
 

 

Semana 01 – março 
Professora Lúcia 

 
Leia com atenção o texto a seguir. 
 

É o fim do mundo 
 

O sobrevivencialismo, a prática de se preparar para o colapso da civilização, em geral, evoca certa 
imagem: o ermitão com seu chapéu de papel-alumínio, o histérico com o estoque de feijão, o catastrofista 
religioso. Contudo, nos últimos anos, a prática se expandiu para localidades mais abastadas, estabelecendo-se 
no Vale do Silício e em Nova Iorque, entre executivos de tecnologia e gestores de hedge fund e seus pares da 
área econômica. 

Como a preocupação com o apocalipse veio a florescer no Vale do Silício, um lugar conhecido pela pródiga 
confiança em sua capacidade de mudar o mundo para melhor? 

Em grupos privados de Facebook, sobrevivencialistas ricos trocam dicas sobre máscaras de gás, bunkers e 
locais protegidos dos efeitos da mudança climática. Um diretor de uma empresa de investimentos, membro de 
um desses grupos, me disse: “Tenho sempre um helicóptero com o tanque cheio, e um bunker com sistema de 
filtragem de ar.” Seus preparativos provavelmente o posicionam num ponto “extremo” em relação aos colegas, 
disse, mas acrescentou: “Muitos amigos meus aderiram a armas, motos e moedas de ouro. Hoje em dia esse 
lance não é mais tão raro.” 

Esses impulsos não são tão contraditórios quanto parecem. Roy Bahat, diretor do Bloomberg Beta, uma 
empresa de capital de risco baseada em São Francisco, acredita que a área da tecnologia costuma recompensar 
a capacidade de imaginar futuros radicalmente diferentes. “Quando você faz isso, é bem comum levar as coisas 
ao extremos o que conduz às utopias e distopias”, disse. Isso tanto pode inspirar um otimismo radical – como o 
do movimento criogênico, que defende o congelamento de corpos após a morte, na esperança de que a ciência 
um dia consiga revivê-los – como cenários sombrios. Tim Chang, diretor-geral que já está de mala feita, disse”: 
Meu atual estado de espírito oscila entre o otimismo e o puro terror”. 

Uma pesquisa encomendada pelo National Geographic constatou que 40% dos americanos acreditam que 
investir na armazenagem de mantimentos ou na construção de um abrigo nuclear era melhor que contratar um 
plano de aposentadoria privado. Na internet, as discussões dos sobrevivencialistas vão do coloquial (Guia de 
Preparação para Mães em Caso de Agitação Civil) ao soturno (como comer um pinheiro para sobreviver). 

OSNOS, Evan. É o fim do mundo. Revista Piauí, 127, abril de 2017. (Texto adaptado) 
 

hedge fund = tipo de fundo de investimento privado. 
bunker = abrigo, esconderijo, lugar de refúgio anticatástrofes. 
 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO:  

A partir da leitura do texto, redija um RELATO, em primeira pessoa, imaginando sua vida como 
sobrevivente, no Brasil, após uma grande catástrofe que levou o mundo, tal como você o conheceu, a seu fim. 
Relate, ainda, como você teria conseguido sobreviver. 
 
 


