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Palestra Bônus: Os Agroglifos no Brasil

 Neste módulo, que será um complemento ao curso o Mundo dos Agroglifos, de Newton Rampasso, o mais conhecido 
pesquisador ufólogo brasileiro, A. J. Gevaerd, mostrará todos casos de agroglifos ocorridos no Brasil, que investigou 
pessoalmente e in loco. Apresentará a progressão do fenômeno, que aqui foi muito mais intensa do que na Inglaterra e 
outros países europeus, e exibirá todos os filmes que fez de helicóptero e com drones dos agroglifos brasileiros.

Neste módulo o palestrante mostrará como os agroglifos passaram a se alastrar por toda a Grã-Bretanha, alcançando 
Escócia, País de Gales, Irlanda e, em seguida, chegando gradualmente a mais de países europeus. Já no final da década 
de 80 e na de 90 o fenômeno dos agroglifos já era registrado também na Rússia, Estados Unidos, Canadá, alguns países 
da Ásia etc. No Brasil os casos passaram a ocorrer em novembro de 2008 e se concentraram em Santa Catarina e Paraná.
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 Tentativas de Entendimento do Fenômeno 

Como são e o que significam os agroglifos? Há alguma explicação para seu surgimento ter ocorrido e se concentrado em 
Wiltshire e então se espalhado pelo mundo? Por que os casos se concentram em países do Hemisfério Norte? Por que o 
Brasil, que tanto contribui com seu pioneirismo para a Ufologia Mundial, só recebeu agroglifos no final de 2008, quase 
40 anos após o fenômeno surgir? Tem procedência a ideia de que o aparecimento dos agroglifos em Wiltshire tenha a 
ver com sua elevada militarização? Ou ainda por que teria sido em Wiltshire que surgiram as primeiras fazendas do 
planeta? 
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Os Casos de 2020

O palestrante pesquisou todos os agroglifos registrados neste ano, cerca de 12, sendo alguns gigantescos e belíssimos, e 
também desmistificou pelo menos o dobro disso de figura falsas, criadas pelos chamados circlemakers. Newton 
Rampasso mostrará as diferenças entre os casos legítimos e os fabricados, visitando as figuras e discutindo como se 
pesquisa o fenômeno dos agroglifos, uma tarefa a ser eminentemente in loco, como ele próprio faz. 
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Esta programação pode sofrer alteração em caso de força maior e sem aviso prévio.

Curso O Mundo dos Agroglifos e sua Investigação 
Ministrantes: Newton Rampasso e A. J. Gevaerd 

Módulo 1

Saiba neste módulo como, quando e onde começaram os primeiros registros de agroglifos na Inglaterra, com imagens e 
tentativas de entendimento das primeiras figuras. Elas se concentram em Wiltshire, onde também estão alguns dos mais 
impressionantes monumentos megalíticos europeus, como Stonehenge e Avebury. As primeiras ocorrências do 
fenômeno se deram no final dos anos 70 e começo dos anos 80, impactando profundamente a Ufologia Inglesa e 
causando perplexidade em autoridades, cientistas e militares do país.

Agroglifos se Espalham Pelo Mundo

19 de setembro, das 09:00 às 19:00

Os Primeiros Casos de Agroglifos
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