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As conspirações e suas teorias
A capacidade de separar o joio do trigo está muito ameaçada

Por Murillo de Aragão Atualizado em 22 jul 2022, 13h23 - Publicado em 24 jul 2022, 08h00



MURILLO DE ARAGÃO
Por Murillo de Aragão

A política é um terreno fértil para a criação das chamadas “teorias da conspiração”. Para abordar o tema, cabe
explicar que uma teoria da conspiração é, basicamente, uma afirmação hipotética de que pessoas ou instituições
estariam tramando algo contra as regras estabelecidas.

Ou, ainda na esteira da conspiração, negar ter ocorrido um fato que realmente ocorreu. Por exemplo, negar que
o homem foi à Lua sob o argumento de que a radiação solar teria impedido a sobrevivência dos astronautas. Em
meio à Guerra Fria, essa teoria partia do pressuposto de que existia então uma intenção deliberada de enganar o
mundo acerca das potencialidades tecnológicas americanas.
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Geralmente, as hipóteses de conspiração são construídas a partir de pedaços de verdade com ingredientes falsos José Cruz/Agência Brasil
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As conspirações e suas teorias servem para criar pânico, gerar reações, mudar ou consolidar situações. As
conspirações e suas teorias começam a ficar sérias quando elas são justificadas por prenúncios de atitudes ou
por atitudes que, de fato, terminam por confirmá-las. A invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, é um
exemplo de teoria da conspiração que se materializou em danos graves ao sistema democrático americano e na
morte de cinco pessoas, além de dezenas de feridos.

Ao darmos curso a teorias da conspiração, entramos no modo “crise”, que pode nos levar a situações críticas e
até mesmo a tragédias fatais. O que fazer? A maioria das pessoas tende a desconfiar de teorias da conspiração. O
que, de modo geral, é bom. Mas, como vivemos tempos de inundação de informações, a boa informação anda
escassa e a capacidade de separar o joio do trigo tem estado muito ameaçada.

“As elites parecem hipnotizadas e não reagem em
favor das instituições e do respeito às regras”

Hoje, correm soltas algumas teorias da conspiração. Uma delas se refere à possibilidade de manipulação das
urnas eletrônicas em outubro. Outra é a de que, a partir de uma convulsão social, as eleições poderiam ser
adiadas. Uma terceira teoria da conspiração dá conta de que todas as pesquisas eleitorais são adulteradas.

Geralmente, as hipóteses de conspiração são construídas a partir de pedaços de verdade com ingredientes falsos.
O que fazer? O primeiro passo é entender a realidade posta. Hoje, a polarização na política pode degringolar em
violência explícita, já que em ambos os polos existem pessoas suficientemente sem miolos para fazer uma
besteira.

O segundo passo é reconhecer que as conspirações estão derrubando o valor de nossos ativos e,
consequentemente, afetando renda, emprego, impostos e divisas. A perda de valor nos afasta do caminho que
poderia tanto reduzir a desigualdade existente em nosso país quanto deslanchar o desenvolvimento econômico e
social.

O terceiro ponto a considerar é que nossas elites parecem hipnotizadas por essas teorias e não reagem em favor
das instituições e do respeito às regras. O quarto ponto é que, de lado a lado, está faltando equilíbrio para as
disputas dentro dos limites legais e constitucionais.

Por fim, a mensagem fundamental aqui é a de que devemos proteger o processo de construção de nossas
instituições. Para tal, é preciso respeitar as regras e ter responsabilidade. E, sobretudo, reconhecer quanto as
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teorias da conspiração são perigosas e podem ser desastrosas ao país.
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■ Superior Tribunal Militar: Forças Armadas vão garantir eleições legítimas

■ Freixo lança candidatura celebrando união, mas com racha na aliança

■ Renan decide boicotar convenção que deve con�rmar candidatura de Tebet

Saúde

Cientistas descobrem onde começou a pandemia da Covid-19

Política

Pesquisa: rejeição a Lula e Bolsonaro traz boa notícia para um deles

Política

Novo Datafolha mostra gol de Lula em Bolsonaro que pode decidir jogo

Política

Nova pesquisa revela uma vantagem esmagadora para Lula

Brasil

A ‘pesquisa’ em que Lula tem 80% contra 20% de Bolsonaro
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Receitas Modernas

Nutricionista revela como queimar gordura abdominal
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Implantes Dentários | Links Patrocinados

Aqui está o custo de um Implante Dentário Bucal Completo em Rio
Preto.

patrocinado

PUBLICIDADE

1 conteúdo restante. Assine agora »
Já é assinante? Entre aqui. x

http://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2799/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/eleicoes-2022
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/politica
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/urnas-eletronicas
https://veja.abril.com.br/saude/cientistas-descobrem-onde-comecou-a-pandemia-da-covid-19/
https://veja.abril.com.br/coluna/matheus-leitao/pesquisa-rejeicao-a-lula-e-bolsonaro-traz-boa-noticia-para-um-deles/
https://veja.abril.com.br/coluna/matheus-leitao/novo-datafolha-mostra-gol-de-lula-em-bolsonaro-que-pode-decidir-jogo/
https://veja.abril.com.br/coluna/matheus-leitao/nova-pesquisa-revela-uma-vantagem-esmagadora-para-lula/
https://veja.abril.com.br/coluna/virou-viral/a-pesquisa-em-que-lula-tem-80-contra-20-de-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/politica/superior-tribunal-militar-forcas-armadas-vao-garantir-eleicoes-legitimas/
https://veja.abril.com.br/politica/freixo-lanca-candidatura-celebrando-uniao-mas-com-base-rachada/
https://veja.abril.com.br/politica/renan-decide-boicotar-convencao-que-deve-confirmar-candidatura-de-tebet/
https://www.outbrain.com/what-is/default/pt
https://vip.receitasmodernas.com/quizz-unisex-out/?utm_source=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=DesktopADV&src=desktop|adv|out|&obOrigUrl=true
https://trck.tracking505.com/4103d084-b6c1-4065-82f9-12e59f2358ae?campaign_id=00bb54a1c960fb7c4adb89d0b7c7c191e4&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=002d57273b426acfacf0e08c6107f308f9&ad_title=Aqui+est%C3%A1+o+custo+de+um+Implante+Dent%C3%A1rio+Bucal+Completo+em+%24%7Bcity%7D%24.&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=002d57273b426acfacf0e08c6107f308f9&time_stamp=$time_stamp$&cpc=$cpc$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true


Notícias Brasil | T 5
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