
Introdução

A ideia de que nada na história acontece por acaso, de que nada é 
exatamente o que parece à primeira vista, de que tudo o que acontece 
resulta dos conluios secretos de grupos de pessoas malévolos que 
tudo manipulam dos bastidores, é tão antiga como a própria história. 
Mas, na opinião de muitos, as teorias da conspiração parecem estar 
a tornar-se mais populares e a ganhar terreno no século xxi, impul-
sionadas pela expansão da Internet e das redes sociais — ao mesmo 
tempo que se assiste ao declínio da influência dos tradicionais guar-
diões da opinião, como editores de jornais e de livros —, e encoraja-
das pela cada vez maior incerteza em torno da verdade e da falsidade, 
associada ao perverso conceito de «factos alternativos».1

Há muitos anos, o intelectual liberal americano Richard  Hofstadter 
referiu-se às teorias da conspiração no seu célebre artigo «The 
 Paranoid Style in American Politics», inicialmente publicado na 
Harper’s Magazine, na edição de novembro de 1964. Hofstadter dei-
xou claro que não via nos teóricos da conspiração perturbações do 
foro psíquico. Em vez disso, escreveu: «Chamo-lhe estilo paranoico 
porque nenhuma outra palavra evoca adequadamente o espírito de 
intenso exagero, desconfiança e fantasia conspiratória que tenho em 
mente.» Não se tratava, claro, de nada de novo: remontava a textos 
sobre grupos como a Maçonaria ou os Illuminati no século xviii. Mas 
ressurgira no século xx, em particular na forma do macarthismo, após 
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a Segunda Guerra Mundial. A visão distorcida do senador McCarthy 
de comunistas clandestinos em todos os cantos da sociedade ameri-
cana foi um exemplo clássico do estilo paranoico, com as suas visões 
de um inimigo perverso, oculto, a manipular os acontecimentos para 
minar a ordem social e política. Hofstader prosseguia:

Ao contrário de nós, o inimigo não se encontra prisioneiro do 
vasto mecanismo da história, ele é vítima do seu passado, desejos e 
limitações. Condiciona, fabrica, na verdade, o mecanismo da histó-
ria, ou tenta desviar a história do seu curso normal, de uma forma 
perversa. Provoca crises, inicia corridas aos bancos, causa depres-
sões económicas, fabrica desastres, e depois regozija-se e lucra 
com a miséria que originou. A interpretação paranoica da história 
é claramente pessoal: os acontecimentos decisivos não são encara-
dos como parte do curso da história, mas como consequências da 
vontade de alguém.

A escrita paranoica revelava, segundo Hofstader, um surpreen-
dente nível de pedantismo e pseudointelectualidade. «Um dos aspe-
tos impressionantes da literatura paranoica», escreveu, «é o contraste 
entre as suas conclusões fantasiosas e uma quase tocante preocupa-
ção com a factualidade. Empreende esforços heroicos para encontrar 
indícios que provem que o inacreditável é a única coisa em que se 
pode acreditar.»

Desde o tempo em que Hofstader escreveu, e sobretudo desde a 
viragem do século, o princípio em que se baseava o seu ensaio — o 
de que o discurso público, em geral, e a retórica política, em parti-
cular, assentavam num conjunto partilhado de valores liberais que 
corporizavam a racionalidade e rejeitavam a ideia de que havia for-
ças ocultas por trás de todos os acontecimentos políticos importantes 
— parece, na opinião de muitos comentadores, ter sido ultrapassada 
pelos acontecimentos. Como Joseph Uscinski, um proeminente aca-
démico contemporâneo da mesma área de especialidade, observou, 
as teorias da conspiração

tornaram-se um traço característico do início do século xxi. As teo-
rias da conspiração têm dominado o discurso das elites em muitas 
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partes do mundo e tornaram-se a palavra de ordem dos principais 
movimentos políticos […] A Internet, outrora exaltada como um ins-
trumento de democracia, foi usada para manipular as massas — para 
obtenção de lucro ou poder — com notícias falsas que consistem 
sobretudo em teorias da conspiração sem correspondência na reali-
dade […] A nossa cultura está inundada de teorias da conspiração.2 

Em nenhum domínio o alastrar das teorias da conspiração e os 
«factos alternativos» se tornaram mais óbvios do que nas leituras 
revisionistas da história do Terceiro Reich. Teorias da conspiração há 
muito desacreditadas ganharam novo fôlego, alegadamente suporta-
das por provas recém-descobertas e por novos ângulos de investiga-
ção. No centro do mundo das teorias da conspiração encontra-se a 
figura de Adolf Hitler. «Qualquer pessoa que aprecie uma boa teoria 
da conspiração já terá certamente ouvido uma série delas a respeito 
de Hitler», como observou recentemente um estudante de jorna-
lismo.3 Com efeito, Hitler está quase sempre presente nos debates 
online sobre os mais variados temas. Já em 1990 o escritor ameri-
cano Mike Godwin propôs o que ficaria conhecido como «Lei de 
Godwin»: que quanto mais uma discussão dura, mais provável é que 
Hitler seja mencionado, altura em que por norma, mas não sempre, a 
referida discussão chega ao fim. Em 2012, o termo havia até entrado 
nos sagrados salões linguísticos do Oxford English Dictionary. 
As comparações com Hitler são comuns, especialmente no mundo 
da política, onde é quase uma regra de etiqueta comparar alguém 
que se reprove ao ditador nazi, a começar por Donald Trump. Porquê 
Hitler? Como escreveu Alec Ryrie na sua história do ateísmo e do 
agnosticismo:

A figura moral mais poderosa da cultura ocidental é Adolf Hitler. 
Elogiá-lo é tão monstruoso como outrora teria sido denegrir Jesus. 
Ele tornou-se o ponto de referência fixo através do qual definimos 
o mal […] o nazismo, quase sozinho na nossa cultura relativista, é 
um padrão absoluto: um ponto onde a discussão termina, porque se 
é bom ou mau é algo que não está sujeito a debate […] o nazismo 
transpôs a barreira que separa os acontecimentos históricos das ver-
dades intemporais.4 
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Diz-se muitas vezes que um aspeto fundamental das teorias da 
conspiração é uma forte tendência para dividir o mundo entre o bem 
e o mal, e quem poderá ser mais malvado do que Hitler?

Porém, estas considerações merecem alguma reserva. Na prá-
tica, as crenças descritas por Ryrie não são exatamente univer-
sais. Há quem, apesar de tudo o que se sabe sobre Hitler, conserve 
uma forte admiração pelo líder nazi, e é mais do que provável 
que tais pessoas apoiem teorias da conspiração, incluindo a nega-
ção do  Holocausto (que passa por acreditar que a «verdade» sobre 
o  Holocausto — que tal nunca aconteceu — foi sistematicamente 
suprimida por académicos e jornalistas de todo o mundo desde os 
anos 40 do século passado, em virtude de uma conspiração global 
de elites judaicas). outros conspiradores, como veremos, desde os 
que acreditam que o mundo foi, e continua a ser, visitado por seres 
alienígenas vindos do espaço, até àqueles que acreditam que a his-
tória humana foi governada por forças ocultas sobrenaturais, envol-
vem Hitler nas suas teorias para as tornar interessantes aos olhos 
dos não-crentes, ou para reforçar as suas alegações associando-as a 
esta infame figura histórica. A vincada oposição entre o bem e o mal 
que alguns apontaram como característica das teorias da conspiração 
revela-se muitas vezes mais complexa e mais ambivalente do que 
julgaríamos à partida.

As teorias da conspiração, como estes exemplos começam a suge-
rir, não são todas iguais. os estudiosos desta matéria dividem-nas 
em tipos diferentes. Existem duas variantes principais. Primeiro, há 
a teoria da conspiração sistémica, em que uma única entidade cons-
piratória leva a cabo um vasto leque de atividades com o objetivo 
de controlar um país, uma região ou até o mundo inteiro. Frequente-
mente, de acordo com a teoria, a conspiração é maquinada ao longo 
de muito tempo, séculos, até, e cobre uma vasta área geográfica, 
quase o mundo inteiro, em alguns casos, propagada e perpetuada 
por alguma espécie de organização universal como os Illuminati, 
a Maçonaria, os comunistas, ou um grupo racial ou religioso, como 
os judeus. Em segundo lugar, há a teoria da conspiração por trás de 
um acontecimento, em que um grupo organizado secreto arquiteta 
um único acontecimento, como o assassínio do presidente John F. 
Kennedy, ou a simulação da chegada de humanos à Lua. Neste caso, 
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