ligado com a adesão. Se não houver adesão esse parecer 

não se concretizou. O efeito de sentido do discurso não é o de transmitir a verdade, 

mas de fazer parecer que ela assim seja.  

Como o enunciador molda o enunciado para captar a assinatura do contrato 

por parte do enunciatário? Para Greimas (2014 [1980]), p. 122) esse processo pode 

se dar de duas maneiras: por meio da camuflagem subjetivante ou da camuflagem 

objetivante, sendo a primeira mais ligada ao pensamento intuitivo descrito por Prooijen 

(2016) e a segunda estruturada para parecer mais ligada ao pensamento racional. Em 

ambos os casos estamos tratando da estrutura narrativa e não da fidelidade aos fatos.  

Na camuflagem subjetivante, a estruturação do discurso baseia-se no 

depoimento individual, na credibilidade do testemunho ou da suposição do 

enunciatário. O fiador é o enunciatário (GREIMAS, 2014 [1980], p. 123). Em oposição 

a essa abordagem, a camuflagem objetivante é aquela que procura se mostrar como 
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um enunciado de fatos, dados e referências – características do discurso científico – 

e que tenta exibir o mínimo de marcas da enunciação, buscando a construção 

impessoal dessa mesma enunciação.  

A camuflagem subjetivante mostra o EU enunciador de maneira explícita no 

discurso. O enunciador faz parte do processo como testemunha, como aquele que ou 

participou ou assistiu o que está sendo contado e essa participação ou testemunho já 

seriam suficientes para atestar a veracidade do enunciado, mesmo que seja com uma 

versão diferente ou até contrária aos fatos.  Na camuflagem objetivante o EU 

praticamente não existe, pois usa-se uma narração impessoal (o narrador é apenas 

uma voz e não um sujeito) para transmitir dados e fatos. A camuflagem objetivante é 

apresentada como um discurso supostamente neutro, apenas um meio de 

transmissão de dados e fatos sem qualquer marca da enunciação ou relação com o 

enunciatário. 

No caso da Terra plana e do negacionismo científico em geral, encontramos 

com certa frequência a estrutura discursiva baseada na camuflagem objetivante, 

principalmente quando os conspiracionistas buscam desacreditar a Ciência. É a 

utilização da estrutura discursiva para fazer o conteúdo parecer verdadeiro, a 

apresentação de uma suposta verdade (DEMURU, FECHINE E LIMA, 2021) 

estruturada de modo a induzir o indivíduo a uma falsa equivalência do texto 

conspiracionista com pesquisas científicas. Esse recurso vem sendo amplamente 

divulgado no debate sobre a Covid-19, por exemplo, quando se tenta validar remédios 

e supostos tratamentos sem eficácia comprovada.  

No discurso terraplanista, a camuflagem objetivante aparece em muitos 

momentos, e constantemente ao lado do escárnio. O tom desafiador destinado aos 

cientistas ao longo do discurso, se mistura com deboche, ironia, escárnio e 

associações jocosas sobre os argumentos científicos.  

O uso da camuflagem objetivante para justificar o negacionismo científico pode 

ser visto com frequência também – mas sem a ironia dos terraplanistas – na defesa 

do chamado “tratamento precoce” da Covid 19, com a recomendação de 

medicamentos como cloroquina e ivermectina, sem eficácia comprovada. Nas 

audiências da CPI da Covid, o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) utilizou diversas 

vezes a camuflagem objetivante buscando firmar o contrato de veridicção ao trazer 

recortes de estudos científicos – alguns posteriormente desacreditados pelos pares 
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ou revistos pelo próprio autor – embricados com documentos sem qualquer validação 

técnica.55    

O contrato de veridicção costuma ser estruturado em dois níveis superpostos: 

o saber e o crer (GREIMAS, 2014 [1980], p. 125). Em muitos momentos o saber e o 

crer em se colocam como opositores. O saber vem de fora e o crer vem de dentro, 

mas o crer pode levar à escolha do que se busca ou o que se aceita saber. Apesar de 

toda a construção discursiva ter influência do enunciador, no discurso científico é 

consenso que o saber deve prevalecer. Daí a importância da metodologia científica. 

Metodologia essa desprezada pelos terraplanistas e por outros pseudocientistas.  

No discurso pseudocientífico é comum o processo se dar de maneira inversa, 

com o crer buscando moldar o saber. A camuflagem objetivante costuma ser utilizada 

como disfarce de uma enunciação baseada na crença e não em dados.  As evidências 

desses disfarces costumam aparecer quando os pseudocientistas de dispõem a 

realizar experiências práticas. No documentário A Terra é Plana (Daniel J. Clark, 

diretor). Estados Unidos, 2018, Netflix), essa estratégia é percebida quando um 

experimento terraplanista utilizando raio laser não se concretiza e o grupo cogita a 

mudança do “método” de experimentação em vez de questionar a hipótese. A busca 

deixa de se dar pela verdade, pelos fatos, mas por meios que possam reafirmar o que 

já está dito, mesmo que esses meios precisem ser adaptados. Se a crença não é 

provada, muda-se o método até que ela se confirme 

Um dos primeiros elos entre enunciador e enunciatário para que haja a 

mudança de estado – do não crer para o crer, do não saber para o saber, do crer para 

o saber – está no reconhecimento (GREIMAS, 2014 [1980] p. 129 a 134). O 

enunciatário se reconhece no discurso, e as fases da dúvida vão se dirimindo com o 

avançar do enunciado. O contrato fiduciário pode ser instaurado antes de qualquer 

comunicação, pois ele pode depender de elementos que vão além da estrutura 

narrativa, como as referências – boas ou más – que o enunciatário tem do enunciador. 

Enunciador esse que pode trabalhar o processo de manipulação, de mudança de 

estado do enunciatário de duas maneiras: utilizando a manipulação pelo querer 

 

55 FAUSTINO, Marco., PACHECO, Priscilla. Ao defender 'tratamento precoce', Heinze falseia fatos e distorce 

dados na CPI da Covid-19. Aos Fatos agência de checagem. 2/06/2021. Disponível 

em:https://www.aosfatos.org/noticias/ao-defender-tratamento-precoce-heinze-falseia-fatos-e-distorce-dados-na-

cpi-da-covid-19/ Acesso: 10/08/2021 

https://www.aosfatos.org/noticias/ao-defender-tratamento-precoce-heinze-falseia-fatos-e-distorce-dados-na-cpi-da-covid-19/
https://www.aosfatos.org/noticias/ao-defender-tratamento-precoce-heinze-falseia-fatos-e-distorce-dados-na-cpi-da-covid-19/
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(processos de tentação ou sedução) ou a manipulação pelo poder (com ameaça ou 

provocação) (GREIMAS 2014 [1980], p. 135).  

No caso da Terra plana é comum encontrar nos conteúdos produzidos uma 

espécie de “solidariedade” por parte dos terraplanistas com aqueles que inicialmente 

acreditam na esfericidade da Terra, pois eles teriam sido “enganados” pelos 

professores, mas agora tomarão ciência da verdade e abandonarão as antigas 

crenças. Na análise das postagens objeto deste estudo essa aproximação faz parte 

de um recurso discursivo chamado manipulação pela sedução. 

Independentemente da estratégia escolhida, a manipulação sempre se dará 

pela razão do enunciatário e não pela do enunciador (GREIMAS 2014 [1980] p. 135). 

Será preciso encontrar os elementos que vão despertar no enunciatário a adesão 

fiduciária.  

Em alguns casos, a geração de confiança exigida pelo contrato de veridicção 

pode ter base nos princípios da semiose hermética de Eco, que descreve um forte 

sentimento de grupo. Sentimento que pode ser gerado pela percepção de se sentir 

parte de uma casta de eleitos com qualidades acima da população em geral, e que 

por isso foi lhes dada uma missão de suma importância. Missão essa norteada por 

um segredo que nunca se revela por completo, fazendo com que a jornada nunca 

termine, como no caso do burro com a cenoura. No caso dos terraplanistas é possível 

perceber ao analisar as entrevistas e os eventos terraplanistas divulgados na internet 

que, apesar de alguns conflitos e divisões entre os grupos terraplanistas, eles formam 

uma espécie e “sociedade”, que se encontra periodicamente e estabelece laços que 

vão além do debate sobre o formato da Terra. 

 

4.3 A estrutura discursiva 

 

Ainda sobre o percurso gerativo de sentido do enunciado, ele é construído a 

partir de uma estrutura em camadas na qual o conteúdo é organizado (FIORIN 2005 

[1989] p. 20). Camadas essas que são agrupadas em três níveis: profundo (ou 

fundamental), discursivo e de manifestação. 

No nível fundamental estão as bases da construção do enunciado. É onde se 

definem os opostos do quadrado semiótico gremiasiano. No discurso terraplanista, 

esses opostos vão além da Terra esférica x Terra plana. Essa oposição traz consigo 

outros elementos opostos como bem x mal, verdade x mentira, inteligência x 
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ingenuidade, coragem x medo, a partir da teoria da conspiração criada pela oposição 

entre os “formatos” do planeta. 

Tais oposições vêm devidamente representadas por seus actantes também em 

oposição como terraplanistas x cientistas; terraplanistas x maçons (supostos criadores 

da conspiração para dominar o mundo); terraplanistas x ateus ou não seguidores de 

Cristo (não necessariamente em todos os grupos terraplanistas essa oposição 

aparece, pelo menos de maneira clara). Independentemente das violências 

semânticas cometidas pelo discurso e pelas oposições por ele incitadas, a narrativa 

terraplanista tenta adequar os termos à estratégia discursiva manipuladora trazendo 

todos os valores eufóricos para a crença que o grupo propaga.  

Para Fiorin (2005 [1989] p. 28), no nível narrativo, o discurso funciona como a 

ponte entre dois estados, como o processo de transformação de um estado inicial para 

um estado final. Nesse nível encontramos dois tipos de enunciado: o de estado e o de 

fazer. Os enunciados de estado indicam uma relação de junção entre um sujeito e um 

objeto. Exemplo: a Terra é plana.  Os enunciados de fazer indicam a passagem de 

um estado para o outro, uma ação. Exemplo: “A Nasa criou uma realidade cenográfica 

para fazer com que as pessoas acreditem que o homem foi à Lua.” Ambos os tipos 

são encontrados no discurso terraplanista, sendo que os enunciados de estado são 

voltados para a reafirmação contínua da planicidade da Terra e para “denunciar 

supostas mentiras” que teriam sido contadas pelos cientistas.  

Os dois papéis narrativos são utilizados alternadamente. O de estado em busca 

de reafirmar as “verdades irrefutáveis” do grupo terraplanista e o enunciado de fazer 

buscando mostrar as supostas ações de manipulação por parte dos opositores, 

daqueles que “querem dominar o mundo” para, dessa maneira, levar as pessoas a 

acreditarem em supostas “ilusões” impostas pela mídia como a viagem à Lua ou a 

esfericidade da Terra. 

No segundo nível de análise – discursivo – podemos enxergar a concretude 

dos elementos abstratos que se deram nos níveis anteriores. É quando há a realização 

de fato. 

No terceiro e último nível do percurso gerativo de sentido – a manifestação, o 

plano de conteúdo e o plano de expressão se unem levando um mesmo conteúdo a 

ser expresso de diversas maneiras e agregando novos sentidos a ele (FIORIN (2005 

[1989] p. 44). Nas postagens analisadas, podemos ver a relação entre imagens e 

legendas trabalhando como linguagens complementares. Ora a legenda direciona o 
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sentido da imagem, ora a imagem aparece como reforço dando mais ênfase ao 

enunciado da legenda. 

Segundo Fiorin (2005 [1989] p. 29) a estruturação desses níveis acontece 

paralelamente a uma “sequência canônica” discursiva composta por quatro fases: 

manipulação, competência, performance e sanção. Para Greimas, a sequência 

canônica começa no nível discursivo quando se dá o processo de manipulação. 

Durante a manipulação, há a proposta de levar o enunciatário a alguma atitude 

– acreditar que a Terra é plana, que há um grupo querendo dominar o mundo; que os 

cientistas mentem; que o homem nunca foi à Lua, por exemplo. 

Na fase da competência o enunciatário é dotado de poder por parte do 

enunciador para realizar a transformação da sua crença. No discurso terraplanista é 

comum encontrar elementos da semiose hermética de Eco, buscando levar o 

enunciatário a se sentir pertencente a um grupo especial, de “eleitos” que conseguem 

enxergar o que a maioria da população não enxerga, tornando-se assim dotados de 

poder. 

A etapa da performance se dá quando a transformação – a mudança de estado 

– se realiza. O enunciatário deixa de acreditar na Terra esférica e passa a acreditar 

na Terra plana. Na fase da sanção o processo termina. É quando se constata que o 

contato de veridicção foi efetivamente assinado.  

A manipulação, que será um dos principais elementos utilizados para a análise 

das postagens, pode ser dar de quatro maneiras, segundo Fiorin (2005 [1989] p. 30): 

pela tentação; pela intimidação; pela sedução e pela provocação. Na estrutura 

narrativa baseada na tentação, condiciona-se uma ação a uma recompensa: “se você 

acreditar que a Terra é plana, você será considerado inteligente”. A intimidação atua 

de maneira oposta, impondo uma represália à realização ou não realização de algo: 

“se você continuar acreditando que a Terra é esférica, sua mente será aprisionada 

pela Maçonaria”. Pela sedução, a manipulação se dá com o “engrandecimento” do 

enunciatário: “só estamos mostrando a verdade da Terra plana para você porque você 

é uma pessoa especial”. E, por fim, a manipulação pela provocação que foca em 

lançar um desafio para o enunciatário, colocando em dúvida sua capacidade vencê-

lo: “eu poderia lhe falar a verdade sobre a Terra plana, mas como você não vai 

conseguir entender, acho melhor não contar”.  
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São quatro formas de iniciar o processo de conduzir o enunciatário à posição 

que o enunciador quer que ele tenha para, na fase da sanção, seja efetivada a 

assinatura do contrato de veridicção.  

Mas é possível que esse processo não se complete.  Ele pode não ser bem-

sucedido e até interrompido no meio, sem finalizar a sequência canônica. No caso das 

teorias da conspiração, quando isso acontece, as relações do enunciatário com o 

grupo costumam ser rompidas, pois o elo que os une se quebra. Esse rompimento 

pode ir desde o afastamento do indivíduo do grupo, até consequências mais graves, 

o rompimento ou a não assinatura do contrato de veridicção em uma teoria da 

conspiração pode ser visto como um sinal de traição56. 

Toda narrativa aponta uma conjunção e uma disjunção. Entre os terraplanistas 

a conjunção buscada é com o grupo e a disjunção com a Ciência, com a mídia e com 

as instituições (FIORIN, 2005 [1989] p. 37).  

 

4.4 A semiose hermética 

 

Em sua obra ‘Os limites da interpretação”, Umberto Eco enfatiza a questão da 

intencionalidade do enunciador e das circunstâncias em que a enunciação pode ser 

feita, com o intuito de prever como se dará a participação do enunciatário no processo. 

Essa “previsão” pode ocorrer a partir da utilização dos elementos manipulatórios 

descritos por Greimas para a estruturação o percurso gerativo de sentido. 

No caso dos terraplanistas, a intencionalidade de convencer o enunciatário de 

que a Terra seria plana, que os cientistas mentem e que há um grupo tentando 

dominar o mundo é explicita. Ora ela se dá por meio da camuflagem objetivante, ora 

pela camuflagem subjetivante. O processo de indução acontece também pela 

estratégia da sobreposição de imagem e texto tendo um como reforço do outro.  Sobre 

a agregação texto/imagem no processo gerativo de sentido, Eco (2015 [1990], posição 

492) destaca como os signos literários fogem de seus papeis de origem (que seriam 

designar um objeto) e se tornam instrutores da formação de um significado, conforme 

o discurso vai sendo estruturado (neste caso a partir da união entre os elementos 

textuais e os recursos plásticos). 

 

56  ALVIM, M. Arrependido e ameaçado: confissões de um ex-terraplanista brasileiro. BBC News Brasil. 

03/03/2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-51654484 Acesso: 11/08/2021 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-51654484
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Na interpretação semântica ou semiótica, o enunciatário preencheria a 

manifestação de significado a partir da sua própria interpretação, baseada em seu 

histórico e nas suas crenças. Mas em uma teoria da conspiração, o enunciador não 

pode correr o risco de deixar a interpretação livre, caso contrário ela perderia seu 

propósito. Ela precisa direcionar o enunciatário e explicar o mundo “através da causa”. 

Segundo Eco (2015 [1990] posição 773), para “[...] explicar o mundo através de 

causas precisamos elaborar uma noção de cadeia unilinear: se um movimento vai de 

A para B, nenhuma força no mundo poderá fazer que vá de B para A”. No caso da 

Terra plana, esse conceito se encaixa fortemente, já que, segundo mostram as 

produções de conteúdo terraplanistas, a questão do formato da Terra esconderia um 

“mal muito maior”, que seria o grupo secreto capitaneado pela Maçonaria e que busca 

dominar o mundo. A teoria da conspiração seria a justificativa da suposta 

desinformação, daí a necessidade de “vender” o discurso completo sem permitir a livre 

interpretação. Afinal, se não houvesse algo muito relevante por trás, por que motivo 

se armaria todo o suposto “teatro” das viagens espaciais e da Terra esférica57? 

A partir desse propósito de construção de crença é que vai se buscar elementos 

que a confirmem, mesmo que isso implique em se estabelecer conexões pouco ou 

nada convencionais entre elementos e casualidades. Ao analisar os elementos que 

as formam, as teorias da conspiração descritas por Eco na sua semiose hermética 

(2015 [1990] capítulo 2), o discurso proferido não tem como intuito o debate ou levar 

a uma visão mais ampla de um determinado tema, mas o de encontrar mais elementos 

que reforcem o que já está instituído, o viés da confirmação.  

Apesar de ser uma verdade que não pode ser contestada, Eco (2015 [1990] 

posição 492) afirma que, para essa verdade ter perenidade e manter a coesão de seus 

seguidores, ela nunca pode ser revelada por inteiro. Não necessita ser ligada a alguma 

religião, mas precisa ter algo divino, algo oculto e de caráter superior. A verdade que 

ao mesmo tempo é protegida e incontestável, é aquela que nunca é revelada por 

inteiro, levando seus adeptos a uma busca constante de sua essência, gerando assim 

um movimento contínuo e perpétuo. E se não pode ser revelado, deve ter algum valor, 

justamente por isso, seria tão secreto. Essa verdade é identificada tanto pelo que é 

dito quanto pelo que não é dito e que precisa ser compreendido, mesmo sem ser dito. 

 

57 Para os terraplanistas – conforme mostrado nos posts que serão analisados dentre outras produções do grupo, as 

viagens espaciais e a chegada do homem à Lua não aconteceram. Elas foram produzidas em estúdios de cinema e 

divulgadas pela mídia como se fossem realidade. 
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Cria-se então uma cadeia de correlações entre o que foi dito que o que se quis 

dizer com o que não foi dito, gerando o que Eco (2015 [1990] posição 492) chama de 

teatro de espelhos. São estruturas discursivas que implicam em reflexões infinitas de 

seus elementos em uma alternância de argumentos e silêncios repletos de 

associações irreais ou forçadas. As possibilidades de conexão não têm fim. Essa 

dinâmica pode contribuir para adesão ao discurso e ao grupo conspirador justamente 

pelo desafio de continuar na descoberta da “verdade”.  

Analisando os argumentos de Prooijen (2018) e Pondé (2021) acrescidos dos 

elementos de provocação descritos por Fiorin (2005 [1989] p. 30), é possível cogitar 

que muito da aceitação do discurso conspiracionista pelo grupo, e a pouca ou 

nenhuma existência de questionamentos possa se dar também pela inibição. Isso 

porque ao demonstrar dúvidas, ao questionar, o enunciatário poderia “revelar que não 

é tão inteligente ou especial” quanto o restante do grupo. Afinal, não se pode 

desconfiar dessa verdade, pois ela é suprema mesmo que parcialmente secreta. 

Segredo esse que precisa ser mantido, já que um dos elementos de coesão do grupo 

se dá pela busca incessante, pelo processo contínuo de, ao dar um passo rumo ao 

cerne do segredo, encontrar-se outro passo a dar logo à frente em uma alternância 

entre mistérios e revelações sem fim. Esse processo infinito de alternância entre 

revelação e ocultação é um dos principais pilares, segundo Eco, das teorias da 

conspiração. 

Símbolos e metáforas fazem parte desse processo, deixando a percepção que 

o grupo tem de si ainda mais especial, pois poucos tendem a entender todas as 

correlações feitas no discurso e os que não as entendem tendem se calar para manter 

seu status diante do grupo. Manter o segredo que não foi alcançado faz parte, 

inclusive, da maturidade do integrante do grupo (Eco, 2015 [1990] posição 862). 

A alternância entre revelação e segredo, característica da estrutura textual 

conspiracionista traz outro valor que pode reforçar essa dinâmica da busca incessante 

e do acreditar sem questionamentos, que é a possibilidade de compreender o vazio, 

O “significado’’ do que não é dito seria percebido apenas pelos eleitos, pelas pessoas 

“especiais”.  

Não se consegue distinguir entre o que Eco (2015 [1990] posição 1029) chama 

de semelhanças pertinentes e relevantes (factíveis) e semelhanças causais e ilusórias 

(forçadas), podendo gerar assim uma interpretação paranoica de um “enunciado 

mágico”. Segundo Eco, essas correlações funcionam como um processo alquímico 
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que finge revelar algo grandioso. A própria alternância entre revelar e não revelar 

busca aumentar a percepção de se está lidando com algo especial, perigoso e que 

precisa da unidade do grupo para ser enfrentado. Essa estrutura discursiva pode 

aumentar a sensação de pertencimento a uma comunidade especial, de eleitos, que 

assim se percebem por conseguir enxergar conexões que a maioria da população não 

consegue.   

A cooptação se dá, como descreve Greimas (2014 [1980]), p. 122) pela 

conexão que o enunciado faz com algum elemento facilmente reconhecido pelo 

enunciatário, principalmente quando esse elemento está relacionado à sensação de 

perigo ou a algo que o enunciatário teme perder ou precisa se proteger.  

Essa identificação imediata ocorre porque o discurso alquímico, conforme 

explica Eco (2015 [1990], posição 1642) aceita qualquer critério de semelhança e 

aproximação, mesmo que sejam contraditórios. Dessa maneira, o sentimento de 

pertencimento ao grupo eleito e o deslumbramento de ter conseguido “enxergar” um 

importante segredo se espalha mais facilmente.  São criadas conexões a partir de 

distorções nos mais diversos contextos e cenários. Enquanto as conexões que levam 

à veridicção individual podem ser as mais diversas, a verdade trazida pela conspiração 

tem de ser única, sem qualquer permissão de diversidade, de novas percepções em 

seu cerne.  Eco (2015[1990], posição 1688) mostra que não há preocupação com a 

origem clara da informação. Não é preciso ter fontes precisas. A confiabilidade da 

fonte se dá pela crença e não pelas credenciais. Quanto mais distantes, misteriosas 

e inacessíveis forem as fontes – um amigo do meu primo, um alto funcionário que não 

pode revelar seu nome para não ser demitido, dentre outros exemplos - mais 

relevantes e poderosas as conspirações parecem.  

No processo de semiose hermética de Eco, o integrante do grupo 

conspiracionista não precisa pensar, nem falar por si. Há sempre alguém que fará isso 

por ele. Ele só precisa acreditar e reproduzir o enunciado, tornando o processo do 

conhecimento pasteurizado e mais fácil de ser compartilhado. 

Cria-se então, conforme descreve Gonzalez (2016), um efeito tensivo a partir 

de um equilíbrio precário. Quando o enunciado pede critérios lógicos e causais para 

a sua estruturação, esses ficam no espaço do não dito, do que não precisa ser 

explicado. Para o enunciatário esse pode ser um sinal ou de que a informação é 

relevante demais e só pode ser acessada por uma elite à qual ele ainda não pertence 

(e precisa se esforçar para pertencer), ou que é algo tão óbvio que não precisa ser 
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dito. Nesse caso, o enunciatário pode se calar, não perguntar, por sentir-se 

constrangido por não ter “compreendido algo tão óbvio que não é preciso dizer”.  

Segundo Gonzalez (2016), é necessário manter vivas as desconfianças, como 

um combustível para a teoria da conspiração seguir em frente.  Quanto maior a 

intensidade das suspeitas para com aqueles que não pertencem ao grupo 

conspiracionista maior o efeito de união do grupo. Quem não pertence ao grupo não 

merece confiança. Assim, o mundo se mostra, enigmático, misterioso e se torna 

perigoso abandonar o grupo conspiracionista e enfrentar sozinho o restante da 

sociedade.  

As teorias da conspiração negam e rejeitam as explicações oficiais, vivem nos 

chamados entremeios argumentativos, o que Eco (1984 [1968], p. 176) chama de 

parasitismo discursivo. A busca pela desconstrução do discurso oficial pode ser dar 

por meio da montagem de um discurso alternativo com verniz científico – camuflagem 

objetivante – pelos testemunhos pessoais (camuflagem subjetivante) se colocando 

em oposição ao discurso oficial – “meu primo teve covid e se curou com 

hidroxicloroquina por isso o remédio funciona”, por exemplo – e também pela tentativa 

de desacreditar o enunciador, que no caso da Terra plana seriam os cientistas, 

detentores do discurso oficial replicado nas escolas e universidades.  Desacreditar a 

figura do oponente é uma estratégia comum no discurso terraplanista, não importa 

quantos recortes tenham de ser feitos para isso ou ainda o quanto se apele para o 

uso de elementos da vida pessoal ou profissional daquele que se busca desacreditar.  

Dentro do corpus de análise desta pesquisa, o descrédito aos cientistas 

também se dá pelos chamados ataques ad hominen – em que se busca combater o 

discurso por meio de ataques a  características pessoais de quem o faz. No vídeo 9 

“Cienticifismo”, por exemplo, os terraplanistas tentam reduzir a credibilidade técnica 

de entrevistas e palestras de  uma diretora da Nasa, alegando que ela seria feminista, 

bruxa e que demonstraria sinais de Alzheimer precoce, transtorno hipersexual, 

esquizofrenia e seria adepta da "ideologia de gênero". 
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5.  ANÁLISE DAS POSTAGENS 

 

O discurso conspiracionista nem sempre é fácil de ser reconhecido à primeira 

vista. Segundo Camilo (2016), caracteriza-se por práticas textuais com mensagens 

ilustradas por conjecturas, complôs, especulações, diversos tipos de crimes, e 

acusações, sendo que tais características por si só não configuram uma teoria da 

conspiração. Elas podem indicar apenas uma conspiração que depois se prove 

concretizada. Atores das teorias de conspiração costumam ser apresentados como 

anti-sujeitos que ou caminham pelas sombras ou, quando superexpostos, aparecem 

em público escondendo sua real personalidade (maléfica). 

Ao iniciar a análise dos vídeos notou-se que poucas vezes o responsável pela 

postagem inclui algum tipo de mensagem ou comentário além do título do próprio 

vídeo. Foi percebido também que, apenas em setembro de 2021, a página começou 

a utilizar hashtags. Segundo Oliveira at al. (2021) hashtags são "palavras ou frases 

sem espaçamento, prefixadas com o caractere cardinal #”. Para ele, “[...] 

recentemente as hashtags extrapolam sua função original de anotar, categorizar e 

contextualizar e se tornaram uma funcionalidade de indexação multiplataforma usada 

como termômetro de eventos sociopolíticos, comerciais e culturais". 

As hatshtags funcionam como uma espécie de selo na postagem, indicando 

palavras-chave para que ela seja encontrada nos mecanismos de busca. Hoje, além 

de páginas, perfis e canais, é possível seguir hashtags em redes sociais. A palavra 

que acompanha o símbolo # não necessariamente indica o conteúdo da postagem, 

mas a que elementos o criador do conteúdo quer que ela seja associada nos 

mecanismos de busca, com intuito de atrair um tipo determinado de consumidor de 

conteúdo. A recente utilização de hashtags pela página analisada mostra as 

postagens sendo associadas a termos que costumam ser buscados por pessoas que 

se interessam pela Ciência, mais especificamente por Astronomia, e não 

necessariamente terraplanistas. São utilizadas hashtags como #nasa, #astronomy 

#science e #astronaut.  

Até novembro/2021 não foi encontrada na página analisada nenhuma hashtag 

ligada termos diretamente terraplanistas ou a argumentos que estruturam seu 

discurso. É possível encontrar postagens marcadas com a #nasa, mas não havia, por 

exemplo, postagens marcadas com hashtags como #nasalies (Nasa mente), que seria 
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um indicador de conteúdo terraplanista. Nem a hashtag #flathearth (Terra Plana) foi 

encontrada nas postagens da página @FlatEarthStationary.  

Pela adoção de hashtags ser uma ação ainda muito recente na página, não é 

possível chegar a conclusões sobre a escolha dos termos a elas associados. Pode-

se apenas ressaltar o fato de que elas não estão relacionadas ao conteúdo 

terraplanista, e sim ao conteúdo científico. Dessa maneira, as publicações aparecerão 

mais facilmente nas buscas daqueles que se interessam por Ciência ou Astronomia 

do que daqueles que procuram conteúdos terraplanistas. Pode ser uma tentativa de 

ampliar o público e falar para não convertidos. 

Sobre os enunciados que acompanham as postagens, eles majoritariamente 

se restringem à reprodução do título do vídeo. Apenas nas postagens 1, 10 e 15 são 

reproduzidos, no enunciado, algum trecho do conteúdo do vídeo. Todos os vídeos são 

indexados diretamente no Facebook, mas também podem ser encontrados em canais 

do YouTube que não pertencem à @FlatEarthStationary. Nenhum dos conteúdos 

analisados é assinado ou indicado como produção da própria página. É como se a 

mesma se posicionasse apenas como uma intermediária: “não sou em que estou 

afirmando, estou apenas repassando” mesmo tendo seu nome claramente ligado à 

crença na Terra plana e estacionária (que não se move). Esse posicionamento de não 

posicionamento é encontrado em alguns dos vídeos divulgados. Pode-se dizer que é 

uma prática relativamente comum no discurso conspiratório e é prevista na semiose 

hermética de Eco (2015 [1990] posição 492).  

Nos vídeos analisados, bem como em outros materiais produzidos por grupos 

terraplanistas, há uma oscilação entre um posicionamento firme em relação à 

planicidade da Terra e ataques diretos a cientistas, e o sugestionamento, à suposta 

transferência da conclusão sobre o formato da Terra para o enunciatário (“não 

estamos dizendo nem que sim nem não, apenas estamos mostrando os fatos”). Em 

alguns vídeos sugere-se até supostos experimentos para que o enunciatário 

comprove por si só se a Terra seria plana. Se o experimento der certo, o contrato de 

veridicção é assinado. Se o experimento não der certo é possível dizer que o 

enunciatário não o fez de maneira correta, supostamente transferir a responsabilidade. 

É possível utilizar o termo “suposta transferência” porque mesmo nos 

conteúdos em que os terraplanistas não se posicionam abertamente, eles apresentam 

elementos que buscam induzir o enunciatário a concluir que o formato da Terra seria 

plano, que o planeta não moveria e estaria localizado no centro do Universo. E os 
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experimentos sugeridos não têm qualquer fundamento científico nem seguem alguma 

metodologia. 

Independentemente de sua origem e de seu conteúdo, a estrutura discursiva 

de uma teoria da conspiração costuma apresentar algumas características típicas.  

Para reconhecer essa estrutura serão utilizados elementos da semiótica greimasiana 

e da semiose hermética de Eco.  Ao longo deste capítulo será demonstrada a 

recorrência desses recursos e como eles se organizam, comparando a estrutura 

discursiva das 15 postagens selecionadas. Serão analisados os aspectos textuais, 

plásticos e a conexão entre eles. Traremos aqui de uma visão geral sobre o conjunto 

de postagens. A análise individual de cada vídeo e as respectivas fichas técnicas 

podem ser encontradas no Anexo I deste estudo. 

Ao longo da análise foram encontrados diversos elementos discursivos com 

presença relevante, conforme a tabela 3. Foram caracterizados como de presença 

relevante aqueles que são determinantes para estruturar a enunciação. Para facilitar 

a análise eles foram reunidos em quatro grupos:  

a). Semiose hermética – compreende os elementos considerados por Eco na 

construção do discurso conspiratório.  

b) A estruturação científica do discurso não científico – mostra como as 

pseudociências e as teorias da conspiração organizam seu discurso para tentar 

parecer científicos utilizando a camuflagem objetivante de Greimas.  

c) O processo de manipulação – quando tratamos dos elementos subjetivos 

que buscam levar o enunciatário a assinar o contrato de veridicção utilizando diversas 

estratégias de manipulação e a camuflagem subjetivante de Greimas.  

d) Os recursos audiovisuais na construção enunciativa – elementos da 

semiótica plástica, a música, as montagens e até as alterações na velocidade do vídeo 

atuando no processo de manipulação.  

Ao referenciar os vídeos ao longo da análise eles serão chamados apenas seu 

título em português a partir de tradução minha. Os títulos originais dos vídeos em 

inglês estão na análise individual das 15 postagens, no Anexo I. 
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Tabela 3 – Elementos discursivos relevantes no corpus de análise* 

Elemento Discursivo Recorrência 

1. Semiose hermética  18 vezes 

2. Falsas equivalências  11 vezes 

3. Camuflagem objetivante 09 vezes 

4. Manipulação por sugestionamento ou suposição 08 vezes 

5. Manipulação pela sedução 07 vezes 

6. Manipulação pela provocação 07 vezes 

7. Semiótica plástica  07 vezes 

8. Recortes e montagens 06 vezes 

9. Descrédito do oponente 05 vezes 

10. Apelo à concretude e à experimentação 05 vezes 

11. Falta de referências 05 vezes 

12. Manipulação pela intimidação  04 vezes 

13. Apelo à autoridade  04 vezes 

14. Inversão da prova 03 vezes 

15. Ironia, sarcasmo e deboche  03 vezes 

16. Alteração de velocidade 03 vezes 

17. Argumento de fé 03 vezes 

18. Camuflagem subjetivante  02 vezes 

19. Apelo ao pensamento intuitivo 02 vezes 

20. Música como elemento sugestivo 02 vezes 

21. Manipulação pela tentação 01 vez 

*Os elementos acima elencados podem ter aparecido mais vezes e em um número maior de vídeos. 
O registro aqui se restringe a ocasiões em que eles surgem como determinantes no processo 
comunicacional. O levantamento teve como base as análises individuais dos vídeos encontradas no 
Anexo I. Os elementos aqui relacionados foram reunidos e agrupados por sua semelhança. Por isso 
nem sempre são encontrados com a mesma nomenclatura ao longo da análise individual dos vídeos. 
 
 

5.1 - Semiose hermética  

 

Pode-se considerar a semiose hermética de Eco (2015 [1990], capítulo 2) como 

o elemento dominante no discurso dos vídeos analisados. Os terraplanistas 

estabelecem a existência de um grupo que busca dominar o mundo. Esse grupo 

estaria enganando a humanidade, fazendo com que as pessoas pensem que a Terra 

é um planeta igual aos outros – no seu formato esférico – e que ocupa uma posição 

periférica no universo. Essa seria uma estratégia de dominação para que o homem – 

o filho de Deus – tenha sua autoestima reduzida e sinta-se um ser qualquer, podendo 

assim ser dominado com mais facilidade.   

Para fortalecer a crença na existência desse grupo, o discurso é construído a 

partir de um clima tensivo em que as informações ora são reveladas, ora são 

escondidas, como se houvesse um grande segredo que os terraplanistas estão 
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lutando arduamente para descobrir por inteiro, mas que o inimigo é tão poderoso que 

há sempre algo mais, algo que ainda não se sabe. Essa estrutura de alternância no 

processo discursivo, característica da semiose hermética, reforça a posição dos 

terraplanistas como heróis e institui na crença da Terra plana uma causa na luta do 

bem contra o mal. Esses e outros elementos da semiose hermética aparecem de 

maneira relevante em 11 dos 15 vídeos sendo que, em alguns deles, são encontrados 

mais de uma vez (Anexo I).  

A estrutura discursiva tensiva das postagens tenta demonstrar que 

representantes desse grupo que supostamente busca dominar o mundo estariam 

presentes em todos os lugares, observando, espiando, sempre à espreita. Dessa 

maneira o discurso se descola das chamadas “circunstâncias concretas”, passando a 

“[...] flutuar em um vazio em que cabem todas as interpretações possíveis [...]” (ECO, 

2015, posição 212), que é quando o enunciatário insere seu sugestionamento. 

utilizando as técnicas de manipulação. 

Os vídeos mostram possíveis integrantes desse grupo maléfico em figuras que 

vão desde a ex-senadora, ex-primeira-dama e ex-candidata à Presidência dos 

Estados Unidos, Hillary Clinton, (vídeo 12, Por que isso importa?) até professores de 

universidades estado-unidenses que seriam, “na realidade”, os astronautas do ônibus 

espacial Challenger com novas identidades, as quais teriam assumido após uma falsa 

comunicação do acidente com 

o ônibus espacial que resultou 

na morte da tripulação em 

1986 58 . (vídeo 14, As 10 

mais). 

O vídeo 14, As 10 

mais, mostra a foto da 

tripulação dias antes do 

acidente e compara seus 

rostos com fotos atuais de 

professores universitários. 

Essa estratégia remete ao 

 

58 CAVALCANTE, Diego. - Conheça a história da tragédia do Challenger, que virou série na Netflix - Canaltech 

- 15/09/2020. Disponível em  https://canaltech.com.br/espaco/conheca-a-historia-da-tragedia-do-challenger-que-

virou-serie-da-netflix-171488 /. Acesso: 19/11/2021 

Figura 22 - Reprodução de cena do vídeo 14 As 10 mais, fazendo 

associação entre os astronautas mortos no acidente do ônibus espacial 

Challenger com supostas novas identidades que teriam assumido.  

 

Fonte: Facebook.com   

https://canaltech.com.br/espaco/conheca-a-historia-da-tragedia-do-challenger-que-virou-serie-da-netflix-171488
https://canaltech.com.br/espaco/conheca-a-historia-da-tragedia-do-challenger-que-virou-serie-da-netflix-171488
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aumento da tensão criada pelo conteúdo, buscando levar o enunciatário à crença de 

que o perigo estaria em toda a parte e que seria necessário estar sempre vigilante. 

Outro elemento da semiose hermética encontrado nessas cenas, são as semelhanças 

causais e ilusórias que podem levar a conclusões induzidas. São as chamadas falsas 

associações ou associações forçadas que, dependendo do contexto, podem reforçar 

os elementos da semiose hermética. Eco (1984 [1968], p.176) chama essas 

estratégias de “parasitismo discursivo”. Promove-se uma estética redirecionada a 

partir da intenção dos criadores do vídeo (ECO, 2015, posição 426) 

No caso de Hillary Clinton, no vídeo 12, Por que isso importa? ela aparece em 

um recorte feito a partir de uma de suas entrevistas, em que fala sobre "quebrar teto 

de vidro", termo que pode se encaixar em diversos contextos. Como a maioria dos 

terraplanistas acredita que exista um domo transparente sobre a Terra, o vídeo insinua 

que Hillary teria consciência da planicidade da Terra e da existência do suposto domo, 

sendo a frase uma comprovação de que ela faria parte do grupo que quer dominar o 

planeta. Nesse caso, a organização dos signos literários “[...] em vez de designarem 

um objeto, designam instruções para a produção de um significado” (ECO, 2015, 

posição 492). 

Ao serem os porta-vozes da descoberta de um segredo; ao serem aqueles que 

contam o que ninguém sabe, os grupos terraplanistas se colocam como atores 

específicos no processo discursivo, como aquele que está acima dos outros, como o 

grupo de eleitos que descobriu o que ninguém consegue saber e por isso do qual 

ninguém deve duvidar.  

No vídeo 5, Um tiro de redenção, a suposta superioridade intelectual dos 

terraplanistas aparece imbricada com a benevolência do herói (“eu sou superior a você, 

mas sou uma boa pessoa por isso eu acolho você, eu permito que você entre no meu 

grupo de eleitos”) unindo elementos da semiose hermética de Eco (2015 [1990], 

capítulo 2) a elementos da jornada no herói de Campbell (1988, p. 137-147).   

Para compreender como se dá esse processo, é preciso lembrar do que Eco 

(2015 [1990], posição 773-793) chama de “[...] construir o mundo através da causa: 

se um movimento vai de A para B, nenhuma força no mundo poderá fazer que vá de 

B para A”, ou seja existe uma verdade absoluta. Tal verdade se sustentaria, segundo 

Eco, com a adoção de dois princípios: o da identidade (um grupo que defenda a causa 

e seja reconhecido por determinadas características) e o da não-contradição (a crença 

absoluta no propósito, que por si só seria perfeito, sem questionamentos ou 
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suspeições). Esse grupo – que seriam os terraplanistas – se torna o porta-voz da 

causa, aquele que fala pelos outros.  

Ao associar sua “causa” a questões divinas como fazem os integrantes do 

grupo que gere a página @FlatEarthStationary ao se declararem Cristãos, a imagem, 

de “pessoas especiais” é reforçada, principalmente em momentos em que o 

conservadorismo e a religiosidade ampliam seu espaço na mídia. Quando remetemos 

essa imagem criada ao Modelo Actancial de Greimas descrito no item 4.1, o oponente 

ao sujeito ligado a Deus seria automaticamente alguém ligado ao mal, ao Diabo ou 

outra denominação que o mal tenha.  

Ao assumir uma “militância ativa” pela causa em busca de “conscientizar” as 

pessoas e “revelar” quem são e o que fazem os conspiradores, os terraplanistas 

assumem o papel de heróis que segundo Campbell (1988, p. 137) são aqueles aos 

quais deve-se apenas seguir a trilha para se encontrar um Deus; aqueles que deram 

a vida por algo maior que eles mesmos, por uma causa, cujo benefício vai além do 

benefício ao próprio herói.  

E assim como nas jornadas do herói vistas nos romances e em filmes, o herói 

arrebanha aliados ao longo do caminho, inclusive alguns que habitavam o terreno 

oponente e são acolhidos. No caso dos vídeos analisados, é possível perceber a 

intenção de “arrebanhar” o enunciatário, já que os ataques são sempre feitos a 

cientistas e políticos. O enunciatário, o homem comum, é visto como apenas alguém 

que foi “enganado”. E por ter sido enganado que defende a esfericidade da Terra. 

No vídeo 2019, o Documentário, a referência ao papel do herói se dá de 

maneira clara, quando o narrador afirma que a Nasa teria medo dos terraplanistas 

porque, mesmo sem ser cientistas, eles conseguiriam “destruir cientistas”. 

O tom de denúncia é constante nos vídeos. Em alguns ela aparece de maneira 

explícita, enquanto em outros, sugestionada.  Encontra-se ao longo dos vídeos um 

jogo de luz e sombra em que as revelações aparecem claramente em determinados 

momentos e em outros são apenas como insinuações. No vídeo 12, Por que isso 

importa?, por exemplo, o enunciatário faz referência a um possível significado da 

palavra Nasa em hebraico que seria enganar. Em mais uma associação forçada, ao 

mesmo tempo em que é lançada a dúvida sobre se a sigla Nasa (National Aeronautics 

and Space Administration ou Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) teria 

duplo sentido, o vídeo não afirma que a sequência da sigla seria um ato proposital da 

agência espacial americana em relação à palavra hebraica. Se por um lado não afirma, 
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por outro não descarta. Dessa maneira, busca “[...] intensificar o desconhecido através 

da imaginação e considerá-lo com uma intensidade que de hábito não destinamos às 

realidades evidentes”, explica Eco (2015 [1990], posição 948) demonstrando como a 

suposição pode funcionar como uma espécie de “semente” a ser plantada para 

“germinar” ao longo do tempo na mente do enunciatário. Nesse processo de 

germinação, em que a conclusão ou a assinatura do contrato de veridicção podem 

surgir a posteriori, é possível que o enunciatário acredite que chegou a determinada 

conclusão por si só. Essa estratégia é comum no conteúdo conspiratório e será 

mencionada outras vezes ao longo desta análise. 

Até em vídeos em que o escárnio e o deboche dominam, como no vídeo 1, 

Pedaço de lixo, a denúncia sempre está presente, mesmo que como pano de fundo. 

Um dos principais exemplos que ilustram o tom de denúncia é o vídeo 08.  2019 – o 

Documentário. A sonorização do vídeo remete ao tom das denúncias do grupo de 

ativistas Anonimous59 com vozes metalizadas dizendo que os segredos das agências 

espaciais foram descobertos e que serão revelados. O disfarce da voz, mostrando 

alguém que não pode aparecer, mas tem um segredo para revelar, traz a sensação 

de perigo.  

O símbolo da Maçonaria surge constantemente, como um selo alertando para 

o perigo de quem estaria por trás de tudo, mas sem o dizer de maneira explícita.  Esse 

é um dos vídeos em que as 

acusações se alternam entre 

direcionadas e feitas de 

maneira genérica ou na forma 

de perguntas. O “culpado 

aparece”, mas nem sempre é 

nomeado, formando-se, assim 

como no caso da Maçonaria, 

mais um jogo de sombra e luz 

sobre quem estaria por trás de 

todo o processo de 

manipulação da humanidade.  

 

59   Comunidades ativistas na internet cujos membros aparecem sempre protegendo suas identidades 

frequentemente pelo uso de uma máscara e pela digitalização da voz. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anonymous Acesso: 17/11/21 

Figura 23 - Reprodução de cena do vídeo 12, Por que isso 

importa? mostrando um demônio dominando a Terra esférica.  

 

Fonte: Facebook.com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anonymous
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Para reforçar a percepção dos terraplanistas como heróis, como o grupo seleto, esse 

vídeo mostra ainda imagens de terraplanistas dando entrevistas para a mídia, 

indicando que seu discurso está sendo amplificado por ter credibilidade, opondo-se 

totalmente à abertura do vídeo em que os terraplanistas colocam até efeitos especiais 

na voz em busca do anonimato. 

A luta entre o bem e o mal, também característico da semiose hermética 

conforme há pouco explicado, é presente ao longo dos vídeos associada à imagem 

do herói dada aos terraplanistas. Seriam eles os representantes do bem, e o grupo 

secreto que quer dominar o mundo, os representantes do mal.   

No vídeo 12 – “Por que isso importa?”  essa associação aparece claramente 

quando mostra a ilustração de um demônio inclinando-se sobre a Terra esférica.  O 

enunciador alerta sobre uma suposta “verdade escondida” e o tema do formato da 

Terra é tratado com dramaticidade, como algo que pode ser decisivo no rumo da vida 

do enunciatário. O ambiente de perigo é sugerido constantemente enquanto o 

enunciado propõe que a conspiração envolve governos aparentemente oponentes e 

que se daria em escalas vertical e horizontal. Vertical por envolver desde o mais baixo 

até o mais alto escalão das instituições e horizontal por mostrar que os mais diversos 

segmentos estariam envolvidos - indústria do entretenimento, área educacional, 

agências espaciais, governos, dentre outros.  

O enunciatário estaria cercado, tendo um único caminho para se libertar: se 

unir aos terraplanistas. Esse envolvimento de diversos atores no entorno da 

conspiração mostrados de maneira parcialmente revelada tende a intensificar “[...] que 

o leitor suspeite que cada linha oculta esconda um segredo; de que as palavras não 

dizem e sim apontam para o não dito que mascaram [...]” (ECO, 2015 [1990], posição 

1005). Enfim, que o perigo é maior e mais abrangente do que aparenta ser. 

O vídeo tenta unir a Terra plana a outras teorias da conspiração, como a morte 

do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy e os atentados de 11 de 

setembro nos EUA, como se todos fossem peças de um grande jogo. Esse recurso 

tende a aumentar a sensação de perigo no enunciatário, reforçando um efeito tensivo 

a partir do que Eco chama de um “equilíbrio precário”, pois tenta criar correlações 

entre elementos que não as têm, com o intuito de enfatizar algum determinado aspecto. 

Neste caso, o aspecto do risco, de que o perigo estaria em toda a parte.  

Proporcionando essa correlação infinita de atores no processo conspiratório, 

cria-se um ambiente propício ao que Eco (2015 [1990], posição 2012-2029) chama de 
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“síndrome patológica da alusão e da suspeita” dificultando a distinção entre 

semelhanças “pertinentes e relevantes” daquelas “casuais e ilusórias” que no dia a dia 

seriam tão fáceis de reconhecer. A interpretação sã e a interpretação paranoica se 

aproximam a partir dos sugestionamentos encontrados no discurso, reforçados pela 

aura de que se trata de algo de grande perigo. 

A demonstração de uma suposta situação de extrema gravidade também 

aparece no vídeo 08, 2019 – o Documentário, quando é proposta a equivalência em 

“gravidade” entre o discurso sobre a esfericidade da Terra e as guerras ou ataques 

terroristas. Como se todos oferecessem o mesmo nível de risco para a humanidade.  

As referências religiosas não são predominantes nos vídeos – apesar de a 

página ser gerenciada por um grupo que se diz cristão. Quando essas referências 

aparecem, elas trazem à tona mais uma vez a suposta luta do bem contra o mal, 

característica do discurso conspiracionista. Um dos vídeos em que essa oposição 

aparece é o 13, “A imaginação”, no qual são mostradas supostas referências ao 

número 666 (alusivo ao demônio) em relatórios da Nasa. Não há uma referência direta, 

o número aparece e o enunciadora pergunta: “será que é apenas coincidência?” 

Durante as supostas revelações, o vídeo traz referências religiosas, citando trechos 

da Bíblia sobre o quanto Deus amaria os homens. Finaliza com afirmações de que os 

filhos de Deus estariam sendo ameaçados.  

 

5.2 - A estruturação científica do discurso não científico  

 

Em sua camuflagem objetivante, Greimas (2014 [1980] p. 123) mostra a 

estratégia por meio da qual se busca dar credibilidade a um discurso utilizando dados 

– não necessariamente reais – e supostos fatos. A estrutura discursiva partiria de um 

encadeamento de números e de outros dados que teriam supostamente sido 

levantados por meios científicos, buscando dar credibilidade aos argumentos que nem 

sempre eles têm.  A camuflagem objetivante caracteriza-se pelo discurso impessoal, 

distante, em que não há envolvimento pessoal do enunciatário. Não é uma opinião 

isolada, mas um conglomerado de elementos, fatos e dados “neutros” que 

demonstram um resultado concreto e onde o enunciador faz apenas o papel do 

narrador, de transmissor. Um discurso que busca a “eliminação das marcas 

enunciativas” (FIORIN, 2016, p. 39) 
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Em sua oposição está a camuflagem subjetivante (GREIMAS, 2014 [1980] p. 

123) em que a narrativa pessoal se sobrepõe aos fatos. Ocasiões nas quais o que dá 

a “veracidade” ao acontecido é o testemunho, é a pessoa que está ali contando a sua 

experiência. Ambas as estratégias são utilizadas nos discursos conspiratórios. 

Quando se trata de conspirações envolvendo a Ciência notamos – pelo menos no 

caso da Terra plana – uma dominância da camuflagem objetivante, já que o principal 

opositor do discurso terraplanista são os cientistas, cujo discurso é norteado por dados 

e fatos. Até mesmo quando o discurso da Terra plana é propagando por 

influenciadores como artistas ou esportistas – cuja credibilidade pessoal por si só já 

seria um elemento de convencimento, esses se utilizam da camuflagem objetivante 

para justificar a adesão à Terra plana como veremos na análise do vídeo 07, Senso 

Comum, protagonizado pelo astro estado-unidense das artes marciais, Eddie Bravo. 

Nos vídeos analisados, a camuflagem objetivante é utilizada com frequência 

para justificar a argumentação dos terraplanistas e reafirmar que eles seriam os 

detentores da verdade sobre o formato da Terra. Utilizar estrutura discursiva 

semelhante à dos cientistas busca colocar os terraplanistas em nível de igualdade aos 

cientistas em relação a um suposto “conhecimento técnico”.  

A camuflagem objetivante vem tanto para dar suporte aos argumentos 

terraplanistas quando para desacreditar o discurso da Ciência pelos terraplanistas. 

Em alguns momentos os vídeos comparar os argumentos terraplanistas com os 

argumentos científicos, concluindo sempre que a verossimilhança estaria no discurso 

terraplanista. Outra estratégia que se utiliza da camuflagem objetivante são os 

chamados dos terraplanistas para que o enunciatário faça testes para provar que a 

Terra seria plana, a partir das orientações dadas pelos próprios terraplanistas. É o 

chamado apelo à concretude, em que o enunciador busca levar o enunciatário a 

assinar o contrato de veridicção a partir de elementos palpáveis. Esse apelo à 

concretude pode envolver também elementos da chamada camuflagem subjetivante 

em que o testemunho, a percepção pessoal é apresentada como uma “prova”.  

Ao convidar o enunciatário a fazer uma suposta experiência científica, esses 

dois recursos se misturam. Se por um lado têm-se um testemunho pessoal 

(camuflagem subjetivante), esse testemunho se dá a partir de uma suposta 

experiência científica com resultados tangíveis (camuflagem objetivante), e não 

apenas pela visão pessoal do ator. 
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Em alguns dos vídeos analisados foi encontrado juntamente com a camuflagem 

objetivante o uso do escárnio e do deboche nos momentos em que são apresentados 

os argumentos científicos. Argumentos esses sempre contrapostos pelos 

terraplanistas. A diferença de tom – deboche e escárnio com a Ciência - na 

apresentação dos argumentos científicos – e seriedade com uma certa formalidade 

na apresentação dos argumentos terraplanistas ajudam a enfatizar a camuflagem 

objetivante no discurso conspiratório.  

Nos vídeos analisados, a refutação da Ciência utilizando-se da camuflagem 

objetivante é sempre feita à distância. Não foi encontrado qualquer conteúdo em que 

houvesse um debate ao vivo entre um terraplanista e um cientista. No documentário 

A Terra é Plana (Daniel J. Clark, Estados Unidos, 2018, Netflix), é levantada essa 

questão do isolamento dos cientistas de um lado e dos pseudocientistas do outro sem 

um enfrentamento direto. Ao longo da história do terraplanismo - detalhada no capítulo 

2 - encontramos diversos desafios lançados pelos terraplanistas aos cientistas, sendo 

que o único que se tem notícia de ter sido aceito foi no início do século XX, quando o 

naturalista Alfred Russel Wallace ganhou um prêmio oferecido pelo milionário 

terraplanista John Hampden a quem conseguisse refutar um experimento terraplanista 

feito por Samuel Rowbotham, o pai do terraplanismo moderno.  

No vídeo 07, Senso Comum, a camuflagem objetivante é o elemento principal. 

Ela aparece ao longo da entrevista de Eddie Bravo, atleta de artes marciais estado-

unidense e adepto do terraplanismo. Nessa entrevista, Bravo constrói um aparente 

discurso científico, utilizando números e fórmulas para defender o terraplanismo com 

supostos fatos e dados para, assim, aparentar que a argumentação teria sido 

estruturada com base em alguma pesquisa científica.  

No caso de Bravo, a camuflagem objetivante se alia ao chamado apelo à 

autoridade. Segundo Fiorin (2015, p. 176-177), apenas a relação de um argumento 

com alguma autoridade não seria suficiente para que esse argumento tenha validade. 

Há a necessidade de essa relação com a autoridade vir acompanhada de outras 

evidências.  Atrelar o apelo a autoridade a Bravo traz, nesse caso, uma dupla 

fragilidade pois ele não é cientista, mas se utiliza de sua fama como esportista para 

se apresentar como autoridade. Ele pode ser considerado uma autoridade em artes 

marciais, mas não em Astronomia. Mesmo assim ele se utiliza do apelo à autoridade 

para fundamentar seu discurso. Bravo não é autoridade em Astronomia e se utiliza de 

argumentos falaciosos, estruturados por meio da camuflagem objetivante. 
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É importante aqui diferenciar o apelo a autoridade da camuflagem subjetivante, 

pois essa é focada no testemunho pessoal sem necessariamente o enunciatário ter 

qualquer credencial para tratar do assunto.  

 A estratégia do apelo à autoridade se tornou comum durante a pandemia da 

Covid 19, principalmente na defesa do uso de remédios sem comprovação de eficácia. 

Arthur Weintraub, advogado e assessor da Presidência da República dava conselhos 

ao Executivo Federal sobre uso da cloroquina para tratar a Covid-19 ancorando-se no 

argumento em que havia feito um pós-doutorado em Neurologia. Segundo nota da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) o pós-doutorado em Saúde de 

Weintraub teve como tema de pesquisa o Direito Previdenciário para pacientes de 

Epilepsia60, ou seja, uma pesquisa na área de saúde que implicou em conhecimento 

jurídico e não clínico. O Currículo Lattes de Weintraub não está disponível para 

visualização pública. 

Sobre a camuflagem objetivante, no vídeo 8, 2019 – o Documentário, o 

enunciador busca levar o enunciatário a crer que a teoria da Terra plana seria muito 

mais complexa do que a da Terra esférica (e por isso teria mais valor), em uma alusão 

a que os terraplanistas seriam mais inteligentes que os cientistas. A partir do minuto 

9, o vídeo busca comparar a literatura terraplanista à literatura científica, tentando 

demonstrar que o conteúdo terraplanista teria mais fundamento.  

Como argumentos “desfavoráveis” à literatura científica são colocados os 

constantes questionamentos 

feitos pela Ciência e as 

mudanças nas conclusões 

dos estudos com o passar do 

tempo, sendo que a literatura 

terraplanista teria se mantido 

fiel ao seu enunciado inicial, 

datado de meados do século 

XIX.  

O vídeo tenta minimizar 

o valor das alterações das 

 

60 Arthur Weintraub admite conselhos a Bolsonaro e defende cloroquina - Poder 360 - 07/06/2021. Disponível em: 

https://www.poder360.com.br/governo/arthur-weintraub-admite-conselhos-a-bolsonaro-e-defende-cloroquina . 

Acesso: 17/11/2021 

Figura 24 - Reprodução de cena do vídeo 10, Não é esférica, tentando 

mostrar falhas nas transmissões feitas pelas agências espaciais. 24 

Fonte: Facebook.com 

https://www.poder360.com.br/governo/arthur-weintraub-admite-conselhos-a-bolsonaro-e-defende-cloroquina
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conclusões das pesquisas científicas a partir de descobertas de novos elementos e 

tecnologias. As mudanças que ocorrem na Ciência são apresentadas como um 

indicador de que essa não seria confiável por não ser exata. Já o pensamento 

terraplanista seria altamente confiável por trazer “certeza” do que afirma. O vídeo é 

finalizado convidando o enunciatário a testar as “evidências” ali apresentadas. 

O vídeo 10 – “Não é esférica” faz uso da camuflagem objetivante ao tentar 

“analisar tecnicamente” as transmissões das viagens espaciais. Dessa vez os 

terraplanistas não se colocam como autoridades em astronomia, mas em tecnologias 

de audiovisual. Buscam apontar supostas falhas e lacunas nas transmissões das 

viagens. Alegam que as lacunas deixadas pelas transmissões feitas pelas agências 

espaciais não seriam resultado de problemas técnicos em uma época em que os 

equipamentos tinham bem menos tecnologia que os atuais, mas seria algo intencional 

para que truques de filmagem pudessem ser inseridos. Em momento algum o vídeo 

leva em conta o ambiente em que ocorrem as transmissões e os limites tecnológicos 

de cada época. 

 Ao colocar imagens incomparáveis lado a lado, sobrepostas por marcações e 

fórmulas matemáticas, o vídeo busca dar caráter científico ao discurso terraplanista, 

utilizando-se de elementos gráficos para tentar fazer conexões entre as imagens e dar 

suporte às afirmações do enunciador.  São demonstradas supostas fórmulas 

matemáticas buscando induzir o enunciatário a crer que o enunciador domina 

sistemas complexos de cálculos e que as afirmações ali feitas são baseadas em tais 

cálculos.  Já no vídeo 11, Fatos que mudarão tudo que você pensou sobre estrelas, a 

camuflagem objetivante é utilizada para tentar racionalizar argumentos religiosos e 

ligá-los de maneira científica à formação das estrelas.  

O recurso do uso de fórmulas matemáticas para tentar validar os argumentos 

terraplanistas é repetido no vídeo 13, A imaginação, no qual os terraplanistas 

questionam a existência da gravidade e do magnetismo da Terra. São apresentados 

supostos experimentos científicos que comprovariam que esses elementos não 

existem ou não seriam como os cientistas tentam mostrar. Tais estudos ou aparecem 

sem as devidas fontes ou as fontes aparecem de maneira genérica. 
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5.3  O processo de manipulação 

 

O processo de manipulação dentro do discurso conspiracionista começa a 

partir do desejo descrito por Greimas em seu modelo actancial (GREIMAS 1973, p. 

236) apresentado aqui no item 4.1. No caso dos terraplanistas, quando consideramos 

a semiose hermética de Eco, podemos questionar se esse desejo seria o de levar o 

enunciatário a crer que a Terra seria plana ou se haveria um desejo subjetivo como o 

de mostrar superioridade intelectual dos terraplanistas ou ainda o desejo da 

construção da figura do herói, aquele eleito que pode salvar o mundo de um potente 

inimigo. Haveria necessidade de um aprofundamento psicológico ou antropológico no 

perfil dos integrantes de grupos terraplanistas para definir com mais exatidão o 

desenho desse desejo.  

A dúvida sobre o cerne do desejo foi levantada porque, com certa frequência, 

é possível encontrar conteúdo terraplanista associado a outras teorias da conspiração, 

como o movimento antivacina ou as versões alternativas do atentado de 11 de 

setembro nos Estados Unidos. O vídeo 12, Por que isso importa? é um exemplo da 

miscelânea de teorias da conspiração reunidas. Os produtores do vídeo fazem o que 

Eco (2015 [1991] posição 1538) interpreta como uma “[...] combinatória econômica e 

correlação elementar [...]” subvertidas a um “[...] hermetismo interpretativo pelo qual 

tudo pode ser assinatura de tudo [...]” ou seja a argumentação usada com frequência 

nas teorias da conspiração de que tudo estaria conectado, mesmo que aparentemente 

não haja qualquer relação entre os elementos. Vez por outra, a própria página 

@FlatEarthStationary divulga conteúdos relacionados a outras teorias da conspiração. 

Em alguns momentos eles são relacionados com a Terra plana. Em outros apenas 

são divulgados, deixando a “conclusão” a cargo do enunciatário. Independentemente 

da correlação das outras teorias da conspiração com o terraplanismo, a própria 

publicação dessas outras teorias na página do Facebook já funciona como elemento 

para a formação do chamado “pensamento paranoico” descrito por Eco e Prooijen 

indicando que “há perigo em cada esquina”. 

Independentemente das nuances encontradas na definição do desejo, o objeto 

do discurso é focado, prioritariamente, no descrédito na Ciência, mais especificamente, 

da Astronomia. É possível afirmar que promover essa descrença é objetivo maior do 

que a promoção explícita na crença da Terra plana. Dizer que as agências espaciais 
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mentem e que os cientistas mentem são argumentos muito mais presentes nos vídeos 

do que a afirmação categórica de que a Terra seria plana.  

Apesar de não haver um destinatário específico, o sujeito da estrutura 

discursiva são os terraplanistas – aquele grupo seleto que descobriu a verdade e 

enfrenta muitos perigos por isso – tendo a Ciência como oponente e Deus como 

adjuvante. Deus não aparece em todas as postagens, mas a relação religiosa da 

página é destacada em um post fixado e, eventualmente, a questão religiosa é 

mencionada em alguns vídeos.  

A colocação divina como adjuvante tende a aumentar a percepção da 

importância do sujeito e, consequentemente, da sua mensagem. Em uma liberdade 

poética, o modelo actancial greimasiano em relação à página @FlatEarthStationary 

poderia ser resumido em na citação bíblica "Se Deus é por nós, quem será contra nós" 

(Romanos 8.31).  O aspecto adjuvante do poder divino é evidenciado em vídeos como 

o 12, Por que isso importa?, quando a figura do demônio aparece “tomando conta” da 

Terra esférica, ou ainda no vídeo 13, A imaginação,  quando o número 666 (alusivo 

ao demônio) é apontado como presença constante nos relatórios da Nasa. Nesse 

mesmo vídeo, trechos da Bíblia são narrados para "provar" que o filho de Deus estaria 

sendo ameaçado por uma grande conspiração. 

É importante ressaltar que, apesar do adjuvante religioso ser o de maior 

impacto, nos vídeos podemos encontrar outros dois: os supostos documentos e 

registros apresentados como “provas” da veracidade do terraplanismo (mesmo que 

feitos a partir de recortes e montagens) e os pseudocientistas que orientaram o 

discurso terraplanista ao 

longo dos séculos. Os 

recortes e montagens de 

filmes e documentos 

formando novos contextos 

são um elemento 

discursivo recorrente nos 

vídeos. 

Dentro do processo 

manipulatório para levar o 

enunciatário a assinar o 

contrato de veridicção 

  Figura 25 - Reprodução de cena do vídeo 01, Pedaço de lixo.   

 

 

Fonte: Facebook.com 
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(GREIMAS, 2014 [1980] p. 115) percebemos o uso de diversas estratégias, ora 

isoladas, ora combinadas. Atuando juntamente com a camuflagem objetivante 

(GREIMAS, 2014 [1980] p. 123) que busca dar credibilidade racional ao discurso, 

conseguimos enxergar uma variedade de estruturas manipulatórias prioritariamente 

voltadas para provocar uma adesão emocional ao discurso (FIORIN, 2005 [1989], p. 

30). Como se o discurso fosse organizado em camadas em que os recursos se 

alternam ou são sobrepostos, trazendo um verniz racional incrustado de elementos 

subjetivos abaixo da superfície. 

Nas postagens podemos reconhecer a manipulação pela provocação (FIORIN, 

2005 [1989], p. 30) como elemento recorrente. No vídeo 01, Pedaço de lixo, ela 

aparece quando o enunciador compara o módulo lunar que recebeu os astronautas 

da nave espacial Apollo 11, em 1969, a barracas utilizadas atualmente por moradores 

de rua. O enunciador pergunta: “você ainda acredita que este pedaço de lixo pousou 

na Lua?" Com essa associação forçada, o enunciador busca minimizar tanto a 

espaçonave quanto o próprio enunciatário que, se acreditar no discurso da Nasa, 

estaria se revelando um ser com inteligência menor. Utiliza-se do elemento da 

provocação para desafiar o enunciatário a assinar o contrato de veridicção. Segundo 

Fiorin (2005 [1989], pág. 30) a manipulação pela provocação coloca em dúvida a 

capacidade do enunciatário, como maneira de levá-lo a provar que pode fazer o que 

o enunciador propositalmente “dúvida”. No nível profundo o que essa manipulação 

busca como resultado é fazer o enunciatário acreditar no discurso. 

O enunciador reforça a provocação falando da sua percepção pessoal sobre a 

resistência e a estrutura de uma barraca de camping comparada à estação espacial 

(camuflagem subjetivante - GREIMAS, 2014 [1980] p. 123) como sendo relevante para 

se chegar a um veredito sobre a questão de as barracas serem mais fortes que a 

estação espacial.  

Ao unir seu testemunho, sua percepção pessoal – camuflagem subjetivante – 

à provocação feita ao enunciatário, o enunciador vai tentando reduzir as 

possibilidades de interpretação desse enunciatário. Se não concordar com os 

terraplanistas, o eunciatário poderá ser considerado menos inteligente e, com isso, 

imputando a ele o sentimento da vergonha. Nesse vídeo a abordagem traz também 

elementos da manipulação pela sedução Fiorin (2005 [1989], p. 30), pois ao mesmo 

tempo que duvida do enunciatário, demonstra conhecer a sua capacidade de fazer 

parte do grupo de eleitos. Assim como a alternância entre o dito e o não dito 
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encontrada com frequência nos vídeos, a alternância entre a manipulação pela 

provocação e pela sedução no mesmo discurso também se faz presente com certa 

frequência no conteúdo terraplanista. 

No processo manipulatório, a estratégia da inversão da prova também está 

presente no discurso terraplanista. Ela aparece associada à manipulação pela 

provocação. No vídeo 5, Um tiro de redenção, as pessoas são abordadas 

aleatoriamente nas ruas para dizer qual o formato da Terra. Elas são provocadas a 

"provar" que ela é esférica. O ônus da prova se inverte e o enunciatário é chamado a 

uma ação de surpresa e em um ambiente não propício. Os poucos que tentam buscar 

referências na internet pelo 

celular são novamente 

desafiados a dizer como 

vão conseguir provar. É 

possível notar que, além 

da manipulação pela 

provocação acrescida da 

inversão do ônus da 

prova, o próprio fator 

surpresa de ser 

entrevistado no meio da 

rua delimita a ação do 

enunciatário. Ele é desafiado em uma circunstância em que não tem condições de 

defender a sua crença na Terra esférica. No vídeo 11, Fatos que mudarão tudo que 

você pensou sobre estrelas, a manipulação pela provocação aparece quando o 

enunciatário é questionado se acredita ou não em imagens mostradas pela mídia, 

colocando em dúvida a capacidade intelectual desse enunciatário. 

Apesar de não serem classificados diretamente como manipulação pela 

provocação, pois não estabelecem um diálogo direto entre enunciador e enunciatário, 

o escárnio e o deboche – que aparecem constantemente nos vídeos em que são 

citados os cientistas ou as agências espaciais – também podem ser percebidos como 

processos de manipulação. São recursos utilizados desde o modo de apresentar as 

viagens espaciais, incluindo trocadilhos como chamar um astronauta de astro-not 

(astro-não em tradução minha) em vez de astronaut (astronauta em inglês), até a 

descrição das naves espaciais apresentadas como sendo uma montagem caseira em 

Fonte: Facebook.com 

Figura 26 - Reprodução de cena do vídeo 11 Fatos que mudarão tudo 

que você pensou sobre as estrelas.   
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papel alumínio. O deboche é utilizado também para realizar ataques ad hominem. No 

vídeo 09, Cientificismo, do qual trataremos mais adiante é um exemplo. Diante de 

tanto deboche e escárnio em relação ao discurso científico, é provável que o 

enunciatário se sinta inibido em aderir a esse discurso. 

O escárnio e o deboche poucas vezes são direcionados ao enunciatário e 

quando o são, isso é feito de maneira superficial. Esses são recursos direcionados 

aos cientistas. Segundo Fiorin (2016, p. 221) a ironia, o deboche e o escárnio são 

elementos utilizados com o intuito de desestabilizar o adversário. Nos vídeos 

analisados é possível crer que a utilização do escárnio e do deboche possa ser uma 

estratégia para tentar minimizar o valor do argumento científico  

Nas raras vezes em que são utilizados diretamente para o enunciatário, o 

escárnio e o deboche podem ser considerados uma tentativa de manipulação pela 

provocação (FIORIN, 2005 [1989], p. 30).  

O que é possível refletir aqui é se o escárnio e o deboche quando aplicados ao 

discurso científico não seriam uma maneira de tentar manipular o enunciatário por 

meio de uma intimidação velada. A manipulação pela intimidação (FIORIN, 2005 

[1989], p. 30) apresenta uma relação direta entre ação e recompensa: se fizer algo vai 

ganhar uma determinada recompensa ou se não fizer algo não vai ganhar a 

recompensa ou vai ganhar uma 

punição.  

A manipulação pela 

repetição também é 

constatada nas postagens. 

Argumentos, imagens, trechos 

de filmes, reportagens se 

repetem em diversos vídeos, 

bem como são encontrados 

em outros conteúdos 

terraplanistas não analisados 

aqui.  Não é possível saber se 

essa repetição se dá pelos terraplanistas possuírem um acervo limitado de material 

de referência ou se é uma estratégia discursiva planejada em busca da adesão pela 

repetição.  

 

Fonte: Facebook.com 

Figura 27 - Reprodução de cena do vídeo 02, Um rato.  
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No vídeo 2, Um rato, é possível notar quando um recorte de apenas alguns 

segundos de um vídeo de mais de três horas divulgado pela SpaceX é passado 

repetidamente até que o enunciatário veja que lhe é sugerido – um suposto rato 

andando na parte externa de uma espaçonave. Essa percepção pode ser o resultado 

da a exaustão pela repetição.  Nada garante que o enunciatário realmente tenha visto 

um rato. 

No processo de manipulação há um forte jogo emocional percebido em alguns 

vídeos em que se dá a alternância entre a manipulação pela provocação e pela 

sedução (FIORIN, 2005 [1989], pág. 30). No vídeo 05, Um tiro de redenção, essa 

estratégia surge quando ao mesmo tempo em que o enunciatário é provocado a provar 

que a Terra seria esférica, ele é “perdoado” por ter acreditado nisso ao longo da vida. 

Depois de instigar o 

enunciatário com a 

provocação, o enunciador 

muda a estratégia na 

segunda parte do vídeo. 

Ele passa a acolher o 

enunciatário, dizendo que o 

“erro” de acreditar que a 

Terra seria esférica não 

aconteceu por algum 

problema cognitivo do 

enunciatário, mas porque ele 

esteve a mercê de um grupo muito poderoso e convincente. O jogo emocional se 

estrutura com a alternância da manipulação pela provocação em que o enunciatário é 

desafiado e tem sua capacidade questionada e a manipulação pela sedução em que 

o enunciatário é acolhido 

No vídeo 15, Exemplo VFX, é utilizado o recurso da falsa equivalência ou 

associação forçada, quando se tenta comparar o orçamento da Nasa ao custo de 

produções cinematográficas, tentando induzir o enunciatário a acreditar que a Nasa 

faria produções cinematográficas para convencer as pessoas da existência das 

viagens espaciais. Outra falsa equivalência aparece quando o vídeo compara o 

orçamento da Nasa ao de outras agências espaciais, cujas missões são bem menos 

complexas. O enunciado tenta justificar que a diferença entre os orçamentos indicaria 

Fonte: Facebook.com 

Figura 28 - Reprodução de cena do vídeo 15, Exemplo VFX. 
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o quanto a Nasa gastaria para produzir montagens cinematográficas de suas falsas 

viagens. O vídeo não considera que missões de outros países também já 

ultrapassaram a estratosfera (que para os terraplanistas é um domo) e no caso da 

Rússia, chegaram à Lua.  

Encontra-se ainda nas postagens um outro tipo de manipulação - por 

sugestionamento – que é quando o enunciado não afirma e não acusa diretamente, 

mas sugere uma conclusão ao enunciatário, mostrando elementos estrategicamente 

recortados e organizados, sem que o enunciador se envolva explicitamente na 

conclusão.  

Esse tipo de manipulação é encontrado, por exemplo, no vídeo 12, Por que isso 

importa?,  quando o enunciador faz uma referência a um possível significado da sigla 

Nasa em hebraico que seria enganar. Ao mesmo tempo em que lança a dúvida se a 

sigla Nasa (National Aeronautics and Space Administration ou Administração Nacional 

da Aeronáutica e Espaço) teria duplo sentido, não afirma que esse seria um ato 

proposital da agência espacial americana. Enfim, diz sem dizer. 

No vídeo 14, Os 10 mais, a manipulação pelo sugestionamento é encontrada 

no trecho final, quando após demostrar diversas cenas que indicariam fraudes e falhas 

nos projetos da Nasa, o narrador termina dizendo que “não pode afirmar que a 

estrutura e o trabalho da Nasa sejam falsos”,  mas ao mesmo tempo ressalta  “que 

eles nunca teriam logrado êxito” deixando aparentemente a conclusão para o 

enunciatário após apresentar um conjunto de elementos sugestivos e contrários aos 

argumentos da agência espacial. 

No vídeo 08, 2019 – o Documentário, o sugestionamento aparece em meio a 

outros recursos, formando uma estrutura de envolvimento gradativo do enunciatário 

na trama. Após o anúncio de que seriam feitas denúncias no vídeo, o enunciatário é 

colocado como o observador de um discurso que conta com ameaças diretas à Nasa 

e a outras agências espaciais. É como se o enunciado não fosse para ele, pois as 

intimidações feitas pelo enunciador são todas voltadas para a as instituições que 

supostamente tiveram seus segredos descobertos pelos terraplanistas e que agora 

sofreriam as consequências das supostas "mentiras" pregadas ao longo dos anos 

para a humanidade. 

Se por um lado há acusações diretas sobre as supostas “fraudes” das agências 

espaciais, o sugestionamento, a alternância entre o revelado e o não revelado aparece 

mais uma vez, quando se trata de mostrar quem estaria por trás de tudo – a 
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conspiração – acrescentando características da semiose hermética ao discurso. O 

enunciado é acompanhado por imagens que retratam civilizações perdidas ou 

mistérios da humanidade. O símbolo da Maçonaria surge sobre essas imagens, como 

se fosse um selo assinando tais segredos e manipulações, mas sem que isso seja 

dito explicitamente. É o que Eco chama de “correlação pelo iconismo” (2015 [1991] 

posição 1178). 

Ao longo do vídeo surgem diversos trechos em que se pode reconhecer a 

manipulação pelo sugestionamento, dentre eles quando o enunciador deixa de 

direcionar seu discurso para as agências espaciais e começa a se dirigir a quem está 

assistindo o vídeo. Por sugestionamento, o vídeo busca induzir o enunciatário a ter 

dúvidas sobre a Lua ser ou não um corpo sólido – mostrando supostas evidências de 

que não seria – mas sem que o enunciador se comprometa com a conclusão. São 

apresentadas imagens da Lua e recortes de vídeos que supostamente indicariam 

dúvidas sobre as afirmações das agências espaciais em relação à composição e 

localização do satélite.  

Nesse momento, o sugestionamento incorpora elementos da manipulação pela 

provocação, quando o enunciador diz: “se você não está vendo o que estamos 

mostrando é porque você não quer ver”, ou “se você tem realmente a mente aberta 

você vai conseguir entender”. 

O processo gradual de envolvimento avança quando o vídeo apela para a 

chamada “concretude”. O enunciatário, além de crer, é chamado para ver, para 

constatar por si só – “se você não vê, não existe, não é real” - e apela para o 

pensamento intuitivo – “você não sente a Terra redonda e nem o seu movimento, por 

isso ela é plana e estacionária”. É a chamada “retorica da prova”. 

Ao convidar em vez de desafiar o enunciatário a fazer experiências, a 

manipulação pela provocação é trocada pela manipulação pela sedução – que 

também aparece em outros vídeos. O desafio é substituído por um voto de confiança. 

O enunciador acredita na capacidade do enunciatário de constatar por experiência 

própria que a Terra seria plana: “Confie em seus olhos, na sua experiência, nos seus 

sentimentos e na sua intuição” diz o vídeo em seus minutos finais. 

No vídeo 10, Não é esférica, a manipulação pela sedução se dá pela alternância 

do uso da camuflagem objetivante e da camuflagem subjetivante. O vídeo se utiliza 

de supostos argumentos complexos – os cálculos – que são “resolvidos” de maneira 

simplória (camuflagem objetivante) para que o enunciatário possa enxergar lógica 
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neles e sentir-se “inteligente”; acreditar que ele conseguiu entender algo complexo. 

São mostradas imagens de viagens espaciais nas quais teriam sido detectadas falhas. 

Após “revelar” essas supostas falhas com números e cálculos, o enunciador busca 

manipular o enunciatário pela sedução, indicando que ele consegue entender toda 

aquela complexidade porque é alguém especial. A estrutura discursiva no final do 

vídeo reforça o elemento da sedução ao dizer que é plausível que haja 

questionamentos sobre o formato da Terra, mas que independentemente do que o 

enunciatário acredite, o importante é que ele saiba que tudo no universo é proveniente 

de um único e divino criador. 

A estratégia discursiva terraplanista também se utiliza dos chamados 

argumentos ou ataques ad hominem, quando as críticas deixam de ser direcionadas 

às ações ou a argumentos e passam a ser ataques a características pessoais, a 

questões existenciais. Fiorin (2016, p. 171) apresenta a argumentação ad hominem 

de três maneiras diferentes: a) ataque pessoal direto; b) ataque pessoal indireto e c) 

contradições entre palavras e ações. No conteúdo terraplanistas podemos encontrar 

mais frequentemente as duas primeiras variantes. 

 O vídeo 09, Cientificismo, utiliza ataques ad hominem ao longo de seus quase 

13 minutos, quando se propõe a dizer que a Ciência pode ser uma espécie de 

fanatismo, de religião, sendo algo perigoso e negativo. Vale ressaltar que o próprio 

grupo administrador da página se assume como religioso e alguns vídeos enaltecem 

esse fato. O ataque ad hominem que conduz o vídeo é direcionado à diretora-

assistente de Comunicação da Nasa, Michelle Thaller. Trechos de entrevistas e 

palestras de Michelle são apresentados com o intuito de fazer uma “checagem” sobre 

a saúde mental dela, sugerindo que suas falas remeteriam a alguma doença mental, 

liberação sexual ou bruxaria, sendo estes últimos dois elementos fortemente sensíveis 

ao pensamento conservador (o pensamento conservador é constantemente 

encontrado nos grupos terraplanistas).   

O vídeo faz uma “análise” do comportamento de Michelle por meio de um 

suposto “medidor de psicoses” que “classifica” suas falas como: superioridade ilusória, 

negação, ideologia de gênero, transtorno hipersexual, esquizofrenia aguda, delírios, 

Alzheimer precoce, demência cognitiva, compulsão por mentir, transtorno de 

personalidade, sexismo, feminismo, personalidade esquizotípica, bruxaria, erotismo 

dentre outras e sem qualquer base técnica para tal. A manipulação se dá por meio da 

perda de credibilidade no objeto, buscando minimizar o valor de seu conhecimento 
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técnico – de Michelle no caso – a partir de supostos elementos que desabonariam a 

sua conduta, priorizando o ataque pessoal direto. 

Em menor escala, é possível encontrar nos vídeos analisados a manipulação 

pela intimidação (FIORIN, 2005 [1989], p. 30), aquela em que há uma moeda de troca. 

Se o enunciatário faz o que lhe é dito ele ganha uma recompensa ou deixa de perder 

algo.  

O vídeo 12, Por que isso importa?,  é mais um dos que mostram recortes e 

montagens de cenas de diversa origens. Nele o enunciatário é incitado em tom de 

ameaça a aderir ao discurso da Terra plana. ("como você pode achar que nada disso 

importa, as pessoas controlando o mundo, mentindo para você e você não se importa 

em ser controlado?”) No processo de intimidação, há um reforço imagético mostrando 

figuras de pessoas inertes, jogos de xadrez com seres humanos no lugar das peças 

e ilustrações de pessoas sem rosto, exércitos com soldados cansados e demais cenas 

de guerra, em alusões a uma suposta divisão da humanidade. Ao aderir ao 

terraplanismo, o enunciatário deixaria de ser “controlado”, teria “liberdade” e “vontade 

própria”. 

Nas cenas finais, o vídeo busca despertar o pensamento intuitivo como último 

recurso, caso o enunciatário ainda não tenha assinado o contrato de veridicção 

("nossos sentidos nos dizem que a Terra é plana e estacionária"), apelando para o 

argumento que a complexidade do planeta não poderia ter sido criada por alguém 

menor que Deus. Nesse vídeo é possível encontrar a manipulação pela sedução, 

quando são mostradas crianças em supostas aulas de Geografia, passando a 

percepção de inocência por parte do enunciatário que "acreditou" que a Terra seria 

esférica. 

 

5.4 Os recursos audiovisuais na construção enunciativa 

 

Segundo Fiorin (2005 [1989] p. 16), quando olhamos para um conteúdo por 

meio de uma análise semântica geral, conseguimos enxergar a unicidade de sentido 

proposta por diferentes planos de expressão, seja um plano por vez ou todos 

simultaneamente. As postagens aqui descritas se valem de ambas as formas.  
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Quando tratamos dos recursos audiovisuais61 presentes, é possível encontrar  trechos 

longos de imagens em movimento, que em um primeiro plano estariam abertas para 

a interpretação livre por parte do destinatário, mas que quando acompanhadas por 

enunciados manipulatórios (títulos e legendas) – principalmente por meio da sedução 

e da provocação – assumem um modelo produtor de sentido voltado para a incitação 

do enunciatário a acreditar que cientistas, educadores e governos estariam mentindo 

em relação ao formato da Terra.  Os recursos visuais ajudam a dificultar a existência 

de uma oposição semântica entre a “percepção” do enunciador e do enunciatário, 

como se discordar ou ter um outro ângulo de visão fosse proibido. Para Eco  

 

 [...] a história da estética pode ser redirecionada para uma história das teorias 
da interpretação ou do efeito que a obra provoca no destinatário. São de 
orientação interpretativa a estética aristotélica da catarse, a estética 
pseudolonginiana do sublime, as estéticas medievais da visão, as releituras 
renascentistas da estética aristotélica, as estéticas setecentistas do sublime, 
a estética kantiana, numerosas estéticas contemporâneas” (Eco, 2015, 
posição 426). 
 

Essa limitação da percepção do enunciatário tenta se dar por meio da utilização 

recorrente de elementos da semiótica plástica. No vídeo 02, Um rato, por exemplo, a 

imagem de uma sombra que aparece na parte externa da espaçonave SpaceX é 

mostrada repetidamente acompanhada pela narração de que ali haveria um rato. A 

repetição contínua daqueles pouco segundos acompanhada pelo discurso de que ali 

há um rato pode levar a uma mudança da percepção inicial de que ali não haveria um 

rato. É como se o enunciado levasse o enunciatário a desenhar mentalmente aquela 

sombra no formato de um rato e 

vê-la na imagem em 

movimento.  Para Greimas 

(1984) “[...] o problema não é 

proclamar o significante 

plástico de que acabamos de 

reconhecer alguns princípios 

de organização, mas procurar 

compreender como ele 

significa e o que ele significa”. 

 

61  Como áudio foram designadas aqui apenas as músicas e eventuais recursos sonoros, pois o discurso do 

enunciador já foi analisado. 

Fonte: Facebook.com 

Figura 29 - Reprodução de cena do vídeo 03, 70 mil pés.  
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No caso dos vídeos analisados, notamos que esse significado – quando não imposto 

– pode ser criado pelo enunciatário. 

No vídeo 03, 70 mil pés, os elementos plásticos e acústicos tentam dar 

fundamento ao enunciado. Ao mostrar um horizonte plano a partir da janela de um 

avião, o vídeo busca apelar para o elemento visual na tentativa de comprovar que a 

Terra seria plana. “Se você está vendo com seus próprios olhos, é real”, colocando as 

imagens como elemento mais relevante do que qualquer informação científica, e sem 

considerar o contexto em que elas foram captadas, bem como os limites do olho 

humano. A composição entre a imagem e a música sacra ajuda a dar um tom “divino” 

à revelação feita pelos terraplanistas sobre o “verdadeiro” formato da Terra. A 

manipulação acontece pelas associações superficiais a partir dos recursos visuais 

apresentados. Com isso, de acordo com Greimas (1984), a correspondência entre os 

sistemas gráfico e fônico acaba produzindo uma unidade-sistema que acaba sendo 

homologada em um sistema maior, que é o objeto da enunciação. 

Recortes de imagens – estáticas ou em movimento – são outro elemento 

plástico que aparece de maneira recorrente, formando diferentes mosaicos indutores 

de interpretações a partir de diversas organizações e costuras. No vídeo 5, Um tiro de 

redenção, esses recortes surgem acrescidos de um outro elemento plástico relevante 

no processo gerativo de sentido, que é a velocidade com que as imagens se alternam. 

No vídeo 15, Exemplo VFX, a troca rápida de imagens também está presente quando 

se tenta mostrar que as viagens espaciais seriam montagens feitas em estúdios de 

cinema. A alta velocidade da alternância das imagens aparece como um recurso 

semiótico porque não permite ao enunciatário observar detalhes das cenas do vídeo. 

O frenesi da troca de imagens tende a levar o espectador à absorção de uma grande 

quantidade de elementos em um espaço muito curto de tempo, dificultando o 

processamento das informações.   

É como se os recursos visuais funcionassem como um catalizador para que o 

enunciatário ouça o discurso do enunciador sem ter tempo de oferecer resistência a 

ele. No caso do vídeo 15, Exemplo VFX, a velocidade da troca de imagens e a duração 

delas se alteram a partir do momento em que o vídeo passa a fazer comparações 

entre os orçamentos das agências espaciais e o preço da produção de filmes de ficção 

cientifica 
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No vídeo 06, Noite e dia, a 

semiótica plástica é a base para um 

rápido registro em tom de ironia de 

como aqueles que acreditam na Terra 

esférica enxergariam o Sol e a Lua. 

Posteriormente, as ilustrações que 

demonstram a “visão globalista” são 

substituídas por imagens 

aparentemente reais em que o Sol e a 

Lua estariam alinhados.  

O vídeo é todo acompanhado 

por legendas já que não tem narração. 

O elemento plástico mais relevante aqui 

é a diferença dos recursos visuais 

utilizados nas diferentes situações.  A representação do Sol e da Lua na Terra esférica 

é feita por meio de ilustrações, ou seja, de algo que precisou ser desenhado por 

alguém pois, na realidade, não existiria. Já o Sol e a Lua quando apresentados sob a 

óptica da crença na Terra plana surgem por meio de imagens em vídeo, supostamente 

reais. A diferença entre o recurso plástico utilizado nas duas representações já 

funcionaria como uma linguagem em si, como um elemento gerador de sentido em 

relação à realidade e fantasia. 

As legendas têm papel importante nos vídeos como um todo, reforçando as 

mensagens-chave. No vídeo 7, Senso comum, as frases de mais impacto da 

entrevista são repetidas nas legendas.  Elas servem também para direcionar 

conclusões, como no vídeo 9, Cientificismo, quando são utilizadas para supostamente 

analisar as falas de diretora da Nasa.  

As legendas aparecem nas laterais do vídeo 9 como uma espécie de 

termômetro, classificando as falas da diretora por meio de um suposto “medidor de 

psicoses” como já detalhamos ao falar dos diferentes tipos de manipulação. 

Na segunda parte desse mesmo vídeo entram dois novos recursos plásticos. Um 

deles é um boneco com uniforme de policial, com um distintivo ilustrado com um 

logotipo da Nasa. A imagem desse boneco interrompe as falas da diretora da Nasa 

mandando-lhe  um recado: “vá em frente, continue assim”. No distintivo a palavra Nasa 

Figura 30 - Reprodução de cena do vídeo 06, 

Noite e dia.  

Fonte: Facbook.com 
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é trocada por liars [mentirosos (as)]. 

A imagem do boneco em algumas 

falas é substituída por um segundo 

recurso visual: um grande logotipo 

da Nasa com o nome da agência 

espacial americana trocado pela 

palavra bitch (meretriz) ligeiramente 

desfocada. Nesse trecho Michelle, a 

diretora da Nasa, fala sobre como é 

possível provar que a Terra é 

esférica e que não há bases para o 

terraplanismo. A presença de um 

boneco com uniforme militar dando 

"ordens" a ela reforça a mensagem 

da teoria da conspiração, da 

semiose hermética de Eco (2015, 

capítulo 2) como se ela estivesse 

"obedecendo" alguém. Quando 

essa aparição do boneco militar é 

alternada com o símbolo da Nasa 

mostrando a palavra bitch 

(meretriz), é trazida novamente a 

dúvida sobre a personalidade de 

Michelle, supostamente sobre o seu 

caráter, reforçando o ataque ad 

hominem descrito por Fiorin (2016, 

p. 171).  

No vídeo 8, 2019, o Documentário, a mensagem que a Nasa deveria ser 

destruída e que essa agência espacial faz parte de algo maléfico é reforçada por 

efeitos especiais em que imagens de treinamentos dos astronautas são ou 

esmaecidas, desaparecendo aos poucos ou “pegam fogo”. Tais recursos plásticos 

podem ser considerados “formantes figurativos dotados de significados” (GREIMAS, 

1984), pois reforçam que as revelações feitas pelos terraplanistas ao longo do vídeo 

teriam o poder de destruir a credibilidade da Nasa.   

Fonte: Facbook.com 

Figuras 31 a 33 - Reprodução de cenas do vídeo 09,   

Cientificismo.  
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O oitavo vídeo analisado (2019 – o Documentário) tem ritmo frenético tanto na 

narração quanto na música, como se o enunciador tivesse pouco tempo para revelar 

o que sabe. É como se ele precisasse se esconder pelas descobertas que fez, por 

isso precisaria passar sua mensagem o mais rapidamente possível, antes que seja 

descoberto. As imagens de fundo complementam essa percepção trazendo elementos 

da semiose hermética de Eco (2015, capítulo 2) que remetem a mistérios e segredos, 

alguns de civilizações milenares. Os ritmos do vídeo e da narração continuam a 

avançar em velocidade acelerada. Reforçando o clima de tensão proposto, há uma 

música típica de filmes de mistério e espionagem.  

A relação entre elementos visuais e a estrutura discursiva é de 

complementaridade nesse vídeo. Enquanto são mostradas imagens da Terra esférica, 

o narrador fala do poder de convencimento daqueles que defendem a Terra esférica. 

Alega que esse poder de convencimento teria origem em recursos de ilusão de óptica 

utilizados por mágicos. 

 A quantidade de informações vindas da narração acrescidas das imagens e 

envolvidas pela música geram um tráfego tão grande de elementos que é como se o 

enunciatário tivesse de fazer uma escolha entre captar o conteúdo totalmente ou 

captar uma pequena parte e refletir sobre ela. Qualquer momento de reflexão 

implicaria em perder o ritmo da enunciação e em deixar de lado parte do enunciado. 

Esse vídeo, inclusive, foi analisado em velocidade reduzida para que todos os 

elementos pudessem ser captados na íntegra e com detalhes para a elaboração desta 

análise. É possível considerar a velocidade do vídeo como um elemento de 

manipulação. 

No vídeo 12, Por que isso importa?, o recurso visual de mais impacto é 

associado a um suposto “apito de cachorro”, um sinal secreto indicando que “o perigo 

estaria em todo lugar”. Esse suposto “apito de cachorro” é representado por imagens 

mostrando cientistas ao longo da história segurando um compasso – instrumento 

comum da era analógica – como se fosse um sinal de comunicação entre eles, 

apontando que todos estariam ligados à Maçonaria, que tem um compasso como 

parte de seu logotipo.  Como se fosse implantado um “[...] código de reconhecimento” 

que torna o mundo inteligível e manuseável” (GREIMAS, 1984) 

Eco (2015 [1990], posição 1178) chama esses “apitos de cachorro” de retórica 

da semelhança. É quando os aspectos formais de uma situação levam a aspectos 

formais de outra situação, apenas por alguma semelhança. Dentro do pensamento 
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hermético descrito por Eco, essas “correlações por iconismo” seriam uma “permissão 

de Deus” para que esse reconhecimento acontecesse, mesmo quando feito pelos 

homens. Considerando a análise de Eco, é possível reforçar a estratégia discursiva 

dos terraplanistas de afirmarem a existência dos supostos “apitos de cachorro”, 

mesmo a partir de semelhanças casuais. 

Outro exemplo de vídeo cujos recursos visuais são determinantes na 

composição da enunciação é o de número 13, A imaginação. Com música de fundo 

típica de filmes de suspense, são mostrados recortes de imagens acompanhados pela 

legenda fixa "faking space" (espaço falso). O vídeo busca conduzir o enunciatário a 

analisar, juntamente com o enunciador, trechos de filmes mostrando viagens 

espaciais como se eles estivessem descobrindo supostos elementos falsos nesses 

filmes. A legenda “espaço falso” está presente o tempo todo na parte inferior do vídeo 

indicando o que deve ser concluído. Por meio de setas ou outro tipo de identificador e 

aproximando as imagens, o enunciador vai conduzindo o enunciatário em uma 

suposta viagem de descoberta, utilizando-se da “[...] iconização como procedimento 

de persuasão veridictópria [...]” (GREIMAS, 1984) 

O vídeo tem momentos de humor criando memes com a imagem da Terra 

esférica, colocando-a em diversos cenários que poderiam provocar risos ou em 

situações em que o planeta redondo teria seu valor minimizado, como na ponta de um 

anzol ou como uma isca para enganar as pessoas. Há partes do vídeo em que são 

incluídos áudios recortados de entrevistas, depoimentos de origens indefinidas. Não 

há indicação de passagens de tempo ou de mudanças de assunto ou de cenário e 

nem qualquer outra referência. Tudo acontece de maneira confusa. As imagens 

mostradas não têm qualquer sequência lógica. Mal se sabe a época ou de que viagem 

espacial o vídeo está falando quando se refere às ações da Nasa. São poucas as 

imagens que têm referências indicadas claras.  

O recurso da legenda sugestionando a conclusão a que deve se chegar é 

encontrada também no vídeo 14, Os 10 mais, em que há uma legenda contínua com 

a mensagem “por que não se deve acreditar na Nasa”. 

O vídeo mostra imagens de reportagens sobre o avanço da realidade virtual e, 

logo em seguida, treinamentos de astronautas feitos pela agência espacial europeia 

(e não a Nasa) indicando que ali seriam utilizados elementos de realidade virtual para 

a criação de uma situação pictórica. Não há qualquer indicação da existência de dados, 

fatos e correlações para embasar a narrativa. São jogos de imagens e ilustrações 
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acompanhadas por um discurso que promete mostrar onde estariam as supostas 

fraudes da Nasa.  

O vídeo traz um jogo constante de imagens e montagens colocando lado a lado 

as supostas fraudes e imagens apresentadas como verdadeiras. É possível notar 

similaridades nas imagens, mas não são demonstradas evidências das fraudes, 

apenas suposições. Assim como no vídeo 02, Um rato, este procura induzir o 

enunciatário a ver supostas bolhas que estariam presentes em cenas de astronautas 

flutuando na parte externa das naves espaciais. Compara tais cenas a treinamentos 

de astronautas feitos em piscinas, levantando dúvidas se a cena no espaço seria uma 

montagem a partir de imagens captadas na piscina. Também usa recursos visuais 

para alegar que o acidente do ônibus espacial estadunidense Challenger - ocorrido 

em 1986 matando todos os seus tripulantes - teria sido uma farsa: os astronautas não 

teriam morrido e estariam trabalhando em universidades, doutrinando estudantes e 

utilizando identidades falsas. A “prova” seria a exibição de imagens de professores 

universitários atualmente, ao lado de fotos dos astronautas na época do acidente, 

alegando serem as mesmas pessoas, mas com identidades trocadas. 

Na estruturação do discurso do vídeo 08, 2019 – o Documentário, os recursos 

visuais são determinantes. É possível dizer até que são eles que conduzem seu 

percurso gerativo de sentido. A proposta do vídeo é transmitir uma “importante 

denúncia”. Tão importante que aqueles que a fazem correriam muitos riscos por 

revelar segredos até então escondidos e, por isso, precisem esconder o rosto e 

disfarçar a voz.  

A ambientação sonora é construída com base estética vocal do grupo 

Anonymous, já citado aqui, com os terraplanistas aparecendo com a voz metalizada 

imitando as mensagens do grupo Anonymous. A estética vocal busca reforçar 

características como a coragem dos terraplanistas e também associá-los a um grupo 

estratégico e perspicaz.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após: a). pesquisa bibliográfica e a análise dos 15 vídeos aqui definidos; b) 

contato com outras produções terraplanistas; c). contato com conteúdo referente a 

outras teorias da conspiração, é possível concluir que o discurso conspiratório se 

baseia em uma estrutura com características específicas e que está intrinsecamente 

ligado a aspectos que vão além da comunicação, conforme descreveremos a seguir. 

Ressaltamos que as considerações aqui colocadas são voltadas prioritariamente para 

teorias da conspiração que envolvam pseudociências ou se contraponham ao 

discurso científico. 

O discurso conspiracionista é reforçado e tem seu contrato de veridicção 

facilitado em determinados ambientes e contextos sociopolíticos, mesmo quando 

voltado para combater a Ciência. As questões emocionais e comportamentais 

exercem forte influência na vulnerabilidade do indivíduo em relação à crença em 

teorias da conspiração, bem como devem ser considerados fatores 

educacionais/culturais na intensidade da adesão ao discurso conspiratório.  

Além da ambiência formada por esses três fatores, a própria estrutura 

discursiva possui elementos característicos que, isoladamente, nem sempre podem 

ser considerados conspiratórios. Mas, quando combinados entre si ou com elementos 

de outros aspectos da sociedade, mesmo que em parte, podem ser responsáveis pela 

estruturação de uma teoria da conspiração, conforme as figuras 34 e 36.  

Figura 34 - Aspectos que favorecem a adesão às teorias da conspiração. 

.Fonte: Montagem minha utilizando aplicativo Canva 
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Quando o discurso é proferido em um ecossistema propício, a possibilidade de 

adesão se multiplica, principalmente se os quatro aspectos aqui descritos se fizerem 

presentes.  

Em relação a fatores educacionais, os estudos encontrados e aqui descritos 

como referência estão voltados para o conceito de educação formal, traduzindo 

educação por nível de escolaridade. Como não foram encontrados estudos brasileiros 

nem estado-unidenses – país de origem do conteúdo analisado – referentes à relação 

entre nível de escolaridade e crença em teorias da conspiração, foram aproveitados 

dados de pesquisas etnográficas holandesas realizadas na Europa. Essa opção pode 

deixar algumas lacunas se aplicadas à realidade de países com estruturas 

educacionais diferentes, mas não invalida a sua inclusão como fator de influência na 

crença em teorias da conspiração.  

Como aspectos educacionais, podemos destacar a influência da baixa 

escolaridade ou da escolaridade de má qualidade como portas abertas para absorção 

do conteúdo conspiratório. A lacuna educacional pode ser fortalecida quando o 

enunciatário tem pouco contato com ambientes diversos e multiculturais e quando 

lendas e elementos folclóricos são apresentados como verdadeiros na sua formação 

(Papai Noel, Coelho da Páscoa, histórias de monstros que vem buscar crianças que 

não se comportam, dentre outros). 

Momentos de tensão social e política e de instabilidade econômica auxiliam na 

formação de um ambiente propício às teorias da conspiração. A tensão social causada 

por uma guerra ou atentado, um governo autoritário ou que inspire pouca confiança 

pode levar à percepção da formação de complôs em um ambiente em que os fatos 

são confundidos com conspirações. Tal situação se agrava quando há restrições de 

acesso à informação, sistemas excessivamente burocráticos ou sem transparência e 

que dificultam a compreensão do processo político e social.  

Em situações de tensão social acentuada, o presente pode se tornar 

insustentável e o discurso conspiratório pode ser uma possibilidade de se sonhar com 

um futuro ideal. Isso porque, as teorias da conspiração mostram um inimigo poderoso, 

cuja eliminação pode significar a transformação do mundo em um paraíso.   

A oposição entre o bem e o mal pode assemelhar-se aos prazeres de memórias 

remotas criadas a partir de lendas ou histórias de mundos perfeitos que as crianças 

têm contato, ou até mesmo a memórias recentes revisitadas apenas pelo seu lado 

positivo. Memórias essas que, em momentos tensão, podem aparecer de maneira 
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hiperbólica levando a falsas percepções e gerando a criação de expectativas irreais 

em relação ao poder do suposto inimigo. Como exemplo, podemos citar supostas 

memórias positivas referentes ao período ditatorial brasileiro que eventualmente 

surgem nas redes sociais a partir da crise econômica iniciada em 2015. 

Os aspectos comportamentais que facilitam a adesão às teorias da conspiração 

podem surgir ou serem reforçados pelo ambiente sociopolítico ou pela estrutura 

discursiva. Mas podem também já fazer parte do indivíduo, levando-o à crença em 

teorias da conspiração mesmo em momentos de ambiente estável e – em alguns 

casos – o contrato de veridicção ser assinado até por quem recebeu uma boa estrutura 

educacional. 

A adesão a uma teoria da conspiração pode ter origem na busca por um 

suposto “ambiente seguro” ou ainda ser um meio para suprir a necessidade de 

pertencimento a um grupo (criação de vínculos), da busca pelo reconhecimento e 

conforto emocional e até de uma identidade social. Tal busca pode ou não estar 

associada a ambientes inseguros, como a vida em regimes autoritários ou em regiões 

sujeitas a desastres naturais.  

A insegurança pode encontrar nas teorias da conspiração uma estrutura em 

que seja possível transferir responsabilidades e se eximir de algum tipo de culpa. Ao 

encontrar o suposto “causador” externo de todos os males, encontra-se uma forma de 

autoproteção e de transferência de responsabilidade.  A busca por esse conforto 

emocional quando associada a um pensamento paranoico pode potencializar a 

absorção do discurso conspiratório – estruturado para provocar reações imediatistas 

–, tornando a adesão à teoria da conspiração uma espécie de fanatismo comandado 

pelo raciocínio intuitivo.  

A estratégia discursiva faz uso de elementos que são potencializados quando 

imbricados com os outros aspectos aqui descritos. O discurso conspiracionista pode 

tanto influenciar quanto ser influenciado pelo ecossistema que o cerca. 

Quando falamos de conspiração que tem como base desacreditar o discurso 

científico – como é o caso deste corpus de análise, trazer elementos supostamente 

técnicos ao discurso conspiracionista é uma das estratégias principais, pois assim se 

torna possível “enfrentar” o “inimigo” aparentando um status semelhante ao dele. Daí 

a utilização constante da camuflagem objetivante no discurso terraplanista.  

Como os argumentos que embasam o discurso científico são construídos a 

partir de de um arcabouço teórico-metodológico, sua refutação necessitaria ser feita 
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utilizando os mesmos parâmetros. Como as pseudociências e as teorias da 

conspiração não fazem uso de tais recursos, a refutação costuma se dar a partir de 

construções aparentemente lógicas, mas quase sempre sem embasamento algum ou 

a partir da distorção de elementos reais. Até mesmo porque as “refutações” 

conspiracionistas costumam ser feitas por meio de gravações ou depoimentos e não 

por debates ao vivo, como é costume no meio acadêmico. 

 Os conspiracionistas não têm qualquer receio em fazer conexões irreais entre 

elementos, falsas analogias e recitar lógicas inexistentes, desde que construam uma 

sequência aparentemente objetiva e racional para “provar” o que pretendem.  Como 

não há preocupação com o embasamento em fatos e dados e nem com metodologia, 

se a sequência argumentativa parecer lógica e for simples o suficiente para o 

enunciatário compreender a sequência, é o que importa.  Quando isso não é possível, 

a camuflagem subjetivante aparece como recurso por meio de supostos testemunhos.  

Há uma diferença grande entre o discurso recentemente adotado pela 

divulgação científica voltado para simplificação da linguagem com o intuito de levar a 

compreensão da Ciência para o cidadão comum e o discurso da pseudociência e da 

teoria da conspiração.  

A simplificação do discurso científico busca facilitar a compreensão da 

linguagem sem alterar os fatos, enquanto a pseudociência não se preocupa se os 

fatos precisam ser alterados para que haja adesão ao discurso. Recortes e montagens 

são comuns para cumprir o objetivo dos teóricos da conspiração.  

A diferença de compromisso em relação aos fatos e dados é incorporada ao 

discurso conspiracionista e pseudocientífico como uma vantagem a seu favor. Isso 

porque, a rigidez metodológica da Ciência leva à não propagação de verdades 

absolutas e sim de constatações e descobertas até aquele determinado momento, 

deixando espaço aberto para pesquisas complementares ou até refutações, desde 

que cumpram o rigor do método científico.  

A pseudociência e o discurso conspiracionista, por não terem esse rigor, não 

têm pudor algum em apresentar suas “conclusões” como certezas. Inclusive, um dos 

“orgulhos” dos terraplanistas é divulgar que defendem os mesmos argumentos há pelo 

menos dois séculos. A “certeza” deles continua a mesma ao longo dos séculos; o que 

propagam ou como superioridade intelectual ou moral sobre os cientistas.  

Mesmo quando essa estratégia de utilizar a camuflagem objetivante para dar 

aparência científica ao discurso não venha a funcionar, os teóricos da conspiração 
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têm outras maneiras de apresentar seu discurso, cujo apelo se dá prioritariamente 

pelo emocional, buscando o pensamento intuitivo do enunciatário. Quando não é 

possível apresentar uma sequência supostamente lógica ou quando essa possui 

lacunas difíceis de preencher mesmo que com elementos duvidosos, é possível lançar 

mão da semiose hermética encaminhando tudo que não se consegue explicar como 

parte de um grande segredo, de algo muito perigoso e importante ou que não pode 

ser revelado ou que não está acessível para todos.  

Nem todas as teorias da conspiração estão relacionadas a pseudociências. 

Quando são de outras origens o uso da camuflagem objetivante nem sempre é tão 

relevante, podendo dar lugar á camuflagem subjetivante em que o testemunho 

individual, a experiência pessoal é uma diretriz da credibilidade do discurso. Nas 

teorias conspiratórias envolvendo as pseudociências, mesmo com o destaque da 

utilização da camuflagem objetivante, a camuflagem subjetivante não é desperdiçada.  

A experiência pessoal e o testemunho individual são considerados elementos 

relevantes. Equiparam-se em confiabilidade a resultados de pesquisas. 

O "[...] crescente declínio na confiança do conhecimento oficial [...] " favorece a 

valorização do testemunho, da experiência individual, pois em um ambiente de ampla 

divulgação de informações sofisticadamente adulteradas e de crise institucional, 

cresce o movimento da "[...] volta para o eu como fonte alternativa de conhecimento." 

(ZOONEM, 2020).  

Durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, um suposto testemunho que 

viralizou na rede social Twitter (figura 35) foi o de que um primo de um conhecido teria 

morrido em um acidente de caminhão e que a morte teria sido registrada como sendo 

por Covid-1962. A ideia era propagar a crença de que haveria registros de falsas 

mortes por Covid-19 ou que mortes por outras causas estavam sendo atribuídas á 

Covid-19.  Publicações em redes como twitter podem ser removidas posteriormente 

se constatadas como falsas, mas como lembram Demuru, Fechine Lima (2021) a 

propagação de informações se dá com muita força por meio de redes criptografadas 

como o WhatsApp com mais de 2 bilhões de usuários. Pelo caráter intimista e privado 

de redes como o WhatsApp, por exemplo, o testemunho pessoal “[...] pode fazer ainda 

 

62 Fake news do "primo do porteiro" se espalha nas redes sociais. Veja São Paulo - 29/03/2020. Disponível em 

https://vejasp.abril.com.br/cidades/fake-news-primo-do-porteiro-coronavirus . Acesso: 28/11/2021 

https://vejasp.abril.com.br/cidades/fake-news-primo-do-porteiro-coronavirus
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mais parecer verdadeiro, principalmente pelo modo de como essa suposta verdade é 

apresentada [...]”. (DEMURU, FECHINE E e LIMA 2021). 

No caso dos terraplanistas, dentro do corpus estudado (não houve acesso a 

grupos de WhatsApp e fóruns de discussão não eram objeto deste estudo) esse 

“testemunho” é sugestionado a partir do convite feito ao enunciatário para que ele faça 

suas próprias experiências; para que ele comprove por si mesmo que a Terra seria 

plana. Experiências essas, fáceis de serem feitas e devidamente orientadas pelos 

terraplanistas durante os vídeos e sem qualquer embasamento metodológico. São 

ações como, ao olhar para o horizonte e não ver qualquer curvatura, isso já seria uma 

prova de que a Terra seria plana.  

Fonte: https://vejasp.abril.com.br/cidades/fake-news-primo-do-porteiro-coronavirus / 

 

Figura 35 - reprodução pela Revista Veja de tweets mostrando o suposto "testemunho de um 

registro falso" de Covid-19 

https://vejasp.abril.com.br/cidades/fake-news-primo-do-porteiro-coronavirus


145 

A alternância entre o revelado e o não revelado pode ser potencializada quando 

há incitação ao perigo – o oculto é perigoso. Quando associados, principalmente aos 

elementos comportamentais aqui descritos, a existência de um segredo parcialmente 

revelado facilita a assinatura do contrato de veridicção pois, tende a preencher 

algumas lacunas comportamentais aqui apresentadas como a necessidade de 

pertencimento, de segurança e de criação de vínculos.   

Afinal, o grupo conspiracionista se apresenta como aquele em quem o 

enunciatário pode se apoiar e com quem pode se sentir protegido, mostrando o quanto 

é vantajoso fazer parte do tal grupo. A ênfase na luta do bem contra o mal e a presença 

de heróis e vilões faz parte dessa arquitetura discursiva. A presença de heróis e vilões 

na estrutura discursiva, bem como a existência do grande segredo parcialmente 

revelado podem funcionar como conforto emocional para aqueles que buscam 

transferir sua responsabilidade ou culpa por algo que não esteja indo bem. Haveria 

um mal oculto responsável por todas os problemas existentes. 

Ao analisar o conteúdo divulgado pelos terraplanistas, notou-se que há uma 

aposta muito grande em que o enunciatário não tenha conhecimento científico, pois 

dificilmente os argumentos conspiracionistas e pseudocientíficos conseguiriam 

sustentar um debate científico-metodológico.  Quando nenhum dos elementos acima 

dá certo ou quando se esgotam, é comum encontrar no discurso conspiracionista o 

chamado ataque ad hominem, que é quando a oposição a um determinado conteúdo 

deixa de se dar pelos argumentos e passa a se dar por ataques diretos a quem os 

profere. No caso dos terraplanistas, os ataques diretos são aos cientistas, tanto 

àqueles que já morreram como Einstein, quanto aos ainda vivos, como a diretora da 

Nasa que foi objeto de um dos vídeos aqui analisados.  

O enunciatário tende a ser envolvido emocionalmente pelo discurso 

manipulatório principalmente quando é desafiado ou se sente valorizado. A 

manipulação pela sedução e pela provocação foram as mais utilizadas nos vídeos 

analisados. A manipulação pela sedução busca valorizar o enunciatário. Se por si só 

a valorização já é uma estratégia como poder de atração, quando ela se junta com 

alguns dos elementos comportamentais elencados na figura 36, seu potencial pode 

ser ampliado. Dentre eles destacamos o ressentimento, a busca pelo conforto 

emocional como exemplos daqueles que podem ser relacionados.  

O sentimento de superioridade tende a aderir mais facilmente à manipulação 

pela provocação, ou seja, quando é lançado um desafio ao enunciatário. É possível 
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encontrar no discurso conspiracionista esses dois tipos de manipulação, utilizados em 

sequência: primeiramente o indivíduo é valorizado e posteriormente desafiado. 

Unindo o ataque ad hominem às estratégias manipulatórias, podemos 

encontrar com facilidade no discurso conspiracionista elementos como ironia, 

deboche e escárnio.  Juntos, esses recursos tendem a funcionar tanto para diminuir o 

adversário (no nosso caso os cientistas) quanto para inibir o enunciatário a qualquer 

questionamento ao discurso conspiracionista. Ao questionar ele poderá se tornar 

vítima de ataques pessoais ou de deboche por parte do grupo do qual ele passou a 

integrar e pode até ter passado a depender.   

No documentário A Terra é Plana (Daniel J. Clark, Estados Unidos, 2018, 

Netflix) é possível perceber que os adeptos das teorias da conspiração passam a 

conviver cada vez mais em grupos fechados. As incoerências do seu discurso e a 

constante “percepção” de que há perigo em qualquer lugar e que ninguém é confiável 

facilita a existência de um círculo social reduzido fora do grupo conspiracionista.  

Sair o grupo poderia ter consequências graves em termos de convivência social e até 

perdas econômicas. O documentário A Terra é Plana (Daniel J. Clark. Estados Unidos, 

2018. Netflix) mostra que há entre os terraplanistas uma espécie de “economia 

paralela” com comércio e produção de materiais alusivos à Terra plana e a prestação 

de outros serviços ou vendas de outros produtos – mesmo que não relacionados à 

crença – sendo preferencialmente feita dentro do grupo. Seria algo como “terraplanista 

compra de terraplanista, não importa o que”. 
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Figura 36 - Quadro-resumo* 

. *O imbricamento entre elementos pode sofrer alterações  

 

 

Fonte: Montagem minha feita no aplicativo Canva 
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Pelo anteriormente exposto, é possível notar que os aspectos e elementos aqui 

citados - e resumidos na figura 36 – possuem relação dinâmica, podendo relacionar-

se e agrupar-se de diferentes maneiras formando ecossistemas diversos dependendo 

do contexto em que se encontram.  Justamente por isso sinalizamos com diferentes 

ícones os elementos pertencentes a apenas um aspecto  e aqueles imbricados em 

dois ou mais aspectos  . 

O discurso conspiracionista tem seu nível de eficácia fortemente ligado a outros 

aspectos e seus elementos, já que eles propiciam as condições para que haja a 

assinatura do contrato de veridicção. É possível classificar o discurso como o 

agregador desses outros aspectos, ou até potencializador dos mesmos, desde que se 

apresente com a estrutura e, pelo menos, algumas das características analisadas 

neste estudo.  

É possível concluir que a relação entre os quatro aspectos e seus respectivos 

elementos seriam capazes de criar uma espécie de moto perpétuo em que eles se 

retroalimentam, já que o discurso em si quando amplamente divulgado também pode 

fomentar elementos dos outros aspectos desse ecossistema.   
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APÊNDICE -  Análise individual das postagens* 

*As postagens originais são em inglês. A tradução dos títulos e trechos é minha e os 
números de engajamento são referentes a 1º de maio de 2021. 
 

1 .Piece of Junk (Pedaço de Lixo) 

Tema Questionamento da estrutura da cápsula espacial que pousou na Lua em 1969 

Postagem 5/07/2020 Análise 04/09/2021 

Mídia Vídeo 

Visualizações 384 mil Duração: 1'43" 

Interatividade Curtidas: 5,6 mil Comentários: 2,4 mil Compartilhamentos: 2 mil 

Link https://bit.ly/3xeLGHA  

Descrição Apresentação de imagens de uma cápsula espacial avariada e um 

astronauta fazendo reparos em sua parte externa. A cena é apresentada com 

imagens da Nasa, como sendo aquela que levou os astronautas americanos à 

Lua em 1969. Há música e imagens com legendas se revezando. O vídeo 

compara a estrutura da nave espacial com a de barracas de sem-teto e 

brincadeiras infantis, utilizando barracas. 

Análise Em seu nível fundamental, o discurso nasce a partir da oposição entre 

verdade e mentira e entre qualidade X falta de qualidade, ao apresentar a 

espaçonave, questionando sua qualidade e se ela teria realmente conseguido 

chegar ao espaço. Para isso, são destacados seus pontos avariados e a estrutura 

da nave é supostamente comparada à de barracas armadas nas ruas, abrigando 

moradores sem teto, e a uma criança brincando em uma barraca de lona montada 

no interior de uma casa, estruturando assim um discurso disfórico. No nível 

narrativo esse enunciado de estado se utiliza da provocação no processo 

manipulatório, sugerindo que um interlocutor atento ou analítico não acreditaria 

que aquela nave teria pousado na Lua. São utilizadas frases como “você ainda 

acredita que este pedado de lixo pousou na Lua?” As legendas das imagens 

alteram a camuflagem objetivante e subjetivante.  

O vídeo tem início com a provocação acima e segue com a camuflagem 

objetivante, tentando mostrar que os materiais que compõem a nave não teriam 

resistência suficiente para suportar um pouso na Lua. Na sequência, quando o 

filme passa a comparar a nave com as barracas de lona, tem lugar a camuflagem 

subjetivante, a percepção pessoal com legendas como "eu tenho visto barracas 

de sem-teto bem mais estáveis do que essa nave". A camuflagem objetivante 

volta no final do vídeo com o recorte de um depoimento de um astronauta da Nasa 

dizendo que a tecnologia do processo de lançamento havia sido destruída. Surge 

uma suposta comparação entre o peso da nave espacial e de um trator, cuja 

diferença seria por volta de 25%, tentando mostrar que, numericamente, seria 

impossível uma nave espacial pesar tão pouco. 

A provocação se alia ao deboche ao longo de todo o vídeo. A 

argumentação cientifica sobre a ida do homem à Lua é tratada com desdém, 

https://bit.ly/3xeLGHA
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reforçando o tom de provocação existente no vídeo. Afinal, o ato de ridicularizar 

os argumentos da Nasa, o tom provocativo com o intuito de inibir o enunciatário 

de assinar o contrato de veridicção com a Nasa e não com os terraplanistas 

reforça a adesão pela provocação.   

O escárnio, com o intuito de desacreditar a Nasa, aparece até nas 

menores referências. Por exemplo: quando o vídeo exibe a fala do astronauta Don 

Pettit, ele é descrito como “Astro-not” em vez de astronaut que é a grafia correta. 

A troca pelo termo not (não em inglês) seria uma estratégia discursiva para 

reforçar que aquele depoimento não teria credibilidade. 

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Alternância entre camuflagem objetivante e subjetivante 

• Manipulação pela provocação 

• Escárnio e deboche  

• Discurso de oposição 

 

2. A mouse (um rato) 

Tema Questionamento sobre a ida da espaçonave SpaceX ao espaço a partir da 

aparição de um suposto rato andando na parte externa da nave 

Postagem 31/05/2020 Análise 04/09/2021 

Mídia: Vídeo 

Visualizações 222 mil Duração: 1'38" 

Interatividade Curtidas: 3,7 mil  Comentários: 1,6 mil Compartilhamentos: 3,7 mil 

Link https://bit.ly/2VaNYud  

Descrição O vídeo mostra repetidamente um trecho de cinco segundos de uma 

transmissão de nove horas da Nasa referente ao lançamento de uma nave da 

SpaceX, ocorrida no de maio de 2020 e parcialmente transmitida ao vivo. É um 

recorte de cinco segundos em que se nota um breve movimento na parte externa 

da nave. A postagem terraplanista credita esse movimento à existência de um 

rato na parte externa da nave. O recorte é colocado em uma moldura que diz (em 

tradução minha): “SpaceX flagrada. Um rato passeando na parte externa da nave. 

O que virá depois”? 

Análise A manipulação se dá por dois elementos principais: a indução pela 

legenda que já diz ao enunciatário que aquele movimento não é de ar ou sombra 

da filmagem, e que não importa a proporção espacial entre a espaçonave e o 

animal. Afirma que enunciatário verá ali um rato, coibindo assim o livre interpretar. 

A indução proporcionada pelo texto limita a percepção livre do enunciatário em 

relação à imagem. Ele olha para a imagem já sabendo o que deve enxergar ali. 

Esse processo manipulatório é reforçado por meio da repetição contínua do 

trecho ao longo de quase todo o primeiro minuto do vídeo, sempre com a legenda 

indicando que ali estaria um rato, o que comprovaria uma possível fraude na 

transmissão do lançamento do foguete. O reforço da mensagem se dá nos 30 

últimos segundos do vídeo quando se indica que não teria sido a primeira vez que 

https://bit.ly/2VaNYud
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isso aconteceria, e a postagem remete a um vídeo publicado 30 dias antes, que 

nada mais é do que um recorte do mesmo vídeo com zoom mais intenso. 

A postagem faz uso da camuflagem objetivante e busca reforçar a 

“veracidade” de sua afirmação indicando a Nasa como fonte do vídeo original, 

para que o enunciatário possa checar que não houve manipulação das imagens. 

A estrutura discursiva remete também – mesmo que de maneira sutil – à semiose 

hermética, indicando que aquele lançamento de foguete seria parte de uma 

conspiração, que haveria segredos (no caso que o lançamento não seria real) e 

que aquele grupo seleto – os terraplanistas – haviam percebido a farsa com seu 

olhar apurado, ao encontrar “a prova”: o rato.  

A abordagem em tom de denúncia coloca o grupo terraplanista como de 

inteligência superior, ao conectar elementos que ninguém havia percebido. Se há 

um sistema tão sofisticado e milionário de utilização de produções hollywoodianas 

para fazer com que a população acredite que a Terra é esférica, ninguém teria 

notado que haveria um rato na produção? 

 

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Indução pela legenda 

• Manipulação pela repetição 

• Camuflagem objetivante 

• Semiose hermética 

• Indicação de fonte como atestado de credibilidade 

 

 

3. 70,000 ft (70 mil pés) 
Tema Questionamento sobre a esfericidade da Terra a partir da janela de um avião 

Postagem 30/04/2020 Análise 05/09/2021 

Mídia: Vídeo 

Visualizações 126 mil Duração: 1’40” 

Interatividade Curtidas: 2,2 mil Comentários: 1,1 mil Compartilhamentos: 1,7 mil 

Link https://bit.ly/3zWDcGC 

Descrição Durante todo o vídeo é mostrado um voo na perspectiva da janela de 

um avião, com a legenda “Para aqueles que afirmam ter visto a curvatura da 

Terra pela janela do avião. Aqui está o U2 Spy Plane 2, avião a 70.000 pés sem 

curvatura” (tradução minha). O horizonte plano da Terra se eleva no nível dos 

olhos durante todo o vídeo. 

Análise Mais uma produção que se utiliza do efeito da legenda para induzir a 

percepção do enunciatário. A música de fundo em tom messiânico auxilia na 

aclimatação. É usada a camuflagem objetivante e, novamente, o princípio da 

contradição no nível fundamental do discurso, colocando o que eles dizem X o 

que mostramos aqui. 

Utiliza a manipulação pela provocação, desta vez de maneira indefinida, 

pois não provoca diretamente o enunciatário. Lança a provocação 

https://bit.ly/3zWDcGC
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possivelmente apostando que o enunciatário nunca viajou de avião, nem deve 

conhecer alguém que o tenha feito. 

A trilha sonora remete a elementos da música sacra, auxiliando na 

entonação de revelação demonstrada por Eco na semiose hermética. Outro 

elemento fortemente explorado no vídeo é a argumentação superficial baseada 

na percepção visual (se você não está vendo a curvatura da Terra é porque ela 

não existe). Esse tipo de argumento ajuda o enunciatário a se sentir mais seguro, 

pois ele enxerga a “concretude” do que estão lhe dizendo. Esse recurso pode 

trazer também ao vídeo os elementos de sedução do enunciatário 

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Indução pela legenda 

• Manipulação pela provocação e pela sedução 

• Semiose hermética 

• Superficialidade nas correlações 

• Apelo ao elemento visual como suporte da manipulação pela sedução 

 

 

4. Proof (Prova) 
Tema Questionamento sobre a esfericidade da Terra e o tamanho do Sol a 

partir da observação do movimento do Sol . 

Postagem 31/12/2019 Análise 05/09/2021 

Mídia vídeo 

Visualizações 292 mil Duração: 8’05” 

Interatividade Curtidas:4,3 mil Comentários: 3,4 mil Compartilhamentos: 2,2 mil 

Link https://bit.ly/3zX1xvZ 

Descrição O vídeo mostra ao longo dos primeiros dois minutos e meio uma imagem 

do céu com o Sol em movimento horizontal, com música apocalíptica ao fundo e 

acompanhado da legenda "A filmagem que todos aqueles que creem que a Terra 

é redonda não querem que você veja" (tradução minha). Após esse período, é 

possível notar que a filmagem foi feita a partir da janela de um avião e é quando 

a música para e tem início a narração.  

O narrador afirma que as imagens provam que a Terra seria plana, pelo 

horizonte apresentado não indicar nenhuma curvatura; que o Sol seria bem menor 

que a Terra e estaria mais próximo do que se afirma. Aos quatro minutos, a 

narração é encerrada, voltando o fundo musical, desta vez com música com tom 

mais leve como que anunciando uma revelação. 

No minuto cinco a música se torna ainda mais leve e as imagens passam 

a alternar o Sol com imagens de vistas aéreas planas com nuvens e sombras de 

outros corpos celestes 

Análise A estrutura discursiva desse vídeo é muto semelhante ao do vídeo 

anterior – 3 (70 mil pés). A trilha sonora atua como um fator semiótico importante. 

A abertura com a música apocalíptica combinada com a legenda indica aspectos 

da semiose hermética em relação a um segredo a ser revelado. O discurso é 

https://bit.ly/3zX1xvZ
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estruturado pela camuflagem objetivante na relação entre texto e imagem, quando 

o narrador busca traduzir a imagem a partir da visão terraplanista. 

A mudança da música de apocalíptica para uma música com aspectos 

sacros, quando analisada pela semiose hermética indica que parte do segredo foi 

revelada, sendo o grupo terraplaninsta o detentor da missão de revelar tal 

segredo.  Uma revelação acompanhada por uma suposta prova que poderia ser 

enxergada e percebida pelo enunciatário, facilitando a adesão ao contrato de 

veridicção 

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Camuflagem objetivante 

• Semiose hermética 

• Apelo ao elemento visual como suporte da manipulação  

 

5.  One Shot at Redemption (Um tiro de redenção) 
Tema Entrevistas com transeuntes e mix de recortes de programas de TV 

entremeados por imagens espaciais 

Postagem 25/11/2019 Análise 27/10/2021 

Mídia Vídeo 

Visualizações 1,2 milhão Duração: 24’49” 

Interatividade Curtidas: 16 mil Comentários: 10 mil Compartilhamentos: 10 mil 

Link https://bit.ly/2WzgJBb  

Descrição O vídeo tem início com entrevistas feitas com transeuntes em que o 

entrevistador - cuja imagem não aparece - pergunta se as pessoas poderiam 

provar que a Terra é redonda sem recorrer a imagens publicadas na internet. A 

maioria dos entrevistados diz que não, alguns falam sobre o que aprenderam na 

escola, enquanto outros citam o exemplo dos navios desaparecendo conforme 

avançam no Oceano. Enquanto isso, o documentário mostra imagens do 

horizonte a partir da orla marítima, indicando que os objetos podem ser vistos 

na sua integralidade, sem qualquer sinal de curvatura. 

Mostra cenas de desenhos animados futuristas dizendo que a 

doutrinação sobre a esfericidade da Terra começaria na infância. A seguir, alega 

que os discursos sobre astronomia são repetidos anos a fio porque querem 

parecer narrativas inteligentes e não porque as pessoas acreditam neles. 

Afirma que não há evidências do surgimento do universo conforme se 

alega hoje e que a teoria do big bang - a mais aceita sobre a origem do universo 

- seria invenção de um padre que queria comandar a ala científica do Vaticano. 

Alega que a defesa da Terra esférica serve para justificar a destinação 

de milhões de dólares para a Nasa e outras instituições, com o intuito de 

patrocinar o grupo que quer dominar o mundo. Que os foguetes e as viagens 

espaciais são fictícios e criados para justificar a verba recebida pelas agências 

espaciais, cujo destino real do dinheiro seria para o projeto de dominação do 

https://bit.ly/2WzgJBb
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mundo.  Que convencer o homem a acreditar na esfericidade da Terra seria a 

forma de reduzir a autoestima da humanidade, fazendo com que o homem e  

o planeta em que habita pareçam semelhantes a tantos outros pelo universo. 

Mistura imagens de pessoas sendo subjugadas com imagens da Maçonaria 

O vídeo questiona dificuldades que seriam “artificialmente” impostas 

pelos governos para se explorar a Antártida. Que o Ártico teria sido explorado 

primeiro por estar no centro da Terra plana e que não se permitiam cruzeiros na 

Antártida para não se descobrir que ali seria a borda da Terra; que as muralhas 

de gelo da Antártida seriam as bordas da Terra. 

Continua com uma longa exposição de imagens de foguetes, viagens 

espaciais e fenômenos da natureza acompanhadas por com música 

apocalíptica. Na sequência, busca explicar o nascer e o pôr do Sol como 

movimentos do próprio Sol, alegando que Sol e Lua seriam do mesmo tamanho 

e satélites próximos da Terra. 

Defende que uma experiência em um balão feita em 1931 teria provado 

a planicidade da Terra ao apresentar um recorte distorcido da experiência com 

um balão feita pelo físico Picard e que não tem qualquer relação com 

terraplanismo. 

Alega haver censura aos canais terraplanistas na internet, como uma 

forma de cerceamento da liberdade de expressão e como uma maneira de 

ocultar a verdade. Chama aqueles que vão contra o terraplanismo de pedófilos 

satânicos. Contesta a teoria da evolução e repete continuamente que estamos 

sendo enganados 

Alega que as agências espaciais e a mídia desviam nossa atenção para 

riscos que o planeta supostamente estaria correndo em relação ao meio 

ambiente, para que, desta maneira, a dominação possa avançar sobre nós sem 

que percebamos. 

Análise Logo na abertura, quando o entrevistador começa a perguntar aos 

entrevistados sobre o que eles acreditam – se a Terra é plana ou esférica, ao 

ouvir esférica como resposta, o enunciador usa a estratégia da inversão da prova 

quando pede para que os entrevistados provem que a Terra é redonda exigindo 

conhecimento técnico do cidadão comum em uma situação cotidiana em plena 

rua, colocando o enunciatário em uma situação complexa. Conforme o 

enunciatário vai fornecendo alternativas para provar a esfericidade da Terra 

buscando, por exemplo, informações na internet, as opções vão sendo 

descartadas pelo enunciador. Começa assim o processo de manipulação pela 

intimidação pelo cerceamento de opções. Os depoimentos não têm nome nem 

origem; são apenas pessoas falando como se fossem transeuntes entrevistados 

de surpresa. 
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Aos poucos entrevistados que respondem de maneira mais técnica, o 

vídeo apresenta na sequência um "contraponto terraplanista" refutando a fala do 

entrevistado sem a oportunidade do debate, pois o contraponto é colocado no 

momento da edição e não no momento da entrevista. Dessa maneira, a versão 

terraplanista se torna a palavra final do vídeo e as falhas argumentativas dos 

terraplanistas não são apontadas. Os entrevistados acabam sendo mostrados 

como os equivocados e os terraplanistas como detentores do conhecimento. 

O vídeo alterna manipulação pela intimidação e pela sedução. Acusa o 

enunciatário de repetir conceitos que ouviu sem pensar sobre eles, com o intuito 

de tentar mostrar superioridade intelectual dos terraplanistas. O enunciador 

chega a dizer para o enunciatário "calar a boca" e depois o isenta de 

reponsabilidade em acreditar na esfericidade da Terra, pois teria sido doutrinado 

na escola. 

O vídeo ataca a Ciência e desacredita a teoria do Big Bang, alegando 

que ela foi criada por um padre e não por um cientista; e que por isso não 

mereceria credibilidade. O padre citado, pertente à academia de Ciências do 

Vaticano. No vídeo, ora os cientistas são manipuladores, ora a teoria não tem 

valor porque teria sido pesquisada por um cientista - sem considerar que o padre 

em questão era também um cientista. 

A publicações terraplanistas ao longo dos últimos 200 anos são 

mostradas como referências no vídeo e enaltecidas por manterem o discurso 

por mais de 200 anos, ignorando o fato que as mudanças na Ciência acontecem 

justamente porque a pesquisa avança com o passar do tempo. 

O vídeo retoma a argumentação que a crença na Terra esférica seria 

uma maneira de reduzir a autoestima da humanidade. A suposta conspiração 

para dominar o mundo é mais uma vez associada à Maçonaria, sem que isso 

seja feito diretamente na narração. A alusão acontece pelo surgimento do 

símbolo da Maçonaria nos trechos em que o enunciatário fala dos riscos que a 

humanidade corre diante da conspiração para dominar o mundo. 

Repete cenas encontradas em outros vídeos, com recortes de 

entrevistas de exploradores que passam a impressão de que haveria dúvidas e 

segredos sobre o formato da Terra e sobre a realização das viagens espaciais. 

O vídeo utiliza entrevistas antigas de exploradores - cujas descobertas já foram 

atualizadas - como se as declarações com 40, 50 anos de idade ainda 

retratassem a realidade. O vídeo prossegue com um emaranhado de imagens 

do céu misturadas a imagens da Antártida e breve falas de terraplanistas. Tudo 

sem identificação e muitas imagens aparecem em alta velocidade. Tais imagens 

são misturadas a cenas de filmes, sem identificar o que é real – ou recortes da 

realidade – e o que são produções de ficção. 
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Após essa sucessão de imagens, é demonstrada uma suposta 

explicação "científica" sobre a planicidade da Terra, como se a sucessão de 

imagens anteriores tivesse como objetivo confundir o enunciatário, para 

posteriormente vir a explicação. As imagens que acompanham a explicação 

terraplanista têm estética semelhante às das imagens divulgadas por agências 

espaciais 

O vídeo termina com uma declaração sobre supostas tentativas de calar 

os terraplanistas como atos de censura à liberdade de expressão. 

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Semiose hermética  

• Manipulação pela intimidação 

• Inversão da prova 

• Refutação em off impedindo debate 

• Alternância entre manipulação pela intimidação e pela sedução 

• Recortes e cenas retiradas de contexto 

• Falta de identificação temporal do conteúdo apresentado 

• Alternância entre falas recortadas e cenas não identificadas passadas 

em rápida velocidade dificultando a análise do que é passado e o que 

é presente 

• União de elementos sem conexão real e sem diferencial do que é real 

e o que é fantasia 

• Associação das imagens espaciais a montagens em estúdios de 

cinema 

• Associação de divulgação de teorias da conspiração à liberdade de 

expressão 

 

 

6. Nigh & Day (noite e dia) 
Tema Sol e Lua alinhados “provando” que a Terra é Plana 

Postagem 27/09/2019 Análise 08/09/2021 

Mídia Vídeo 

Visualizações 441 mil Duração: 1’35” 

Interatividade Curtidas: 5,8 mil Comentários: 3,5 mil Compartilhamentos: 3,5 mil 

Link https://bit.ly/3xethe1  

Descrição Repetição de uma imagem de alinhamento entre Sol e Lua entremeada 

por uma ilustração sobre como os terraplanistas enxergam a mudança entre dia 

e noite e como os supostos “globalistas” acreditariam que os terraplanistas 

enxergam. Sem narração, é acompanhado apenas música instrumental ao 

fundo. 

Análise Em tom irônico o vídeo busca demonstrar que aqueles que acreditam na 

Terra esférica seriam tão desprovidos de capacidade cognitiva que eles não 

conseguiriam entender os argumentos mais "óbvios" dos terraplanistas. O vídeo 

https://bit.ly/3xethe1
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começa com uma ilustração sobre como os chamados "globalistas" acreditariam 

que os terraplanistas veriam a relação entre a noite e o dia e, posteriormente, 

mostra como é a visão terraplanista da noite e do dia. Visão essa que seria 

"confirmada" por alguns segundos de um vídeo em que a Lua e o Sol aparecem 

no mesmo cenário lado a lado. É uma peça de humor com o intuito de 

desqualificar os cientistas no lugar de aprofundar o argumento terraplanista. 

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Oposição entre “globalistas” e terraplanistas 

• Uso da semiótica plástica no processo de manipulação 

• Manipulação pela provocação 

• Uso de sarcasmo e ironia 

 

7. Common Sense (senso comum) 
Tema Atleta de artes marciais, Eddie Bravo explicando a “manipulação” da 

humanidade feita por meio da “crença” na Terra esférica 

Postagem 23/09/2019 Análise 08/09/2021 

Mídia Vídeo 

Visualizações 206 mil Duração: 15’43” 

Interatividade Curtidas: 3,3 mil Comentários: 1,7 mil Compartilhamentos: 2,5 mil 

Link https://bit.ly/3BY9GSW 

Descrição Entrevista com o lutador estado-unidense Eddie Bravo defendendo a 

teoria de que a Terra seria plana. Ao longo da entrevista ele discorre por 

argumentos comuns entre os terraplanistas, alegando supostas “farsas da 

Nasa". Tenta explicar sob a óptica terraplanista como os cálculos das rotas dos 

aviões seriam uma prova da planicidade da Terra; tenta justificar a “planicidade” 

da Terra por meio de uma teoria terraplanista sobre o tamanho, movimento e 

posição da Lua e do Sol e instiga o enunciatário a olhar na linha do horizonte 

para constatar por si só que a Terra seria plana. Afirma que as crianças são 

enganadas na escola, e busca desacreditar a teoria do Big Bang que explica a 

origem do universo.  Chega a questionar, inclusive, a existência dos 

dinossauros. 

Análise Ao longo da entrevista, Bravo busca por meio de sua influência e fama 

convencer o enunciatário sobre a “planicidade da Terra” utilizando-se da 

camuflagem objetivante. Busca elencar dados e apresentar supostos raciocínios 

lógicos em detalhes. As frases mais impactantes da entrevista são reforçadas 

no vídeo em forma de legenda e há ênfase nas afirmações de que não haveria 

evidências que poderiam provar o Big Bang ou a existência dos dinossauros. 

Apela para supostos argumentos científicos complexos, buscando explicar 

questões como magnetismo e princípios da Física, incluindo diversos supostos 

dados matemáticos. Aproveitando-se da imagem de autoridade, Bravo busca 

passar credibilidade, mesmo sendo ele uma autoridade em artes marciais e não 

em Astronomia. 

https://bit.ly/3BY9GSW
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Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Camuflagem objetivante 

• Princípio da autoridade - mesmo que não seja na área do assunto 

debatido 

• Reforço das principais falas em texto-legenda 

 

8. The 2019 Documentary (o documentário 2019) 
Tema Minidocumentário reunindo argumentos para comprovar o terraplanismo 

Postagem 15/07/2019 Análise 09/09/2021 

Mídia vídeo 

Visualizações 423 mil visualizações Duração: 24’38” 

Interatividade Curtidas: 5,3 mil Comentários: 3,7 mil Compartilhamentos: 7 mil 

Link https://bit.ly/37cWzyV 

Descrição Em alusão ao estilo comunicacional do grupo Anonymus (comunidade 

digital internacional que atua de forma anônima na internet promovendo 

protestos por meio de ações digitais. Seus membros se escondem por trás de 

máscaras, capuzes e de voz distorcida por recursos digitais), o vídeo se 

apresenta como um alerta. Utiliza um narrador oculto, com voz metalizada, 

dizendo que os segredos das agências espaciais foram descobertos e que serão 

revelados. O enunciado é acompanhado por imagens da Terra em formato 

esférico e de trechos de vídeos da agência espacial americana com simulações 

e treinamentos de astronautas. O vídeo é todo narrado em tom de ameaça, como 

se algo que fora guardado em segredo ao longo dos séculos tivesse sido 

descoberto pelos terraplanistas, e que eles estariam revelando esse segredo ao 

mundo.  

O enunciado é ilustrado por imagens antigas alusivas a supostos 

registros de civilizações perdidas ou grandes mistérios da humanidade. Há 

constantes referências plásticas à Maçonaria, cujo símbolo surge ao lado das 

mais diversas imagens ao longo do vídeo.  

Além da Terra plana, são mostrados outros temas que geraram teorias 

da conspiração, como os ataques de 11 de setembro nos EUA.  Durante o vídeo 

são encontrados depoimentos de terraplanistas explicando os bastidores da 

suposta conspiração para dominar o mundo e uma comparação entre 

argumentos terraplanistas x argumentos científicos relacionados à miríade de 

assuntos que o vídeo trata. O objetivo é desacreditar os argumentos científicos. 

Análise O vídeo tem início com narração em voz metalizada semelhante à 

encontrada nas postagens atribuídas ao grupo Anonymus, definidos no item 

anterior. É como se o enunciador fosse um computador ou alguém que busca 

se esconder atrás de um disfarce de voz. É como se aquele que questiona ou 

denuncia algo precisasse se esconder por medo de algum tipo de represália. O 

vídeo imita a estética vocal do grupo Anonymus nos trechos em que faz algum 

suposto “alerta” à população ou ameaça àqueles que defendem a esfericidade 

da Terra. 

https://bit.ly/37cWzyV
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A mensagem tem imagens da Terra esférica alternadas por imagens da 

Nasa e de treinamentos de astronautas, em que são utilizados efeitos especiais 

esmaecendo a imagem ou fazendo com que elas peguem fogo. São recursos 

plásticos indicando que as revelações feitas pelos terraplanistas ao longo do 

vídeo teriam o poder de destruir a credibilidade da Nasa. O enunciatário é 

colocado como um observador, como se o enunciado não fosse para ele. As 

intimidações feitas pelo enunciador são todas voltadas para a Nasa e para outras 

instituições que supostamente teriam seus segredos revelados. Agora elas 

sofreriam as consequências das supostas "mentiras" pregadas ao longo dos 

anos.  

O narrador afirma em tom ameaçador que a Nasa teria medo dos 

terraplanistas porque mesmo sem serem cientistas, os terraplanistas 

conseguiriam “destruir” os cientistas. 

 O vídeo tem ritmo frenético tanto de narração quanto de música. É como 

se o enunciador tivesse pouco tempo para revelar o que sabe; como se 

precisasse se esconder pelas descobertas que fez, por isso precisa passar sua 

mensagem o mais rapidamente possível.  

Em diversos momentos, a enunciação é acompanhada por imagens que 

retratam civilizações perdidas ou mistérios da humanidade. O símbolo da 

Maçonaria surge constantemente sobre essas imagens, como se fosse um selo 

assinando tais segredos e manipulações, fazendo assim forte uso da semiose 

hermética. Em diversos momentos são citados cientistas; em outros o vídeo 

mostra imagens da agência espacial e em outros surge o símbolo da Maçonaria. 

Não há uma acusação a um grupo específico. As acusações são feitas de 

maneira genérica e, em determinados momentos, na forma de perguntas 

ilustradas pelas imagens. O “culpado aparece”, mas não é nomeado 

diretamente, formando uma espécie de jogo de sombra e luz sobre quem estaria 

por trás do processo de manipulação da humanidade.  

O vídeo mostra os terraplanistas como os grandes heróis que teriam 

descoberto os principais mistérios do mundo. Faz alusão a acontecimentos 

como os ataques de 11 de setembro como sendo algo que também seria parte 

das "maldades" daqueles que querem dominar o mundo e criaram a "crença" de 

que a Terra seria esférica.  

Um elemento que desperta a atenção nesse vídeo é a equivalência em 

“gravidade” atribuída ao discurso sobre a esfericidade da Terra e às guerras ou 

ataques terroristas. Como se todos oferecessem o mesmo nível de risco para a 

humanidade.  Nesse vídeo, é possível creditar as associações feitas ao longo 

do enunciado e a entonação do narrador a elementos encontrados nos estudos 

de Prooijen (2016,2017 e 2018) e na semiose hermética de Eco. Os 

conspiracionistas buscam se colocar como heróis. Precisam se mostrar como 



169 

pessoas com inteligência acima da média. O vídeo mostra, inclusive, imagens 

de terraplanistas dando entrevistas para a mídia como uma demonstração que 

seu discurso também seria levado em conta, que eles também teriam voz na 

grande mídia. 

A partir do minuto quatro a narração metalizada alterna-se com 

depoimentos de terraplanistas. Eles não são identificados, mas seus rostos são 

mostrados e as vozes não têm distorções. O ritmo do vídeo e da narração 

continuam frenéticos, tendo ao fundo música típica de filmes de mistério e 

espionagem. Tais depoimentos afirmam que a estratégia narrativa daqueles que 

pregam a esfericidade da Terra teria poder de convencimento por fazer uso de 

elementos de ilusão de óptica, semelhantes aos utilizados por mágicos.  

O enunciado busca levar o enunciatário a crer que a teoria da Terra 

plana seria muito mais complexa do que a da Terra esférica, em uma alusão a 

que os terraplanistas seriam mais inteligentes que os cientistas. Esse é o 

principal elemento do discurso ao longo do vídeo. 

O vídeo é repleto supostas ameaças à Nasa, inclusive mostrando uma 

simulação animada de pessoas invadindo o prédio da Nasa por terem se sentido 

“enganadas”, mas em momento algum tais ameaças são assumidas no discurso 

do narrador. Elas são claramente sugeridas, mas não são explicitadas.  

Aos cinco minutos, o vídeo começa a mostrar supostas "provas" de que 

o homem não teria ido à Lua, por meio de análises de montagens de imagens. 

Essas "provas" alternam-se com recortes de reportagens e entrevistas dos anos 

1960, com afirmações sobre a Lua e as viagens espaciais tentando desacreditar 

os argumentos da Nasa. Tais reportagens não têm o veículo de comunicação e 

nem os entrevistados identificados, podendo inclusive fazer parte de produções 

de ficção.  

Uma das "dúvidas" levantadas pelo vídeo seria a da real existência da 

Lua como um corpo sólido. São apresentadas imagens da Lua que 

supostamente indicariam dúvidas sobre as afirmações das agências espaciais 

em relação à composição e localização do satélite.  

Nesse momento, o enunciatário é chamado à ação pela provocação, 

quando o enunciador diz: “se você não está vendo o que estamos mostrando é 

porque você não quer ver’, ou “se você tem realmente a mente aberta você vai 

conseguir entender” (tradução minha).  

Trechos de entrevistas nem sempre identificados são mixados a 

animações e outros elementos plásticos de maneira muito veloz, dificultando ao 

enunciatário analisar o que está absorvendo. É como se o enunciatário tivesse 

de fazer uma escolha entre captar o conteúdo e refletir sobre seu significado. 

Qualquer momento de reflexão implicaria em se perder o ritmo da enunciação e 

deixar de captar parte do enunciado. A velocidade e as alterações de 
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personagens e cenários comandam o fluxo comunicacional. O vídeo foi 

analisado por mim em velocidade reduzida para que o conteúdo pudesse ser 

captado na íntegra e com detalhes. 

O ritmo apresentado no vídeo lembra as técnicas de indução à compra 

por impulso utilizados pela publicidade. O contrato de veridicção é assinado a 

partir da pressão do ritmo imposto pela comunicação. 

O vídeo apela para a validade do “argumento concreto” - se você não 

vê, não existe, não é real - e para o pensamento intuitivo – “você não sente a 

Terra redonda e nem o seu movimento, por isso ela é plana e estacionária”. 

A partir do minuto nove, o filme busca comparar a literatura terraplanista 

à literatura científica, tentando demonstrar que a literatura terraplanista teria 

mais fundamento. Como argumento “desfavorável” à literatura científica são 

colocados constantes questionamentos feitos pela Ciência e as mudanças nas 

conclusões dos estudos, com o passar do tempo. Em contrapartida, a literatura 

terraplanista se manteria fiel aos mesmos argumentos desde meados do século 

XIX. O vídeo tenta minimizar o valor das alterações das conclusões das 

pesquisas científicas a partir de descobertas de novas tecnologias. As 

mudanças são apresentadas como indicadores de que a Ciência não seria 

confiável, ao contrário do pensamento terraplanista que “teria certeza” do que 

afirma. 

o vídeo convida o enunciatário a fazer experiências simples para 

constatar o que diz, passando então a utilizar a manipulação pela sedução.  

Mostra que o enunciador acredita na capacidade do enunciatário de constatar 

por experiência própria que a Terra seria plana. 

O vídeo acusa a mídia de desacreditar o terraplanismo “por medo e por 

tentar coibir o pensamento crítico”. "Afinal se fosse uma teoria da conspiração, 

ninguém acreditaria nela, mas por que então há tantas pessoas que acreditam?’ 

Questiona o filme.  O vídeo credita à Ciência uma campanha de desinformação 

sobre a Terra, supostamente pautada pela óptica do medo. Coloca o 

enunciatário como aquele que pode constatar quem está mentindo a partir do 

que ele consegue ver com seus próprios olhos (mais uma vez o apelo ao 

palpável, ao visível). 

Busca dar poder ao enunciatário, reforçando a manipulação pela 

sedução. “Confie em seus olhos, na sua experiência, nos seus sentimentos e na 

sua intuição” diz o vídeo em seus segundos finais. 

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Semiose hermética  

• Manipulação pela intimidação e pela provocação 

• Colocação do enunciatário como observador 

• Associações superficiais 

• Supremacia intelectual 
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• Recortes e montagens 

• Ritmo veloz dificultando a análise do enunciatário sobre o que recebe.  

• Técnica de marketing - pressão para induzir a decisões imediatistas 

• Apelo ao visível e ao palpável 

• Apelo ao pensamento intuitivo 

• Inversão de valores como indutor de confiança 

• Demonstração de avanços científicos e das dúvidas da Ciência como 

provas de fragilidade 

• Manipulação pela sedução 

• Fontes não identificadas 

 

 

9. Scientism (cienticifismo) 
Tema Recortes de palestras da diretora-assistente de Comunicação da Nasa, 

Michelle Thaller 

Postagem 19/06/2019 Análise 10/09/2021 

Mídia Vídeo 

Visualizações 233 mil Duração: 12’46” 

Interatividade Curtidas: 3 mil Comentários: 1,9 mil Compartilhamentos: 1,9 mil 

Link https://fb.watch/5xh4Azfrmy/ 

Descrição O vídeo é uma montagem de trechos de diversas palestras e entrevistas 

da diretora-assistente de Comunicação da Nasa, Michelle Thaller. Tenta mostrar 

que a crença na Ciência pode ter conotação religiosa e se tornar fanatismo. Ao 

longo do vídeo é possível ver a legenda “Cientificismo pela alta sacerdotisa da 

Nasa”. No canto esquerdo no alto do vídeo, cada fala dela é medida por um 

suposto “medidor de psicoses”. As falas de Michelle vão sendo analisadas e 

“classificadas” como doenças mentais e desvios de caráter. 

Análise Em contraponto a outros vídeos da página em que o aspecto religioso é 

considerado positivo, para justificar a crença na Terra Plana, esse vídeo trata  

de uma suposta religiosidade de maneira negativa quando acusa a diretora da 

Nasa a lidar com a Ciência com fanatismo, como se fosse uma religião. Nos 

recortes das entrevistas apresentados no vídeo, monta-se uma estrutura 

narrativa como se a “religião” da cientista (a Ciência) estivesse atrelada ao mal, 

ao demônio. 

Há um forte processo de manipulação em todo o vídeo. As cenas são 

agrupadas por “tema” e, logo após as falas de Michelle, aparecem legendas 

mostrando supostos trechos que fariam dela uma pessoa perigosa e fanática. 

No canto esquerdo no alto do vídeo, aparece um “medidor de psicoses” que 

“analisa” as falas de Michele e as classifica como: superioridade ilusória, 

negação, ideologia de gênero, transtorno hipersexual, esquizofrenia aguda, 

delírios, tokenismo (ações que aparentam inclusão, mas que na realidade são 

excludentes), Alzheimer precoce, pseudologia fantástica (mitomania), demência 

https://fb.watch/5xh4Azfrmy/
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cognitiva, personalidade historiônica, compulsão por mentir, transtorno de 

personalidade, sindrome de Ganser (transtorno dissociativo), racismo, sexismo, 

feminismo, ilusão somática, personalidade esquizotípica, bruxaria e erotismo. 

Na segunda parte do vídeo, o discurso de Michele é entrecortado por 

um boneco com uniforme de policial, com um distintivo com o logotipo da Nasa. 

Esse boneco aparece dizendo para Michelle: “vá em frente, continue assim”. No 

distintivo a palavra Nasa é trocada por mentiroso (a). A imagem do boneco em 

algumas falas é substituída apenas pelo logotipo da Nasa com o nome da Nasa 

trocado pela palavra bitch (meretriz, em tradução minha) e que aparece 

ligeiramente desfocada. Nesse trecho Michele fala sobre como foi possível 

provar que a Terra é esférica e que não há bases para o terraplanismo. Em meio 

às falas de Michele aparecem trechos de discursos do ex-presidente dos EUA, 

Barak Obama, quando o vídeo tenta associar Obama à Michelle. Para os 

terraplanistas, Obama é um dos "líderes" da suposta organização secreta que 

quer dominar o mundo. O vídeo termina com imagens de viagens espaciais 

sendo desacreditadas pelo narrador terraplanista buscando se contrapor aos 

argumentos de Michelle, sem necessariamente fazê-lo. A contraposição se 

utiliza dos tradicionais argumentos terraplanistas de que tudo seria uma 

montagem, por exemplo. 

O vídeo tem diversos elementos interessantes na sua estrutura 

discursiva. O primeiro deles é a proposta de fazer uma análise, uma espécie de 

"checagem" do discurso de Michelle, colocando os terraplanistas em posição de 

“experts” também em saúde humana. A suposta “análise” sempre ataca 

aspectos comportamentais de Michelle, sugerindo falas que remeteriam a 

alguma doença mental, liberação sexual ou bruxaria, sendo que estes dois 

últimos elementos são fortemente sensíveis ao pensamento conservador. Vale 

lembrar que a página é gerenciada por um grupo terraplanista com apelo cristão. 

As contra argumentações são feitas de maneira subjetiva. O vídeo apela 

para argumentos como “estão mentindo”, “é tudo cenográfico” e prossegue 

buscando desacreditar a pessoa da cientista e não seus argumentos. A 

refutação aos argumentos de Michele se dá apenas dizendo que são mentira e 

por montagens cenográficas de cenas das viagens espaciais.  

O vídeo passa a apelar para a manipulação pela provocação, 

desafiando o enunciatário a tentar algumas experiências em que ele poderia 

constatar por si só que a Nasa mente. 

A presença de um boneco com uniforme militar dando "ordens" à 

Michelle reforça a mensagem da teoria da conspiração, como se ela estivesse 

"obedecendo" alguém. Quando essa aparição do boneco militar é alternada com 

o símbolo da Nasa com a palavra bitch (meretriz), é levantada novamente a 

dúvida sobre a personalidade de Michele, sobre o seu caráter. 
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Nos segundos finais, a narração fala sobre o possível medo de que o 

enunciatário poderia estar diante de toda uma farsa cenográfica e trata também 

do receio que as pessoas costumam ter em se mudar (de lado) ao receber 

revelações. O discurso se mostra dúbio, com o narrador enfatizando que o que 

a Nasa diz não é verdade, mas que muitas coisas ninguém sabe o que realmente 

são. Finaliza com a manipulação pela sedução, convidando o enunciatário a 

uma nova experiência e oferecendo apoio a ele no novo caminho. 

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Semiose hermética 

• Manipulação pela provocação 

• Manipulação pela sedução 

• Indução por sugestionamento 

• Camuflagem objetivante 

• Descrédito do enunciador 

• Inversão – acusar o outro do que você costuma ser acusado 

• Ataques ad hominem 

• Associações superficiais 

• Contra argumentação subjetiva 

• Insinuação 

 

10. No Curve (Não é esférica) 
Tema “Análise” do nível do mar “comprovando” a planicidade da Terra 

Postagem 15/06/2019 Análise 05/09/2021 

Mídia  vídeo 

Visualizações 542 mil Duração: 9’54” 

Interatividade Curtidas: 4 mil Comentários: 3,2 mil Compartilhamentos: 1,9 mil 

Link https://bit.ly/3xgIRFM 

Descrição O vídeo mistura diversas imagens de paisagens que indicariam a 

curvatura da Terra, e busca responder a críticas que os terraplanistas teriam 

recebido pela internet. Tenta refutar as transmissões ao vivo da estação 

espacial, apontando supostas falhas na transmissão como cortes ou trocas de 

câmeras para que, assim, os cientistas conseguem fazer o enunciatário crer na 

esfericidade da Terra.  

Argumenta que uma possível visão de curvatura no espaço seria por 

alterações ópticas ocorridas quando se enxerga algo muito distante, dentre 

outros efeitos imputados nas filmagens exibidas pelas agências espaciais. 

Busca confrontar imagens espaciais com o que o espectador pode ver com seus 

próprios olhos.  

Na sequência, exibe uma série de imagens, comparando algumas delas. 

Mistura as imagens com números, fórmulas e gráficos.  O vídeo busca 

demonstrar com esses gráficos e números, por meio da camuflagem objetivante 

que os terraplanistas teriam feito análises técnicas para constatar que as 

https://bit.ly/3xgIRFM
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imagens oficiais das agências espaciais e suas afirmações em relação ao 

formato esférico da Terra não se sustentam. 

O vídeo explora diversos elementos ópticos, principalmente aqueles 

referentes a lentes de câmeras. Mostra efeitos distorcidos de lentes em 

pequenas superfícies sobre objetos comuns para justificar que a visão da 

curvatura da Terra seria um efeito óptico. Busca mostrar que esse efeito óptico 

também pode se dar na natureza.  

O vídeo prossegue com essa argumentação, mostrando o processo de 

refração da água quando um objeto é colocado nela. Alegam que qualquer 

possibilidade de se “ver” uma Terra esférica - seja pela lente de uma câmera ou 

seja a olho nu - seria distorcida por elementos ópticos, o que já não aconteceria 

com uma superfície plana. 

Em seus minutos finais o vídeo faz perguntas ao enunciatário com o 

intuito levá-lo a concluir que há uma conspiração por trás de todo esse contexto 

da Terra esférica. O vídeo termina com uma mensagem religiosa dizendo que 

todo esse complô seria utilizado para enfraquecer o homem e que não se pode 

esquecer que mais forte de tudo é o amor de Deus pela humanidade.   

Análise O vídeo faz uso da camuflagem objetivante com o intuito de dar 

cientificidade às respostas que oferece. Busca encontrar supostas falhas nas 

transmissões das estações espaciais como algo intencional para que truques de 

filmagem pudessem ser inseridos, induzindo o enunciatário ao pensamento da 

Terra esférica. Em momento algum o vídeo leva em conta o ambiente em que 

ocorrem as transmissões e os limites tecnológicos de cada época.  

Ao buscar confrontar as imagens espaciais com imagens visíveis a olho 

nu, o vídeo coloca a percepção individual do enunciatário no mesmo nível da 

argumentação científica – camuflagem subjetivante x camuflagem objetivante. 

Essa contraposição entre elementos incomparáveis tende a gerar a percepção 

de valorização do indivíduo por meio da manipulação pela sedução. 

Ao colocar imagens incomparáveis lado a lado, sobrepostas por 

marcações e fórmulas matemáticas, o vídeo busca dar caráter científico ao 

discurso terraplanista, utilizando-se de elementos gráficos para fazer conexões 

entre imagens e tentar dar suporte objetivo às afirmações dos enunciadores.  

São demonstradas supostas fórmulas matemáticas buscando induzir o 

enunciatário a crer que o enunciador domina sistemas complexos de cálculos e 

que as afirmações do vídeo são baseadas em tais cálculos. 

Um elemento interessante nesse processo é que ao mesmo tempo que 

o discurso se utiliza de supostos argumentos complexos – os cálculos – eles são 

concluídos de maneira simplória para que o enunciatário possa enxergar lógica 

neles. Esse processo manipulatório é feito utilizando imagens oficiais das 
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agências espaciais buscando creditar supostas falhas a elas e ao processo de 

lançamento de foguetes.  

Buscando justificar seus argumentos, o vídeo explora o formato e os 

efeitos das lentes das câmeras fotográficas creditando a distorções 

proporcionadas por elas uma suposta manipulação dos cientistas para que as 

pessoas acreditem na Terra esférica. Tenta comparar os registros de imagens 

espaciais a distorções de filmagens caseiras, de objetos do dia a dia, convidando 

o enunciatário a fazer sua própria experimentação, a ter o seu próprio 

testemunho a partir do cumprimento estrito das orientações do vídeo sobre como 

conduzir tal experimento.  

Nos dois últimos minutos, o enunciador se dirige diretamente ao 

enunciatário fazendo sugestões por meio de perguntas sobre o que teria levado 

os cientistas a investir nessa suposta encenação. Na sequência, o próprio vídeo 

as responde que seria pela existência de uma conspiração por parte de um 

grupo que quer dominar o mundo e que as pessoas estariam correndo perigo. 

Ao lançar esses argumentos finais, o vídeo remete a imagens históricas 

buscando levar o enunciatário a crer que essa conspiração existe há muito 

tempo e que há evidências disso. Essa é uma das poucas postagens que 

termina com argumento religioso. Toda a construção científica e supostamente 

racional ao longo do vídeo busca, em seu final, que o contrato de veridicção seja 

assinado a partir de um elemento emocional relacionado à fé. 

A estrutura discursiva no final do vídeo reforça o elemento da sedução 

ao dizer que é plausível que haja questionamentos sobre o formato da Terra, 

mas que independentemente do que o enunciatário acredite, o importante é que 

ele saiba que tudo no universo é proveniente de um único e divino criador.  

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Camuflagem objetivante 

• Sutis elementos de camuflagem subjetivante 

• Existência de uma intenção maligna por trás 

• Desvio de atribuição – trocar uma causa simples por uma conspiração 

• Cientificidade dada a elementos que não as têm  

• Comparação de elementos incomparáveis 

• Manipulação pela sedução  

• Superficialização de elementos complexos 

• Apontamento de supostas falhas do outro no lugar da construção da 

própria argumentação 

• Convite a experiências  

• Semiose hermética 

• Incitação ao medo  

• Apenas o enunciador descobriu a verdade 
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• A conspiração é antiga é há provas ao longo da história 

• Apelo à busca da única verdade 

• Argumento de fé 

 

11. Facts That Will Change Everything You've Been Taught About Stars 
(Fatos que  mudarão tudo que você pensou sobre estrelas) 
Tema Animações “desmentindo” o conceito de estrelas ensinado nas escolas 

Postagem 19/05/2019 Análise 10/09/2021 

Mídia video 

Visualizações 374 mil Duração: 6’24” 

Interatividade Curtidas: 5 mil Comentários: 2,3 mil Compartilhamentos: 6,6 mil 

Link https://fb.watch/5xiqPkJwMU/  

Descrição Com a legenda fixa “estrelas não são o que lhe tem sido dito”, o vídeo 

mostra cenas de um suposto telescópio com a maior aproximação já vista de 

uma estrela, acompanhadas pela indagação: “se as estrelas não são o que nos 

dizem, o que elas são?” (tradução minha).  Dentro do vídeo aparece uma 

segunda legenda com chamado à ação reforçando a mensagem: “não são o que 

dizem. Acorde!” 

Após as imagens do que seriam então as verdadeiras estrelas, o vídeo 

mostra cenas de estrelas apresentadas na mídia e na internet classificando-as 

como montagens. Questiona a Nasa sobre onde estariam os vídeos sobre as 

reais estrelas e volta a mostrar as imagens iniciais, das supostas verdadeiras 

estrelas dizendo: “aqui estão”. 

Sugere de maneira dúbia que as estrelas seriam seres vivos formados 

por água e vibrações, mas não afirma com certeza, fazendo uma relação 

confusa entre a composição das estrelas e a teoria geocêntrica - de que a Terra 

seria o centro do universo.   

Análise O vídeo tenta utilizar a camuflagem objetivante para justificar 

argumentos religiosos e chama o enunciatário para a ação dizendo que ele está 

sendo enganado. Utiliza-se da manipulação pela provocação, quando questiona 

se o enunciatário se acredita ou não nas imagens mostradas pela mídia. A 

provocação se dá também em relação à Nasa, quando o vídeo questiona onde 

estariam os vídeos reais de estrelas. 

Ao responder o próprio questionamento o vídeo tenta mostrar que a 

Nasa estaria mentindo e que eles, os terraplanistas, estariam mostrando a 

verdade sobre as estrelas.  O questionamento se dá a partir de bases frágeis e 

usando sujeitos indefinidos como “fotógrafos registraram”. 

Partes do vídeo estão em câmera lenta supostamente para que o 

enunciatário "enxergue" o que o vídeo sugere. Sugestão essa que aparece de 

maneira difusa, indicando que as estrelas não são da maneira que as 

conhecemos, mas não afirma claramente o que são, utilizando a semiose 

hermética de Eco. Ao longo do vídeo, as legendas sugerem ao enunciatário 

https://fb.watch/5xiqPkJwMU/
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“olhar mais, olhar melhor”. A velocidade do vídeo é reduzida permanecendo o 

jogo de imagético de mostrar e esconder. 

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Semiose hermética 

• Camuflagem objetivante 

 

12. Why it Matters? (Por que isso importa?) 
Tema Associação do conceito da Terra esférica a más intenções 

Postagem 17/03/2019 Análise 11/09/2021 

Mídia vídeo 

Visualizações 377 mil Duração: 12’17” 

Interatividade Curtidas: 5,2 mil Comentários: 2,1 mil Compartilhamentos: 6,9 mil 

Link https://fb.watch/5xiKkXiCQ_/  
Descrição O vídeo tem início com uma sucessão de imagens de filmes e de 

animações de cinema e TV como “Matrix” e “Os Simpsons”, associando os 

estúdios de cinema a uma grande conspiração global que tentaria convencer a 

humanidade de que a Terra seria esférica. Ao longo do vídeo, aparecem novas 

cenas de filmes misturadas a recortes de entrevistas de políticos e de cientistas, 

algumas da época da corrida espacial (1950-70), outras mais recentes. Sobre 

as imagens há um narrador falando de uma grande conspiração para reduzir a 

autoestima do homem, fazendo com que ele acredite não ser uma espécie 

diferenciada, especial, porque seu habitat seria igual aos outros tantos planetas 

existentes no universo. Quando a estrutura da teoria da conspiração é explicada, 

o narrador é substituído por depoimentos de terraplanistas. É um dos poucos 

vídeos que faz referência explícita à questão religiosa e à Terra ter um suposto 

formato diferenciado por ser o local em que vive o filho de Deus. 

Análise O vídeo estabelece uma comparação entre ideias que seriam 

disseminadas pela mídia e parasitas resistentes que poderiam reorganizar a 

estrutura da sociedade.  Mostra imagens da Terra esférica como se estivesse 

sendo artificialmente moldada e a imagem de um demônio controlando a Terra 

esférica. O enuncidor alerta sobre uma suposta “verdade escondida” utilizando 

a estratégia discursiva do segredo não revelado demonstrada pela semiose 

hermética. A música de fundo remete a trilhas sonoras de filmes de ação, 

enquanto surgem cenas de filmes de Hollywood como “Os Simpsons”, “Matrix” 

e outros de ficção científica. No momento que a música atinge seu auge aparece 

a legenda com o título do vídeo “Flat Earth explained: why it matters” (Terra 

Plana Explicada: porque isso importa, tradução minha) sugerindo que ali seria 

desvendado um segredo. 

A sucessão de recortes e montagens constrói uma estrutura 

relacionando todos os elementos discursivos a indicadores de que a Terra seria 

plana. Um exemplo é a atribuição de um trecho de uma fala da ex-senadora e 

ex-candidata à Presidência dos EUA, Hillary Clinton sobre "quebrar teto de 

https://fb.watch/5xiKkXiCQ_/
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vidro", como se, obrigatoriamente, ela estivesse falando sobre o domo que os 

terraplanistas acreditam existir sobre a Terra.  

O tema do formato da Terra é tratado com dramaticidade, como algo 

que pode ser decisivo no rumo da vida do enunciatário. O ambiente de perigo é 

sugerido constantemente, quando o enunciado propõe que a conspiração 

envolve governos aparentemente oponentes e que essa conspiração se daria 

em duas escalas: vertical e horizontal. Vertical por envolver desde o mais baixo 

até o mais alto escalão das instituições e horizontal por mostrar que os mais 

diversos segmentos estariam envolvidos - indústria do entretenimento, área 

educacional, agências espaciais, governos, dentre outros. Que o enunciatário 

estaria cercado, tendo um único caminho para se libertar: acreditar e se unir aos 

terraplanistas. Para ilustrar o enunciado, o documentário volta a mostrar 

imagens de filmes alternando cenas de vilões - preferencialmente em ambientes 

de ficção científica, com de pessoas buscando algum tipo de abrigo ou tentando 

fugir de locais sombrios. 

O vídeo inicia uma segunda fase em que as imagens dos filmes são 

trocadas por vídeos de astronomia. Após o momento de tensão sugerido pelas 

imagens, os terraplanistas aparecem como aqueles que irão explicar a verdade, 

salvar o enunciatário por meio da manipulação pela sedução. A sedução é 

enfatizada em uma oposição entre narração e imagens. São mostradas imagens 

de filmes em que a humanidade é subjugada, as pessoas perdem a sua 

individualidade, são transformadas em elementos despersonalizados e 

manipulados. São exibidas também imagens de rebanhos de animais. Nesse 

momento, o narrador utiliza da manipulação pela sedução. O narrador tenta 

explicar como funcionaria o processo manipulatório que faria com que as 

pessoas acreditem na Terra esférica, isentando o enunciatário de 

responsabilidade sobre acreditar na esfericidade da Terra. Ele teria sido 

“enganado” “por forças poderosas”, mas teria inteligência suficiente para se 

salvar se unindo aos terraplanistas. 

Após a atração pela sedução, o vídeo toma caráter religioso mostrando 

a luta do bem contra o mal, na qual o enunciatário estaria sendo vítima. O mal 

seria provido pelos chamados "globalistas", que estariam utilizando técnicas 

perversas para convencer o homem de que ele seria apenas uma espécie 

marginal vivendo em um planeta marginal no universo, e não o Filho de Deus, 

habitando um local especial e por isso diferenciado até no seu formato (plano). 

As imagens de filmes de ficção voltam a dar suporte ao discurso, quando o 

narrador fala sobre controle, colocando a semiótica plástica como apoio da 

narração.  

O vídeo tenta unir a Terra plana a outras teorias da conspiração, como 

a morte de JFK e os atentados de 11 de setembro nos EUA, como se todos 



179 

fossem peças de um grande jogo, buscando aumentar a sensação de perigo no 

enunciatário. Ao trabalhar a manipulação pela sedução, o vídeo se utiliza de 

crianças em supostas aulas de Geografia, passando a percepção de inocência 

por parte do enunciatário quando este "acreditou" que a Terra seria esférica. 

O vídeo reforça o elemento da concretude, enfatizando que a Terra 

esférica nunca foi vista pelo enunciatário, que a única "prova oferecida" seria a 

credibilidade na Nasa. Enquanto esse questionamento é feito, são apresentadas 

cenas de supostas simulações produzidas pelas agências espaciais, colocando 

em dúvida a credibilidade delas. 

Como as agências espaciais são governamentais, o vídeo questiona a 

confiança que se pode ter nos governos, ilustrando com imagens que mostram 

governos autoritários ou mundialmente conhecidos pouca confiabilidade. 

Enaltece a suposta falta de confiança nas instituições, indicando que Nasa em 

hebraico significaria enganar. Há uma associação recorrente da Nasa com 

estúdios de cinema, como se o programa espacial fosse algo cenográfico. 

O vídeo joga com suposições apresentadas como verdade, quando 

resgata a entrevista do explorador Almirante Byrd em suas viagens pelos polos.  

Utiliza a fala de Byrd de que havia ainda muitas terras não exploradas nas 

regiões mais inóspitas do planeta como um sinal de que o homem não poderia 

ter noção do que seria a Terra como um todo, inclusive seu formato. O acesso 

à Antártida permitido apenas para pesquisadores e militares é levantado no 

vídeo de maneira a incitar que o cidadão comum não poderia visitar a região 

porque atrás das geleiras estaria a "prova" de que a Terra seria plana. 

A partir do minuto nove, a estratégia discursiva muda para a 

manipulação pela intimidação, quando o enunciatário é incitado em tom de 

ameaça a aderir ao discurso da Terra plana. ("como você pode achar que nada 

disso importa, as pessoas controlando o mundo, mentindo para você e você não 

se importa?” em tradução minha) No processo de intimidação, o reforço 

imagético volta por meio de figuras de pessoas inertes, jogos de xadrez com 

pessoas no lugar das peças e ilustrações de pessoas sem rosto, exércitos com 

soldados cansados e demais cenas de guerra, em alusão a uma suposta divisão 

da humanidade.  

A mensagem que “o perigo estaria em todo lugar” aparece no vídeo por 

meio de um suposto "apito de cachorro", ao mostrar diversos cientistas 

segurando um compasso - instrumento comum da era analógica - como se fosse 

um sinal de comunicação entre eles, indicando que todos estariam ligados à 

Maçonaria, que tem um compasso como parte de seu logotipo. Além do formato 

da Terra, o vídeo questiona o heliocentrismo. 

Em suas cenas finais, o vídeo busca despertar o pensamento intuitivo 

como último recurso, caso o enunciatário ainda não tenha assinado o contrato 
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de veridicção ("nossos sentidos nos dizem que a Terra é plana e estacionária"), 

apelando para o argumento que a complexidade do planeta não poderia ter sido 

criada por alguém menos que Deus. 

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Recortes e montagens criando contextos 

• Associações superficiais que não correspondem aos fatos 

• Semiose hermética  

• Manipulação pela intimidação, sedução e pela tentação 

• Luta do bem contra o mal 

• Semiótica plástica reforçando o enunciado 

• Semiótica plástica contrapondo o enunciado 

• Falsas equivalências 

• Suposições sendo apresentadas como verdade 

• Apelo ao pensamento intuitivo 

 

13. The imagination (A imaginação) 
Tema Documentário sintetizando os argumentos que defendem a Terra plana 

Postagem 7/03/2019 Análise 12/09/2021 

Mídia video 

Visualizações 230 mil visualizações Duração: 1h02’32” 

Interatividade Curtidas: 2,5 mil Comentários: 1,5 mil Compartilhamentos: 1,9 mil 

Link https://fb.watch/5xiO6-Nu9r/  

Descrição Compilado de outros vídeos com montagens tentando mostrar a suposta 

farsa das viagens espaciais e da Terra esférica, entremeadas por mensagens 

religiosas dizendo que o filho de Deus não pode se deixar enganar por aqueles 

que querem dominar o mundo. Utiliza diversos recortes e cenas de outros vídeos 

terraplanistas em montagens grosseiras, confusas e muitas vezes 

desarticuladas entre as cenas. São incluídos recortes de reportagens sem 

referências de local e  época, e supostos experimentos feitos para provar que 

gravidade, o magnetismo e Terra esférica não são reais. Todo o vídeo é 

acompanhado pela legenda "faking space" (espaço falso, em tradução livre) 

Análise O vídeo segue a estética de diversas outras produções terraplanistas 

com música de fundo demonstrando suspense, recortes de imagens e uma 

legenda fixa, neste caso "faking space" (espaço falso, tradução minha). O vídeo 

busca conduzir o enunciatário a analisar juntamente com o enunciador imagens 

e filmes das viagens espaciais como se eles estivessem descobrindo juntos 

supostos elementos falsos contidos nas imagens. Por meio de setas ou outro 

tipo de identificador que destaque alguma parte do vídeo - aproximada por zoom 

- o enunciador vai levando o enunciatário em uma suposta viagem de 

descoberta. 

O vídeo se utiliza de humor, criando memes com a imagem da Terra 

esférica, colocando-a em diversos cenários que poderiam provocar risos, ou em 

https://fb.watch/5xiO6-Nu9r/
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situações em que o planeta redondo tem seu valor minimizado, como na ponta 

de um anzol ou aparecendo como uma isca para enganar as pessoas. 

Esses elementos são entremeados por reportagens na mídia, tanto em 

em texto quanto em vídeo, que levantariam suspeitas sobre a esfericidade do 

planeta e sobre a atuação das agências espaciais. Grande parte do vídeo não 

tem narração, é conduzido apenas com música e legendas. 

Em alguns momentos do vídeo o enunciador utiliza a manipulação pela 

provocação ao mesmo tempo que passa a incumbência da prova para o 

enunciatário – “se você não acredita no que eu estou dizendo então procure ....” 

(determinado lugar ou determinado termo) 

O vídeo mostra supostas adulterações feitas pela Nasa em imagens, 

filmes e outros materiais desde os primeiros lançamentos de satélites e balões 

não tripulados. As associações se dão ou por alusões a cidades cenográficas ou 

por adulteração digital de imagens. 

A manipulação pela provocação é recorrente no vídeo por meio de 

legendas como: “se você não acredita em mim então procure” ... (determinado 

lugar ou determinado termo) 

Há partes do vídeo em que são incluídos áudios recortados de 

entrevistas, depoimentos de origens não explicadas, sempre com trechos 

recortados. Diversos desses trechos são encontrados em outros vídeos 

terraplanistas. Não há indicação de passagens de tempo ou de mudanças de 

assunto ou de cenário. Tudo acontece de maneira confusa, as imagens 

mostradas não apresentam sequência lógica. Mal se sabe a época ou de que 

viagem espacial o vídeo está falando quando se refere às ações da Nasa. São 

poucas as imagens que têm referencias claras. As referências não importam. A 

ênfase é dada a supostos erros das agências espaciais descobertos pelos 

terraplanistas, a supostas revelações que somente eles conseguiram descobrir. 

O vídeo faz algumas suposições como a de que o número 666 – alusivo ao 

demônio - teria sido encontrado em registros e relatórios das agências espaciais. 

Não faz referência direta, apenas insinua e pergunta: “será que é apenas 

consciência?” 

Em meio a tais supostas revelações, o vídeo faz referências religiosas 

colocando até alguns trechos da Bíblia sobre como Deus amaria os homens, e 

afirmações de que o filho de Deus estaria sendo ameaçado. As menções 

religiosas aparecem no meio se supostas informações científicas ou revelações 

descobertas pelos terraplanistas. São questionados também a gravidade e o 

magnetismo da Terra, mostrando supostos experimentos científicos que 

comprovariam que esses elementos não existem ou não são como os cientistas 

tentam mostrar. As alusões a Deus reaparecem colocando o homem como o 

filho de Deus e que não deve se deixar enganar. 
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Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Semiose hermética 

• Proporcionar a sensação de atuação conjunta entre enunciatário e 

enunciador 

• Sucessão de segredos a serem revelados 

• Humor - memes terraplanistas 

• Manipulação pela provocação 

• Repasse para o enunciatário a busca da prova 

• Falta de referências do que é mostrado 

• Sequências sem ligações entre seus elementos 

• Camuflagem objetivante 

 

14. Top 10  (As dez mais) 
Tema Dez razões para não se acreditar na Nasa 

Postagem 4/3/2019 Análise 12/09/2021 

Mídia video 

Visualizações 1,4 milhão Duração: 20’18” 

Interatividade Curtidas: 11 mil Comentários: 6,5 mil Compartilhamentos: 16 mil 

Link https://fb.watch/5xiQ6RHSU2/  
Descrição O vídeo mostra imagens aleatórias com música ao fundo, indicando 

supostas dez razões pelas quais não se deveria acreditar nos conteúdos 

divulgados pela Nasa. Ao longo de todo o vídeo são mantidos respectivamente 

nas margens superior e inferior o título Top 10 Reasons (as dez principais 

razões, tradução minha) e a legenda porque você não deveria acreditar na Nasa. 

As razões apresentadas são 

✓ A Nasa divulgaria falsas imagens da Terra 
✓ A Nasa usaria realidade virtual para criar cenas artificiais 
✓ A Nasa utilizaria CGI - técnicas de efeitos especiais de cinema – na 

produção de seus vídeos 
✓ Os astronautas flutuando seriam, na realidade, pessoas presas por 

fios 
✓ Nos vídeos da Nasa foram encontradas bolhas de ar no “cenário 

que simularia” o espaço 
✓ Seriam falsas as rotas de queda dos foguetes e a identidade dos 

astronautas 
✓ A viagem à Marte seria cenográfica 
✓ Os astronautas nunca teriam saído da órbita da Terra 
✓ O pouso na Lua teria sido forjado 
✓ O senso comum seria suficiente para mostrar que a Nasa mente 

Análise Uma legenda reforçando a mensagem de que a Nasa mente é mostrada 

o tempo todo alegando que não se pode confiar na agência espacial 

estadunidense. Esse recurso teria como objetivo manter o foco do enunciatário 

no propósito do vídeo utilizando a manipulação pela repetição. 

Para justificar as dez razões defendidas (apresentadas aqui no item 

descrição) o vídeo mostra supostas manipulações de filmes e imagens que a 

Nasa faria utilizando recursos cinematográficos. Também são colocadas 

sequências de recortes de imagens e filmes em uma montagem repleta de 

https://fb.watch/5xiQ6RHSU2/
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lacunas discursivas, em que pouco se consegue enxergar uma sequência lógica 

que leve à conclusão proposta pelo vídeo ou a qualquer outra conclusão. 

O vídeo mostra imagens de reportagens sobre o avanço da realidade 

virtual e logo em seguida imagens de treinamentos de astronautas feitos pela 

agência espacial europeia (e não a Nasa), indicando que ali seriam utilizados 

elementos de realidade virtual. Não há um discurso claro mostrando dados, fatos 

e correlações, mesmo que falsos. São jogos de imagens e ilustrações 

acompanhadas por um discurso que identificaria onde estariam as supostas 

fraudes da Nasa. É um jogo constante de imagens e supostas montagens 

apontado a "fraude" x a "imagem real", sem necessariamente que as 

comparações sejam da mesma época ou do mesmo local. É possível notar 

similaridades, nas imagens, mas não são demonstradas evidências do que o 

vídeo propõe, apenas suposições. 

O vídeo tenta induzir o enunciatário a acreditar que que supostas 

imagens da Terra captadas por amadores seriam muito mais críveis do que as 

capturadas pela Nasa. Que astronautas estariam presos a fios em treinamentos 

de gravidade zero ao comparar as poses dos astronautas nos treinamentos a 

poses de atores em filmes em que foram utilizados efeitos especiais. 

Assim como no vídeo número dois em que se busca convencer de que 

haveria um rato na parte externa da space X, este vídeo busca induzir que o 

enunciatário veja supostas bolhas em cenas de astronautas flutuando na parte 

externa das naves espaciais. Compara as cenas a treinamentos de astronautas 

feitos em piscinas com as viagens espaciais, tentando fazer o enunciatário 

duvidar se a cena no espaço seria real ou uma montagem a partir de imagens 

captadas na piscina. 

Em um outro trecho, o vídeo tenta explicar que a rota inclinada dos 

foguetes seria porque eles não teriam ultrapassado o suposto domo que cobriria 

a Terra. Associa a queda no mar dos foguetes que retornam à Terra ao mistério 

do triângulo das Bermudas. 

O vídeo traz cenas presentes também em outras produções 

terraplanistas, como as que alegam que o acidente do ônibus espacial 

estadunidense Challenger - ocorrido em 1986 matando todos os seus tripulantes 

- teria sido uma farsa. Os astronautas não teriam morrido e estariam trabalhando 

em universidades, doutrinando estudantes e utilizando identidades falsas. O 

vídeo prossegue mostrando imagens de Marte ao lado de imagens de locais 

inóspitos da Terra que supostamente teriam servido de cenário para "farsas" 

cenográficas. 

O vídeo utiliza trechos de entrevistas de astronautas sobre missões 

próximas da Terra misturadas com animações, buscando afirmar que nenhuma 

missão espacial teria realmente saído da órbita da Terra.  São utilizadas diversas 
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montagens para tentar justificar as razões defendidas pelo vídeo. Recortes de 

entrevistas que podem levar a dúvidas sobre o homem ter pisado na Lua são 

entremeados por trechos de palestras de teraplanistas explicando supostos 

jogos de sombra e luz que provariam que a ida do homem à Lua teria sido 

simulada.  Em diversos trechos uma narração entra repentinamente com um 

jogo confuso de palavras, afirmando sem afirmar e “dividindo” a 

responsabilidade da interpretação com o enunciatário: “eu não estou dizendo 

que é, mas você também não consegue dizer que não é”. 

O vídeo prossegue argumentando que o bom senso do cidadão comum 

já seria suficiente para compreender a “farsa da Nasa”, sobrepondo elementos 

da manipulação pela sedução com manipulação pela provocação como se o 

discurso fosse uma sobreposição de camadas. Termina com mais jogos de 

palavras dizendo que, se por um lado, “não afirma que a estrutura e o trabalho 

da Nasa sejam falsos”, por outro lembra “que eles nunca teriam logrado êxito”. 

Que as viagens espaciais teriam sido encenadas tentando manter a “reputação 

dos cientistas”. Para justificar essa “desconfiança” transmitem parte de uma 

cena em que o astronauta Neil Armstrong – primeiro homem a pisar na Lua, em 

1969 - teria se recusado a jurar sobre a Bíblia que teria realizado esse ato. 

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Sugestionamento 

• Manipulação pela provocação 

• Manipulação pela sedução 

• Recortes e montagens 

• Frases sem conexão entre si 

• Semiose hermética 

• Associação entre elementos dissociados 

• Comparações sem parâmetros 

• Suposições e indefinições  

• Desacreditar o oponente 

• Alternância entre o dito não dito 

• Redução da capacidade técnica do oponente 

• Recortes impedindo o enunciatário de ver o fato como um todo 

• Indução à conclusão por suposição 

 

15. Example VFX (Exemplo VFX) 
Tema Nasa criando “cidade cenográfica” referente à viagem à Lua 

Postagem 9/01/2019 Análise 14/09/2021 

Mídia video 

Visualizações 203 mil Duração: 4’34” 

Interatividade Curtidas: 2 mil Comentários:1,1 mil Compartilhamentos: 4,1 mil 

Link https://fb.watch/5xjeirPvhv/  

https://fb.watch/5xjeirPvhv/
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Descrição Sucessão de imagens incialmente em velocidade acelerada, logo 

substituída pela velocidade normal. As imagens mostram um suposto exemplo 

de como a Nasa teria criado cenograficamente as imagens que divulga como 

sendo de viagens espaciais. Faz comparações entre o orçamento da Nasa e o 

quanto supostamente custariam tais montagens cenográficas, deixando no ar a 

diferença desses valores e o que seria feito com o dinheiro que “teria sobrado”. 

O vídeo não tem narração. As imagens inicialmente são colocadas sob o título 

"An example of how Nasa fake everyting with VFX/CGI (Um exemplo de como a 

Nasa falsifica tudo utilizanod VFX/CGI, tradução minha). VFX e CGI são técnicas 

cinematográficas de edição e efeitos especiais. Sob as imagens, há a legenda 

fixa: movie budget 59M USD. Nasa spent 19B USD early (orçamento do filme 59 

milhões de dólares. Nasa gasta 19 bilhões de dólares por ano, tradução minha). 

Análise O vídeo busca comparar os resultados de técnicas utilizadas pelas 

produções cinematográficas com as imagens divulgadas pela Nasa, criando 

uma suposta história por trás das viagens espaciais. Reúne recortes e 

montagens para estruturar o discurso (as mesmas técnicas que acusa a Nasa 

de utilizar para falsificar seu conteúdo), fazendo supostas equivalências sem 

qualquer fonte comprobatória. Busca incitar no enunciatário à desconfiança de 

que todo o conteúdo divulgado pelas agências espaciais teria sido feito a partir 

de montagens e cenografia. 

No final do vídeo, quando o orçamento da Nasa e o suposto orçamento 

de um filme são comparados, surge a pergunta sobre quantos filmes com 

informações falsas poderiam ser produzidos com o orçamento anual da Nasa. 

Compara o orçamento da Nasa com o de outras agências espaciais, mostrando 

que o montante de recursos da Nasa é cerca de oito vezes maior que a média 

das maiores agências espaciais do mundo. 

Principais 
Elementos 
Discursivos 

• Informações incompletas 

• Comparações de elementos incomparáveis 

• Sugestionamento 
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ANEXO - Imagens das postagens 

Todas as imagens foram extraídas da página @FlatEartStationary do Facebook e se 

referem às postagens relacionadas na Tabela 2 e no Apêndica 

 

  

 

Figura 38 - Imagem referente à postagem 02 

Figura 37 -  Imagem  referente à postagem 01 



187 

 

 

 

Figura 39 - Imagem referente à postagem 03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Imagem referente à postagem 04 
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Figura 41 - Imagem   referente à postagem 05 

 

 

 

Figura 42 - Imagem  referente à postagem 06 
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Figura 43 - Imagem referente à postagem 07 

 

Figura 44 - Imagem   referente à postagem 08 
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Figura 45 – Imagem  referente à postagem 09 

 

Figura 46 - Imagem referente à postagem 10 
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Figura 47 - Imagem  referente à postagem 11 

 

 

Figura 48 - Imagem   referente à postagem 12 
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Figura 49 - Imagem  referente à postagem 13 

 

 

Figura 50 - Imagem  referente à postagem 14 
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Figura 51 - Imagem   referente à postagem 15 

 

 

 


