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“On a holiday, for many miles 

Looking for a place to stay 

Near some friendly star, he found this mote 

And now we wonder 

How could this so great turn so shitty 

Ended up in army crates” 

“Motorway to Roswell”- Frank Black 
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RESUMO 

 

 

 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a representação ficcional das teorias da 

conspiração feitas pela série americana Arquivo X, que foi ao ar entre 1993 e 2002, 

sendo revivida para duas temporadas em 2016 e 2018. Identificamos uma cultura 

dedicada em produzir teorias da conspiração emergente desde a década de 1960, a qual 

chamamos de “cultura da conspiração”. Esta cultura é transformada ao decorrer das 

décadas de acordo com mudanças epistemológicas ocorridas na sociedade; buscamos 

analisar essas mudanças através da representação ficcional delas feita no universo da 

série, que negocia representações reais e fantasiosas ao representar instituições do 

mundo real sob ótica das teorias da conspiração. Argumentamos que ao representar um 

discurso anti-institucional, Arquivo X é uma valiosa oportunidade para entender a 

forma como hierarquias do conhecimento passam a ser estruturadas em períodos de 

crise epistemológica. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This dissertation aims to analyse the fictional representation of conspiracy theories in 

the american TV series The X-Files, aired between 1993 and 2002, revived for two 

season in 2016 and 2018. We identify a culture dedicated in producing conspiracy 

theories, emerging since the 60s. We call it "conspiracy culture". This culture is 

transformed from decade to decade according to epistemic changes that happened in 

society; we seek to analyse this changes using their fictional representation performed 

by The X-Files universe, which directly exchanges real and fictional representations, 

showing real world institutions with under the eyes of conspiracy theories. We argue 

that, representing a anti-institution speech, The X-Files is a valuable opportunity to 

understand how knowledge hierarchies are structured in times of epistemic crisis. 
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“No matter how paranoid you are, you can never be paranoid enough” 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 10 de setembro de 1993, foi ao ar o primeiro episódio do drama Arquivo X 

no canal americano Fox. Em uma complexa narrativa que misturava casos semanais 

com enredos seriais que duravam anos, a série misturava os gêneros policial, horror e 

ficção científica, contando a história da divisão fictícia do FBI que carrega o nome da 

série e dos dois detetives encarregados dela: Fox Mulder (David Duchovny) e Dana 

Scully (Gillian Anderson). Gozando de enorme sucesso comercial, a exibição original 

da série durou 9 temporadas, que atraíam dezenas de milhões de espectadores todas as 

semanas; com a franquia ainda se expandindo para 2 longa metragens de grande 

orçamento, vídeo games, quadrinhos, spin-offs e um revival que rendeu mais duas 

temporadas em 2016 e 2018. 

 Apesar de ter temporadas no novo milênio, Arquivo X foi essencialmente um 

produto da sua época, capturando o espírito dos anos 90 tanto na estrutura serial baseada 

em monstro da semana quanto nos objetos culturais que a série buscou abordar. Na 

divisão, os agentes investigavam casos que não foram resolvidos por outros setores do 

FBI pela falta de explicação lógica. Esses tais “mistérios não-solucionados” envolviam 

quase sempre o paranormal, seja no longo arco principal da série, que falava de uma 

conspiração do governo americano para esconder a existência de extraterrestres, ou nas 

histórias semanais onde fantasmas, mutantes, psíquicos, projetos secretos envolvendo 

organizações obscuras e outros fenômenos inexplicáveis eram investigados pelos 

agentes. 

 Em comum a larga parte dessas histórias: o acobertamento dos fenômenos 

paranormais por instituições governamentais ou empresariais. Simbolizado pelos 

famosos mottos “I Want to Believe” e “The Truth is Out There”, os agentes não só 

buscavam solucionar mistérios, mas lutavam contra uma teia de conspirações que 

constantemente os afastava da tal “verdade” que eles tanto buscavam expor nas suas 

investigações. Dessa forma, ficava claro o principal tema da série: teorias da 

conspiração. Arquivo X não só era repetidamente estruturado como uma clássica 

narrativa de conspiração, mas buscava ativamente ficcionalizar a chamada “cultura da 

conspiração” (KNIGHT, 2001) que se solidificou na segunda metade do século XX e, 

no mundo pós-Guerra Fria que a série é situada, ascendeu para a cultura popular. 
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 Teorias da conspiração, identificáveis até mesmo na Revolução Francesa, onde 

já se mencionava supostos grupos secretos como o Iluminatti (AZARIAS, 2015), são 

profundamente ressignificadas na modernidade, em um mundo configurado com 

ciência, governo, política, medicina e imprensa como detentoras da autoridade de 

definir o que é “verdade”. É nesta relação do indivíduo moderno com suas instituições 

que estão as explicações para a ascensão do fenômeno das teorias da conspiração, que 

pela segunda metade do Século XX, em um mundo cada vez mais midiatizado, já 

faziam parte da cultura popular com por exemplo teorias sobre um segundo atirador no 

assassinato do presidente John Kennedy, o famoso caso ufológico em Roswell e a 

suposta fraude da chegada do homem à lua.  

 Os anos 90 são a década onde a cultura da conspiração chega no mainstream, 

parte integral do espírito de época no ocidente. O fim da Guerra Fria representava o fim 

de um bode expiatório soviético, usado muitas vezes para justificar ações institucionais 

como patriotas, com o medo do comunismo constantemente usado para blindar 

instituições públicas e justificar ações arbitrárias a favor de posições dominantes 

(LIEBEL 2017). Soma-se isso ao fato de que a imprensa ocidental, especialmente após 

o Caso Watergate, cada vez mais obtinha lucros de coberturas sensacionalistas de 

escândalos de corrupção, casos de violência ou de disfunção, (SOUKUP, 2002) e o 

momento cultural ocidental muda de patriótico para anti-público, não coincidentemente 

no mesmo período de agressiva mudança econômica: teorias da conspiração na 

modernidade são consequência direta do enfraquecimento de suas instituições essenciais 

em um mercado neoliberal descentralizador. 

 O interesse popular pela cultura da conspiração é refletido por grandes 

produções do entretenimento que passam a abordar o tema: o cineasta Oliver Stone 

lança JFK (1991) e Nixon (1995), deliberando sobre ambos casos; o popular Men in 

Black (1997) fala do acobertamento da existência de alienígenas, Enemy of State (1998) 

fala de vigilância secreta da NSA. O indivíduo moderno é questionador, construindo sua 

sensação de autonomia pela dúvida e pela crítica (NICOLAS, 2016), algo bem 

exemplificado não só pela “busca pela verdade” de Mulder e Scully, mas pela crise 

existencial de populares filmes da época como Fight Club (1999), The Matrix (1999) e 

The Truman Show (1998), também histórias sobre o ethos questionador. Era a hora e o 

lugar para teorias da conspiração e Arquivo X veio ao ar justamente em 1993, contendo 

longas temporadas de 23-25 episódios que semanalmente ficcionalizavam teorias da 
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conspiração, mostrando para grandes audiências um universo fantasioso onde todas elas 

eram comprovadamente reais. 

 No universo ficcional de Arquivo X, cada instituição já está comprometida com 

alguma forma de corrupção orquestrada por forças ocultas; apenas alguns indivíduos 

morais e questionadores, como os dois personagens principais, são dignos de confiança. 

Seus superiores no FBI, outras agências americanas como NSA e FEMA, órgãos 

públicos ou privados, imprensa tradicional, médicos e cientistas estão em grande parte 

sob acordo em algum nível com os agentes obscuros por trás conspirações que 

avassalam a série. A série sugere um mundo onde nada pode ser confiado e apesar de 

engajarmos com a emulação de subversão dos personagens principais, os desfechos 

constantemente frustrantes e negativos da busca deles pela verdade não sugerem 

nenhuma alternativa para contornar esta crise. Justamente as acusações de “não chegar 

em lugar nenhum” foram frequentes durante a perda de audiência da série, cancelada em 

2002 na sua nona temporada. 

 14 anos depois, Arquivo X volta ao ar, com a primeira temporada do seu revival 

indo ao ar em janeiro de 2016. Neste intervalo, a cultura da conspiração, embora ainda 

considerada conhecimento estigmatizado (BARKUN, 2016) pelas instituições 

detentoras do saber, ascendeu para tornar-se parte crucial de um imaginário político 

peculiarmente conservador, que cada vez mais tem uma relação turbulenta com estas 

mesmas instituições. Em um esquete do comediante americano Stephen Colbert, em 

outubro de 2005, o termo Truthiness foi usado para descrever a cada vez mais constante 

afirmação de fatos baseados em apenas intuição dos indivíduos, rejeitando evidência, 

lógica e verificação (COOKE, 2017). Truthiness foi eleita a palavra do ano pela 

American Dialect Society e pelo dicionário Merriam-Webster1 em respectivamente 

2005 e 2006, anos onde argumentos persuasivos foram fortemente associados a invasão 

dos Estados Unidos ao Iraque. 10 anos depois, após a turbulenta eleição presidencial 

que culminou na posse de Donald Trump como presidente americano, Post Truth foi 

eleita a palavra do ano pelo dicionário de Oxford2, com teóricos chegando a afirmar que 

estamos vivendo uma era da pós-verdade, na qual “indivíduos estão mais propensos a 

acreditar em informação que apela para emoções ou crenças pessoais, se opondo a 

procurar e aceitar informação baseada em fatos objetivos” (COOKE, 2017, p. 212). A 

 
1 https://www.cbsnews.com/news/the-word-of-the-year-truthiness/ Acesso: 28/11/2018 
2 https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 Acesso: 28/11/2018 

https://www.cbsnews.com/news/the-word-of-the-year-truthiness/
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
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legitimação de argumentos emotivos no debate político tem em tudo a ver com a perda 

da legitimação dos argumentos “racionais”, ou melhor, “institucionais”, atrelados aos 

pilares da modernidade que começam a colapsar em um mundo pós-globalização, um 

dos objetivos mais à frente deste trabalho 

 Desta forma, ao voltar no ar para mais seis episódios em janeiro de 2016, 

Arquivo X é acusado de “renascer acidentalmente de direita”3 ao repetir a fórmula da 

série original de ficcionalizar teorias da conspiração como se fossem reais, mas com 

objetos agora pertinentemente associados a movimentos de extrema-direita, como por 

exemplo o movimento anti-vacina. Apesar de ser uma narrativa heteronormativa que 

emula resistência para classes médias brancas que provavelmente viviam uma vida 

material confortável (SOUKUP, 2002), Arquivo X nunca havia sido acusado de ser 

conservador, pelo contrário: pesquisas ligam o retrato empoderado de Dana Scully 

como cientista e agente do FBI ao aumento de mulheres em carreiras especializadas4. 

No entanto, ao repetir estratégias narrativas de duas décadas atrás, observando pouco a 

ressignificação dos objetos retratados na sua série, Arquivo X ressonou um discurso 

político neoconservador, ganhando novos significados em um mundo reconfigurado. 

 Este trabalho vê na série uma grande oportunidade de entender a crise 

epistêmica que as instituições do conhecimento e informação enfrentam no mundo 

neoliberal, uma vez que a narrativa de Arquivo X é construída na ficcionalização de 

uma cultura da conspiração fortemente desenvolvida na deslegitimação da autoridade 

destas instituições. Ao retratar teorias da conspiração, Arquivo X é um valioso objeto 

que representa e amplifica para grandes audiências um discurso anti-sistema, 

ressignificando suas práticas políticas e utilizando de estratégias narrativas para se 

legitimar como um retrato verossímil da sociedade ainda que seja uma série sobre o 

fantástico. 

 Esta dissertação está estruturada em três capítulos; dedicaremos o capítulo 1 

exclusivamente as teorias da conspiração. Afim de entender sua definição e recepção 

em diferentes áreas, procuraremos em distintos campos a resposta para a pergunta: o 

que é uma teoria da conspiração? Após analisar exemplos históricos, chegaremos à 

modernidade onde tentamos identificar as teorias da conspiração funcionando como um 

 
3 https://www.vice.com/en_us/article/qkjbnx/how-the-x-files-was-accidentally-reborn-as-right-wing-
propaganda Acesso: 12/07/2019 
4 https://www.globalcitizen.org/en/content/xfiles-dana-scully-effect-women-stem/ Acesso: 12/07/2019 

https://www.vice.com/en_us/article/qkjbnx/how-the-x-files-was-accidentally-reborn-as-right-wing-propaganda
https://www.vice.com/en_us/article/qkjbnx/how-the-x-files-was-accidentally-reborn-as-right-wing-propaganda
https://www.globalcitizen.org/en/content/xfiles-dana-scully-effect-women-stem/
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estilo de vida, cada vez mais atrelado a identidade dos conspiradores; é onde 

começamos a identificar a chamada cultura da conspiração, que repercute notavelmente 

ansiedades do indivíduo moderno. Debateremos a chegada das teorias da conspiração a 

cultura popular, se tornando um fenômeno mainstream na segunda metade do Séc. XX, 

para enfim entender sua intrincada relação com a crise epistemológica (da qual são 

causa e consequência) e o seu uso como artifício político em um mundo marcado por 

esta exata crise. 

 No capítulo 2 analisaremos o objeto, Arquivo X, inicialmente descrevendo como 

foi a tão bem-sucedida exibição original da série por 9 temporadas. Procuraremos 

entender as estratégias narrativas da série, que fez inovadoras negociações com a 

serialização e se estruturou como “texto aberto” (ECO, 1979), sendo receptiva a 

engajamento de uma forma curiosamente parecida com as próprias teorias da 

conspiração. Para entender devidamente a relação da série com a cultura da conspiração, 

é essencial uma análise de como ela se relacionou com o espírito da sua época, uma vez 

que é exatamente o ethos questionador dos anos 90 que moldou a identidade da série, 

tão contemporânea e bem situada na sua época. Debateremos enfim os motivos 

narrativos e políticos por trás do cancelamento da série, estando especialmente 

interessados nas mudanças culturais entre os anos 90 e os anos 2000 no ocidente, para 

finalmente debatermos a forma como seu revival com duas temporadas em 2016 e 2018, 

situou Arquivo X em um mundo completamente diferente. 

 Encerramos a dissertação com o capítulo 3, que analisa a forma como Arquivo X 

torna real o imaginário das teorias da conspiração; primeiramente debateremos como 

séries, mesmo ficcionais, constroem sua autenticidade ao retratar de alguma forma o 

mundo real. Procederemos para analisar as táticas usadas pela produção de Arquivo X 

para construir o fantástico lado a lado com o verossímil, em uma negociação estética e 

textual que faz muito uso do gênero policial. Por fim analisaremos como Arquivo X 

renasceu de direita, com o grande choque encontrado ao repetir estratégias narrativas da 

exibição original, mas desta vez encontrando objetos culturais profundamente 

ressignificados politicamente no seu revival em 2016 e 2018. 

 Com um pé no campo de estudos televisivos para entender a construção 

narrativa de Arquivo X e outro na comunicação para entender o fenômeno das teorias da 

conspiração como importante elemento de uma grande reconfiguração dos meios de 

comunicação nas últimas décadas, a grande intenção deste trabalho é, ao conectar o 
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passado com o presente, compreender um desenvolvimento que profundamente define o 

mundo atual: a crise epistemológica; em outras palavras, buscamos compreender o 

mundo “pós-verdade” através da crise institucional bem ilustrada pelo retrato ficcional 

da cultura da conspirações feito por Arquivo X durante 11 temporadas espalhadas entre 

1993 e 2018. 
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CAPÍTULO 1: TEORIAS DA CONSPIRAÇÃO 

 

 

 Nas últimas décadas, teorias da conspiração se tornaram cada vez mais recorrentes 

no cotidiano moderno. O retrato, por vezes satírico, de forças ocultas controlando 

acontecimentos históricos é reproduzido em filmes, séries, livros, games, internet e até 

mesmo por jornalistas, políticos e cientistas, integrantes das exatas instituições que 

entram em choque com as teorias. 

 Este capítulo explora as diversas definições de teoria da conspiração e o conjunto 

de práticas realizado entorno delas, a que nos referiremos como cultura da conspiração. 

Faremos aqui um estudo cronológico, analisando as mudanças sofridas por esta cultura, 

que se torna identificável na segunda metade do Século XX, até sua relação no mundo 

digital com uma crise institucional, quando elas passam a empenhar diferente papel ao 

servir de artifício político em uma época com hierarquias sobre a autoridade do saber cada 

vez mais ambíguas.  

 Delimitar o que é uma teoria da conspiração é um grande desafio, dada a 

considerável gama de diferentes narrativas, comportamentos e imaginários associados a 

elas. A menção mais antiga da palavra meio em 1909, em um artigo do American 

Historical Review; o termo tornou-se popular com o trabalho do filósofo Karl Popper nos 

anos 50 e 60, entrando no dicionário de Oxford em 1997 – um indicativo de que é nessa 

década onde passam a ter grande relevância cultural. Não descartamos, portanto, que seja 

o caso de que o estudo acadêmico sobre o fenômeno ajude a moldar o fenômeno por si 

próprio (KNIGHT, 2003), uma vez que este agrupamento de imaginários por vezes 

bastante distintos em uma mesma categoria criou uma auto percepção no fenômeno neste 

exato momento que ele se popularizou. Uma cultura da conspiração, portanto, existe, mas 

é constantemente moldada por ser ciente de si mesma e, portanto, agrupa objetos culturais 

que podem ser vastamente diferentes entre si. 

 Desta forma, adotamos uma perspectiva diferente de acadêmicos do passado, que 

consideraram as teorias da conspiração um fenômeno das massas, blindado a elite 

intelectual, menos propensa a acreditar nas teorias que os chamados “populares” 

(CLARKE, 2002); ou mesmo atribuíram a falta de capacidade crítica de indivíduos em, 

por exemplo, interpretar as informações recebidas pela Internet (ALVERMANN, 2004), 
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demonizando o ciberespaço (BRATICH, 2004) e buscando conforto na autoridade 

tradicional da academia ou da imprensa (TEEPEN, 1996). Aqui encaramos as teorias da 

conspiração como um fenômeno que atinge cada camada da sociedade, independente de 

escolaridade, etnia, idade, posicionamento político, profissão ou mídia proferida para sua 

circulação. 

 Mais do que isso, encontramos nas teorias da conspiração uma oportunidade de 

perceber ansiedades culturais que podem refletir desde o clima sociopolítico de uma 

sociedade em determinado período até questões existenciais mais filosóficas. Embora 

atentos às perigosas repercussões negativas de práticas conspiracionistas, como o uso de 

bodes expiatórios, o advento a paranoia e a desinformação medicinal, há teorias da 

conspiração, que mesmo quando não são reais capturam o mundo contemporâneo de 

forma valiosa, funcionando como folclores urbanos de sua época (KNIGHT, 2003). 

Desta forma, nosso trabalho evita se posicionar em relação a contribuição das 

teorias da conspiração ser positiva ou negativa para a sociedade, uma vez que elas 

constituem um amplo fenômeno que contém objetos contemplando ambos espectros 

conservadores e progressistas. Teorias da conspiração podem ser subversivas, se 

posicionando contra o sistema, como a Dark Alliance, divulgada pelo jornalista Gary 

Webb em 1996, acusando a CIA de distribuir drogas em bairros negros; elas podem ser 

contos inocentes, despolitizados, que ainda assim refletem medos da sociedade, como as 

teorias de abdução extraterrestre constantemente se conectavam com o momento cultural 

de ansiedades sobre a questão do aborto nos anos 90; ou podem mesmo ser vis, como as 

teorias que ligam a vacinação infantil ao autismo, nascidas em um artigo acadêmico 

publicado pelo cientista Andre Wakefield em 1998 causando desinformação e danos na 

saúde de crianças pelo mundo5. 

 Dividiremos o capítulo em quatro seções: em 1.1 nos dedicaremos a definir o que 

é teoria da conspiração, buscando dialogar com outros autores que definem tanto a origem 

do termo quanto seus desdobramentos mais modernos. Em 1.2, exploraremos os conceitos 

de bode expiatório, paranoia e anti-subversão, essenciais para o funcionamento das 

teorias da conspiração. Enfim na seção 1.3, debateremos sobre a cultura da conspiração, 

que identificamos cada vez mais presente desde a segunda metade do século XX. 

 
5 Movimento anti-vacina tem causado volta de doenças: https://www.iflscience.com/health-and-
medicine/one-map-sums-damage-caused-anti-vaccination-movement/ Acesso: 05/02/2020 

https://www.iflscience.com/health-and-medicine/one-map-sums-damage-caused-anti-vaccination-movement/
https://www.iflscience.com/health-and-medicine/one-map-sums-damage-caused-anti-vaccination-movement/
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Terminamos com 1.4, associando as teorias da conspiração com a crise de informação 

enfrentada pelo mundo ocidental no novo milênio, procurando entender como o 

conspiracionismo é ressignificado em um mundo com ascensão de novas tecnologias e 

de movimentos populistas conservadores. 

 

1.1 - Definindo Teoria da Conspiração 

No dicionário, uma das definições para a palavra “conspiração” é “Ato que busca 

prejudicar alguém, com ajuda de outrem”6, uma curta definição que captura bastante do 

termo. Entendemos conspiração como quando um seleto grupo de pessoas se combina 

para planejar em segredo alguma ação ilegal ou imprópria, que potencialmente altera 

eventos determinantes de alguma situação (KNIGHT, 2003).  

“Teoria da conspiração” seria, portanto, quando outros indivíduos elaboram teses 

de que tais conspirações estão sendo orquestradas por forças ocultas. Keeley (1999, p.4) 

define o termo como: “uma explicação proposta para algum evento histórico (ou eventos) 

em termos de agência de casualidade significativa de um grupo relativamente pequeno de 

pessoas – os conspiradores – agindo em segredo”, com Nicolas (2016, p.261) apontando 

um imaginário de “certos homens que têm uma capacidade de prejudicar e um poder 

inversamente proporcional ao fato de serem poucos em número [...] homens que não 

sabemos necessariamente quem são, mas que sabemos necessariamente que existem e 

agem em qualquer lugar”.  

A ambiguidade do termo começa com a distinção entre os dois, visto que 

“conspiração” tantas vezes é usado para se referir de forma abreviada as próprias “teorias 

da conspiração”. Portanto fazemos aqui a distinção entre “conspiracionista”, aquele que 

crê em teorias da conspiração, e “conspirador”, aquele que conspira; e na nossa própria 

definição de “cultura da conspiração”, nos referimos a uma a cultura que crê em teorias 

da conspiração, não uma cultura de conspiradores ativos.  

Do latim, con (juntos), spirar (respirar), o melhor significado distante de 

“conspirar” seria “sussurrar juntos”. Ou seja, além de contendo mais de um integrante, 

uma conspiração deve necessariamente ser secreta, afinal, não fossem, seriam operações 

oficiais. Outro fator é a agência: conspiradores não só cometem atos ilícitos e obscuros, 

 
6 Definição de conspiração: https://www.dicio.com.br/conspiracao/ Acesso: 05/02/2020 

https://www.dicio.com.br/conspiracao/
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mas o fazem deliberadamente, com teorias da conspiração praticamente ignorando a 

possibilidade de acidentes ou acasos - e quando eles acontecem, a conspiração é sobre o 

acobertamento destes acidentes e acasos. No mundo das teorias da conspiração, tudo está 

conectado e nada é jamais coincidência. 

Quem perde a agência são os conspiracionistas, que nas suas teorias discorrem 

uma visão de mundo onde pessoas comuns não tem controle sobre seus destinos, sendo 

constantemente negligenciadas por instituições que agem de forma obscura, colocando 

interesses macabros de pequenos grupos de pessoas acima de um bem-estar geral. Desta 

forma, encontramos o principal alvo das teorias da conspiração: as instituições da 

sociedade. Nas já mencionadas teorias na introdução do capítulo, temos o exemplo do 

governo descredibilizado em todas elas: a CIA no caso Dark Alliance, e os órgãos 

governamentais que tanto vacinam crianças mesmo “sabendo dos efeitos colaterais” ou 

que “acobertam a existência de extraterrestres”. Apesar de constantemente atacar órgãos 

públicos, empresas também são alvos de teorias da conspiração, por exemplo, uma mais 

inocente acusa a Coca Cola, que nos anos 80 tentou uma má-recebida fórmula chamada 

New Coke, apenas para a voltar com a original e ter maior sucesso comercial, como 

orquestradora de toda a situação, planejando uma fórmula ruim de propósito sabendo que 

o retorno a original alavancaria as vendas7. 

O principal alvo institucional são as instituições detentoras das chamadas “versões 

oficiais” sobre acontecimentos históricos: academia, imprensa e governo são sempre 

acusados de ter intenções obscuras e participar de acobertamentos ou planos maléficos 

que controlam não apenas a história, mas nossa própria vida diariamente. Teorias da 

conspiração sempre alarmam sobre uma necessidade imediata de mudança 

comportamental, sempre promovendo algum desses órgãos como já comprometido pela 

“conspiração”. 

Em resposta, teorias da conspiração são geralmente consideradas pelo resto da 

sociedade como loucuras de extremistas ou irracionais (FENSTER, 2008).  Teoristas da 

conspiração não se veem como tais, se considerando “investigadores” ou “pesquisadores” 

(KNIGHT, 2003). Teorias da conspiração são tratadas como conhecimento estigmatizado, 

isto é, ignorado ou rejeitado pelas instituições pela qual a sociedade se apoia para verificar 

 
7 História da New Coke no site da Revista Time: 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1048370-2,00.html Acesso: 05/02/2020 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1048370-2,00.html
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estes fatos: universidades, comunidades médica e científica, governos, a grande mídia e 

em alguns casos até figuras religiosas. (BARKUN, 2016). 

Teorias da conspiração muitas vezes culpam o estado atual indesejado das coisas 

em grupos específicos, que podem variar de grupos secretos de existência não 

comprovada até acusar abertamente minorias étnicas em conspirações conservadoras, 

como por exemplo em recorrentes teorias anti-semitas. Os conspiracionistas veem a 

história como produto de agência individual, não por eventos complexos ou aleatórios, 

frutos de diversas ações de diversos indivíduos. 

Quando são comprovadas, teorias da conspiração perdem o nome e passam a ser 

conhecimento legitimado da ciência, jornalismo ou história (KNIGHT, 2003). Exemplo 

desses casos envolvem as operações clandestinas conduzidas pela CIA envolvendo testes 

forçados em seres humanos, em um projeto chamado MK Ultra8; o emprego de cientistas 

nazistas no governo americano na Operação Paperclip9; que os ataques vietnamitas ao 

Golfo de Tonkin nunca existiram, sendo fabricados para tentar gerar apoio popular à 

Gierra do Vietnam10 ou mesmo um projeto ilegal também da CIA envolvendo controle 

da mídia de massa americana11. 

Estes “êxitos” de teorias da conspiração são parte de tantos motivos que inspiram 

os crentes a acreditarem cada vez mais nelas. Movido por uma dúvida constante sobre 

tudo e todos, teorias da conspiração, embora retroativamente identificáveis em vários 

períodos da história, são um fenômeno fortemente associado a modernidade, em especial 

a disfunção percebida por eles a componentes essenciais do projeto iluminista: a razão, a 

liberdade individual, a ciência, a imprensa livre, o governo constitucional. Nicolas (2016), 

identificando a relação entre a modernidade e os crentes em teorias da conspiração, 

descreve: 

A modernidade fez da crítica e da dúvida o coração da autonomia do 

sujeito, o coração da razão moderna. Aquele que duvida, que expressa 

 
8Dados sobre o MK Ultra disponíveis no NY Times: 
http://www.nytimes.com/packages/pdf/national/13inmate_ProjectMKULTRA.pdf Acesso: 05/02/2020 
9 Review de livro sobre a Operação Papeclip, escrito por Anne Jacobsen: 
https://www.nytimes.com/2014/03/02/books/review/operation-paperclip-by-annie-jacobsen.html 
Acesso: 05/02/2020 
10 Artigo sobre os supostos ataques ao Golfo de Tonkin: http://www.pbs.org/now/politics/foia06.html 
Acesso: 05/02/2020 
11 Dados sobre a “Operação Mockinbird”: https://freepress.org/article/operation-mockingbird-new-
york-times-confesses-role-subverting-first-amendment Acesso: 05/02/2020 

http://www.nytimes.com/packages/pdf/national/13inmate_ProjectMKULTRA.pdf
https://www.nytimes.com/2014/03/02/books/review/operation-paperclip-by-annie-jacobsen.html
http://www.pbs.org/now/politics/foia06.html
https://freepress.org/article/operation-mockingbird-new-york-times-confesses-role-subverting-first-amendment
https://freepress.org/article/operation-mockingbird-new-york-times-confesses-role-subverting-first-amendment
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sua incredulidade, que busca criar sua própria opinião e saber mais, que 

não tem uma confiança cega na autoridade dos poderosos nem nas 

intenções daqueles que decidem, parece responder, em primeiro lugar, 

às exigências do espírito moderno. Ele se sente, mais do que qualquer 

outro, confortado e justificado na posição que adota e busca defender 

diante daqueles que recebem os acontecimentos do mundo e suas 

explicações sem interroga-las. (NICOLAS, 2016, p.265) 

 Teorias da conspiração frequentemente reinterpretam grandes acontecimentos de 

pânico moral, quando um largo número de indivíduos acredita que uma ameaça maligna 

pode afetar a sociedade. Por exemplo, durante os surtos de AIDS nos anos 80, 

conspiracionistas logo elaboraram diversas teorias de que AIDS foi uma doença planejada 

para atingir determinados demográficos; o atentado às torres gêmeas em 11 de Setembro 

de 2001 foi outra ocasião, massivamente reinterpretada em teorias que defendiam desde 

ciência do governo sobre os ataques até autoria. Entraremos em detalhes com o conceito 

de pânico moral na próxima seção. 

 Teóricos analisam que teorias da conspiração podem surgir de uma necessidade 

coletiva de dar sentido e propósito para acontecimentos traumáticos, injustos e de difícil 

compreensão, onde a explicação delas busca restaurar o sentido perdido, humanizando, 

dando razão, corpo e causas a episódios dolorosos afim de justificar que seus 

acontecimentos não ocorreram por nada (NICOLAS, 2016), vendo na negação da 

ambiguidade como uma oportunidade de recuperar parte do controle perdido após o 

acontecimento traumático. Silva (2010) aponta que teorias da conspiração podem 

empoderar indivíduos menos poderosos graças a sensação de possessão sobre informação 

importante e sigilosa.  

 Mas não apenas sobre grandes acontecimentos são teorias da conspiração: muitas 

delas se baseiam em um controle sistemático mais amplo e cotidiano, geralmente 

envolvendo um bode expiatório. É o caso de teorias que defendem que grupos como 

judeus, comunistas, maçons ou católicos são donos de um poderoso aparato que planeja 

infiltrar e subverter instituições e garantir o controle de um país, região ou até mesmo do 

mundo inteiro (BARKUN, 2003). Discutiremos também na próxima seção a relação da 

paranoia coletiva e dos usos de bodes expiatórios com as teorias da conspiração. 

Como falamos antes, teorias da conspiração podem vir de todas as direções, 

existindo de ambos espectros políticos (ou aparentemente despolitizadas), em classes 
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sociais diferentes, vindo de etnias diferentes, projetadas por pessoas com educação formal 

ou não e contendo um espírito patriota ou não. Nos apropriamos de quatro das direções 

propostas por Walker (2013) para exemplificar a multi-direção das teorias da 

conspiração: 

Inimigo de fora: teorias baseadas em um inimigo que planeja contra uma nação 

ou comunidade vindo de fora. Teorias da conspiração que envolviam um debate sobre a 

nacionalidade do então presidente americano Barack Obama acusavam uma conspiração 

islâmica que conseguiu infiltrar um presidente nos Estados Unidos, para assim sabotar 

suas instituições e atender uma agenda secreta de hegemonia islâmica. 

Inimigo de dentro: os conspiradores estão dentro da própria nação, circulando 

como cidadãos daquele lugar. As teorias sobre os Ataques de Pearl Harbor e sobre o 11 

de Setembro apontam que o governo americano sabia com antecedência de ambos 

atentados domésticos e não o fizeram para atender planos de uma agenda obscura, com o 

presidente Roosevelt acusado de querer apoio público para entrar na 2ª Guerra Mundial 

e o presidente Bush querer o mesmo para a Guerra do Iraque. 

Inimigo acima: envolve pessoas poderosas manipulando eventos para ganho 

pessoal. Geralmente altos executivos de instituições governais ou corporativas, tendo 

pessoas comuns como vítimas. As já mencionadas teorias do caso Dark Alliance sobre a 

CIA intencionalmente distribuindo drogas para atingir calculadamente as comunidades 

afro-americanas ou as alegações de Louis Farrakhan, líder da Nação Islâmica, de que 

doenças como ebola e AIDS foram introduzidas calculadamente para causar uma limpeza 

étnica12 se encaixam no modelo, que tem minorias menos favorecidas acusando grupos 

dominantes de agir de forma corrupta e imoral diretamente contra eles. 

O inimigo abaixo: envolve classes mais baixas e minorias trabalhando 

obscuramente para inverter a ordem social. Estas teorias são proliferadas por indivíduos 

mais pertencentes a parte dominante da sociedade contra minorias, como por exemplo, as 

inúmeras teorias anti-islâmicas que surgiram após o 11 de Setembro, em especial 

“Eurabia”, que aponta um plano secreto islâmico para islamizar a Europa. Essas teorias 

 
12 Farrakhan afrima que doenças foram fabricadas para causar um genocídio negro: 
https://www.foxnews.com/world/farrakhan-claims-ebola-invented-to-kill-off-blacks Acesso: 
05/02/2020 

https://www.foxnews.com/world/farrakhan-claims-ebola-invented-to-kill-off-blacks
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são associadas a grupos de extrema-direita e tem quase sempre minorias étnicas como 

bodes expiatórios. 

Que é um dos conceitos importantes para o progresso do trabalho. Tratamos aqui 

das definições sobre o que é teoria da conspiração, buscaremos agora fazer um apanhado 

histórico para compreender três conceitos fundamentais: pânico moral, anti-subversão e 

bodes expiatórios. 

 

1.2 –  Contextualizando Teorias da Conspiração 

Definidas as teorias da conspiração, faremos nesta seção a ligação vital entre elas 

e o funcionamento político do mundo real, mostrando qual ambiente sociocultural 

incentiva o surgimento delas e como elas tem sido usadas como estratégia política por 

grupos específicos ao longo da história. Aqui definiremos três essenciais conceitos que 

integram a lógica funcional das teorias da conspiração: pânico moral, bode expiatório e 

anti-subversão. Ao mesmo tempo, faremos uma análise do papel delas em dois momentos 

históricos importantes: nos anos que precedem o fim da 1ª Guerra Mundial e a posse do 

Partido Nazista na Alemanha, entre os anos 10, 20 e 30 do Século XX; e o período de 

Guerra Fria da perspectiva estadunidense, buscando contextualizar o “estilo paranoide” 

(HOFSTADTER, 1964) da política americana até o assassinato de JFK, que será tema 

central da seção seguinte. 

Teorias da conspiração podem ser datadas retroativamente em diversos momentos 

distintos da história, como por exemplo suspeitas de que o imperador Nero colocou fogo 

na própria cidade no Grande Incêndio de Roma em 64 D.C (BROTHERTON, 2015) ou 

na Revolução Francesa, onde encontrava-se uma crença de que sociedades secretas como 

a Maçonaria e o Iluminatti estariam a frente dos conflitos armados, conspirando para a 

“destruição de todos os governos e religiões da Europa” (AZARIAS, 2015). Procuramos 

iniciar nosso recorte, entretanto, na modernidade, em uma sociedade onde podemos 

identificar especialmente a ideia de imaginário político. Azarias (2015, p.46) identifica o 

pensamento político coletivo deformado por elementos emocionais e por expectativas 

irreais, pouco funcionando de forma racionalmente organizada. Citando Maffesoli 

(2001), ele coloca que o imaginário é um “conjunto de ideias ricas em fantasia, em 

afetividade, em irracionalidade, mas que, mesmo assim, seriam extremamente eficazes 

em influenciar as decisões do povo”. 
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Teorias da conspiração estão diretamente relacionadas ao conceito de pânico 

moral, definido por Stanley Cohen, no fundamental livro “Folk Devils and Moral Panics” 

(1972) como: “...quando uma condição, um episódio, uma pessoa ou um grupo emerge e 

passa a ser visto como uma ameaça a valores e interesses sociais”, com o moralismo e a 

mídia de massa geralmente envolvidos diretamente na amplificação destes problemas, 

exagerando o impacto dos chamados “desviantes” na ordem social. Pânicos morais 

incluem o medo da sociedade do rock nos anos 60, medo de abuso ritualístico satanista 

nos anos 80, medo do efeito de vídeo games na violência a partir dos anos 90; outros 

como AIDS, aumento da criminalidade, drogas e saúde pública são exemplos de pânicos 

morais que geraram teorias da conspiração, construindo suas narrativas a partir de uma 

noção estabelecida de medo envolvendo tais desvios sociais, buscando dar sentido a esses 

fatores que rompem a ordem como parte de um plano nocivo de grupos secretos, que 

fabricam doenças, introduzem drogas em comunidades e sabotam o status quo. 

Cohen (1972) define cinco estágios na formação de um pânico moral: 1) Algum 

objeto é definido como ameaça para sociedade 2) A ameaça é descrita de forma simplista 

e reconhecível pela mídia 3) Este retrato causa preocupação pública 4) As autoridades e 

formadores de opiniões dão resposta 5) O pânico moral causa mudanças sociais na 

comunidade. Identificamos, portanto, uma reação que se desenvolve através de uma 

amplificação causada pelo medo, difundida por instituições que fazem um retrato parcial 

de fenômenos sociais. McRobbie (1995) aponta o uso calculado de pânicos morais por 

diversas instituições: 

"Garantindo o envolvimento emocional que mantém o interesse de, não 

apenas tabloides, mas leitores de grandes jornais, assim como as 

audiências de notícias e programas criminais, [...] pânicos morais, antes 

resultado não-intencional de práticas jornalísticas, agora parecem ter se 

tornado um objetivo. Diferente de períodos onde sociedades passavam 

por eles "de vez em quando", pânicos morais se tornaram a forma como 

eventos diários são trazidos à atenção do público. Eles são uma resposta 

padrão, familiar, às vezes desgastada e até mesmo portadora de uma 

ridícula retórica, e não um estado excepcional de emergência. Usada 

por políticos para orquestrar consenso, pelos negócios para promover 

vendas em certos mercados de nicho, pânicos morais são construídos 

diariamente. Garantindo o envolvimento emocional que mantém o 

interesse de, não apenas tabloides, mas leitores de grandes jornais, 
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assim como as audiências de notícias e programas criminais. –

McRobbie (1995, p. 560) 

Patologicamente, a paranoia se manifesta como uma grande ansiedade, gerada por 

frustrações do momento, temendo exageradamente sobre um ataque ao status quo, um 

evento catastrófico ou alguma traição (LIEBEL, 2017), com todo este raciocínio 

ocorrendo sem alucinações, em um processo que superficialmente pode parecer lógico. 

A paranoia pode se manifestar em qualquer pessoa, em qualquer momento, basta que para 

isso o ambiente que lhe cerque cause ansiedade suficiente para ativar o gatilho (ZOJA, 

2013). O indivíduo paranoico, então, pode se comportar de forma agressiva, encontrando 

justificativa de autodefesa ao cometer atos violentos ou extremistas. A narrativa paranoica 

é dominada pelo apelo emocional, e é constantemente falaciosa. Para indivíduos 

paranoicos, suas crenças estão tão fortemente vinculadas a sua identidade que nenhum 

argumento baseado em lógica, razão ou ciência pode mudar suas opiniões; a paranoia ali 

funciona como sua construção de identidade (FREUD, 2006). O Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Doenças Mentais – DSM 5 descreve o Transtorno da Personalidade 

Paranoide como: 

Indivíduos com esse transtorno creem que outras pessoas irão explorá-

los, causar-lhes dano ou enganá-los, mesmo sem evidências que apoiem 

essa expectativa (Critério A1). Suspeitam, com base em pouca ou 

nenhuma evidência, de que outros estão tramando contra eles e podem 

atacá-los de repente, a qualquer momento e sem razão. Costumam achar 

que foram profunda e irreversivelmente maltratados por outra pessoa 

ou pessoas, mesmo na ausência de evidências objetivas para tal. São 

preocupados com dúvidas injustificadas acerca da lealdade ou 

confiança de seus amigos e sócios, cujas ações são examinadas 

minuciosamente em busca de evidências de intenções hostis (Critério 

A2). Qualquer desvio percebido da confiança ou lealdade serve de 

apoio a seus pressupostos subjacentes. Ficam tão surpresos quando um 

amigo ou sócio demonstra lealdade que não conseguem confiar ou crer 

nisso. Quando envolvidos em problemas, esperam que amigos e sócios 

os ataquem ou ignorem. 

A paranoia não se restringe ao indivíduo, pelo contrário: paranoia coletiva é uma 

ocorrência razoavelmente comum na história moderna e contemporânea (LIEBEL, 2017), 

com ambientes de pânico moral, crise, desemprego, guerra, desigualdade e outros 
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problemas públicos propensos a induzir um clima de medo e antagonismo em povos ou 

nações. Da mesma forma, atos arbitrários e opressivos, que podem incluir políticas 

racistas, perseguidoras e totalitárias, podem ser justificados como autodefesa por 

governos, coletivos ou instituições de nações paranoicas. O que nos leva a um dos 

componentes principais da paranoia: um objeto mal, que geralmente é personificado 

como um inimigo, alguém culpado pelos seus problemas e potencial causador da sua 

aniquilação (KRISTEVA, 2001). 

A construção de inimigo, não de um adversário, normalizando ainda mais o uso 

da violência física e institucional, nos leva à definição do segundo termo analisado aqui: 

o bode expiatório. Termo descrito assim pela representação do animal na bíblia, onde ele 

paga pelos pecados alheios, o bode expiatório representa um inimigo em comum causador 

de toda a degradação pública de um grupo paranoide, sendo constantemente empregado 

em teorias da conspiração para se referir a inúmeros grupos sociais: judeus, comunistas, 

árabes, católicos, feministas; cada menção remetendo diretamente a visão deturpada do 

demográfico autor da teoria em questão. 

Tomamos como exemplo então a famosa teoria da conspiração da “Facada Nas 

Costas” sobre o rendimento da Alemanha na 1ª Guerra Mundial, que foi essencial na 

ascensão do nazismo anos depois. A teoria acusa de que a rendição do país na guerra 

anterior, motivada pelo front doméstico estar enfraquecido com falta de suprimentos, 

miséria e fome (LIEBEL, 2017), teria sido um ato antipatriótico motivado por socialistas, 

bolcheviques, integrantes da República de Weimar e especialmente judeus. A campanha 

de Hitler pela eleição do Partido Nazista era baseada em acusar esses grupos como 

causadores da degradação moral da nação ao defenderem um rendimento covarde, os 

rotulando “criminosos de novembro” (mês do término da 1ª Guerra). Os problemas 

sociais alemães tinham inúmeros motivos – uma nação quebrada após a guerra, a 

desorganização pela existência de muitos partidos, pesadas sanções assinadas após o 

Tratado de Versalhes – que foram reduzidos por Hitler aos já conhecidos bodes 

expiatórios do nazismo, que alguns anos depois seriam perseguidos e exterminados após 

a ascensão do líder austríaco ao puder. 

Judeus foram bodes expiatórios e objeto de ódio antes e depois do holocausto, 

com o antissemitismo recorrente pela história do cristianismo e teorias da conspiração 

modernas como a teoria do Globalismo, que acusa judeus de estarem por trás de uma 

agenda corrupta e secreta para criar um governo único mundial. Notavelmente diferentes 
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na sociedade alemã da época, judeus eram destacados negativamente pelo estereótipo de 

integrar uma elite econômica, pelas distinções físicas e por acreditarem na “religião que 

matou cristo” em uma nação cristã. Muito do antissemitismo da época se deu em trabalhos 

fictícios, como o romance do Século XIX Biarritz (1868) que descreve um encontro 

judaico no tradicional cemitério judeu de Praga, orquestrando uma conspiração mundial. 

Ainda mais popular foi o fabricado Os Protocolos dos Sábios de Sião (1903), publicado 

inicialmente na Rússia, mas traduzido para o alemão em 1919, chegando a vender em 

pouco tempo 120 mil exemplares, tendo o judeu mais uma vez como conspirador de um 

plano de dominação mundial e sendo considerado importante peça na disseminação das 

teorias da conspiração antissemitas do partido nazista. A ficcionalização do real nestas 

obras se conecta com o que abordaremos aqui nos capítulos 2 e 3. 

O último termo que descrevemos aqui é mais ligado ao posicionamento de um 

grupo dominante, já no poder, ao invés de um grupo que procura ascensão através da 

paranoia. A ideia de “subversão” está relacionada a “perversão moral”, “oposição a 

normas, autoridades e leis”, “aniquilamento de uma ordem estabelecida”13. “Anti-

subversão” é a postura paranoica de um governo ou instituição para neutralizar grupos de 

oposição. Esta postura é perfeitamente exemplificada pela ditadura militar brasileira: ao 

tomar poder por meio do Golpe de 1964 (este por si, baseado em teorias da conspiração 

sobre a dominação comunista), o governo militar emitiu uma série de atos institucionais 

derrubando o mandato de diversos políticos eleitos sob pretexto da ameaça “comunista”, 

dentre eles, o AI-5 institucionalizou o uso da tortura pelo Estado, sob justificativa de 

combater a subversão contra o inimigo comunista (LIEBEL, 2017); a ansiedade da 

paranoia coletiva justificava, então, atos violentos e barbáricos.  

Não há, no entanto, exemplo mais adequado Estados Unidos, uma nação erguida 

exatamente na ideia destes três valores. A história americana é fortemente moldada por 

medo, paranoia e conspirações. Desde a chegada dos puritanos no Século XVII, ingleses 

brancos conservadores que viam tudo que não era branco e protestante com desconforto 

(KNIGHT, 2003), os EUA moldaram sua relação com uma ideia de “outro” que 

exemplifica mais uma vez o uso do bode expiatório. Desta forma, inimigos externos e 

internos foram vítimas da paranoia coletiva de grupos brancos protestantes dominantes 

através dos séculos, importantes exemplos sendo: o genocídio indígena, a caça às bruxas 

 
13 Definição de subversão: https://www.dicio.com.br/subversao/ Acesso: 05/02/2019 

https://www.dicio.com.br/subversao/
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entre os séculos 15 e 18, a forte postura antipapa contra católicos, o ainda atual problema 

racial em uma ação pós-escravidão, a queima à homossexuais nos anos 50 e o 

Macarthismo na mesma época.  

Dotados de um senso de excepcionalismo, americanos dominantes 

tradicionalmente se viram como centros da história, como se cada novo acontecimento 

estivesse interligado a eles, uma lógica tradicional das teorias da conspiração. Desta 

forma, em uma visão de mundo religiosamente pautada entre “bem” e “mal”, “luz e 

escuridão”, o imaginário político estadunidense é tradicionalmente apegado à ideia de 

que a história ocorre por agência individual (WOOD, 2013), não por uma série de fatores. 

A crença republicana às livres iniciativas lhes fez paranoicos também a qualquer tipo de 

sociedade secreta ou interferência governamental (KNIGHT, 2003). 

O Macartismo, em ação entre 1950 e 1957, é um grande exemplo do “estilo 

paranoide” (HOFSTADER, 1964) das políticas americanas, onde o governo fabrica um 

pânico moral ao calculadamente acusar bodes expiatórios como culpados pelas falhas 

públicas como forma de estratégia política. A perseguição aos comunistas, que em muito 

impactou o similar ocorrido nas ditaduras da América Latina, acusa de forma urgente um 

inimigo em comum, afirmando que lutar contra ele é uma questão de patriotismo e moral.  

Desta forma, ações repressoras estatais são justificadas pelo clima paranoico 

instaurado na nação – e nada define melhor o período da Guerra Fria como um momento 

de paranoia constante sendo utilizada como artifício de unificação nacional, um clima 

político muito comum na história estadunidense, acontecendo antes em, por exemplo, os 

atos racistas do Ku Klux Klan no início do século XX ou depois, na grande paranoia anti-

islâmica após o 11 de Setembro. 

Entretanto, não são todas as paranoias americanas que apontam os dedos para um 

inimigo não-hegemônico. No dia 22 de novembro de 1963, o presidente John F. Kennedy 

é assassinado e uma grande cultura de teorias da conspiração começa a se formar a partir 

de interpretações alternativas a sua morte; desta vez, não apenas inimigos externos seriam 

alvo de suspeita, mas também as próprias instituições americanas.  

 

1.3 – Consolidação da Cultura da Conspiração 

Lévi-Strauss descreve como “momentos quentes” épocas ou acontecimentos 

críticos que impactam a forma como uma sociedade avalia a si mesma (LEVI-STRAUSS, 
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1966). O assassinato de JFK é um dos momentos públicos de mais relevância na história 

dos Estados Unidos, transcendendo fronteiras e repercutindo mundialmente. O governo 

de JFK não vinha sendo particularmente positivo; o presidente era criticado pela Baía dos 

Porcos (1961), uma fracassada tentativa invadir Cuba através do financiamento de grupos 

rebeldes cubanos, e também por casos extraconjugais. Chegando em Dallas naquele 22 

de novembro de 1963, fazia campanha para sua reeleição, com um desfile aberto 

acompanhado em seu automóvel pela esposa Jacqueline Kennedy e pelo então 

governador do Texas, Jack Connally, sua esposa Nellie Connally, o motorista Bill Greer 

e o agente do serviço secreto Roy Kellerman. 

Em uma sequência de tiros, JFK foi executado, atingido primeiro na garganta, 

depois na cabeça. A tão polêmica versão oficial, elaborada no famoso dossiê Warren 

Report, apontou que três tiros foram disparados por um atirador de cima de um edifício, 

então usado para depósito de livros escolares. O culpado logo foi flagrado em um cinema 

próximo: Lee Harvey Oswald, ex-fuzileiro americano que viveu na União Soviética e 

agora se identificava como marxista. Oswald foi assassinado no dia seguinte pelo 

empresário Jack Ruby, sob pretexto de “evitar Jackie Kennedy o desconforto de ir a 

corte”. Ruby atirou em Oswald no estacionamento da delegacia de Dallas, superando a 

escolta policial que levava o acusado para um carro forte, onde ele seria transportado 

entre prisões. O relatório da Warren Comission seria encerrado concluindo que Oswald 

seria o executor de JFK, autor dos famosos e contestados três tiros sobre o presidente 

americano. 

O evento foi um marco para o jornalismo mais do que para qualquer outra 

instituição. A sequência incessante de acontecimentos a partir do dia 23 permitiu a 

construção do jornalista como autoridade sobre a construção da história, se beneficiando 

do quão pesadamente midiatizada foi a morte do presidente – a começar pelo fato que 

ambos JFK e Lee Harvey Oswald foram executados em transmissões ao vivo pela 

televisão. Legitimados por estarem próximos ao acontecimento, apurando os fatos, e se 

beneficiando de um período de baixa atividade dos historiadores, os jornalistas não 

apenas foram o ponto de vista da narrativa que foi contada da morte de um presidente 

americano, mas pelos próximos anos remodelaram a memória do povo sobre quem era 

JFK, agora romantizado pelo potencial nunca aproveitado, transformado em herói 

nacional, com seu governo sendo retroativamente referido de forma nostálgica, apelidado 

de Camelot (ZELIZER, 1992). 
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 Entretanto, jornalistas não foram a única autoridade a moldar a verdade: um 

grande número de críticos independentes – alguns deles também jornalistas e 

historiadores, mas vários não-associados a essas profissões - insatisfeitos com a 

investigação da Warren Comission, passaram a produzir explicações alternativas sobre o 

fenômeno. Nasce daí não apenas a maior de todas as teorias da conspiração, com milhares 

de publicações sobre e enorme penetração do imaginário popular, mas a teoria que 

tomamos como fundadora da cultura da conspiração, influente de forma essencial em 

tantas outras que vieram a seguir. 

 As dezenas de interpretações distintas sobre os acontecimentos daquela tarde em 

Dallas, em maioria, se encaixam no agrupamento inimigo acima: teoristas assumem que, 

seja graças a incompetência política de JFK na Baía dos Porcos ou uma suposta 

disposição em encerrar a Guerra do Vietnam, haveria um acordo entre “forças ocultas 

superiores” para remover Kennedy da presidência, que seria ocupada pelo vice Lyndon 

Johnson. Se Jonhson estaria envolvido, cada teoria tem sua própria conclusão; assim 

como quais seriam as tais “forças ocultas”. Acusados incluem grupos pró-Castro, anti-

Castro, a máfia italiana, soviéticos, a CIA, magnatas do petróleo, entre tantos outros 

(ZELIZER, 1992). 

 O que todas elas têm em comum é a descrença nos relatos contidos no Warren 

Report – que por décadas foram confidenciais – e em que Lee Harvey Oswald tenha sido 

o único atirador naquela tarde no Texas. Práticas dos conspiracionistas incluem desde 

calcular qual ângulo a bala deveria ter sido atirada para acertar JFK daquela forma até 

investigar a vida de figuras como Jack Ruby e Lee Harvey Oswald, procurando 

desesperadamente conexões entre contextos e agentes para comprovar a conspiração. O 

advogado e escritor americano Vincent Bugliosi estimou que cerca de 42 grupos, 82 

assassinos e 214 pessoas já foram acusadas de envolvimento no assassinato14; ele estima 

em seu livro de 2007, que entre 1.000 e 2.000 livros sobre o caso foram publicados, 95% 

deles descrendo na Warren Comission ou apoiando alguma teoria da conspiração 

(BUGLIOSI, 2007). 

 O repúdio de jornalistas não impediu a constante presença de teorias da 

conspiração na discussão popular sobre JFK, e décadas depois até mesmo canais 

 
14 Matéria aponta na CNN grande número de acusados historicamente em teorias da conspiração sobre 
a morte de JFK: https://edition.cnn.com/2013/11/16/us/jfk-assassination-conspiracy-theories-
debunked/ Acesso: 05/02/2020 

https://edition.cnn.com/2013/11/16/us/jfk-assassination-conspiracy-theories-debunked/
https://edition.cnn.com/2013/11/16/us/jfk-assassination-conspiracy-theories-debunked/
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televisivos menos famosos já começavam a colocar no ar conteúdo que especulava outras 

possibilidades, como The Man Who Killed Kennedy (1991), documentário rejeitado pelas 

grandes emissoras americanas, que encontrou espaço em canais menores de TV a cabo 

na Inglaterra e nos EUA (ZELIZER, 1992) ou o caso mais exemplar, o controverso filme 

JFK (1991), dirigido por Oliver Stone, que dava razão a teorias da conspiração sobre o 

assassinato ao detalhar a investigação do juiz Jim Garrison, que reabriu o caso em 1966. 

Boicotado e recebido com escárnio pela imprensa americana, o filme obteve grande 

sucesso comercial, recebendo 8 nomeações para o Oscar e pressionou o sistema de justiça 

americano para que fossem divulgados publicamente os resultados do Warren Report, o 

que aconteceu no ano seguinte, com a aprovação do JFK Act, parcialmente 

disponibilizando para público os documentos da investigação do assassinato do ex-

presidente. 

 O que a especulação sobre a morte de JFK representa é o início do distanciamento 

do indivíduo ocidental das suas instituições. Especificamente o povo americano já havia 

pouco antes provado crises institucionais internas como a já mencionada Baía dos Porcos; 

a morte de JFK representava um comprometimento de duas instituições essenciais: o 

estado, que falhou em seu papel de investigar um crime crítico, e a imprensa, falhando 

seu dever de policiar o estado com a cobertura chapa branca do incidente. Pelo fim dos 

anos 60 e começo dos anos 70, mais escândalos: Martin Luther King Jr. seria igualmente 

assassinado por um atirador solitário; a participação americana na Guerra do Vietnam 

terminava com desfecho trágico e o presidente Richard Nixon sofreria impeachment em 

1974 por corrupção, em um processo igualmente muito midiatizado que seria também 

determinante em moldar uma desconfiança pública sobre o governo. 

 Se o assassinato de JFK sugeria a possibilidade de uma conspiração graças ao 

comportamento obscuro das instituições, o Watergate, processo de impeachment de 

Nixon, escancarava a conspiração na capa de todos os jornais. O governo americano era 

corrupto, e mais uma extensiva cobertura midiática – desta vez descomprometida em ser 

chapa branca – espalhava isso para o mundo, em um caso que não só mudou a percepção 

do povo americano sobre suas instituições, mas do jornalismo, que continuaria nas 

próximas décadas sua cobertura agressiva de escândalos políticos, motivados pelo 

sucesso financeiro do Watergate (SOUKUP, 2002). 

 O período após a queda dos dois presidentes americanos marca o início de várias 

teorias da conspiração contemporâneas. O Caso Roswell, acidente com OVINIS em 1947, 
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é reaberto por críticos independentes no final da década de 70, com o primeiro livro 

conspiracionista sobre ele, The Roswell Incident (1980) publicado pelos ufólogos Charles 

Berlitz e William Moore em 1980. Nele, o governo americano era acusado de acobertar 

a existência de extraterrestres, e a ufologia, já existente como campo de estudo 

pseudocientífico desde os anos 40, se une ao ethos da cultura da conspiração para acusar 

que não só existe vida fora do espaço, mas o governo americano – o mesmo que acobertou 

a morte de JFK – esconde sua existência. 

 Durante a mesma época surgem outras famosas teorias: a de que o homem nunca 

pisou na Lua, sendo o evento uma produção em estúdio pela NASA para ganhar força na 

Guerra Espacial contra União Soviética. O livro popular mais antigo é We Never Went To 

The Moon: America’s Thirty Billion Dollar Swindle, publicado pelo ex-fuzileiro Bill 

Kaysing em 1976. As conspirações sobre a missão do Apollo 12 ser falsa representam 

bem a cultura da conspiração: conspiracionistas analisam imagens e comparam com 

conhecimentos científicos para comprovar fraudes, como por exemplo a bandeira 

americana balançando apesar de não haver vento na Lua.  

Outra conhecida teoria da conspiração da mesma época envolve Elvis Presley, que 

faleceu em 1977 e supostamente continuou a ser visto após sua morte, levando 

conspiracionistas a acreditarem que Presley encenou seu próprio falecimento para escapar 

das pressões da fama. Is Elvis Alive?, livro publicado em 1988 pelo conspiracionista Gail 

Brewer-Giorgio, foi uma das mais populares obras sobre a conspiração. Outra celebridade 

envolvida com teorias da conspiração é atriz Marilyn Monroe, morta em uma overdose 

acidental em 1962; a biografia Marilyn: A Biography, escrita pelo jornalista Norman 

Mailer, acusa o FBI e a CIA de terem assassinado Monroe devido a um suposto romance 

com o então senador Robert Kennedy. 

Os anos 90 representam dois marcos importantes para as teorias da conspiração: 

o período entre o fim da União Soviética em 1991 e o 11 de Setembro é um raro momento 

na história americana onde não há um bode expiatório centralizado, com as justificativas 

da Guerra Fria para blindar o governo justificando atos drásticos indo embora. Este é um 

período marcado por mais escândalos públicos estadunidenses intensamente 

midiatizados: no Cerco de Waco em 1993, ações irresponsáveis do FBI levaram a morte 

de dezenas de pessoas; em 1995, um atentado doméstico explodiu um prédio em 

Oklahoma City matando 168 pessoas; o presidente Bill Clinton se envolveu um escândalo 

de adultério que foi pesadamente coberto por jornalistas em 1998; e um repercutido 
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massacre aconteceu em uma escola em Columbine, Colorado em 1999. Era mais um 

momento de paranoia, onde uma sequência de crises institucionais internas era altamente 

coberta e aproveitada por uma imprensa cada vez mais independente e agressiva. 

 O outro acontecimento é o advento da Internet, que se torna disponível para o 

público geral em 1993. A Internet passa a ser cada vez mais a ferramenta essencial para 

abrigar a cultura da conspiração, uma vez que dá visibilidade à fóruns e discussões que 

não são legitimadas em jornais ou livrarias, abrigando e organizando um discurso que nas 

últimas décadas era visto como informal. Ela também colocaria ferramentas de edição, 

análise de imagens, criação de sites e comunidades nas mãos dos conspiracionistas, que 

passam a moldar e repercutir teorias da conspiração de forma mais sofisticada. 

 Tomemos uma das maiores e mais polêmicas teorias como exemplo da cultura da 

conspiração: as relacionadas a queda das Torres Gêmeas em 11 de Setembro de 2001. Há 

dezenas de desdobramentos diferentes das teorias que contestam os acontecimentos 

oficiais dos ataques ao World Trade Center, e todas construídas da forma similar: com 

uma investigação amadora, baseada em supostas contradições na cronologia dos eventos 

e em uma análise feita em cima de imagens produzidas pela cobertura televisiva. Com os 

ataques ocorrendo já na Era Digital, a Internet se torna uma importante ferramenta para a 

divulgação e o debate das teorias da conspiração, com a criação de sites como 

RememberBuild715, a produção de documentários independentes16 e até mesmo a criação 

de grupos como o 9/11 Truth Movement, todos buscando a mobilização social entorno de 

uma investigação independente do que realmente aconteceu nos ataques; as teorias vão 

desde acusar o governo americano de ter conhecimento prévio dos ataques até 

culpabilizar ele como responsável direto pelas explosões – que para muitos crentes, não 

foi causada por aviões, mas por explosivos anteriormente colocados no  prédio. 

 As investigações podem inclusive contestar cientificamente as explicações 

oficiais dos acontecimentos. Jet Fuel Can’t Melt Steel Beems entrou para a cultura 

popular como um meme17 após a exaustiva repetição por crentes das teorias sobre o 9/11. 

A frase acusa que combustível de avião não seria o suficiente para derreter as colunas que 

suportavam os prédios, portanto a colisão dos aviões não seria capaz de derrubá-los, 

 
15 Site dedicado a conspiração envolvendo a Torre 7 do World Trade Center: 
https://rememberbuilding7.org/ Acesso: 05/02/2020 
16 A série Loose Change, por exemplo, produziu várias edições de documentários independentes 

reforçando as teorias da conspiração sobre o ataque ao WTC. 
17 https://knowyourmeme.com/memes/jet-fuel-cant-melt-steel-beams Acesso: 27/11/2018 

https://rememberbuilding7.org/
https://knowyourmeme.com/memes/jet-fuel-cant-melt-steel-beams
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contestando a versão oficial dos fatos e colaborando com as já mencionadas teorias que 

apontam para o uso de explosivos, escondidos no prédio. Diante das acusações, a mídia 

tradicional logo tenta retomar a autoridade sobre a informação trazendo especialistas para 

desmentir as versões que se opõem a verdade que foi veiculada pela mídia, algo 

exemplificado pela National Geographic produzindo o documentário 9/11: Science and 

Conspiracy (2009)18, buscando trazer engenheiros e cientistas para colocar à prova os 

argumentos dos crentes e eventualmente desmentir as teorias da conspiração. Neste 

documentário, especialistas escolhidos pelo canal concluem que o combustível de avião 

era mesmo suficiente para derreter as vigas; os crentes, por sua vez, contestam a edição e 

incluem os meios de comunicação tradicional como parte do que eles veem como 

conspiração. 

 A chegada da cultura da conspiração no mainstream fez inúmeras peças da cultura 

pop sobre teorias da conspiração serem produzidas exatamente a partir dos anos 90. Além 

do já citado JFK, grandes produções como Mission Impossible (1996), Conspiracy 

Theory (1997), Enemy of the State (1998), The Firm (1993), The Manchurian Candidate 

(2004), Wag of the Dog (1998) e The Da Vinci Code (2000) chegaram aos cinemas; 

autores como Don DeLillo e Dan Brown exploraram temas em livros; além de Arquivo 

X, séries como 24, House of Cards, Damages e Millennium tratavam de conspirações na 

TV; Deus Ex (2000) e Metal Gear Solid (2001) nos videogames; e até mesmo 

documentários com investigações independentes, como Zeitgeist: The Movie, uma série 

de três filmes lançados em 2007 e 2011 que delibera sobre inúmeras teorias, se tornaram 

virais. Em um mundo neoliberal onde informação está descentralizada, lógicas digitais 

dão recursos para indivíduos comuns criarem suas próprias narrativas reinterpretando 

acontecimentos do mundo real, inúmeras comunidades surgem, dedicadas a cada 

conspiração. 

 As mídias sociais, em outras palavras, colocam os conspiracionistas no mesmo 

patamar dos veículos de comunicação tradicionais, dando sonoras repercussões a uma 

cada vez mais organizada cultura da conspiração. Analisaremos na próxima seção novos 

problemas que surgem desta reconfiguração do conhecimento que acontece na era digital, 

 
18National Geographic busca desmentir teorias da conspiração sobre o 9/11, arquivado em: 
https://web.archive.org/web/20110518135528/http://channel.nationalgeographic.com/episode/9-11-

science-and-conspiracy-4067/ Acesso: 05/02/2018 

https://web.archive.org/web/20110518135528/http:/channel.nationalgeographic.com/episode/9-11-science-and-conspiracy-4067/
https://web.archive.org/web/20110518135528/http:/channel.nationalgeographic.com/episode/9-11-science-and-conspiracy-4067/
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e a forma como teorias da conspiração passam a desempenhar função determinante na 

que passa a ser chamada era da desinformação. 

 

1.4 – Cultura da Conspiração e Crise Epistemológica 

 Aqui analisaremos o papel das teorias da conspiração no período de crise da 

informação que passa a ser identificado no novo milênio e se intensifica principalmente 

a partir da década de 2010. Em um período marcado por ascensão de redes sociais, queda 

de consumo da mídia tradicional e ascensão de movimentos políticos populistas, as 

teorias da conspiração cada vez mais ganham espaço para serem propagadas, sendo agora 

validadas em novos meios que não contam com a mediação de outrora do jornalismo, ou 

com qualquer vínculo com autoridade institucional. 

 Victor Pickard (2017), que nomeou esta como a sociedade da desinformação, 

nomeia três fatores como causadores dessa crise de informação: poucos fundos para 

jornalismo de credibilidade; a crescente dominância de plataformas que privilegiam 

lucros e sucesso métrico sobre o bem público, consequentemente, sendo favorável a 

desinformação; e a “captura regulatória”, quando agências governamentais empregam em 

posições chaves indivíduos que apoiam e às vezes até se beneficiam diretamente das 

indústrias que elas regulam. 

 Perfeito exemplo dos motivos apontados é a teoria da conspiração do 

negacionismo do aquecimento global, uma que particularmente foi levada à tona por 

governos populistas de extrema-direita. Donald Trump manifestou publicamente 

ceticismo com o aquecimento global inúmeras vezes 19, quando eleito, sua administração 

passou a remover dados sobre o termo de sites oficiais do governo americano, em uma 

movimentação de interesse para empresas combustível fóssil, associado como causa do 

efeito (RUSSELL, 2019). Trump não fora o único político a negar o aquecimento global, 

com a família Bolsonaro20 replicando os questionamentos no Brasil, com o ministro 

 
19 Trump reproduz teoria sobre aquecimento global: https://www.vox.com/policy-and-
politics/2017/6/1/15726472/trump-tweets-global-warming-paris-climate-agreement Acesso: 
05/02/2020 
20 Família Bolsonaro questiona aquecimento global: https://oglobo.globo.com/sociedade/carlos-
bolsonaro-usa-frio-para-questionar-aquecimento-global-cientistas-explicam-erro-23794854 Acesso 0-
05/02/2020 

https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/6/1/15726472/trump-tweets-global-warming-paris-climate-agreement
https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/6/1/15726472/trump-tweets-global-warming-paris-climate-agreement
https://oglobo.globo.com/sociedade/carlos-bolsonaro-usa-frio-para-questionar-aquecimento-global-cientistas-explicam-erro-23794854
https://oglobo.globo.com/sociedade/carlos-bolsonaro-usa-frio-para-questionar-aquecimento-global-cientistas-explicam-erro-23794854
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Ernesto Araújo chegando a afirmar que a mudança climática é uma mentira parte de 

“plano marxista”21 

 Vemos no negacionismo climático um microcosmo para toda a crise da 

informação: a autoridade sobre o saber tradicional é invalidada por grupos políticos de 

acordo com seus interesses corporativos – Trump chega a apontar jornalistas como “os 

mais desonestos seres humanos”22; o discurso é substituído por um altamente emotivo, 

não-verificado, manifestado em redes sociais, muitas vezes incluindo teorias da 

conspiração na sua linguagem; discursos conservadores desta forma circulam revigorados 

por esta nova validação do pensamento reacionário. 

 O populismo de direita ascende no ocidente no começo dos anos 2000, pouco após 

as teorias da conspiração dominarem o mainstream; os dois fenômenos estão diretamente 

ligados (BERGMANN, 2018). Analisando o discurso de campanha de Trump, Eric Oliver 

e Wendy Rahn (2016) chegaram à conclusão de que eleitores que se identificavam com a 

linguagem do político tinham altos níveis de pensamento conspiracionista, alta 

desconfiança em experts, um destacamento pelo seu nativismo e um forte posicionamento 

anti-elite. Em outras palavras, brancos dominantes etnicamente, mas não necessariamente 

financeiramente, com desconfiança em instituições, donos de um pensamento 

conspirador. Figuras como Trump e Bolsonaro chegam como o anti-político: dialogando 

com hegemonias, mas prometendo fúria e rebeldia contra o sistema, sendo eleitos em 

campanhas fortemente posicionadas contra instituições. 

 Não só elas são demonizadas pela nova direita populista: minorias políticas logo 

se tornam vilãs do pensamento conspiracionista, não muito diferente de outros momentos 

no século XX. As teorias da conspiração envolvendo um plano de domínio mundial 

orquestrado pela suposta Nova Ordem Mundial voltam; originalmente envolvendo 

judeus, desta vez elas encaixam marxistas e feministas. Especialmente na Europa, teorias 

de extrema-direita como a Eurabia acusam muçulmanos de estarem por trás de um plano 

secreto de islamificação da Europa (BERGMANN, 2018), justificando práticas odiosas 

de grupos brancos. O massacre de autoria de Anders Breivik da Noruega em 2011, 

 
21 Ernesto Araújo fala que aquecimento global é plano marxista: 
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/15/brazil-foreign-minister-ernesto-araujo-climate-
change-marxist-plot Acesso: 05/02/2020 
22 Trump ataca jornalistas: https://arts.unimelb.edu.au/school-of-social-and-political-
sciences/resources/videos/trump-fake-news-and-the-crisis-of-american-political-reporting Acesso: 
05/02/2020 

https://www.theguardian.com/world/2018/nov/15/brazil-foreign-minister-ernesto-araujo-climate-change-marxist-plot
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/15/brazil-foreign-minister-ernesto-araujo-climate-change-marxist-plot
https://arts.unimelb.edu.au/school-of-social-and-political-sciences/resources/videos/trump-fake-news-and-the-crisis-of-american-political-reporting
https://arts.unimelb.edu.au/school-of-social-and-political-sciences/resources/videos/trump-fake-news-and-the-crisis-of-american-political-reporting
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deixando 77 mortos, foi causado por motivações anti-islã, com o atirador publicando 

online um manifesto que dá voz a teorias da conspiração da Eurabia23.  

Notáveis movimentos políticos pautados em discursos de ódio suportados por 

teorias da conspiração são também a campanha do partido britânico UKIP pela saída do 

Reino Unido da União Européia; o Partido Pela Liberdade, grupo populista de extrema-

direita holandês; o Partido Social Liberal, encabeçado pela família Bolsonaro, vitoriosa 

nas eleições brasileiras de 2018. Em comum a todos os grupos está um pensamento 

conspirador: um distanciamento da mídia tradicional frequentemente acusada de estar 

comprometida; uma preferência por campanha em canais alternativos agora 

possibilitados pelas novas mídias; uma defesa conservadora ao indivíduo branco, cristão, 

heteronormativo, essencialmente usando minorias como islâmicos, imigrantes, marxistas 

e feministas como bodes expiatórios para sustentar um clima de urgência e paranoia nos 

seus seguidores. 

 Pseudociência (ora referidas como fake sciences) e pseudomedicina ganham cada 

vez mais espaço neste mundo de comunicações fragmentadas, chegando a ter 

consequências palpáveis na saúde mundial. O movimento anti-vacina do século XXI 

nasce com um artigo publicado pelo pesquisador britânico Andrew Wakefield na revista 

The Lancet, em 1998. O artigo apontava a vacina VASPR (contra sarampo, papeira e 

rubéola) como causadora do autismo; ele foi deserdado e fraudes durante sua pesquisa 

foram comprovadas24, mas o movimento anti-vacina não deixou de crescer, 

especialmente sob novas tecnologias como o YouTube espalhando novas teorias da 

conspiração envolvendo vacinas. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde listou o 

movimento antivacinação como um dos 10 maiores riscos à saúde global25. É mais um 

movimento que chegou a ser publicamente apoiado por Trump, embora o mesmo tenha 

recentemente voltado atrás26. 

 
23 Atirador norueguês foi motivado por teorias da conspiração contra o Islã: 
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,a-islamofobia-radical-do-terrorista-noruegues-imp-
,750445 Acesso: 05/02/2020 
24 Fraudes marcaram a pesquisa de Wakefield contra vacinas: 
https://www.bmj.com/content/342/bmj.c7452.full Acesso: 05/02/2020 
25 OMS lista movimento anti-vacina como grande risco a saúde global: 
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/movimento-antivacina-incluido-na-lista-de-dez-maiores-
ameacas-saude-em-2019-23413227 Acesso: 05/02/2020 
26 Trump deu voz a teorias sobre vacinas, mas voltou atrás: 
https://www.statnews.com/2019/04/26/trump-vaccinations-measles/ Acesso: 05/02/2020 

https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,a-islamofobia-radical-do-terrorista-noruegues-imp-,750445
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,a-islamofobia-radical-do-terrorista-noruegues-imp-,750445
https://www.bmj.com/content/342/bmj.c7452.full
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/movimento-antivacina-incluido-na-lista-de-dez-maiores-ameacas-saude-em-2019-23413227
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/movimento-antivacina-incluido-na-lista-de-dez-maiores-ameacas-saude-em-2019-23413227
https://www.statnews.com/2019/04/26/trump-vaccinations-measles/
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 O avanço desregulado das novas mídias é peça essencial para a disseminação das 

teorias da conspiração. Sob políticas liberais, sites como o YouTube tomam como 

estratégia minimizar seu papel como mediador, atribuindo a responsabilidade pelo 

conteúdo a seus usuários, buscando a identidade de “plataforma” (GILLESPIE, 2010), 

guardião da liberdade de expressão que dá voz em igual para diferentes grupos. Fugindo 

da responsabilidade sobre seu próprio conteúdo, colocando negócios primeiro para 

abstrair de qualquer tipo de intervenção (ao contrário da curadoria mais pautada em 

normas cuidadosa da mídia tradicional de outrora), o YouTube, maior fonte de 

informação dos conspiracionistas (OLIVEIRA, 2019), dá alcance para discursos 

pseudocientíficos, extremistas e conspiradores não apenas os mantendo no ar, mas 

fazendo uma curadoria para seus consumidores com algoritmos de recomendações27, 

efetivamente tratando conspiradores e extremistas como mais um de tantos nichos 

essenciais para o modelo de negócios do site. 

 Até mesmo movimentos conspiracionistas em obscuridade por décadas voltam a 

ganhar espaço nas mídias sociais. O movimento terraplanista, que defende que o formato 

da Terra é plano, nunca deixou de existir, geralmente motivado por literalismo bíblico, 

mas entrou em considerável baixa após a corrida espacial nos anos 60 (GARWOOD, 

2007). Na era digital, em sites como YouTube, Facebook e Twitter, o movimento 

encontrou nova vida, ressurgindo com grandes repercussões28, seus vídeos no YouTube 

chegando a ter milhões de visualizações. Até mesmo a The Flath Earth Society, grupo 

terraplanistas fundado em 1956, praticamente defunto, faz um retorno considerável no 

mundo digital, sendo relançado em 200929 com novo site, fóruns, wiki e mídias sociais, 

contando com mais de 500 membros registrados30. 

 No mundo digital, qualquer grande evento é provável terreno para teorias da 

conspiração. O massacre da escola de Sandy Hook, em 2012, quando o estudante Adam 

Lanza assassinou 26 alunos, se matando em seguida, foi alvo de grande quantidade de 

 
27 Youtube apontado em artigo no NY Times como grande agente por trás da direita radical no Brasil: 
https://www.nytimes.com/2019/08/11/world/americas/youtube-brazil.html Acesso: 02/05/2020 
28 Matéria no The Guardian sobre terraplanistas e teorias da conspiração: 
https://www.theguardian.com/science/2016/jan/20/flat-earth-believers-youtube-videos-conspiracy-
theorists Acesso: 05/02/2020 
29 Site oficial do Flat Earth Society: https://theflatearthsociety.org/home/ Acesso: 05/02/2020 
30 Lista de membros do Flat Earth Society: https://www.theflatearthsociety.org/home/index.php/about-
the-society/membership-register Acesso: 05/02/2020 

https://www.nytimes.com/2019/08/11/world/americas/youtube-brazil.html
https://www.theguardian.com/science/2016/jan/20/flat-earth-believers-youtube-videos-conspiracy-theorists
https://www.theguardian.com/science/2016/jan/20/flat-earth-believers-youtube-videos-conspiracy-theorists
https://theflatearthsociety.org/home/
https://www.theflatearthsociety.org/home/index.php/about-the-society/membership-register
https://www.theflatearthsociety.org/home/index.php/about-the-society/membership-register
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teorias da conspiração, muitas delas se contradizendo31, mas a maioria inclinada a 

pensamentos extremistas contra Barack Obama ou judeus. Algumas teorias chegavam a 

ponto de afirmar que o massacre foi falso, com toda a extensa cobertura midiática sendo 

feita por atores contratados e por cenas forjadas. O próprio então presidente Obama foi 

vítima de centenas de acusações conspiracionistas, muitas delas pautadas em questionar 

a etnicidade e a religião do político, acusado de ser um agente infiltrado que secretamente 

conduzia planos maléficos dos Estados Unidos. 

 

Figura 1: Teorias da Conspiração sobre Barack Obama (MotherJones.Com) 

 

 

 O mundo pós-verdade, como passa a ser definido o estado epistemológico do 

ocidente após as eleições americanas de 2016, tem crenças pessoais e apelos emocionais 

ganhando força no argumento político em detrimento a fatos objetivos, métodos 

científicos e institucionais. Frustrando diretamente ideias de cientistas do século XIX e 

XX que previam um monopólio do pensamento científico após a queda da autoridade 

 
31 Várias teorias da conspiração circularam sobre o massacre de Sandy Hook, em 2012: 
https://www.theatlantic.com/national/archive/2012/12/newtown-shooting-conspiracy-
theories/320360/ Acesso: 05/02/2020 

https://www.theatlantic.com/national/archive/2012/12/newtown-shooting-conspiracy-theories/320360/
https://www.theatlantic.com/national/archive/2012/12/newtown-shooting-conspiracy-theories/320360/
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religiosa (AUPERS, 2012), o modelo não só entra cada vez mais em vigor por causa de 

gestões neoliberais de novas mídias e das estratégias políticas de novos grupos 

conservadores populistas, mas pelo próprio distanciamento e alienação do indivíduo 

moderno das suas próprias instituições. 

 Não apenas as fundações epistemológicas, criticadas desde o século XVI, são 

questionadas, mas a versão da ciência apresentada pela mídia de massa também contribui 

para sua perda de legitimidade. Enquanto ela disponibiliza o debate para um público 

maior e mais afastado de instituições acadêmicas através de jornais, revistas, programas 

de televisão e rádio, a versão sensacionalizada e contraditória dela diminui sua 

credibilidade (AUPERS, 2012). Por exemplo: o interminável e redundante debate entre 

pesquisadores sobre ovo fazer bem ou mal expõe contradições; enquanto colocar 

cientistas com opiniões contrárias para debater, por exemplo, o efeito estufa na televisão, 

mostra um sensacionalismo sedento por audiências que acaba expondo inconsistências da 

ciência.  

Luiz Signates (2012) aponta que a ciência no mundo contemporâneo vive uma 

série de crises e questionamentos, decorrentes dos mais diferentes fatores, incluindo uma 

crise social relacionada ao entendimento “de que a ciência não consegue atender a 

algumas das mais caras promessas da modernidade: a da justiça social, a da construção 

ética e a da solidariedade, racionalmente fundamentadas” (SIGNATES, 2012 p.140). 

Similarmente, outras instituições passam por similar crise de credibilidade, algo 

acentuado pela cobertura de escândalos fiscais, governamentais e policiais na imprensa. 

Logo, acreditar em instituições passa a ser visto como um ato de ingenuidade.  

Teóricos apontam uma atual sociedade de risco, onde indivíduos excessivamente 

preocupados com o futuro temem o que pode acontecer a seguir (GIDDENS, 1991; 

BECK, 1992). Enquanto a humanidade sempre viveu sob risco de doenças ou desastres 

naturais, estes eram vistos como fatores não-humanos, com a modernidade trazendo os 

chamados riscos manufaturados (BECK, 1992), diretamente ligados a avanços 

tecnológicos e científicos da sociedade. Desta forma, pânicos morais de natureza humana 

como pobreza, desordem, catástrofes causadas por tecnologia humana e terrorismo, 

passam a habitar um imaginário cada vez mais paranoico com as instituições no indivíduo 

moderno. 
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Se eles passam a estar céticos com as instituições que controlam suas vidas, o 

caminho é virar para si. Em um crescente movimento, estudado desde os anos 70, 

chamado de cultura de narcisismo (LASCH, 1979), o indivíduo busca conhecimento em 

si mesmo como por exemplo a popularização da terapia (conhecer a si mesmo), 

espiritualismo ou autoajuda (melhorar a si mesmo) e, recentemente, mídias sociais 

(expressar a si mesmo). 

Logo, experiências pessoais (como relatos próprios, ou de algum parente ou 

alguém próximo) chegam ao topo da hierarquia de credibilidade de informação para 

sujeitos modernos, e com a descredibilização da mídia tradicional, a opinião pessoal não-

mediada passa a ter um peso político importante. Não é por acaso que partidos populistas 

de extrema-direita da Europa, por exemplo, podem utilizar experiências pessoais para 

moldar o imaginário de um “eu” que considera através de relatos emotivos pessoais 

apenas brancos, cristãos de classe média, com o já mencionado grupo anti-islã holandês 

Partido Pela Liberdade usando a frase: “Eu, Eu, Eu, O resto pode morrer” (AARTS; VAN 

DER KOLK, 2006). 

As mídias sociais desreguladas, portanto, passam a ser percebidas como meio 

mais democrático para se acessar a verdade, e se aproveitando da sua natureza não-

mediada, da fraqueza das instituições tradicionais e da demanda neoconservadora por 

conteúdo não-institucional, as teorias da conspiração são profundamente ressignificadas. 

Embora ainda aconteçam em diferentes posicionamentos políticos, as mais sonoras e 

repercutidas estão agora imediatamente associadas a ascensão da extrema-direita, 

funcionando de forma não tão diferente da que funcionaram a favor de partidos totalitários 

na Europa nos anos 30. A cultura da conspiração, outrora subversiva, mero 

entretenimento ou folclore popular, se funde com a cultura da desinformação em um 

mundo de reconfigurações cada vez mais acentuadas na hierarquia do conhecimento. 

Com a recente ascensão ao poder de diversos políticos conspiracionistas pelo ocidente, o 

futuro próximo reserva novos desenvolvimentos determinantes no quadro, uma vez que 

figuras peculiarmente anti-sistema passam a ocupar as próprias instituições que 

demonizavam. As mudanças de políticas das mídias sociais (como o recente anúncio do 

YouTube afirmando pretender remover conteúdo extremista32) e a constante batalha por 

 
32 YouTube anunciou campanha contra conteúdo extremista: 
https://www.nytimes.com/2019/06/05/business/youtube-remove-extremist-videos.html Acesso: 
02/05/2020 

https://www.nytimes.com/2019/06/05/business/youtube-remove-extremist-videos.html
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afirmação de valor do jornalismo e da ciência em um mundo pós-epistemológico também 

sinalizam possíveis mudanças, e o impacto das teorias da conspiração da sociedade estará 

diretamente relacionado desta negociação de valores epistemológicos.  
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CAPÍTULO 2 – ARQUIVO X 

 

Figura constante no horário nobre da emissora Fox nos anos 90, Arquivo X em 

poucos anos ascendeu de uma estranha série cult que misturava elementos de horror, 

ficção científica, conspiração política e procedural policial para grande fenômeno da 

cultura pop capaz de atrair dezenas de milhões de espectadores todas as semanas, gerando 

uma poderosa franquia que capitalizou em cima de extensões do seu universo narrativo. 

O abandono das audiências veio no começo dos anos 2000, mas o auge durou: ao sair do 

ar ao término da sua 9ª temporada original, Arquivo X era a série de ficção científica há 

mais anos consecutivos no ar da história da televisão americana. 

 Contando com uma talentosa equipe de roteiristas, diretores e atores, que viriam 

a se consagrar ainda mais na indústria com bem-sucedidos trabalhos após o término da 

série, Arquivo X foi um produto televiso altamente inovador para sua época, com uma 

elaborada cinematografia até então pouco vista em dramas do meio e um formato 

narrativo que fazia importante ponte entre a televisão episódica e a serializada, que seria 

prestigiada e popular na década seguinte.  

A maior razão para o sucesso da série, entretanto, foi a perfeita captura do espírito 

de época do período que abrange a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a queda do 

World Trade Center, em 2001. Arquivo X captura o zeitgeist de forma que sua narrativa 

funciona como rico registro histórico de outro período, perfeitamente capturando 

ansiedades sociais, políticas e epistemológicas do período de hegemonia econômica, 

política e militar dos Estados Unidos, onde a guerra fria havia acabado e inimigos 

significantes vencidos pelo mundo ocidental.  

Este período de conforto para a classe média caucasiana estadunidense, maior 

parte da audiência da série (SOUKUP, 2002), deu espaço para uma então rara análise 

ficcional de instituições com um tom crítico, para não dizer paranoico. Ao ar entre os 

períodos de guerra fria e guerra ao terror, ambos marcados por um forte patriotismo, 

Arquivo X teve a oportunidade de representar a crescente desconfiança institucional do 

mundo ocidental, que se ascendeu desde os anos 60 com sucessivas crises administrativas, 

controversas entradas em guerras, pânicos morais, agressivas coberturas jornalísticas de 

escândalos políticos, ascensão do sensacionalismo e consolidação de um modelo 

neoliberal que passava a propor poderosa autonomia corporativa como oposição a um 
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modelo estatal. Arquivo X desconfiava de grandes corporações, mas seu alvo principal 

era o governo americano. 

 Neste capítulo buscamos fazer uma contextualização de como Arquivo X, a série, 

funcionou e foi construída. Acreditamos que as estratégias narrativas adotadas pela obra 

foram determinantes para a ficcionalização das teorias da conspiração apontadas no 

primeiro capítulo, estratégias essas que tem tanto a ver com tópicos e temáticas levantadas 

em seus episódios quanto em questões estruturais referentes ao formato narrativo da série, 

cuidadosamente pensado para funcionar em direção a serialização e a convergência, mas 

sem colocar no ostracismo o espectador casual ou machucar o potencial comercial da 

série. 

 Na seção 2.1, buscamos contextualizar a exibição original de Arquivo X. 

Apresentando a premissa da série, buscamos apresentar os principais acontecimentos na 

produção que durou entre 1993 e 2002, apontando também os períodos de maior 

popularidade e sucesso comercial da produção, afim de entender exatamente em qual 

ponto histórico a narrativa foi mais destacada na cultura popular. 

 Em 2.2, o objetivo é analisar a estrutura narrativa de Arquivo X. A série montou 

um modelo híbrido, misturando episódios serializados, que pertenciam a um longo arco 

narrativo da série que durou anos com histórias semanais contidas. Estes foram chamados 

de episódios mythology e episódios monster of the week, respectivamente. Analisaremos 

aqui como este formato, altamente inovador nas primeiras temporadas da série, mas 

ultrapassado nas últimas, contribuiu tanto para sua ascensão comercial quanto para sua 

queda, além de debater as estratégias para acomodar a narrativa da série nele. 

 Nascendo praticamente junto com a Web, Arquivo X foi provavelmente o 

primeiro grande produto televisivo a ter forte engajamento em espaços digitais. Buscamos 

em 2.3 analisar como o formato de narrativa de conspiração contribuiu para inflamar a 

discussão online, com o conceito de texto aberto sendo utilizado para exemplificar a 

narrativa ambígua e convidativa a interpretações da série.  

 Na seção 2.4 fazemos longa análise sobre quais principais interesses e ansiedades 

culturais dos anos 90 foram representados na exibição original da série, e como o retrato 

deles foi feito em um produto ficcional. Analisamos os temas: desconfiança em 

instituições, globalização, ansiedades com multiculturalismo, fim do Século XX, 
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espiritualidade new age, cultura nativo americana, pós-modernismo, tecnofobia, 

sexualidade, contaminação e tensões pós-guerra. 

 Fechando em 2.5, nosso empenho é contextualizar as circunstâncias acerca do 

cancelamento da série, buscando entender as mudanças de clima político ocorridas no 

começo dos anos 2000 e como elas afetaram o meio televisivo. Procedemos então para 

fazer contextualização similar a feita na seção 2.1, desta vez com o revival da série, que 

fechou a narrativa com as 10ª e 11ª temporadas, ao ar em um mundo vastamente diferente. 

 

2.1 – A Exibição Original de Arquivo X 

 Abrimos o capítulo nos dedicando a fazer uma necessária apresentação da 

exibição original de Arquivo X, contextualizando como a série funcionou como drama 

televisivo e franquia da cultura pop enquanto esteve ao ar. Com o nosso objeto 

devidamente introduzido e contextualizado, dedicaremos o resto do capítulo a analisar as 

temáticas que compõem a narrativa e as estruturas seriadas pelas quais a história é 

desenvolvida. 

 A história de Arquivo X começa com a fundação da emissora Fox, que começou 

a transmitir para a televisão aberta americana em outubro de 1986. Em um mercado então 

plenamente consolidado pelo tradicional trio ABC, CBS e NBC (apelidado de “Big 

Three”), a emissora era uma tentativa do tradicional estúdio de cinema 20th Century Fox 

de conseguir emplacar a “quarta emissora” – um canal que enfim fizesse frente ao trio 

poderoso -  tarefa considerada de extrema dificuldade após o fracasso de dezenas de 

outros canais, a exemplo dos The WB e UPN, nas décadas anteriores. 

 A Fox rapidamente construiu uma audiência com a produção de conteúdo original, 

buscando distinguir-se das produções dos concorrentes tradicionais. Entre as séries que 

estreavam na emissora, estavam a bem-sucedida sitcom “Married...With Children” 

(1987-1997), a animação que em breve se tornaria fenômeno da cultura pop global “The 

Simpsons” (1989-) e populares dramas adolescentes como “Beverly Hills, 90210” (1990-

2000), “Melrose Place” (1992-1999) e “Party of Five” (1994-2000). Um poderoso 

investimento para assegurar direitos de transmissão da NFL, liga nacional de futebol 
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americano, culminou na emissora superando a proposta da CBS33 para a transmissão do 

programa esportivo de imensa popularidade em 1993, no momento que marcou a 

solidificação da Fox como grande emissora americana. O canal tinha agora ainda mais a 

tenção, o que abriu portas para investimentos futuros em conteúdo original, que viriam 

nas décadas seguintes através de bem-sucedidos dramas, animações, sitcoms e reality 

shows como “Cops” (1989-), “America’s Most Wanted” (1988-2011), “King of The Hill” 

(1997-2010), “24” (2001-2010), “House” (2004-2012), “Bones” (2005-2017), “The O.C” 

(2003-2007), “Family Guy” (1999), “Malcolm in the Middle” (2000-2006), “Arrested 

Development” (2003-2006) e “Brooklyn 9-9” (2013). 

 Pouco antes da oferta pelos direitos pela transmissão da NFL ser aceita, entretanto, 

a Fox ainda experimentava com séries que pudessem moldar, para a emissora, uma 

distinta identidade como produtora de conteúdo, afastando a reputação de “o canal 

daquele desenho [Simpsons]34”. Após dois pitchs com o jovem produtor Chris Carter, 

antes escritor de apenas dois episódios do drama musical de curta duração “Rags to 

Riches” (1987-1988), a emissora autorizou a produção do piloto (rapidamente renovado 

para uma temporada completa) de uma série que faria um diálogo entre o popular formato 

procedural policial com gêneros menos recorrentes na televisão como horror, ficção 

científica e fantasia. 

 Arquivo X foi ao ar em 10 de setembro de 1993, durante a pilot season, debutando 

para 12 milhões de lares americanos35 que sintonizaram no horário de sexta-feira à noite. 

A série contava a história das investigações realizadas pela divisão fictícia do FBI que dá 

o nome a série, acompanhando os detetives Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully 

(Gillian Anderson), únicos personagens principais até a 8ª temporada da série. O setor se 

especializa em casos não-solucionados pelas divisões convencionais do FBI, envolvendo 

uma diversa gama de fenômenos paranormais incluindo a investigação da existência de 

 
33Fox superou a proposta da CBS na licitação pela transmissão da NFL em Dezembro de 1993: 
https://www.nytimes.com/1993/12/18/us/fox-network-outbids-cbs-for-rights-to-pro-football.html 
Acesso: 05/02/2020 
34 No começo dos anos 90, a Fox ainda não tinha credibilidade, sendo lembrada por apenas conter os 
Simpsons, que já eram um grande sucesso: https://www.kansascity.com/sports/nfl/kansas-city-
chiefs/article225279155.html Acesso: 05/02/2020 
35 A série teve uma audiência fiel de 12-14 milhões de espectadores em média na primeira temporada: 
http://anythingkiss.com/pi_feedback_challenge/Ratings/19930531-19930919_TVRatings.pdf#page=15 
Acesso: 05/02/2020 

https://www.nytimes.com/1993/12/18/us/fox-network-outbids-cbs-for-rights-to-pro-football.html
https://www.kansascity.com/sports/nfl/kansas-city-chiefs/article225279155.html
https://www.kansascity.com/sports/nfl/kansas-city-chiefs/article225279155.html
http://anythingkiss.com/pi_feedback_challenge/Ratings/19930531-19930919_TVRatings.pdf#page=15
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extraterrestres, entidades espirituais, monstros, mutantes, lendas urbanas, conspirações 

governamentais e perigosos experimentos científicos. 

 Os episódios da série seguem o debate ideológico entre os dois protagonistas; 

revertendo expectativas de gênero, Mulder é um believer em teorias da conspiração, no 

paranormal, na pseudociência e na existência de extraterrestres, sendo um grande 

entusiasta de explicações fringe36 para fenômenos e mistérios do mundo moderno. Scully, 

uma cientista, por outro lado, é cética em relação aos mesmos temas, buscando 

explicações científicas, institucionais e fundamentadas, frequentemente entrando em 

contraste com o parceiro. Em ocasionais episódios, curiosamente, a série faz a engenharia 

reversa do formato, com Mulder sendo um fervoroso ateu e Scully uma devota católica, 

uma sutil contradição nas suas personalidades. 

 A série tem um formato flexível onde semanalmente explorou dezenas de tópicos 

paranormais completamente diferentes, muitas vezes flexionando seu gênero de acordo 

com o tema, transitando entre horror, ficção científica e o procedural policial mais 

tradicional, com ocasionais episódios cômicos ou experimentais. Entretanto, o enredo 

central da narrativa envolve uma grande conspiração do governo americano para esconder 

a existência de extraterrestres; Mulder, que teve a irmã supostamente abduzida quando 

criança, embarca em uma missão pessoal para expor a conspiração e provar a existência 

de vida fora da Terra. A história se estendeu por todas as temporadas da série, 

eventualmente revelando, após diversos plot twists, um grande plano alienígena de 

colonização. Aclamado nos primeiros anos da série, este enredo – nomeado como 

mythology pela produção – foi criticado por ser confuso, inconclusivo e contraditório nos 

anos finais da série. 

 A natureza do relacionamento de Mulder e Scully foi alvo de fascinação e de 

calorosas discussões entre fãs. Nos espaços digitais, shippers (fãs que acreditam que os 

personagens têm uma conexão romântica) e non-roms (fãs que acreditam que os 

personagens são apenas amigos) travavam disputas vocais. Enquanto sua verdadeira 

natureza é ambígua, a relação entre os detetives é mostrada como casta (MOONEY, 

2017), com os personagens engajados em um amor platônico que não envolve contato 

 
36 “Fringe”, ou “franja”, é termo usado para escrever o que é não-convencional, periférico, extremo ou 
não pertencente ao mainstream 
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físico ou sugestões sexuais, à exceção de uma isolada e minimalista insinuação de que os 

personagens de fato transaram uma vez (“All Things”, 07x17). 

 Tanto em popularidade quanto em atenção crítica a série pode ser dividida em três 

momentos específicos. Durante as primeiras três temporadas (1993-1996), Arquivo X foi 

especificamente um sucesso cult, com uma dedicada e crescente audiência que flutuava 

entre 11 e 15 milhões de lares por semana (LOWRY, 1996); a série receberia sua primeira 

nomeação para a categoria Melhor Drama no Emmy Awards de 1995, correspondendo a 

sua segunda temporada, recebendo também indicações em outras categorias. 

 Cult é uma das definições mais ambíguas da cultura popular, por vezes confundida 

como um adjetivo de prestígio, mas pelo menos originalmente se refere a um trabalho – 

série, filme, música, livro – que atrai devoção de um dedicado grupo de fãs, independente 

do sucesso comercial obtido pela obra (ABBOTT, 2010). Séries cult igualmente situadas 

em um universo de gênero como a antologia de ficção científica The Twilight Zone (1959-

1964) e o influente surrealismo, mesmo cancelado precocemente, de Twin Peaks (1990-

1991) foram influências diretas de Arquivo X, mas televisão cult pode acoplar inúmeros 

gêneros. Jancovich e Hunt (2004) definem TV Cult como: 

TV Cult é definida não por características compartilhadas pelas séries 

em si, mas pelas formas como elas são apropriadas por específicos 

grupos. Não há uma característica em si que caracteriza um texto cult; 

ao invés disso, textos cult são definidos pelo processo em que as séries 

são posicionadas em relação ao mainstream, sendo este um processo de 

distinção baseado em uma oposição mainstream/cult – Jancovish e 

Hunt, tradução nossa (2004, p. 27) 

A mudança do slot televisivo realizada no início da quarta temporada solidificou 

a transição de Arquivo X de um fenômeno cult ao status de mainstream. No horário nobre 

de domingo à noite, Arquivo X esteve pelo menos entre as 12 séries mais assistidas de 

toda a grade americana durante suas 4ª, 5ª e 6ª temporadas (1996-1999), chegando a atrair 

em média 19,8 milhões de lares sintonizados no pico da sua popularidade na quarta 

temporada (KESSENICH, 2002). Legitimado pela grande popularidade, com os mottos 

“I Want to Believe” e “”The Truth Is Out There”37 caindo no linguajar popular e uma 

 
37 Populares frases são mostradas na abertura da série e em um pôster que Mulder mantém na parede 
do Arquivo X. 
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reconhecível música de abertura38, Arquivo X foi escolhido para ser o lead-out39 da final 

do futebol americano, o Superbowl, de 1997, com o episódio Leonard Betts (4x12), se 

tornando o episódio mais assistido da série ao registrar 29,1 milhões de espectadores 

(MEISLER, 1998). A popularidade da série foi explorada com um custoso longa 

metragem chamado “Fight The Future” (1998), levando as teorias da conspiração sobre 

extraterrestres para os cinemas sob boas bilheterias; videogames, merchandise, spin-offs40 

e mais tarde, um segundo longa, “I Want to Believe” (2008), também foram lançados, 

com David Duchovny e Gillian Anderson tornando-se celebridades na época, estampando 

capas de revistas e Chris Carter ganhando prestígio e liberdade criativa da Fox para 

produzir outras séries como “Millennium” (1996-1998) e “Harsh Realm” (1999). Até sua 

5ª temporada, a série foi indicada a categoria de Melhor Drama todos os anos no Emmy 

Awards, ganhando o prêmio três vezes pela atuação de Gillian Anderson, pelo convidado 

Peter Boyle e por um roteiro do escritor Darin Morgan. Após a ascensão da série ao 

mainstream, prestigiados escritores de romance Stephen King e William Gibson 

contribuíram com roteiros. 

 A derrocada começou na 7ª temporada, que embora ainda com positivos números 

com média de 14 milhões de espectadores e em 29º lugar na grade americana41, foi 

marcada por uma conturbada disputa jurídica de David Duchovny com a emissora. O ator 

um ano antes havia forçado a mudança da produção de Vancouver, Canadá para Los 

Angeles, aumentando os custos e promovendo uma mudança de tom na série42. Duchovny 

deixou a série parcialmente na 8ª temporada (ainda rentável em 31º, média de 13,93 

milhões (KESSENICH, 2002) e completamente na 9ª (que contou com abandono 

considerável da audiência, caindo para 63º, 9 milhões em média43), retornando apenas 

 
38 Composta por Mark Snow, a sempre lembrada, assustadora música de abertura da série ficou na 
memória popular, até hoje presente em diversos memes: 
https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/x-files Acesso: 05/02/2020 
39 Emissoras americanas geralmente escolhem seu programa mais prestigiado e popular para seguir a 
transmissão do Superbowl. 
40 As séries Millennium (1996-1998) e The Lone Gunman (2001) foram feitas em complemento, ambas 
ao ar na Fox. 
41 Números da temporada de TV 1999-2000: https://variety.com/2007/digital/markets-festivals/index-
sets-up-china-shop-1117975340/ Acesso: 05/02/2020 
42 Os episódios saíram das florestas de Vancouver para serem situados em ensolarados subúrbios 
californianos a partir da 6ª temporada: 
https://web.archive.org/web/20050207201129/http://space.com/sciencefiction/tv/ailing_xfiles_00012
0.html Acesso: 05/02/2020 
43 Arquivo X registrou seus piores números de audiência na sua 9ª temporada: 
https://usatoday30.usatoday.com/life/television/2002/2002-05-28-year-end-chart.htm Acesso: 
05/02/2020 

https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/x-files
https://variety.com/2007/digital/markets-festivals/index-sets-up-china-shop-1117975340/
https://variety.com/2007/digital/markets-festivals/index-sets-up-china-shop-1117975340/
https://web.archive.org/web/20050207201129/http:/space.com/sciencefiction/tv/ailing_xfiles_000120.html
https://web.archive.org/web/20050207201129/http:/space.com/sciencefiction/tv/ailing_xfiles_000120.html
https://usatoday30.usatoday.com/life/television/2002/2002-05-28-year-end-chart.htm
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para o finale em 2002. Completamente ignorada dos Emmy Awards entre 2000 e 2002, 

Arquivo X perdia espaço para o prestigiado drama “The Sopranos” (1999-2007), que foi 

ao ar no canal pago HBO em 1999, ocupando o mesmo horário nobre de domingo à noite. 

A série abriu caminho para drásticas transformações temáticas e estruturais no meio 

televisivo. 

 Enquanto a decadência comercial e crítica da série vinha desde antes da saída de 

Duchovny, a introdução de novos protagonistas trouxe turbulência para as audiências 

apegadas a dupla original. Na oitava temporada, Fox Mulder é abduzido e o personagem 

John Doggett (Robert Patrick) é seu substituto, encarregado de investigar o 

desaparecimento do protagonista original. Mulder retorna para os episódios finais, 

participando de 12 dos 21 da temporada (alguns com apenas breves aparições). O retorno 

do personagem no episódio “This Is Not Happening” (8x14), amplamente publicitado 

pela Fox, rendeu a última grande audiência da exibição original da série, com 16,9 

milhões de espectadores (KESSENICH, 2002). 

 Para a nona temporada, a saída de Duchovny foi definitiva, com o ator retornando 

apenas para o finale original da série. Com Gillian Anderson anunciando que também 

deixaria a Arquivo X após o fim do ano (SPELLING, 2002), a personagem Monica Reyes 

(Annabeth Gish) foi introduzida, sob a intenção de prosseguir a série com os novos 

protagonistas Doggett e Reyes. Com baixas audiências e rejeição aos personagens, a série 

foi cancelada, indo ao ar pela última vez em 19 de maio de 2002 para 13 milhões de 

espectadores, quase o dobro dos medíocres 7 milhões que sintonizaram apenas duas 

semanas antes (KESSENICH, 2002). 

 A série permaneceu viva em circulação através de reprises pelo syndication44, do 

lançamento em DVDs de todas as temporadas e de povoadas comunidades-fã digitais 

(abordadas na seção 2.3 do capítulo). Após o já mencionado segundo longa-metragem “I 

Want to Believe”, lançado para discretas bilheterias em 2008, a série foi revivida em 2016 

para uma 10ª temporada, ganhando também sua 11ª em 2018. Abordaremos o revival da 

série na seção 2.5; buscamos antes, continuar o estudo da série original ao analisar o 

formato narrativo utilizado pelas 9 temporadas originais de Arquivo X.  

 

 
44 Licenciamento de reprises de episódios para outros canais na televisão americana. Séries necessitam 
de 65 episódios para se elegerem. 
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2.2 – Estrutura Narrativa de Arquivo X 

 Ao decorrer da história contemporânea da televisão americana, negociações entre 

narrativas episódicas e serializadas se tornaram o grande dilema estrutural das suas 

produções ficcionais. Séries com episódios contidos e desfechos semanais se tornaram 

padrão na grade da televisão aberta, graças ao modelo benéfico a audiências casuais e a 

exibição de reprises, dispensando a importância da ordem dos episódios ou mesmo do 

consumo da obra na íntegra para a compreensão episódica. Desde os anos 90, entretanto, 

modelos serializados que requerem o engajamento como parte fundamental do consumo 

das narrativas começaram a ser experimentados, tornando-se populares e prestigiados na 

virada do milênio, em um processo de transição que envolveu inúmeras zonas cinzentas 

entre os dois formatos e esteve diretamente ligado a disponibilidade de novas tecnologias 

como televisão a cabo, DVDs, download e streaming. 

 Arquivo X foi ao ar em meados dos anos 90 sob contexto da importante transição 

do analógico para o digital, com o engajamento de fãs na recém lançada World Wide Web 

logo se tornando preocupação real da produção. A série aparecia em um meio termo de 

um mundo onde televisão era estigmatizada como meio narrativo inferior e um onde a 

mesma era prestigiada como veículo capaz de dar espaço à complexas narrativas 

consumidas por fragmentadas audiências (MITTEL, 2006). Desta forma, Arquivo X teve 

que lidar com anseios das televisões do passado e do futuro, não apenas obrigado a 

encontrar uma linguagem acessível a audiências na casa das dezenas de milhares, uma 

ocorrência que em breve se tornaria rara em um mercado marcado por nichos e consumo 

localizado, mas também buscando dialogar quase de forma inaugural com a recente 

cultura de convergência (JENKINS, 2008). A estratégia foi elaborar uma estrutura 

narrativa que fundamentalmente dialogasse com os dois. 

 Newman (2006) sugere uma distinção entre os formatos de “seriado” e “série”, 

com o primeiro representando programas onde a história é contida em um episódio, pode 

ser assistida fora de ordem ou por audiências não familiarizadas, funcionam bem em 

reprises e geralmente vem em formato de procedurais; o segundo agrupa narrativas que 

se estendem como minisséries ou romances, requer necessariamente familiarização dos 

espectadores, funciona bem em um consumo contínuo (que pode ser representado pelo 

binge-watching), desenvolve personagens e usa recursos como cliffhangers. Embora a 

definição seja útil em um nível fundamental, uma análise próxima da história da ficção 

seriada televisiva mostra que ela é marcada por uma negociação entre os dois formatos, 
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com muitas séries apontadas como inovadoras desenvolvendo seu próprio hibridismo de 

série e seriado. 

 Até a década de 80, experimentos com serialização em séries dramáticas eram 

discretos. A série policial “Columbo” (1971-1978) produzia episódios contidos, mas 

variações temáticas produziam quebras de expectativa na audiência com conhecimento 

prévio da estrutura da série (CALABRESE, 1992), enquanto a sitcom I Dream Of Jeanie 

(1965-1970) igualmente produzia histórias semanais standalone, mas sob objetivo 

narrativo central em comum na forma do casamento dos personagens de Jeannie e Tony 

Nelson. O formato com a serialização mais acentuada era o de soap operas, com 

especialmente “Dallas” (1978-1991) e “Dynasty” (1981-1989) se tornando grandes 

sucessos produzindo enredos que duravam continuamente de um episódio para o outro. 

 A série policial “Hill Street Blues” (1981-1987) é geralmente apontada por 

acadêmicos como importante marco da serialização nos dramas televisivos (MITTEL 

2006, DEMING, 1985). Enquanto episódios de duas partes, com o tradicional final “A 

ser continuado...”, já eram recorrentes em séries, o prestigiado procedural da NBC 

experimentaria estender arcos por vários episódios antes de voltar para o ponto neutro da 

narrativa (THOMPSON, 1997), e grandes audiências durante as sete temporadas que 

durou eram sinal de interesse neste novo tipo de consumo. Influência estética e temática 

em Arquivo X, “Twin Peaks” (1990-1991) teve uma relação mais turbulenta com a 

serialização, indicando que grandes audiências, em mundo precedente a Internet e 

DVDs45, ainda não estavam preparadas para um consumo tão dedicado. Similar ao 

modelo que viraria popular na era do streaming, décadas depois, a série era estruturada 

com cada episódio contendo uma completa continuação do anterior, nomeados por 

números, sem qualquer tipo de trama semanal. Os mistérios de Twin Peaks foram grande 

sucesso de audiência na ABC em 1990, mas a obra foi rapidamente cancelada no ano 

seguinte. Chegando apenas em sua segunda temporada, a audiência abandonava a série 

confusa com uma narrativa que exigia dedicação inédita ao requerer o consumo em ordem 

de todos os episódios para compreensão. 

 Buscando replicar a complexa mitologia que tornou Twin Peaks um favorito cult, 

profundamente analisado por fãs em convenções e fanzines, mas sem sacrificar sua 

 
45 Fitas de VHS eram o formato padrão de vídeo na época, mas embora episódios selecionados de série 
fossem comercializados, graças ao peso elevado e tempo de duração reduzido do cassete, raramente 
temporadas completas como se tornaria padrão com DVDs. 
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viabilidade comercial, Arquivo X adotou um modelo híbrido onde um longo arco 

narrativo principal coexistia com histórias semanais contidas. A maior parte da série ainda 

seria episódica, com investigações similares a procedurais policiais, provadas populares 

em reprises anos depois; mas durante a abertura, o meio e o fim das temporadas, seriam 

produzidos episódios (muitas vezes duplos ou triplos) que davam prosseguimento ao que 

ficaria determinado como enredo principal da obra. Estes seriam explicitamente definidos 

pela produção como duas classes de episódios diferentes: os mythology apresentavam o 

enredo serializado sobre a conspiração governamental para esconder a existência de 

extraterrestres, levando em consideração detalhados mistérios e ocorrências que 

aconteciam pelos anos da série. O outro formato seria chamado de monster of the week, 

em alusão a antiga tradição de séries de horror como “Kolchak: The Night Stalker” (1974-

1975) de apresentar casos envolvendo vilões semanais. Não apenas com monstros, nestes 

episódios a série se distanciava do imaginário extraterrestres para explorar seu lado mais 

eclético ao apresentar os “arquivos X” que intitulam a obra: casos policiais não-

explicados envolvendo o paranormal, teorias da conspiração e vasta gama de elementos 

fantásticos. 

 Roteiristas recebiam de Chris Carter grande liberdade criativa para elaborar suas 

próprias histórias monster of the week, com o estilo narrativo específico de cada um sendo 

reconhecido pelo fandom de forma destacada Em Arquivo X, não apenas o showrunner 

recebia mérito e aclamação, mas grande parte da sala de escritores (MOONEY, 2017).  

As permissões auteur dadas aos roteiristas podem ter influenciado a carreira bem-

sucedida de muitos deles, que criaram ou participaram de séries ou filmes bem sucedidos 

após o término de Arquivo X: Vince Gilligan (criador de “Breaking Bad” [2008-2013], 

“Better Call Saul” [2015-]), Howard Gordon (produtor de “24”, co-criador de 

“Homeland” [2011-]), Alex Gansa (co-criador de “Homeland”), Glen Morgan e James 

Wong (criadores de “Final Destination” [2000], Morgan produtor de “The Twilight 

Zone”, [2019-]), John Shiban e Thomas Schnauz (roteiristas de “Breaking Bad”, “Better 

Call Saul”), Frank Spotniz (criador de “The Man In The High Castle” [2015-2019]), 

Jeffrey Bell (showrunner de “Angel” [1999-2004] por duas temporadas), Steven Maeda 

(roteirista de “CSI” [2000-2015], “Lost” [2004-2010]). 

 



56 
 

Figura 2: Na ComicCon (2013), roteiristas da série foram apresentados como estrelas lado 

a lado a David Duchovny, Gillian Anderson e Chris Carter. 

 

 Se os episódios monster of the week se tornaram grande sucesso em reprises, 

houve também uma tentativa de recontextualizar a série com um recorte completamente 

serializado, com o lançamento de quatro DVDs46 contendo 60 dos 65 episódios mythology 

produzidos, alinhados em ordem de forma similar a narrativas mais contemporâneas. Na 

exibição original, 136 episódios monster of the week foram produzidos, além do segundo 

longa-metragem da série “I Want To Believe” (2008); o primeiro filme, “Fight The 

Future” (1998), foi uma peça da mythology, apesar de simplificar a narrativa para adaptar 

para audiências de cinema que não eram familiares a série (MOONEY, 2017). No revival, 

a 10ª temporada teve 2 de 6 episódios no modelo mythology, e a 11ª teve 3 de 10. 

 A tensão de Arquivo X com narrativas abertas e fechadas, aliada à sua longa 

duração onde finais foram constantemente remendados47 e desfechos muitas vezes 

incertos, apontam tendências diversos meios no fim do século XX, com filmes, livros, 

games, séries e quadrinhos produzindo enredos onde desfecho é incerto. A constante 

demanda por continuações em formatos de sequels ou spin-offs frequentemente reabre 

narrativas, o que também resulta em histórias não-lineares e na interação paratextual 

(MITTEL, 2010) da narrativa com outras mídias (JENKINS, 2008). Ndalianis (2003) 

compara a estrutura da televisão moderna com o barroco, considerando a ficção seriada 

 
46 Em 2005, os DVDs Volume 1: Abduction, Volume 2: Black Oil, Volume 3: Colonization, Volume 4: Super 
Soldiers recortaram os arcos mythology da série 
47 Os produtores planejaram o encerramento da série nas 5ª, 7ª e 8ª temporadas antes de terminar na 
9ª, sempre recorrendo a reescrever enredos graças a renovações de contrato não-esperadas (MOONEY, 
2017) 
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televisiva como exemplo de um “neobarroco” ao apontar narrativas extravagantes, 

excessivamente elaboradas que tratam desfechos com ambiguidade. A autora aponta: 

A característica central do neo-barroco é a falta de respeito pelos limites 

do frame. Narrativas fechadas associadas ao clássico são substituídas 

por estruturas abertas neo-barrocas que favorecem o movimento da 

serialização - o "infinito trabalho em processo". [...] O barroco não é 

meramente um período específico situado no século XVII, mas uma 

qualidade formal que atravessa períodos históricos. Formalmente 

refletindo a abertura e multifacetária natureza de uma indústria do 

entretenimento redefinida, os formatos das séries televisivas revelam 

uma fascinante metamorfose de uma forma estrutural fechada para uma 

aberta, neo-barroca que mostra "a perda do inteiro, do total e do sistema 

a favor da instabilidade, polidimensionalidade e da mudança – 

Ndalianis (2003, p. 2)  

 Estruturas neobarrocas são igualmente associadas ao pós-modernismo, replicando 

características como intertextualidade, serialidade, instabilidade, forte senso de abertura 

(HYUNJOO, 2010; CALABRESE, 1992), e um papel ativo do leitor/espectador que 

exploraremos mais na seção 2.3. As características pós-modernas que passam a marcar a 

ficção seriada televisiva são essencialmente habilitadas pelas novas tecnologias de 

consumo: comunidades virtuais amplificam o fenômeno de nicho das fanzines, 

efetivamente tornando a cultura fã algo mainstream; novos formatos como o DVD, o 

download e o streaming dão nova materialidade a narrativa, que agora pode ser 

consumida e manipulada mais em toque com normas do espectador, não da emissora; a 

ascensão da televisão a cabo abre portas para grande experimentação com formato de 

episódios e temporadas. 

 Foi de onde veio o modelo narrativo que contrapôs de forma significante o de 

Arquivo X: o início da produção de conteúdo original da emissora de televisão paga HBO 

é tratado como marco de um novo período televisivo onde produções utilizavam de 

pesada serialização para alcançar prestígio pouco precedente no meio (SEPINWALL, 

2013). Em contraste com as longas temporadas serializadas que levaram ao rápido 

cancelamento de “Twin Peaks”, as produções à cabo apresentavam temporadas mais 

curtas, diminuindo o risco de dispersão, compensadas com episódios individuais mais 

longos (MITTEL, 2015). A primeira série original da HBO, “Oz” (1997-2003), seguia 

um modelo completamente serializado, onde a história era contínua entre longos 
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episódios de 1h que integravam uma curta temporada de 8 episódios, sustentada com foco 

ao ser exibida em apenas 2 meses – Arquivo X chegava a ficar 9 meses no ar. 

 Concorrente no horário nobre de domingo à noite, “The Sopranos” se tornou 

similarmente um fenômeno da cultura pop, obtendo audiência e prestígio quase sem 

precedentes no meio – a série é indicada ao Emmy Awards de ‘Melhor Drama’ no 

primeiro ano de ausência de Arquivo X (MOONEY, 2017), possivelmente substituindo a 

série. Com 13 episódios por temporada, “The Sopranos” usufruía dos benefícios do cabo 

ao utilizar a longa duração episódica de uma hora completa, sem intervalos, para 

apresentar simultaneamente enredos semanais e arcos serializados que se estendiam pelas 

temporadas. Logo o botão de “ligar/desligar” a serialização de Arquivo X através dos 

mythology/monster of the week parecia uma relíquia de outro momento televisivo, com 

subsequentes dramas de prestígio apresentando uma hibridização serializada/episódica 

ainda mais elaborada (alguns seriam completamente serializados), com o episódio 

completamente standalone sendo relegado a procedurais na televisão moderna. 

 A ascensão do cabo é parte de uma série de desenvolvimentos que culminou na 

fragmentação do consumo a partir dos anos 90. No caso da televisão, anunciantes agora 

valorizavam o consumo localizado (MITTEL, 2006), criando publicidade que atingiria 

consumidores específicos ao invés de apenas grandes números. Grande parte do desafio 

de Arquivo X nas suas três últimas temporadas originais foi deixar de ser uma série 

mainstream para mais uma vez ser apenas cult. Funcionou durante a sétima e a oitava 

temporada, quando mesmo sem as audiências massivas dos anos anteriores, a série obteve 

bons números, especialmente recebendo dinheiro de anunciantes de tecnologia, sob a 

percepção de que funcionários de TI são consumidores de ficção científica48. A oitava 

temporada, contando apenas parcialmente com Duchovny, experimentou com a 

serialização em um arco que se estendia por diversos episódios, retratando a busca por 

Fox Mulder, abduzido por extraterrestres. A nona temporada, revertendo ao velho modelo 

binário, sofreu com o abandono completo da audiência, rejeitando novos personagens e 

o arco interminável e agora incompreensível da mythology. Estruturalmente e 

tematicamente (como exploraremos mais na seção 2.5), Arquivo X era uma relíquia de 

outros tempos quando foi cancelado em 2002. 

 
48 Dados da 7ª temporada: 
http://go.galegroup.com.www2.lib.ku.edu:2048/ps/i.do?id=GALE%7CA74089294&v=2.1&u=ksstate_uka
ns&it=r&p=AONE&sw=w Acesso: 05/02/2020 

http://go.galegroup.com.www2.lib.ku.edu:2048/ps/i.do?id=GALE%7CA74089294&v=2.1&u=ksstate_ukans&it=r&p=AONE&sw=w
http://go.galegroup.com.www2.lib.ku.edu:2048/ps/i.do?id=GALE%7CA74089294&v=2.1&u=ksstate_ukans&it=r&p=AONE&sw=w


59 
 

2.3 – O Papel Ativo do Espectador em Arquivo X  

Em um modelo que seria crucialmente repetido em futuros dramas de sucesso 

como “The Sopranos”, “Lost” e “Fringe” (2008-2013), Arquivo X era uma série 

articulada pensando em um papel ativo do espectador para o desenvolvimento da sua 

narrativa. Em modelo de storytelling apontado como oriundo do pós-modernismo 

(CALABRESE, 1992), o arco mythology era carregado de ambiguidades que 

encorajavam o engajamento da audiência, criando suas próprias teorias e interpretações 

sobre os acontecimentos da série, em uma busca pela verdade que ecoava a dos agentes 

Mulder e Scully. Esta ambiguidade, também presente em diversos monster of the week, 

significava que os episódios não terminavam ao fim da sua exibição, com a discussão 

continuando durante a semana, seja presencialmente através do boca a boca ou 

especialmente no ciberespaço, onde fervorosas comunidades fãs elaboravam suas 

próprias versões para os fatos ocorridos na série. Buscamos nesta seção identificar como 

essa relação era construída. 

Primeiramente, identificamos ainda outro subgênero que Arquivo X está 

particularmente interessado em seguir normas: a narrativa de conspiração. Exemplificado 

por livros como “Focault’s Pendulum” (1988, Umberto Eco), “Libra” (1995, Don 

DeLillo), “The Da Vinci Code” (2003, Dan Brown) e filmes como “Ministry Of Fear” 

(1944), “All The President Men” (1976) e “JFK” (1991), narrativas de conspiração 

ocorrem em um mundo onde o bem e o mal estão claramente definidos: o primeiro 

representado por investigadores independentes – detetives, jornalistas, amadores -  que 

buscam desvendar alguma conspiração maléfica; e o segundo pelos próprios 

conspiradores, grupos secretos de pessoas poderosas com agendas obscuras, empenhados 

a manter a verdade longe do conhecimento público. 

Fenster (2008) descreve narrativa de conspiração como uma construída com 

enredo se movendo em direção ao desmascaramento de algum esquema obscuro que 

causou turbulência ao mundo onde a história passa, mas, ao mesmo tempo, o trabalho dos 

investigadores nunca pode ser completado pois os conspiradores estão sempre a um passo 

à frente dos protagonistas, apagando evidências e se desfazendo o progresso dos detetives. 

Ele aponta The X -Files como exemplo: 

Mulder e Scully começam a investigar algum fenômeno; eles então 

lidam com algum impedimento colocado por forças governamentais, 
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em um processo onde apuram conhecimento através de informantes que 

são eles próprios parte do governo. Então, quando os agentes finalmente 

parecem perto de uma explicação do fenômeno e de evidência 

incriminadora da sua duplicidade com o governo, sua busca é frustrada 

e eles devem começar de novo no próximo episódio com pouco a 

mostrar. (Fenster, 2008, p. 145) 

 Apesar de vários monster of the week experimentais, dialogando com diversos 

gênero, pela maioria dos episódios da série, incluindo integralmente o arco mythology, a 

série seguiu religiosamente o modelo de narrativa da conspiração. Pelos anos, Mulder e 

Scully descobrem a existência de extraterrestres, um plano de um obscuro grupo 

governamental (referido em merchandising como Syndicate, mas nunca nomeado 

oficialmente na série) para esconder a existência deles, a criação de híbridos entre 

humanos e aliens, um plano de colonização extraterrestre do planeta Terra, o uso de 

tecnologia alien para interesses militares, entre outras conspirações. Apesar da verdade 

ser revelada para os agentes e para o espectador, os personagens, quase obrigatoriamente 

terminam suas jornadas de mãos vazias, sem evidências para incriminar os conspiradores.  

O que a longo prazo se tornou um problema, com o arco mythology criticado por 

sua redundância e eternas voltas narrativas; o fracasso dos agentes é questionado até no 

enredo da série, onde superiores os contestam por gastos elevados de recursos do FBI 

(“Drive”, 6x02) sem resultados palpáveis. Este formato não era causado apenas por 

questões estilísticas: a série precisava reestabelecer a normalidade do Arquivo X para 

voltar a investigar seus monstros da semana em episódios standalone, com a extensão do 

seu arco serializado por muitos episódios nunca permitida graças a preocupação dos 

produtores em seguir produzindo uma narrativa de fácil acesso a audiências menos 

engajadas. 

 No auge da série, entretanto, o modelo rendeu bons frutos. Especialmente com os 

episódios mythology sendo separados por diversos monster of the week, o enredo da série 

constantemente deixava pontas soltas, remendando algumas em novas narrativas e 

deixando outras resoluções ambíguas. Arquivo X referenciava acontecimentos anteriores 

de forma que convidava o espectador a unir ocorrências e elaborar suas próprias teorias, 

sempre recompensando a audiência mais leal de uma forma que não afastasse a mais 

casual. Alguns personagens e elementos da mitologia com a participação aparentemente 

encerrada na série poderiam voltar anos depois: criança prodígio, híbrido alien/humano 
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Gibson Praise (Jeff Gulka) é introduzido no finale da quinta temporada (“The End”, 

5x20), retornando apenas três anos depois (“Within”, 08x01); apenas fãs mais leais 

reconheceriam o retorno do híbrido Jeremiah Smith (Roy Thinnes) (“Talitha Cumi”, 

03x24) cinco temporadas depois (“This Is Not Happening” (08x14), enquanto a entidade 

alienígena black oil, com sua natureza ambígua sendo alvo de teorias de fãs, voltando 

para uma aparição final (“Vienen”, 08x16) anos após seu arco estar fechado. 

 Amigável com esse tipo de engajamento, outro conceito adequado a narrativa de 

Arquivo X é o de texto aberto, que é descrito assim por Eco, ao analisar a literatura, (1979, 

p. 49-50) como característico por “permitir incontáveis diferentes interpretações” e 

“possuir uma certa incerteza sobre seu próprio significado”, criando assim uma “estrutura 

de labirinto” ao texto que encoraja os leitores de se engajarem criticamente para sua 

resolução. Assim, pela história de Arquivo X ser apresentada ao espectador como 

parcialmente incompleta, a série encoraja sua audiência a preencher os vazios que faltam 

no texto (SOUKUP, 2002). Não apenas as teorias da conspiração são um tema 

conveniente para um texto aberto, mas outros temas recorrentes de X-Files como o 

paranormal, aparições, sonhos e metalinguagem são escritos sob uma ambiguidade que 

estimula interpretações pessoais tanto sobre os desdobramentos narrativos quanto sobre 

o simbolismo por trás dos momentos surreais da série49. 

 Aberta para o público geral em 1993, mesmo ano que a série foi ao ar, a World 

Wide Web, formato da Internet que se tornou padrão para uso doméstico e comercial, 

aproveitaria de forma essencial a estrutura aberta e encorajadora a participação de 

Arquivo X. Nascendo praticamente junto com a web, a série foi muito provavelmente a 

primeira grande produção televisiva a ter sua exibição acompanhada de imediatas 

repercussões online (MCLEAN 1998), construindo comunidades através de fóruns e sites, 

ainda baseadas largamente baseada no formato de texto50, onde espectadores criaram seu 

próprio tipo de cultura virtual para consumir a série (CHIN, 2013). 

 
49 Este aspecto reproduzido como quase uma norma em diversas das séries da alcunhada “terceira era 
de ouro da TV” nos anos 2000: Buffy: The Vampire Slayer (1997-2003) The Sopranos (1999-2007), Six 
Feet Under (2001-2005), Battlestar Galactica (2003-2009), Lost (2004-2010), Mad Men (2007-2015), 
todos fortes interesses em surrealismo, realismo mágico, sonhos, metalinguagem e ambiguidade 
narrativa herdado de interesses pós-modernos inaugurados em Twin Peaks e Arquivo X. Nota-se que 
todas essa séries vieram ao ar em um momento Web 2.0 onde os espaços digitais estavam ainda mais 
consolidados do que no período inaugural da web que Arquivo X encontrou. 
50 Conexões de Internet da década de 1990 ainda eram muito lentas, com grande parte do conteúdo 
disponibilizado em texto simples e imagens de baixa resolução, ainda longe da grande integração 
multimídia que marcaria o ciberespaço na década seguinte. 
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 Estes espaços, geralmente administrados por fãs de forma independente, em um 

momento do ciberespaço ainda distante de grandes conglomerados de redes sociais, 

deram início a várias das práticas de cultura fã que permanecem atuais mesmo décadas 

depois. Não apenas debates e elaborações de teorias sobre a complicada mitologia da série 

ou análises dos episódios, os sites abriam espaço para os fãs escreverem suas próprias 

versões dos enredos da série, em um fenômeno oriundo das fanzines, mas que logo se 

tornaria extremamente popular nas comunidades chamado fanfiction. No permissivo 

universo das fanfics, histórias iam desde a consolidação explícita do romance 

Mulder/Scully, nunca mostrada on screen, até histórias fortemente alternativas como um 

romance homossexual entre Mulder e o vilão Alex Krycek ou um site inteiramente 

dedicado a argumentar que o parceiro ideal de Scully era John Doggett51, não Mulder. 

Sites dedicados a fanfics (exclusivamente de Arquivo X ou não) hospedavam votações 

para a eleição das melhores. 

 Apelidados de “X-Philes” (WAKEFIELD, 2001), fãs leais da série pela internet 

produziram práticas que viriam a ser comuns em diversas outras obras populares através 

das décadas, como o mencionado embate entre shippers e non-roms, fãs que torciam ou 

não pela consolidação do relacionamento de Mulder e Scully. Shippar virou um termo 

conhecido na cultura pop em geral: torcer para um relacionamento romântico fictício 

acontecer. A produção da série acompanhava de perto as comunidades, com o produtor 

Frank Spotniz (CHIN, 2013) ajudando a organizar convenções de fãs, atores concedendo 

entrevistas exclusivas e até mesmo menções na narrativa, como a personagem Leyla 

Harrison, agente do FBI mostrada como “maior fã” do trabalho de Mulder e Scully, 

(“Alone”, 8x19) nomeada em homenagem uma fã e autora de fanfics que morrera de 

câncer no mesmo ano. 

 As comunidades online eram ocupadas por um enorme número de fãs mulheres, 

e o motivo principal era a enorme devoção a personagem Dana Scully (WAKEFIELD, 

2001). Uma representação quase inédita de uma figura feminina empoderada, 

especializada em áreas diversas ao ser médica, cientista e detetive, Scully foi um marco 

na televisão estadunidense (SIGILIANO, CAVALCANTI & BORGES, 2017) ao não só 

romper com expectativas de gênero, abrindo espaço para mais personagens femininas 

similarmente construídas, mas ao ter um comprovado impacto no mundo real ao 

 
51 Link do site: https://www.doggettscully.com/fanfic/ Acesso: 05/02/2020 

https://www.doggettscully.com/fanfic/
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influenciar uma geração de mulheres a seguirem carreira em áreas como de ciência, 

tecnologia, engenharia e tecnologia52.  

 A ascensão de plataformas como o Facebook e o Twitter, que passariam a ser 

centro das comunidades da cultura fã, não extinguiu inicialmente a movimentação típica 

da Web 1.0 dos espaços independentes de Arquivo X. Ainda povoados mesmo após o 

cancelamento, sites como “XFilesNews.com” permaneceram no ar, organizando 

encontros de fãs, conseguindo entrevistas com atores, roteiristas e produtores (CHIN, 

2013) e então acompanhando o retorno da série com o filme “I Want to Believe” e as duas 

temporadas do revival. Enquanto a exemplo da maioria dos fansites deste primeiro 

momento da web, “XFilesNews.Com” saiu do ar em janeiro de 2019, permanecendo ativo 

no Twitter, algumas páginas como “Eat The Corn”53, “Inside The X”54 e “X-Files 101”55, 

hospedando valiosa parte da história da cultura fã da série, com alguns deles até mesmo 

postando ocasionais atualizações. 

 

2.4 – Arquivo X Como Representação dos Anos 90 

Enquanto muitos produtos da cultura pop – filmes, livros, quadrinhos, jogos - 

servem de registro dos tópicos, práticas e ansiedades da determinada época que foram 

lançados, nenhuma outra mídia tem uma relação tão essencial com a temporalidade do 

mundo real quanto a televisão. Se aproveitando da estrutura tradicional de longas 

temporadas que abrangiam grande parte do calendário anual, séries constantemente 

contextualizavam suas narrativas de acordo com acontecimentos do entorno do 

espectador, seja simplesmente espelhando temáticas de feriados como os típicos especiais 

de Halloween, Natal e Ano Novo ou diretamente referenciando acontecimentos, 

discussões e preocupações do mundo real afim de construir uma obra convincentemente 

atual. 

 A antologia sci-fi “The Twilight Zone” (1958-1964) dialoga com tensões políticas 

e tecnológicas do pós-guerra; influente série policial Dragnet (1951-1959) viria a ser em 

temporadas finais perfeito retrato do medo conservador da contracultura; Miami Vice 

 
52 Geena Davies Institute On Gender In Media identifica as contribuições feministas do “Efeito Scully”: 
https://msmagazine.com/2019/08/09/does-stem-matter-in-summer/ Acesso: 05/02/2020 
53 Link para Eat the Corn: http://www.eatthecorn.com/ Acesso: 05/02/2020 
54 Link para Inside the X: http://www.insidethex.co.uk/ Acesso: 05/02/2020 
55 Link para X-Files 101: http://www.turning-pages.com/xf101/ Acesso: 05/02/2020 

https://msmagazine.com/2019/08/09/does-stem-matter-in-summer/
http://www.eatthecorn.com/
http://www.insidethex.co.uk/
http://www.turning-pages.com/xf101/
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(1984-1990) e o já mencionado Hill Street Blues (1981-1987) representariam sob 

diferentes ângulos tensões sociais e econômicas do governo Ronald Reagan; casos 

criminais do mundo real como o de O.J Simpson são diretamente mencionados em 

“NYPD Blue” (1993-2005); “The Sopranos” (1999-2007) se esforçaria para retratar o 

consumismo do capitalismo tardio; um extenso  número de séries se estruturaria de forma 

essencial entorno a um mundo pós 11 de Setembro envolvido na Guerra Ao Terror: 24 

(2001-2010), Lost (2004-2010), Battlestar Galactica (2003-2009), Rescue Me (2004-

2011), Homeland (2011-). Até mesmo séries de época ou que ocorrem em tempos 

futuristas ou abstratos podem refletir tensões atuais, com a feminização da sociedade 

sendo tratada em obras como Firefly (2002-2003) e Mad Men (2007-2015).  

 Arquivo X por sua vez captura perfeitamente o espírito de época ocidental nos 

anos 90, mais especificamente o período entre a queda do Muro de Berlim (1989) e os 

atentados de 11 de setembro (2001). Ao ar em um momento de consolidação da 

hegemonia americana com após a queda soviética, em um período que chegou a ser 

infamemente analisado como “fim da história” (FUKUYAMA, 1992) devido a absoluta 

prevalência do capitalismo ocidental. Durante sua exibição original, a série lidou com 

tópicos como tensões pós-guerra fria, ansiedades acerca do avanço tecnológico, crescente 

desconfiança em instituições, globalização, clonagem e trans-humanismo, pós 

modernismo, multiculturalismo, pânicos morais relacionados a contágios, nova 

espiritualidade e movimento new age; diretamente ou indiretamente citando 

acontecimentos estadunidenses então contemporâneos como: os incêndios de Los 

Angeles em 1994 (“3”, 02x07), o Cerco de Waco  (“The Field Where I Died”, 04x05), o 

Caso O.J Simpson (“Mind’s Eye”, 05x16), os atentados em Oklahoma City (“Fight The 

Future”), os escândalos Monica Lewisnky (“All Things”, 07x17). 

 Enquanto Arquivo X é indubitavelmente uma narrativa situada no imaginário 

norte-americano, grande parte deste imaginário dialoga com o mundo ocidental em geral, 

onde, em um período globalizado, questões sobre multiculturalismo, contágio e 

tecnologia não são únicas de nenhum território; avanços científicos como a clonagem da 

ovelha Dolly em 1997 são divulgados por todo o mundo56 e mesmo escândalos internos 

dos Estados Unidos, como o caso Lewinsky e os ataques a Oklahoma, são igualmente 

 
56 A ovelha Dolly foi clonada em 1997: 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/22/newsid_4245000/4245877.stm Acesso 
05/02/2020 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/22/newsid_4245000/4245877.stm
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repercutidos mundialmente graças ao estado de força global alcançado pelo país. David 

Duchovny, protagonista da série, descreve: 

Eu acho que Arquivo X é muito anos 90, porque tudo é deixado em 

dúvida. Não há desfecho, não há respostas.... Obviamente está tocando 

em algo que a nação quer. Eu acho que tem a ver com ansiedades 

religiosas - uma espécie de anseio New Age por uma realidade 

alternativa e pela busca de um tipo de deus extra-sensorial. Junte isso a 

um cínico, desencantado, despojado sentimento de estar sendo mentido 

pelo governo e você tem uma poderosa combinação para uma série de 

TV. Ou isso, ou a emissora Fox tem um departamento de marketing 

incrível. – David Duchvony, citação encontrada em Cantor (2001) 

(tradução nossa) 

 Apontado pelo acadêmico russo Bakhtin (1937) pela primeira vez no ensaio 

“Forms of Time and the Chronotope in the Novel”, o conceito de cronótopo é importante 

ferramenta para compreender a relação de obras fictícias com a temporalidade do mundo 

real. Utilizando originalmente para abordar trabalhos da literatura, Bakhtin analisa uma 

relação inseparável entre tempo (crono) e espaço (topo) nas narrativas literárias, 

apontando uma associação crucial entre personagens e instituições ficcionais e seus 

contextos históricos e locais geográficos. Pode ser dito que cronótopos definem noções 

de gênero para obras, ao delimitar o contexto que dialoga com regras genéricas. Da 

mesma forma, o conceito evidencia como as narrativas referenciam contextos, situações 

e relações mundanas da vida real, buscando criar uma experiência compartilhada com 

quem consome a obra, de uma forma onde texto e contexto são inseparáveis. 

 Sobchack (1998) ajuda a contextualizar o conceito em um momento mais 

contemporâneo ao analisar os cronótopos do gênero film noir, exemplificado pelas 

histórias de detetive contadas em longa metragens, populares no pós-guerra. Apontando 

um Estados Unidos da segunda metade da década de 1940 como crono e os lounges, 

hotéis e espaços públicos como o topo, a autora constrói relação entre os textos - os filmes 

– e dos seus contextos: a economia fragilizada, os traumas da guerra, as famílias 

quebradas e a feminização da sociedade. Buscamos fazer o mesmo com Arquivo X e sua 

relação com sua época, os anos 90, e seu espaço: os Estados Unidos pós-guerra fria. 

Dedicamos o resto da seção à análise da forma como a série ficcionalizou as principais 

tensões da sua época. 
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Desconfiança em Instituições 

 Como abordado no primeiro capítulo, os anos 90 foram um momento de crescente 

descrença nas instituições no mundo ocidental, cada vez mais distanciadas da função 

original de segurança a seus indivíduos (GIDDENS, 1991). Enquanto boa parte da 

crescente paranoia foi direcionada a instituições governamentais, grandes conglomerados 

empresariais também foram alvo de percepções negativas em um mercado neoliberal 

onde grande parte dos empregos se deslocava para o setor privado. Giddens (1991, p.24) 

aponta que as instituições modernas sofreram “‘deslocamento’ das relações sociais em 

seus contextos locais de interação. ” 

O fim do patriotismo exacerbado do período de guerra fria, ao lado de um 

jornalismo pós-Watergate cada vez mais sensacionalista e agressivo com instituições 

públicas, explorando constantemente escândalos políticos (GIDDENS, 1991; SOUKUP, 

2002) e de uma poderosa agenda neoliberal pressionando pela privatização, são causas 

apontadas para explicar a desconfiança governamental que marca o período, em um 

processo que parte fundamentalmente dos Estados Unidos, onde instituições 

governamentais acumulavam desgastes desde repercutidos eventos como assassinato de 

JFK, o Watergate e a Guerra do Vietnã (JACOBS, 2002),  para o resto do mundo 

ocidental. Empresas também não escaparam de repercussões negativas, com longos e 

publicitados processos judiciais contra grandes marcas como Microsoft57, Coca Cola e 

McDonalds58; e com a crescente desigualdade econômica da população igualmente 

levando a questionamentos das éticas das multinacionais. 

 Arquivo X se estrutura essencialmente da paranoia acerca de instituições. No 

universo ficcional da série, o governo é corrupto em quase todos os níveis burocráticos, 

salvando-se apenas agentes independentes, rebeldes contra o sistema, como os dois 

protagonistas da série ou o aliado supervisor Walter Skinner. Mesmo superiores dos 

agentes dentro do FBI estão corrompidos: o diretor Alvin Kersh (James Pickens, Jr.) é 

introduzido na sexta temporada, apresentado como um burocrata dedicado a frear as 

investigações de Mulder e Scully. O personagem não-nomeado Cigarette Smoking Man, 

grande antagonista da série, é mostrado como figura governamental com grande poder 

 
57 Notavelmente processada pelo governo americano em 1998: 
https://www.investopedia.com/ask/answers/08/microsoft-antitrust.asp Acesso: 05/02/2020 
58 Longo e repercutido processo, aconteceu em 1994: https://www.tortmuseum.org/liebeck-v-
mcdonalds/ Acesso: 05/02/2020 

https://www.investopedia.com/ask/answers/08/microsoft-antitrust.asp
https://www.tortmuseum.org/liebeck-v-mcdonalds/
https://www.tortmuseum.org/liebeck-v-mcdonalds/
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burocrático, abrangendo inclusive o FBI; ele integra o Syndicate, um grupo de elites 

globais que determinam os acontecimentos mais importantes da humanidade. Agentes 

independentes como Deep Throat e Mr. X (ambos nomeados em referência a figuras 

similares do Watergate), tentam ser discretamente rebeldes contra suas próprias 

burocracias; ambos terminam assassinados por ajudar os agentes vazando informação 

secreta. 

 O governo americano é capaz não apenas de esconder a existência de 

extraterrestres, mas modificar a vacinação (“Red Museum”, 02x10), conduzir 

experimentos secretos com seres humanos (“The Erlenmeyer Flask”, 02x24), criar 

ataques bandeira falsa explodindo suas próprias construções (“Fight The Future”) e 

assassinar qualquer um que entra no seu caminho, com ambos protagonistas perdendo 

parentes assassinados por figuras do governo. Como veremos no capítulo 3, todos os 

enredos baseados em teorias da conspiração circuladas no mundo real. 

 O mundo corporativo, quando tratado, também não encontra generosidade, com 

iniciativas privadas jamais apontadas como solução para desconfiança pública da série. 

Enredos exploram desde experimentação perigosa e inconsequente com tecnologia (“First 

Person Shooter, 07x13), situações de contagio causadas por irresponsabilidade da 

indústria farmacêutica (“F. Emasculata”, 02x22), histórias de horror situadas na indústria 

da estética (“Sanguinarium”, 04x06) até literais personificações de figuras empresariais 

como demoníacas (“Folie A Deux”, 05x19). 

Globalização e o Fim do Século XX 

 Bakhtin (1937) aponta um cronótopo idílico, surgido na literatura do Séc. XVIII 

sob o medo da ressurgência da “fragmentada” vida das cidades. Tais obras glorificam um 

estilo de vida bucólico, simples, patriarcal, tendo a família como núcleo e uma vida 

baseada na repetição, que é tratada como positiva. O imaginário virou não só esteve 

presente em diversas obras, mas tornou-se motivo de antagonismo para outras, que 

tentavam provar que a visão nostálgica do passado bucólico era incompatível com as 

demandas do capitalismo. 

 Arquivo X de forma similar adota uma postura nostálgica e geralmente 

conservadora entorno do mundo pré-globalização. Com críticos notando que a série é, de 

certa forma, uma despedida ao Séc. XX (HANDLEN & VANDERWERF, 2018), ao 

explorar lugares remotos, peculiares, logo descaracterizados pelo avanço da tecnologia e 
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das multinacionais, Arquivo X frequentemente se posiciona contra a homogeneização 

cultural. Excêntricas pequenas comunidades são frequentemente desfeitas pela 

interferência dos agentes, e o processo é mostrado de forma melancólica, algo 

exemplificado pelo grupo circense em “Humbug” (02x20), a conspiração da cidade 

pequena em “Our Town” (02x24) e a seita religiosa de “Roadrunners” (08x04) 

(MOONEY, 2017). 

 Este conservadorismo, aliado as normas de gênero do horror que faziam os 

enredos serem guiados por repulsa e antagonismo, resultou também em episódios que 

reproduzem tensões acerca do multiculturalismo de forma xenofóbica: “Gender Bender” 

(01x14) cria vilanismo a partir de uma representação da comunidade Amish; “Teso Dos 

Bichos” (03x18) mostra uma maldição que é trazida do terceiro mundo; “Fresh Bones” 

(02x15) cria terror com o vodu da cultura haitiana; “El Mundo Gira” (04x11) usa 

estereótipos hispânicos para construir uma problemática história sobre contágio em 

imigrantes latino-americanos; “Teliko” (04x03) apresenta uma situação de contaminação 

trazida por um imigrante africano, com um vírus capaz de transformar negros em albinos, 

em alusão ao notável diagnóstico de Michael Jackson com vitiligo na mesma época  

 Enquanto a série também mostra generosidade com indivíduos de diferentes 

etnias, ocasionalmente retratando suas culturas como donas de importantes 

conhecimentos antigos negligenciado pelo mundo moderno, Arquivo X concretiza um 

interesse estético em criar imaginários esotérico baseados nas práticas de povos não-

hegemônicos. Sempre do ponto de vista caucasiano, de classe média, a série percebe a 

figura do “outro” com ansiedade, muitas vezes associando-as a uma vida de ilegalidade 

(QUAYSON, 2000). 

“Badlaa” (08x10) é uma gráfica história sobre um pedinte indiano que imigra para 

os EUA, cometendo uma série de assassinatos cuja razão é pouco desenvolvida. Uma das 

breves insinuações de um motivo vem com a menção de um acidente fictício referido 

como “Desastre de Vishi”, uma alusão ao Desastre de Bophal que ocorreu em 1984 na 

Índia, deixando cerca de 4 mil mortos e mais de 500 mil afetados. No desastre fictício, o 

número é reduzido para menos de 200, sugerindo uma tentativa deliberada de justificar, 

mas não criar tanta simpatia com as razões do imigrante indiano. Em “Vienen” (08x18), 

descendentes de nativo americanos com herança genética pura são imunes a um poderoso 

vírus alien; a série leva seus receios contra a homogeneização cultural ao limite ao se 

posicionar contra a miscigenação com argumentos biológicos.  
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Contendo muitas vozes, graças a grande equipe de roteiristas que trabalhavam 

com autonomia para desenvolver suas próprias histórias, Arquivo X também contradizia 

seu próprio discurso os problemas da globalização. “Home” (04x02), um dos episódios 

mais famosos da série, controverso pelo conteúdo gráfico59, mostra uma violenta família 

que sobrevive através de incesto desde a guerra civil americana, residentes de uma 

pequena e isolada cidade do mesmo nome. Em Home, os moradores dormem com as 

portas destrancadas, temem que a globalização traga um inimigo externo, quando é um 

integrante interno da comunidade que leva morte e violência para lá. Investigando um 

infanticídio cometido pelo grupo, os agentes conseguem pôr fim a rede de abusos em um 

raro episódio que mostra que o mundo globalizado pode ter interferências positivas. 

Scully afirma, se referindo ao último fugitivo: “Notifiquei a polícia estadual [...], eles 

colocaram uma barreira na estrada. Em tempo, vamos pegá-los” para a resposta de 

Mulder: “Acho que o tempo já pegou eles, Scully. ” 

Nova Espiritualidade e Nativos Americanos  

 A série consolida um crescente interesse popular por novas formas de 

espiritualidade, em ascensão desde os anos 70 e altamente comentado nos anos 90. Com 

boa parte da literatura preferindo o termo “New Age” para referência, esta nova 

espiritualidade agregaria um número aparentemente incoerente de ritos e práticas 

religiosas, misturando simultaneamente tradições, estilos e ideias oriundos de outras 

doutrinas de forma peculiar (AUPERS, 2007). Este desenvolvimento espelha a busca por 

distinção do indivíduo em um mundo neoliberal, uma vez que os consumidores religiosos 

montam seus próprios pacotes de crenças, baseados em gostos individuais e preferências 

(LUCKMANN, 1967). 

 New Age foi referida como uma religião “do-it-yourself” (BAERVELDT, 1996), 

“consumo religioso à la carte” (POSSAMAI, 2003) ou “supermercado espiritual” 

(LYON, 2000). Indivíduos envolvidos nesta nova espiritualidade podem por exemplo se 

envolver com a figura tradicional de Jesus Cristo - mas destacados de religiões cristãs 

tradicionais – ao mesmo tempo que realizam práticas budistas ou taoístas, a exemplo da 

recente popularização de práticas orientais como meditação e yoga, tudo isso 

complementado pela crença astrológica na Era de Aquário. O processo pode também 

 
59 “Home” foi um dos dois episódios da série a receber a classificação TV-MA, recomendando seu 
consumo para maiores de 17 anos. O outro foi “Via Negativa” (08x07). 
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envolver práticas pseudocientíficas, a psicologia e misticismos mágicos, como Luckmann 

(1967, p. 75) define: “Coletam abundantes práticas psicológicas, terapêuticas, mágicas, 

marginalmente científicas e velho material esotérico, reembalam elas e oferecem como 

para consumo individual e sincretismo privado. ” 

 Arquivo X abraça ideais new age desde os seus mottos “I Want to Believe” e “The 

Truth Is Out There”, representando uma busca individual pela verdade, até seus diversos 

episódios que dão legitimidade a práticas de diferentes culturas, doutrinas e religiões, 

ultimamente sugerindo, de forma romântica, a nova espiritualidade como única reação 

possível ao obscurantismo das conspirações e a ambiguidade de uma vida moderna sem 

respostas existenciais. Controverso episódio “The Blessing Way” (03x01), pausa a 

narrativa da mitologia para longos monólogos sobre espiritualidade, não pertencentes a 

nenhuma religião específica, feitos por Mulder; “Redux” (05x01), aponta que a fé é o 

caminho para sua cura de doença de Scully; “The Sixth Extinction” (07x01) estabelece 

analogias de Mulder com Jesus Cristo, pintando ambos com mártires e misturando a 

imagem cristã com Nietzsche e Carl Sagan; “All Things” (07x17) mostra a devota católica 

Scully encontrando respostas em um templo budista. “The Truth” (09x20), 

polemicamente encerra a série original em tom religioso: 

Quero acreditar que os mortos não estão perdidos para nós. Quero que 

eles falem conosco como parte de algo maior que todos nós - maior que 

qualquer força alien. E se eu e você somos impotentes agora, eu quero 

acreditar que se nós ouvirmos o que este poder está falando, ele nos 

dará respostas para nos salvar. – Mulder (“The Truth”, 09x20) 

 Como parte desta nova espiritualidade, a série produziu um retrato destacado e 

peculiar de nativos americanos. Enquanto elementos culturais de outras minorias étnicas 

eram regularmente apropriados para a produção de horror, indígenas eram representados 

como figuras sábias, milenares, donas de saberes sobre o mundo místico e autores de 

contatos com extraterrestres séculos antes da chegada do homem branco. O primeiro 

episódio da série a tratar questões indígenas é “Shapes” (01x18), onde o misterioso 

monstro da semana ataca fazendeiros próximos a uma reserva indígena. O xerife nativo 

americano (atuado pelo também nativo americano Michael Horse) da pequena cidade de 

Browning, Montana é apresentado de forma estereotipa como ancião de uma tribo 
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indígena não especificada. Apesar dos estereótipos, a história não antagoniza os nativos 

americanos. 

Não tardaria para elementos indígenas serem incorporados a mythology, 

particularmente em uma trilogia de episódios que fazem a transição entre a segunda e 

terceira temporada da série: “Anasazi” (02x25), intitulado em referência a tribo indígena 

extinta milênios antes, mostra centenas de corpos de aliens mortos em uma reserva 

indígena; “The Blessing Way” (03x01) tem um curandeiro Navajo salvando a vida de 

Mulder e em “Paper Clip” (03x02), após os agentes pensarem ter perdido evidência ao 

ter roubada uma fita que revelava importantes informações da conspiração, são salvos 

pela cultura oral Navajo que decorou o conteúdo; enquanto “The Gift” (08x11) tem um 

monstro nativo-americano nascido da corrupção causado pela comunidade branca. 

Hersey (1998) busca analisar o bom e o ruim da representação, apontando a forma 

como a tradição oral é mostrada como força anti-hegemônica contra um governo que 

reescreve a história (inclusive, apagando o genocídio) como uma combinação de crítica 

social e complexidade estética pouco presente na televisão da época, indicando forças 

periféricas com poderes incompreensíveis pelos homens brancos e tecnológicos do FBI. 

Ao mesmo tempo, a série hegemoniza culturas indígenas tratando todos os povos como 

um só. No episódio “Paper Clip”, o simbolismo do búfalo branco é usado em uma cena 

surrealista, apontando-o como elemento da cultura Navajo, quando na verdade ele 

pertence a tribos Sioux.  

Chris Carter afirma que passou tempo com os Navajo para “prestar atenção o que 

representa sua cultura”, mas deliberadamente optou por incluir o elemento que ele sabia 

não ser Navajo por questões estéticas (HERSEY, 1998). O caso serve de exemplo do 

desenvolvimento apontado por Vizenor (1989, p. 5) como “hiper-realidades do 

consumismo neo-colonial”, onde representações indígenas são empacotadas e vendidas 

como reais. A autora conclui a análise apontando que embora problemático, Arquivo X 

desafia sua audiência a questionar os problemas das representações caucasianas e nativo 

americanas, sendo assim ainda radicalmente diferente de outras representações indígenas 

na televisão estadunidense até então. 

Figura 3 – Homem branco Mulder é salvo por curandeiro Navajo. 



72 
 

   

  

Pós-modernismo 

 Ao lado de contemporâneos como “Seinfeld” (1989-1997), “Buffy: The Vampire 

Slayer” (1997-2003) e “The Sopranos” (1999-2007), Arquivo X fez grande uso das 

estéticas do pós-modernismo, em ascensão no debate cultural durante os anos 90. Vizenor 

(1989, p. 193) descreve o pós-modernismo como “um convite para uma chance narrativa 

em um novo jogo de linguagem e uma oportunidade de alterar interpretações formais da 

literatura tribal”. A relação da série com o as práticas pós-modernistas começa pela sua 

total mistura genérica, incorporando lado-a-lado elementos de diferentes de horror, ficção 

científica, procedural policial, film noir, conspiração política e até mesmo comédia. A 

série mistura uma produção estilizada e ocasiões de profunda seriedade com momentos 

de ironia, paródia e autorreflexão. 

 A série também ignora distinções de alta e baixa cultura, reproduzindo a ideia 

populista do pós-modernismo de em oposição reconhecer apenas uma cultura popular 

com seus próprios valores e prazeres estéticos (KELLNER, 1999). Isso é perfeitamente 

exemplificado nas referências que a série faz a suas influências cinematográficas, 

emprestando ideias, estéticas e até enredos desde aclamados filmes de prestígio, como 

“All The President Men” (1976), “Silence of the Lambs” (1991) e “JFK” (1991), 

passando por obras cult, respeitadas, mas não no mesmo patamar de legitimação como 

“Star Wars” (1977) e “Alien” (1979), até chegar em subgêneros de nicho que, pelo menos 

inicialmente, foram profundamente desprestigiados, como o body horror, uma das 

maiores influências da série, que replica ideias de filmes como “Invasion of the 

Bodysnatchers” (1978), “The Thing” (1981) e “The Chainsaw Massacre” (1984). 
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Arquivo X coloca todas estas influências no mesmo patamar, sem estabelecer hierarquias 

e produzindo episódios que gravitam, misturam e subvertem expectativas de todos esses 

gêneros e subgêneros. 

 Como discutido na seção anterior, a própria estrutura aberta que caracteriza a 

narrativa da série pode ser identificada como elemento do pós-modernismo, com não só 

os já debatidos senso de aberto/desfecho, serialidade, papel ativo do espectador e 

instabilidade narrativa sendo fatores, mas o enredo constantemente preocupado com 

verdade, subjetividade e representação. Jameson (1991, p. 22-23), em dura crítica, aponta 

que a mistura de figuras históricas e fictícias em obras pós-modernas causa incapacidade 

da audiência se situar historicamente, reduzindo o texto a uma fantasia des-historicizada. 

É o que precisamente faz Arquivo X, que em “Musings of a Cigarette Smoking Man” 

(04x07) mostra seu antagonista manipulando conspirações por vários dos grandes 

acontecimentos da história americana no Séc. XX. 

 Como hipertextos, a série apropria gêneros, artefatos e objetos específicos da 

cultura real usando estratégias pós-modernas de pastiche e citação (KELLNER, 1999). A 

série referencia acontecimentos contemporâneos, história, lendas urbanas, folclore 

tradicional e eventos políticos, possuindo um excesso de conteúdo referencial que talvez 

aponte o início da era da informação. Este conteúdo é livremente misturado, a exemplo 

da mencionada inserção de elementos da cultura indígena Navajo em enredos que lidam 

com conspirações governamentais inspiradas pelo Watergate (HERSEY, 1998). 

 Um dos aspectos mais conflitantes, embora ainda essenciais, de Arquivo X é a sua 

relação com comédia, paródia e sua frequente percepção de si mesmo como televisão, 

inclusive de suas falhas. Embora o alívio cômico tenha sempre feito parte dos episódios 

da série, com Mulder recebendo muitas das linhas sarcásticas, a série a partir da sua 

segunda temporada começou o experimento com episódios inteiramente de comédia. A 

figura essencial para tal foi o roteirista Darin Morgan, autor de apenas 4 roteiros60 na 

exibição original, todos cômicos e ocasionalmente perceptivos das limitações de Arquivo 

X como uma série de televisão: “Humbug” (02x20), sobre uma comunidade circense em 

Gibsonton, Florida, é carregado de humor negro e tem um tom radicalmente diferente de 

qualquer episódio da série até ali; “Clyde Bruckman’s Final Repose” (03x04) conta a 

 
60 Um deles, “Clyde Bruckman’s Final Repose” (03x04) ganhou o Emmy Award de melhor escrita 
dramática em 1996. Darin era irmão do roteirista Glen Morgan, mais ativo. 
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tragicômica história de um vidente desiludido existencialmente; “War of Coprophages” 

(03x12) traz a paranoia com baratas como tema para um episódio leve, descontraído para 

os padrões da série. 

Seu aclamado roteiro final, “Jose Chung’s From Outerspace61” (03x20), faz uma 

complexa paródia da subjetividade da verdade. Seguindo a jornada do escritor fictício 

Jose Chung para escrever um bestseller sobre alienígenas, o plot acontece entorno de uma 

aparição OVNI na pequena cidade de Klass County, Washington. Lá, diversos civis, 

ufólogos, militares e os dois agentes tem interpretações completamente diferentes do 

mesmo acontecimento, complicando a pesquisa de campo do autor. Ele conclui a história 

comicamente atacando as angústias existenciais dos protagonistas, usando pseudônimos 

na sua obra publicada: “A gente Diana Lesky, apesar do espírito nobre e da pureza de 

coração, continua sendo uma empregada federal afinal”; “E seu parceiro, Reynard 

Muldrake... aquela bomba relógio de insanidade, sua missão pelo desconhecido 

deformou tanto seu estado mental que me pergunto como ele ainda obtém prazer da 

vida.” 

Mesmo após Darin Morgan deixar a série após a terceira temporada, outros 

roteiristas seguiram interessados em produzir episódios cômicos e auto referenciais. 

Vince Gilligan, futuro criador de “Breaking Bad” foi um dos mais engajados: ciente do 

sonoro shipping para Mulder e Scully ficarem juntos como um casal, o episódio cômico 

“Small Potatoes” (04x20) quase faz o primeiro beijo entre os personagens acontecer – só 

que com mutante que muda de forma se passando por Mulder; “Bad Blood” (5x12), 

similar a “Jose Chung”, mostra interpretações exageradas e distorcidas de ambos os 

agentes para os mesmos acontecimentos. Em típico pós-modernismo, Gilligan também 

reconhecia que Arquivo X pertencia a um largo panorama televisivo, fazendo episódios 

crossovers que emprestavam personagens e estéticas de outras séries: em “Unusual 

Suspects” (05x03), o detetive John Much (Richard Belzer) é emprestado de “Homicide: 

Life on the Street” (1993-1999); em “X-Cops” (07x12), a estética reality show de “Cops” 

(1989-) é empregada, com direito a abertura da série e os personagens perceptivos à 

câmera que os acompanha. 

 
61 O episódio receberia uma continuação no spin-off “Millennium”, chamada Jose Chung’s From 
Outerspace; Darin Morgan escreveria mais um episódio para a série irmã. 
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Estilizado em preto e branco, em homenagem de Carter a “Frankenstein” (1931) 

e a histórias em quadrinho, o convenientemente intitulado “The Post Modern 

Prometheus” (05x05), tem um monstro fã da cantora Cher e um final triste remendado 

após Mulder encontrar o escritor dos quadrinhos e pedir um mais feliz. “Hungry” (07x03) 

é consciente das estruturas dos monstros da semana, contando dessa vez a história pelo 

olhar do monstro, de uma forma que os agentes parecem antagonistas; “Hollywood A.D” 

(07x19) mostra a produção de um filme ficcional sobre o Arquivo X, estrelando Téa Leoni 

(então esposa de Duchovny, diretor do episódio) como Dana Scully e Garry Shandling 

como Fox Mulder; “Arcadia” (06x15), mais uma vez ciente do shipping, coloca Mulder 

e Scully como agentes undercover em um caso, forçados a viver convincentemente como 

um casal nos subúrbios de Los Angeles. 

Incorporar recursos cômicos e referenciais sob óticas pós-modernas veio com um 

preço: pelos meados da exibição original da série, os tradicionais episódios de horror 

ficaram escassos, com muitos fãs pejorativamente se referindo a série como “X-Files 

Lite” (KESSENICH, 2002) pelo seu tom mais leve e humoroso, especialmente nas 6ª e 

7ª temporadas, mesmo período onde ocorria o abandono da audiência. Tentando 

revitalizar com novos protagonistas e reencontrar suas origens ao mesmo tempo, a série 

passaria boa parte das suas 8ª e 9ª temporadas tentando replicar as tradicionais histórias 

de horror que dominaram seus primeiros anos. 

Tecnofobia 

 Arquivo X foi ao ar em um período transicional onde um mundo digital começava 

a se consolidar, mas o estado tecnológico ainda se encontrava um pouco distante da 

aceleração e do imediatismo da década seguinte. Mulder e Scully, através dos anos, foram 

aperfeiçoando seus gadgets que capturam curiosidade de espectadores mais novos62, 

utilizando inicialmente celulares gigantes (que logo foram diminuindo de tamanho), 

laptops e tecnologias transicionais esquecidas como o pager. A falta de câmeras portáteis 

ou integradas em seus celulares era determinante para os agentes terminarem os episódios 

de mãos vazias. 

 
62 Vários sites e blogs mais contemporâneos notaram de forma cômica e curiosa a tecnologia antiga 
usada pelos agentes: https://www.quirkbooks.com/post/problems-x-files-could-have-been-solved-
modern-technology Acesso: 05/02/2020 

https://www.quirkbooks.com/post/problems-x-files-could-have-been-solved-modern-technology
https://www.quirkbooks.com/post/problems-x-files-could-have-been-solved-modern-technology
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 O medo de uma tecnologia invasiva, capaz de ser usada para manipular a vida dos 

indivíduos foi bem ilustrado na exibição original da série. Em “Ghost In The Machine” 

(01x07), o governo produz um perigoso experimento secreto com uma elaborada 

inteligência artificial; “Blood” (02x03) mostra indivíduos em estado de psicose 

obedecendo mensagens assassinas exibidas em displays de LED; “Wetwired” (03x23) 

mostra o governo desta vez manipulando a população através dos sinais de televisão, 

enquanto “2shy” (03x06) leva a sério ao ciberespaço ao apresentar um monstro que seduz 

suas vítimas em chat rooms. Notável escritor de ficção científica William Gibson 

escreveu dois episódios para a série: “Kill Switch” (05x11) captura fascinações com 

hackers e ciberespaço, replicando o enredo do seu aclamado livro “Neuromancer” (1984); 

“First Person Shooter” (07x13) leva a paranoia para o mundo dos videogames. 

Curiosamente, também foram produzidos episódios sobre tecnologias analógicas, com 

“Unruhe” (04x04) e “Tithonus” (06x10) produzindo horror ao dar propriedades 

sobrenaturais às fotografias. 

Sexualidade 

 A série tem inclinações conservadoras ao retratar a sexualidade dos seus 

personagens, com a vida sexual de Fox Mulder sendo retratada como saudável (“Fire”, 

01x12; “3”, 02x07; Syzygy, 03x13; The End, 05x20), enquanto a protagonista feminina 

Dana Scully necessariamente tem encontros sexuais com monstros (“Lazarus”, 01x15; 

“Never Again”, 04x13; “Milagro”, 06x18) (MOONEY, 2017). Gillian Anderson 

abertamente contestou que as vitórias feministas da carreira de Scully aparentemente 

vinham com o preço de um estilo de vida casto e solitário (MEISLER, 1998). 

 Scully por pouco não é estuprada em “Irresistible” (02x13), um episódio sem 

elementos sobrenaturais, que ensaia fazer revelações demoníacas sobre o antagonista, 

mas que no fim do episódio é revelado ser um humano ofensor sexual. O episódio 

inspiraria a série-irmã, tornada spin-off com um crossover (07x04), “Millennium”, com 

grande ênfase em crimes sexuais de uma forma precedente a procedurais do novo milênio 

como “Law And Order: SVU” (1999-) e “Criminal Minds” (2005-). 

 Transgêneros são mencionados em um episódio da primeira temporada da série, 

“Gender Bender” (01x14), com uma entidade que muda de gênero após fazer sexo casual, 

para o desespero das vítimas heterossexuais, em clara alusão ao pânico gay. Episódios 

mais recentes como “X-Cops” (07x12) e “All Things” (07x17), embora ainda com um 
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olhar heteronormativo, tem visões mais favoráveis da homossexualidade. O segundo, 

escrito e dirigido por Gillian Anderson, faz alusão a culpabilização feminina em casos de 

adultério masculino ao replicar em menor escala o caso Mônica Lewinsky, produzindo 

um argumento pela sororidade feminina. Como veremos no Capítulo 3, o revival 

enfrentou breves repercussões negativas por retratos de transgêneros e homossexuais. 

Contaminação 

 Sob enormes pânicos morais em forma do surto da AIDS, gripes suína e aviária e 

de uma poderosa epidemia de Ebola63 no meio dos anos 90, a paranoia de infecções e 

contágios também foram alvos de enredos desenvolvidos na série. Inspirado em “The 

Thing” (1982), de John Carpenter, “Ice” (01x08) replica ansiedades do longa-metragem 

com o vírus HIV, tendo o teste sanguíneo como ponto crucial da narrativa; “Red 

Museum” (02x10) fala sobre contaminação da carne bovina; em “F. Emasculata” (02x22) 

os agentes perseguem fugitivos de uma prisão que se encontrava em quarentena, sob risco 

de infectar a população geral; “Jump The Shark” (09x15), em um mundo pós 9/11, 

elabora sobre terrorismo biológico em episódio crossover que encerra o spin-off “The 

Lone Gunmen”. 

Tensões Pós-Guerra 

 Arquivo X não apenas deliberava sobre a paranoia das armas montadas na guerra 

fria estarem agora apontadas para o povo americano, como também discorria sobre as 

atitudes moralmente questionáveis cometidas pela nação sob justificativa do confronto. 

“Paper Clip” (03x02) recebe o nome da operação militar que levou cerca de 1,60064 

cientistas nazistas, criminosos de guerra condenados, para trabalhar no serviço de 

inteligência militar americano. Criadores dos mísseis V1 e V2, especialistas em armas 

químicas e medicina, os cientistas são creditados por contribuições cruciais na Corrida 

Espacial, com um dos engenheiros, antes da morte, chegando a alegar que “os nazistas 

colocaram o homem na Lua”65. A série, utilizando uma peça histórica, não uma teoria da 

conspiração, incorpora a operação na sua mitologia, mostrando em grande tom de 

 
63 Grande surto de Ebola começou em 1995: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/5/13/brasil/32.html Acesso: 05/02/2020 
64 Fonte da Jewish Virtual Library: https://www.jewishvirtuallibrary.org/operation-paperclip Acesso: 
05/02/2020 
65 Fonte para a declaração de Arthur Rudolph: https://www.telegraph.co.uk/films/0/arthur-rudolph-
nazi-took-nasa-moon/ Acesso: 05/02/2020 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/5/13/brasil/32.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/operation-paperclip
https://www.telegraph.co.uk/films/0/arthur-rudolph-nazi-took-nasa-moon/
https://www.telegraph.co.uk/films/0/arthur-rudolph-nazi-took-nasa-moon/
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denúncia o envolvimento de especialistas nazistas no desenvolvimento científico e militar 

da nação. 

 Projetos nazistas passam pela série: a clonagem de “Eve” (01x11) pode ser um 

tópico noventista, mas o programa de eugenia que acompanha o enredo remete 

diretamente a políticas do Terceiro Reich, aqui mais uma vez associadas ao governo 

americano na guerra fria; “Kaddish” (04x15) tem vilões neonazistas em um episódio 

delicado sobre a cultura judaica. De forma mais abstrata, em “The Field Where I Died” 

(04x05), Mulder descobre que em uma vida anterior, viveu no Gueto de Varsóvia; em 

“Triangle” (06x03), ao navegar no Triângulo das Bermudas, ele é transportado para um 

navio ocupado por nazistas em 1939. 

 A série aponta, no arco mythology, que muitos dos crimes cometidos pelo governo 

americano foram motivados pela agressiva disputa militar com a União Soviética, 

incluindo apropriação de tecnologia extraterrestre para projetos militares, hibridização de 

seres humanos, outros projetos de eugenia e até acordos com os alienígenas 

colonizadores. De certa forma, personagens integrantes da grande geração, como o 

informante Deep Throat, o vilão Cigarette Smoking Man e Bill Mulder, pai do 

protagonista, são apontados como pecadores originais do universo da narrativa, 

abdicando de moralidades para fazer o que tinha que ser feito para vencer a guerra fria, 

enquanto Fox Mulder é um baby boomer, rebelde e romântico, desconfiante em 

instituições (é mostrado quem flashbacks que sua irmã foi abduzida enquanto eles 

assistiam o julgamento do Watergate), centralizando a busca pela verdade na sua vida, 

buscando expor os pecados dos seus pais. 

 Figura 4: Os pecadores originais de Arquivo X, incluindo Deep Throat, Bill 

Mulder e Cigarette Smoking Man. 
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3.5 – Cancelamento e Revival de Arquivo X  

Apesar da rejeição aos novos protagonistas e o desgaste do arco mythology serem 

apontados como causa principal do abandono da audiência na sua temporada final, 

produtores também indicaram a mudança de clima político após os atentados de 11 de 

Setembro como importante fator para o cancelamento de Arquivo X. Ao ar pouco após o 

término da guerra fria, a série se privilegiou do momento histórico onde os Estados 

Unidos se consolidaram como principal superpoder global, vencendo os inimigos finais 

comunistas após o fim da União Soviética. Sem o urgente patriotismo que marcou as 

décadas do confronto e sob um período de prosperidade econômica, os anos 90 permitiam 

um olhar crítico mais confortável às instituições governamentais. O cenário rapidamente 

mudou após os atentados de 2001, com fundamentalistas islâmicos substituindo 

comunistas como inimigos principais dos estadunidenses, forças estrangeiras que 

ameaçavam a segurança e a liberdade do país, efetivamente usados como bodes 

expiatórios para o governo justificar medidas arbitrárias66. 

 Isso significa que a postura anti-sistema tão essencial na narrativa de Arquivo X 

enfim parecia deslocada do interesse público do mundo real, após anos capitalizando no 

momento certo para reproduzir ansiedades institucionais típicas dos anos 90. Apesar de 

não mencionar diretamente os ataques terroristas, a série tentou situar a narrativa em 

temas relacionados, comentando sobre vigilância estatal (“TrustNo1”, 09x06), 

extremismo religioso (“Provenance”, 09x09), a fragilidade da vida (“Audrey Pauley”, 

09x11) e o uso de leis antiterroristas de forma arbitrária pelo estado (“The Truth”, 09x20) 

(MOONEY, 2017). Mas os números de audiência na sua temporada final caíam episódio 

após episódio, em uma decadência que pode ser tanto associada ao fato de que esses 

episódios analisavam ansiedades pós-9/11 ainda sob uma ótica anti-sistema, com o 

governo permanecendo antagonizado, quanto a queda de qualidade dos episódios nesta 

altura da série, consenso entre críticos e fãs. 

 
66 O Patriot Act, assinado por George W. Bush em 26 de outubro de 2001, dava poder ao estado de 
fiscalizar uma série de liberdades individuais sob a justificativa do combate ao terrorismo, após o 11 de 
Setembro e os ataques da arma química anthrax também em 2001. Apesar da paranoia com o 
fundamentalismo islâmico e das suspeitas iniciais, após investigações, ficou comprovado que os autores 
dos ataques de anthrax foram americanos caucasianos. 
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 Após os ataques ao World Trade Center, passado um breve período onde comédias 

e reprises dominavam a televisão americana, evidenciando uma nostalgia por um mundo 

de paz, e produções fantasiosas, como Senhor dos Anéis (2001), serviam como escapismo 

a violenta realidade do mundo real, a cultura pop logo começou a abordar diretamente as 

grandes tensões enfrentadas pelo povo estadunidense após os atentados. Histórias sobre 

alienígenas como Sinais (2002) e Guerra dos Mundos (2005) dialogavam com o medo da 

invasão territorial, enquanto séries como Battlestar Galactica (2003-2009) e Lost (2004-

2010) meditavam sobre o luto após perdas, mostrando traumáticos recomeços de 

personagens após grandes tragédias. Higgins (2015), escrevendo sobre ficção científica 

pós 9/11, aponta a mudança de ethos cultura pop antes e após os ataques: 

Após o 9/11, a busca por uma autenticidade exterior através do 

enervante simulacro (refletido em filmes como "The Matrix") é 

substituída por simultâneos horror e fascinação com o efeito causado na 

realidade por mediados espetáculos de desastre, e simulações 

(particularmente batalhas simuladas contra ameaças terroristas em 

videogames) se tornaram uma característica da realidade social. 

Fantasia americana, como refletido na ficção científica, se distancia de 

definir o neoliberalismo como uma consequência de um sistema de 

conformidade, em parte porque uma maior e mais produtiva 

vitimização (os ataques e ameaças terroristas) passa a ocupar lugar 

central, um onipresente inimigo virtual [o terrorista] fazendo um 

conflito estilo Guerra Fria entre os EUA e um inimigo externo ser 

possível de novo. – David M. Higgins (2015, p.2) 

O spin-off “The Lone Gunmen” (2001), que pouco durou, teve como enredo do 

seu piloto, ao ar em março de 2001, um plano secreto governamental para jogar aviões 

comerciais no World Trade Center, antecipando diversas teorias da conspiração sobre os 

atentados antes mesmo deles acontecerem. A baixa audiência do spin-off minimizou 

repercussões sobre a relação da história com acontecimentos reais. Antes da estreia do 

filme “I Want To Believe”, em 2008, Chris Carter discutiu o enredo do episódio e apontou 

como o 11 de Setembro interferiu no término da série: 

Estávamos muito chateados e preocupados que de alguma forma [o 

episódio] possa ter influenciado os planos [dos terroristas]. Mas 

ficamos aliviados ao descobrir que eles já planejavam desde antes do 

The Lone Gunmen, e que o 11 de Setembro não teve nada a ver com 
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nosso trabalho. [...] Houveram várias teorias sobre a conexão do 9/11 

com o Lone Gunmen, mas nenhuma delas verdade.  

Haviam muitas coisas que ainda gostaríamos de fazer [em Arquivo X], 

mas terminamos na hora certa. As coisas mudaram depois do 9/11... 

agora [2008] o clima parece certo de novo. - Chris Carter na Comic Con 

2008, publicado no site Gizmodo67 (tradução nossa)  

Após os atentados, dramas institucionais que mostravam funcionários do governo 

trabalhando a favor do povo, possivelmente contra inimigos externos, ganharam espaço 

na televisão acadêmica, a exemplo de 24 (2001-2014), Rescue Me (2005-2011) e 

Homeland (2011-). Especialmente 24 seria lançado na Fox pouco tempo antes dos 

ataques, ascendendo a discussão cultural e ganhando números de audiência com 

temporadas situadas imediatamente em um mundo da Guerra Ao Terror, rapidamente 

substituindo Arquivo X tanto como drama de prestígio da emissora quanto como obra 

capaz de capturar o espírito de época. Crítico Darren Mooney, autor do livro Opening The 

X-Files (2017), escreve em review online sobre a 9ª temporada da série: 

Mesmo que os produtores estivessem dispostos a abraçar e explorar 

realidades pós 9/11, parecia provável que a audiência não estava 

completamente confortável. Arquivo X era uma série sobre paranoia e 

desconfiança, centrada na ideia de que questionar autoridade é sempre 

uma boa ideia. No despertar do 9/11, audiências não queriam questionar 

autoridade. Audiências queriam se sentir seguras e acreditar que elas 

poderiam confiar nesta autoridade para protegê-las das pessoas ruins do 

mundo. Elas queriam Jack Bauer [protagonista de 24] ao invés de Fox 

Mulder. – Darren Mooney, 2016, review da 9ª temporada68 (tradução 

nossa) 

 Nos anos após o cancelamento da série, o elenco rapidamente se juntou para 

dublar versões digitalizadas dos seus personagens no videogame “The X-Files: Resist or 

Serve”, lançado em 2004. Foi o segundo baseado na série, com o primeiro, “The X-Files: 

Game”, lançado em 1998 e contendo breve participação do elenco com aparições filmadas 

de David Duchovny, Gillian Anderson e Mitch Pileggi, e escrito por roteiristas Chris 

 
67 https://io9.gizmodo.com/chris-carter-says-9-11-killed-x-files-but-america-is-r-360044 Acesso: 
05/02/2020 
68 Mooney analisou a nona temporada da série: https://them0vieblog.com/2016/01/01/the-x-files-
season-9-review/ Acesso: 05/02/2020 

https://io9.gizmodo.com/chris-carter-says-9-11-killed-x-files-but-america-is-r-360044
https://them0vieblog.com/2016/01/01/the-x-files-season-9-review/
https://them0vieblog.com/2016/01/01/the-x-files-season-9-review/
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Carter e Frank Spotniz. O fato de que ambos jogos constavam no canon oficial da 

mythology indicam a delicada construção de um universo de Arquivo X para além da TV, 

algo que também aconteceu através de quadrinhos, merchandising, spin-offs e encontros 

de fãs. Enquanto a série Arquivo X havia sido cancelada, o produto Arquivo X continuava 

vivo através de relançamentos de DVDs, reprises e comunidades online que permaneciam 

movimentadas. 

 Rumores sobre um segundo filme da série existiam desde os anos 90, com planos 

originais de terminar a série televisiva após Fight The Future (1998) e iniciar uma 

franquia de filmes (MOONEY, 2017). A Fox decidiu que continuar a série era a 

alternativa mais rentável, e após o término, foram anos de negociação para o segundo 

filme, que enfim saiu em 2008, intitulado “I Want to Believe”. Envolvido em todas as 

obras relacionadas à Arquivo X, Chris Carter foi apontado como diretor e roteirista, mas 

foi limitado a um pequeno orçamento de $30 milhões69, menos da metade dos $66 milhões 

disponibilizados para “Fight The Future”. Desta forma, Carter optou por não fazer uma 

custosa continuação do arco da mythology, optando por um intimista monster of the week 

inspirando em thrillers do diretor Ingrid Bergman. As bilheterias dobraram o orçamento 

do filme, mas a recepção foi discreta, com a obra sendo rapidamente esquecida. No finale 

da série original, “The Truth” (09x20), Fox Mulder termina como foragido, se 

escondendo das autoridades; em “I Want to Believe” o FBI remove as acusações após seu 

auxílio no caso do enredo do filme, abrindo as portas para um revival da série onde o 

Arquivo X é aberto. 

 Após alguns anos de especulação, a volta da série foi enfim anunciada em 2015. 

Com Chris Carter e roteiristas clássicos Glen Morgan, Darin Morgan, James Wong de 

volta ao lado de David Duchovny, Gillian Anderson e Mitch Pilegi. Arquivo X voltaria 

para mais 6 episódios no começo de 2016 no que recebeu a denominação oficial de event 

series, embora brevemente depois apontado como 10ª temporada pela Fox. O revival 

acompanha diversas outras produções estadunidenses que também voltaram ao ar na 

mesma época (NIEMEYER, 2014): “Arrested Development” (2013), “Gilmore Girls” 

 
69 Orçamento para o filme: https://www.boxofficemojo.com/release/rl1517979137/ Acesso: 
05/02/2020 

https://www.boxofficemojo.com/release/rl1517979137/


83 
 

(2016), “Full House” (2016), “Twin Peaks” (2017), entre outras. Chris Carter anunciava: 

“o mundo apenas ficou mais estranho, é a hora perfeita para contar essas seis histórias70” 

 Com uma extensa campanha publicitária em redes sociais, incluindo um desafio 

instigando os fãs a re-assistir cada um dos 202 episódios originais nos 202 dias que 

precediam a estreia do revival (SIGILIANO & BORGES, 2017), Arquivo X voltou 

oficialmente em 24 de janeiro de 2016, com o episódio “My Struggle”, ao ar após uma 

importante partida do NFL, para impressionantes 16,9 milhões de espectadores (chegando 

a 21,4 ao contar plataformas digitais)71, números que seriam muito positivos nos anos 90, 

ainda mais impressionantes nos anos 2010 com a fragmentação das audiências que 

diminuiu os números Nielsen da televisão aberta. O resto da temporada gravitou entre 7 

e 9 milhões72, que embora uma grande queda em relação a estreia e similares aos números 

que levaram ao cancelamento da série em 2002, mais uma vez, em um mundo de 

audiências fragmentadas representavam números positivos para a Fox, que renovou a 

série por mais um ano. 

 A décima temporada, trazendo a série de volta após 14 anos, ignorou a constante 

tendência da televisão atual por serialização a estruturou sua curta sequência de episódios 

no modelo tradicional da série: o primeiro e último episódios seriam do arco mythology, 

com os quatro no meio contando as tradicionais histórias monster of the week. O arco 

mythology mais uma vez foi criticado, com os episódios monster of the week sendo bem 

recebidos73. A produção passaria 2017 filmando a 11ª temporada, que dessa vez contaria 

com 10 episódios. 

 No ar em 3 de janeiro de 2018, a décima primeira (e atualmente última) temporada 

de Arquivo X repetiu o modelo estrutural dos anos 90: abrindo e fechando com episódios 

mythology, desta vez também contendo o 5º tratando do arco, e outros 7 histórias monster 

of the week. Contendo com os mesmos escritores clássicos da décima temporada, a série 

foi abertamente criticada por Gillian Anderson pela falta de roteiristas mulheres74; 

atendendo os pedidos, a série acrescentou as roteiristas Shannon Hamblin, Kristen Cloke 

 
70 Entrevista do showrunner está no The Guardian: https://www.theguardian.com/tv-and-
radio/2015/mar/24/the-x-files-return-tv-david-duchovny-gillian-anderson Acesso: 05/02/2020 
71 Fonte dos números: https://ew.com/article/2016/01/29/x-files-ratings-3/ Acesso: 05/02/2020 
72 Fonte dos números: https://tvbythenumbers.zap2it.com/daily-ratings/monday-final-ratings-feb-22-
2016/ Acesso: 05/02/2020 
73  
74 Entrevista de Anderson: https://deadline.com/2017/06/gillian-anderson-x-files-lack-of-female-
writers-1202122314/ Acesso: 05/02/2020 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2015/mar/24/the-x-files-return-tv-david-duchovny-gillian-anderson
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2015/mar/24/the-x-files-return-tv-david-duchovny-gillian-anderson
https://ew.com/article/2016/01/29/x-files-ratings-3/
https://tvbythenumbers.zap2it.com/daily-ratings/monday-final-ratings-feb-22-2016/
https://tvbythenumbers.zap2it.com/daily-ratings/monday-final-ratings-feb-22-2016/
https://deadline.com/2017/06/gillian-anderson-x-files-lack-of-female-writers-1202122314/
https://deadline.com/2017/06/gillian-anderson-x-files-lack-of-female-writers-1202122314/
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(anteriormente atriz na série) e Karen Nielsen na sua equipe de escritores, também 

incluindo Carol Banker e Holly Dale como diretoras. 

 De forma similar, os episódios dos monstros da semana foram mais bem recebidos 

do que os do arco principal75 e a audiência inferior, gravitando entre 3 e 5 milhões de 

espectadores76, ainda foi vista como positiva pela Fox, que manifestou interesse em mais 

episódios77. No entanto, após anúncio de Gillian Anderson de que não voltaria para novos 

episódios78, ambos Chris Carter79 e a Fox80 anunciaram que não há planos para 

continuação do show, com “My Struggle IV” (11x10), ao ar em 21 de março de 2018, 

servindo como novo series finale da série, que neste ano completava 25 anos desde a 

exibição original do seu piloto 

 O revival de Arquivo X despertou uma série de discussões que giravam entorno 

da ressignificação de práticas políticas e sociais dos anos 90, agora no ar duas décadas 

depois. Enquanto a representação de minorias81 também foi debatida, grande parte das 

discussões apontavam como as teorias da conspiração retratadas na série, objeto de 

fascínio da cultura pop nos anos 90, agora eram ressignificadas como discurso de extrema 

direita em um mundo que começava a colher as consequências das tensões 

epistemológicas bem retratadas na exibição original de Arquivo X duas décadas antes. 

Buscamos no Capítulo 3 analisar a ficcionalização da cultura da conspiração em 

Arquivo X, deixando igualmente para a seção final do capítulo tratar do revival da série, 

desta vez para analisar os problemas enfrentados pelo ethos noventista da série ao 

repetir fórmulas antigas para retratar objetos novos. 

 

 
75 Agregados críticos da 11ª temporada: https://www.rottentomatoes.com/tv/the_x_files/s11 Acesso: 
05/02/2020 
76 Números da 11ª temporada: https://tvbythenumbers.zap2it.com/daily-ratings/wednesday-final-
ratings-jan-3-2018/ Acesso: 05/02/2020 
77 Matéria do ScreenRant: https://screenrant.com/x-files-cancelled-season-12-reason/ Acesso: 
05/02/2020 
78 Entrevista de Anderson: https://variety.com/2018/tv/news/gillian-anderson-x-files-future-finished-
thats-the-end-of-that-season-11-1202661235/ Acesso: 05/02/2020 
79 Talvez temendo a repercussão negativa de novos protagonistas na série original, Chris Carter 
anunciou que não haverá Arquivo X sem Scully: https://www.cbr.com/no-new-x-files-without-gillian-
anderson/ Acesso: 05/02/2020 
80 Fox também anunciou que não há planos de continuar a série: 
https://www.vanityfair.com/hollywood/2018/05/fox-no-more-x-files Acesso: 05/02/2020 
81 Representações de árabes, gays e transgêneros em episódios do revival também foram alvo de 
polêmica. 

https://www.rottentomatoes.com/tv/the_x_files/s11
https://tvbythenumbers.zap2it.com/daily-ratings/wednesday-final-ratings-jan-3-2018/
https://tvbythenumbers.zap2it.com/daily-ratings/wednesday-final-ratings-jan-3-2018/
https://screenrant.com/x-files-cancelled-season-12-reason/
https://variety.com/2018/tv/news/gillian-anderson-x-files-future-finished-thats-the-end-of-that-season-11-1202661235/
https://variety.com/2018/tv/news/gillian-anderson-x-files-future-finished-thats-the-end-of-that-season-11-1202661235/
https://www.cbr.com/no-new-x-files-without-gillian-anderson/
https://www.cbr.com/no-new-x-files-without-gillian-anderson/
https://www.vanityfair.com/hollywood/2018/05/fox-no-more-x-files
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CAPÍTULO 3 – FICCIONALIZAÇÃO DAS TEORIAS DA CONSPIRAÇÃO EM 

ARQUIVO X 

 

Teorias da conspiração, movimentos fringe anti-sistema e práticas que 

desconsideravam autoridade de instituições como o governo e a ciência já circulavam 

cada vez mais em um mundo pós-guerra, oferecendo interpretações alternativas para 

como funciona a vida moderna. No entanto, os pensamentos se fragmentavam em uma 

série de contextos sociais, e sendo aparentemente não relacionados uns com os outros, 

estes discursos dispersavam, perdendo força. 

 Nos anos 90, uma homogeneização destas práticas brevemente se estabeleceu, 

criando uma identificável cultura da conspiração entorno destas falas anti-epistêmicas. 

Cultura pop teve importante papel ao expor elementos da franja para produções 

mainstream, assistidas por milhões de audiências que moldariam seu imaginário do 

conspiracionismo a partir de produtos como filmes, livros, séries e videogames. Passavam 

a se agrupar numa cultura paranoica uma série de discursos distintos, unidos pela forte 

postura contra autoridades. 

 Arquivo X entrava no ar na mesma época para audiências que chegavam a dezenas 

de milhões de espectadores americanos, sendo também exportada com sucesso para 

outros países. A série é o maior produto de ficção televisiva a tratar centralmente de 

teorias da conspiração, também sendo um dos mais lembrados em toda a cultura pop. Seja 

em artigos acadêmicos ou na conversa casual, Arquivo X é geralmente pelo menos 

mencionado quando o tópico são teorias da conspiração. Como a bibliografia deste 

trabalho mostra, diversas produções científicas sobre o tema intitulam com o empréstimo 

dos mottos da série: “I Want to Believe”, “The Truth is Out There”, e o deste trabalho, 

“Trust No One”. 

 O capítulo final desta dissertação se dedica a mostrar como Arquivo X ficcionaliza 

a cultura da conspiração. Buscamos entender como a série legitima um discurso sobre o 

mundo real, criando um imaginário de cultura homogênea ligada a diversas práticas, 

ideologias e pensamentos abordados em seus vários episódios para uma audiência 

massiva, em um momento onde teorias da conspiração apenas começavam a entrar no 

imaginário popular. 
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 Na seção 3.1 buscamos entender as estratégias utilizadas pela série para 

estabelecer uma noção de realismo, de forma que mesmo que o conteúdo seja fictício e 

fantasioso, ele vem codificado para refletir o mundo do espectador, frequentemente 

normalizando e até legitimando práticas reais. Para fazer esta análise, buscamos fazer um 

pequeno apanhado histórico sobre a construção do realismo na ficção, especialmente 

focando nos procedurais de televisão, gênero que ajuda a estruturar Arquivo X e trabalha 

fortemente com imaginários sobre instituições. 

 Em 3.2, o objetivo é analisar como a série homogeneíza um conjunto de diferentes 

práticas de diferentes contextos sociais como uma cultura da conspiração organizada 

socialmente e atrelada a identidade dos seus indivíduos. Argumentamos que esta é 

precedente de movimentos mais politizados e extremistas que surgiriam em um mundo 

pós mídias sociais. 

 Analisamos caso a caso como a série ficcionaliza várias das mais famosas teorias 

da conspiração do Século XX em 3.3. Procuramos aqui estabelecer os comprometimentos 

narrativos que a série faz com a adaptação destes discursos reais, apresentando um mundo 

onde todos coexistem simultaneamente na sua complexa mitologia. Buscamos aqui ver 

como a série legitima estas narrativas com uma encantada busca pela verdade através de 

argumentos narrativos. Teorias discutidas incluem: O governo esconde a existência de 

extraterrestres; o acidente de Roswell em 1947; planos obscuros de dominação da FEMA; 

operações de bandeira-falsa; elites globais secretas; homens de preto; experimentos na 

vacinação; o assassinato de JFK; Elvis não morreu; helicópteros pretos; o chupacabra e a 

farsa do homem na Lua 

 Terminamos rebuscando as transformações que o mundo passou nos anos 

seguintes ao cancelamento da série, com a ascensão de mídias sociais proliferando ainda 

mais pensamentos anti-epistêmicos e contribuindo na politização da cultura da 

conspiração, logo associada a discursos neoconservadores. Fechamos a dissertação 

analisando como o revival da série, ao ar 14 anos após seu término, procedeu para dialogar 

com estas mudanças, sendo vastamente criticado pelas suas ressignificações na sua 10ª 

temporada e buscando não repetir representações tornadas problemáticas pelo tempo na 

sua 11ª. 

3.1 - A Construção do Real na Ficção 
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 Como debatido no capítulo anterior, grande fator do estabelecimento de Arquivo 

X como fenômeno da cultura pop foi a sintonia do seu enredo com temas e perspectivas 

pertencentes ao mundo da sua época. Enquanto a série empregou estratégias específicas 

para legitimar realismo, mesmo com a narrativa ocorrendo em um universo fantasioso, as 

ambiguidades entre o real e o fictício já podiam ser notadas em diversas obras televisivas, 

cinematográficas e radiofônicas desde a primeira metade do século. 

 No pós-guerra, longas-metragens popularmente identificados como film noir, 

filmes de máfia e de guerra, consolidavam seu espaço no cinema americano e europeu 

após décadas de interesse temático. Estas histórias podiam tratar de eventos, períodos e 

lugares reais entrando em constante negociação com a adaptação ficcional, incluindo a 

inclusão de personagens, enredos e elementos estilísticos existentes apenas na ficção para 

conviver lado a lado com fatos históricos. Por exemplo, premiado filme americano “The 

Best Years Of Our Lives” (1946) reproduz a então recente volta dos soldados vitoriosos 

para os Estados Unidos ambientando seu enredo em uma cidade completamente ficcional; 

“Dunkirk” (1958) usa de material biográfico para reconstruir a batalha que dá título ao 

filme. O italiano “Avanti a lui tremava tutta Roma" (1946), um dos primeiros longas 

situados na 2ª Guerra Mundial produzidos após o término do conflito, reproduz a luta da 

resistência italiana em Roma fundida a elementos musicais e melodramáticos 

completamente fictícios, com números de opera pontuando a obra. 

 É na Itália que surge o neorrealismo, movimento cinematográfico que buscava 

filmar em locação e fazer o uso de não-atores para reproduzir enredo marxistas de dura 

crítica a pobreza causada pelo capitalismo, com obras destacadas como “Ossessione” 

(1943) e "Ladri di biciclette" (1948). Durante a guerra, documentários exibidos em 

cinema se popularizaram devido a necessidade de atualizações sobre o conflito, e não 

tardaram para surgirem filmes que explorassem a estética em narrativas fictícias: o 

formato semidocumentário também surgiu no pós-guerra, com longas como “House On 

92nd Street” (1945) e “Naked City” (1948) incorporando estéticas visuais e narrativas 

dos documentários em uma tentativa de estabelecer realismo, antecipando em décadas o 

fenômeno da estética mockumentary nos anos 2000. 

 Neste cenário de ambiguidades narrativas sobre o real e o ficcional, surge o 

subgênero serial com várias das normas mais determinantes para a construção narrativa 

de Arquivo X: o procedural policial. Debutando na rádio no final dos anos 40 e logo 

também presente na televisão, procedurais policiais apresentavam enredos semanais onde 
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policiais ou detetives investigavam casos criminosos, com uma paciente construção 

baseada num imaginário realista sendo priorizada acima de elementos de ação, thriller ou 

melodrama. Este imaginário envolvia a incorporação de elementos como o uso de uma 

linguagem formal, a cotidianidade dos casos, o uso de técnicas investigativas científicas 

e a apresentação dos protagonistas apenas como figuras do trabalho, sem detalhes da vida 

pessoal. Procedurais, englobando também populares dramas situados da mesma forma 

em espaços médicos e jurídicos, se tornariam um dos formatos televisivos mais populares. 

 O procedural policial de maior sucesso da sua época e uma influente série na 

televisão americana pelo resto do século foi Dragnet (1951-59, exibição original). 

Oriunda do rádio (1949-1957), a série mostrava casos criminais investigados 

semanalmente pelo sargento Joe Friday e seu parceiro Frank Smith na cidade de Los 

Angeles, mostrando já na sua abertura a aspiração em se legitimar como um retrato do 

mundo real, com o aviso exibido: “A história que você está prestes a ouvir é verdade. 

Apenas nomes foram mudados para proteger os inocentes. ” 

 Dragnet usou recursos ambiciosos, que se tornariam padrão na ficção seriada 

televisiva, para aproximar o mundo real do seu ficcional: Friday e Smith trabalhavam 

para o LAPD (Departamento de Polícia de Los Angeles), mencionado por nome. Com o 

sucesso da série, o LAPD da vida real se tornou consultante oficial para a elaboração de 

histórias com documentos de casos reais, em troca de um retrato generoso da instituição 

na narrativa. Com isso, a Dragnet cada vez mais se tornou um retrato conservador da 

sociedade (MITTEL, 2004), ao reproduzir uma representação extremamente positiva da 

polícia, constantemente simplificando o crime como uma mera questão de moral ou 

caráter e com narrativas em primeira pessoa colocando a audiência ao lado da polícia 

desde o início dos episódios. 

 A série incorporava filmagens reais de diversas locações de Los Angeles durante 

a edição dos episódios, mostrando departamentos de polícia, prisões e a prefeitura da 

cidade. Dragnet mostra profissionais sem encanto, vivendo trabalho mundano e 

repetitivo, com personagens constantemente repetindo que suas resoluções eram apenas 

“parte do trabalho”. O realismo sistêmico ficava acima de qualquer engajamento 

emocional, com uma narrativa com pouca violência e ênfase na investigação e no trabalho 

burocrático. A repetição semanal, com casos sempre resolvidos pelos investigadores, 

criava uma mundana sensação de autenticidade ao estabelecer uma rotina, e apesar da 

“verdade” da série, ser no fim das contas, uma dramatização abstrata de histórias do 
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mundo real, sua narrativa contribuiu para que nas próximas décadas a televisão 

dramatizada passasse a ter tanta legitimação quanto a televisão ao vivo (MITTEL, 2004), 

sua influência sentida em séries como “Hill Street Blues”, “Law & Order” (1990-2010), 

“CSI” (2000-2015) e o próprio “Arquivo X”. 

 Enquanto a televisão foi altamente estigmatizada durante boa parte da sua história, 

sendo apontada por ambos senso comum, elites culturais e críticos marxistas como um 

meio de menor qualidade, alegando que a mídia portava estéticas inferiores ao cinema, 

exercia negativa influência na saúde e produtividade dos espectadores e servia a agendas 

hegemônicas de manipulação, funcionando para alienar e fazer manutenção do status quo 

(MEIMARIDIS, 2019), seu conjunto de representações, incluindo as fictícias, moldaram 

imaginários e expectativas sobre o funcionamento do mundo real, com gerações a partir 

da segunda metade do Século XX já nascendo em um mundo televisionado. 

 Embora ocasionalmente relegada a um fantasioso passatempo, a ficção representa 

o contato mais imediato de indivíduos comuns com diversas instâncias da realidade, 

funcionando como um aprendizado social e político sobre situações, instituições e 

procedimentos sociais, capaz de moldar crenças e identidades com suas representações 

(DANIEL & MUSGRAVE, 2017). Na televisão, procedurais são um dos maiores 

construtores destas expectativas, mostrando o cotidiano de, por exemplo, procedimentos 

policiais, jurídicos e médicos; ficcionalizando burocracia, relações em ambientes de 

trabalho e a estrutura funcional de instituições que funcionam como base da sociedade no 

mundo real. 

 A veracidade destes retratos é naturalmente importante tópico de discussão, com 

o campo dos estudos televisivos constantemente debatendo o valor positivo ou negativo 

das suas representações de instituições, indivíduos, etnias, práticas e subculturas. A 

participação de profissionais vinculados a estas instituições como consultantes (ou até 

mesmo escritores82) a estas instituições não é incomum em grandes dramas televisivos, 

com importantes instituições da vida real, como por exemplo a Associação Médica 

Americana (TUROW, 2010) e o Pentágono (ROBB, 2004), reconhecendo a ficção seriada 

televisiva como importante espaço de elaboração da autoridade das mesmas, ativamente 

construindo sentido para os espectadores. Outro exemplo é “Efeito CSI”, debatido por 

 
82 Ed Burns, ex-policial da polícia de Baltimore, foi roteirista de “The Wire” (2002-2008), ficcionalizando 
experiências da antiga profissão nos episódios da série. 
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especialistas jurídicos e acadêmicos, que alegam que procedurais com detalhadas 

investigações de cenas de crime supostamente alteraram as exigências de juízes, 

machucando a integridade de casos da vida real (COLE & DIOSO-VILLA, 2009). 

 Arquivo X ativamente se propõe como retrato realista do mundo real, mesmo com 

um enredo fantasioso contendo elementos absurdos como extraterrestres, mutantes e 

fantasmas. O piloto da série abre com o aviso: “A seguinte história é inspirada por fatos 

verdadeiramente documentados”, apresentando em seguida um enredo fantasioso 

contendo abduções e um paciente de coma que acorda graças ao paranormal. Mulder e 

Scully são agentes vinculados ao FBI, e embora a divisão Arquivo X não exista, outros 

setores do órgão como o Departamento de Crimes Violentos são mencionados por nome 

na série. Os agentes mostram o distintivo da instituição como forma de apresentar 

autoridade durante suas investigações. 

Figura 5: O aviso exibido antes do piloto de Arquivo X / Figura 6: Mulder apresentando 

autoridade institucional 

 

 Diversas outras instituições reais são referidas por nome, com debate sobre os 

limites das suas jurisprudências sendo debatidos pelos agentes, constantemente em 

choque com elas. Estas instituições incluem: o Pentágono, a Agência de Segurança 

Nacional (NSA), a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), a Agência 

Central de Inteligência (CIA), a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço 

(NASA) e diversas subdivisões das forças armadas, estadunidenses ou estrangeiras. 

 A série constantemente mostra os personagens visitando lugares reais do país, 

levando os agentes muitas vezes para pequenas cidades desconhecidas do interior, 

ocasionalmente também situando plots em grandes cidades como Nova Iorque, Los 

Angeles e a capital Washington, residência dos personagens. Embora quase sempre 

filmados em locações no Canadá, Los Angeles ou em estúdio, os episódios não só 
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apresentam as cidades por nome, mas buscam incorporar locais, monumentos históricos, 

peculiaridades da cultura local e até mesmo ocasionalmente usar filmagem de estoque 

para trechos de cenas reais nos lugares.  

Estas investigações, apesar da fantasia produzir mais cenas de ação do que 

“Dragnet”, também são baseadas em procedimentos policiais, com os agentes realizando 

análises de cenas de crime, entrevistando testemunhas, utilizando recursos técnicos do 

FBI e Scully, médica e cientista, conduz autópsias e tem calorosos debates com Mulder, 

adepto da pseudociência. 

 Uma fotografia do presidente Bill Clinton, cujo mandato acompanhou boa parte 

da série, pode ser sempre vista nos escritórios do FBI; com a eleição de George W. Bush, 

ela é imediatamente substituída. Clinton é figura ocasionalmente mencionada pelos 

personagens da série, que chega a fazer uma montagem contendo o então presidente o 

personagem fictício Howard Graves, poderoso industrialista envolvido em agendas 

corruptas (“Shadows”, 01x05). A partir de 2001, Bush também mencionado como 

envolvido em conspirações, mas a ficcionalização mais significante do presidente não 

chegou a acontecer: a série pretendia encerrar seu finale, “The Truth” (09x20), com uma 

cena de Bush conversando com os aliens colonizadores, alinhado com seus planos 

maléficos. No segundo longa-metragem, “I Want To Believe”, o retrato do presidente é 

mais uma vez mostrado na parede, desta vez sob algumas notas da clássica música de 

abertura da série, a esta altura um consolidado meme na Internet associado a conspirações. 

Figura 7: Fotomontagem de Clinton com personagem fictício Howard Graves; Figura 8: 

Retrato de George Bush 
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 A Ciência é usada como grande fator legitimador de Arquivo X. Como teoristas 

da conspiração, a série entra em constantes contradições epistemológicas com a 

instituição, a apontando como mais uma entidade corrupta, autora de manipulações e 

colaboradora de forças ocultas, mas para formular suas próprias interpretações, os 

personagens constantemente usam justamente argumentos biológicos, químicos, físicos e 

genéticos (WHITE, 1996). Arquivo X abraça a pseudociência mas utiliza a ciência como 

base para legitimá-la, convenientemente escolhendo quais argumentos científicos usar e 

quais descartar. No episódio “The Erlenmeyer Flask” (01x24), Scully explica um 

processo de clonagem com DNA extraterrestre usando linguagem científica: 

[...] ...algum tipo de bactéria, cada uma contendo um vírus como se 

Berube tivesse clonado eles. Parece também conter cloroplastos, 

células de plantas. Mas nunca vi nada igual a isso. [...] A única razão 

que você pode clonar um vírus dentro de uma bactéria é para injetar 

em algo vivo. É um processo chamado de terapia genética, altamente 

experimental. [...]. Eles estavam mexendo com estruturas de células e 

sequências de DNA [...]. – Scully, “The Erlenmeyer Flask” (1994) 

Em “Leonard Betts” (04x12), os agentes perseguem um homem cancerígeno que 

não parece morrer, regenerando partes do seu corpo. Mulder mistura argumentos 

pseudocientíficos e religiosos com explicações científicas: 

"E se existisse um caso onde o câncer não fosse causado pelo DNA 

danificado - que o câncer não fosse destrutivo ou um fator agressivo, 

mas o estado normal de um ser vivo? [...] E se a força vital desse 

homem - seu Chi, ou como você quiser chamar - de alguma forma 

mantivesse informações do próprio homem? Crescendo rápido não 

como câncer, mas como regeneração? [...]. O fluido encontrado no 

banheiro de Betts era iodina povidona. É geralmente usado por 

pesquisadores de laboratórios em repteis ou anfíbios para ajudar a 

regeneração. Sabemos que salamandras conseguem crescer novos 

membros, regenerando. [...] E minhocas, você corta uma pela metade, 

você ganha duas. – Mulder, “Leonard Betts” (1997) 

Scully, em Small Potatoes (04x20), como frequente na série, tem respostas na 

ponta da língua para as insinuações de fenômenos paranormais de Mulder, oferecendo 

uma explicação científica uma epidemia de bebês com rabos na pequena cidade de 

Martinsburg, West Virginia: 
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Apêndices caudais. Fetos podem tê-los. O cóccix alarga para conter 

um fluido da espinha-dorsal e então encolhe quando o corpo da 

criança se desenvolve. Ocasionalmente, não existe. É extremamente 

raro, mas sabe-se que é possível. – Scully, “Small Potatoes” (1997) 

A série emprega sua própria consultora científica, a microbióloga Anne Simon, 

presente em todas as temporadas da série. A cientista da Universidade de Maryland 

lançou o livro “A Verdadeira Ciência Por Trás De Arquivo X: Micróbios, Meteoros e 

Mutantes” em 1999, expandindo explicações sobre a relação da ciência real com tantos 

enredos fantasiosos da série. As contribuições da pesquisadora foram essenciais à 

Arquivo X, a ponto que Simon chegou a ganhar créditos de coautoria do episódio “My 

Struggle II” (10x06), que contém um problemático enredo em torno da vacinação. 

 

3.2 – O Estabelecimento da Identidade Conspiracionista 

 A imagem excêntrica do conspiracionista é bem estabelecida na cultura pop: eles 

vestem chapéus de alumínio para evitar que experimentos sensoriais do governo afetem 

suas mentes, confiscam cartas, suspeitam de escutas pela casa e pelos telefones, sempre 

atentos às janelas, paranoicos a qualquer possibilidade de manipulação, crentes em 

diversas interpretações alternativas da realidade (MARCUS, 1999; KNIGHT, 2000; 

BARKUN, 2003).  

Embora caricato, o retrato inicialmente inocente pode ser visto como percursor de 

movimentos mais politizados como os integrados por sobrevivencialistas (o movimento 

é chamado em inglês de “survivalism”), grupos de indivíduos paranoicos que ativamente 

se preparam para cenários de emergência, catástrofes econômicas e apocalípticas, 

estocando água, suprimentos, construindo bunkers e treinando obsessivamente 

autodefesa (WILLIAMS, 2008). Geralmente caucasianos alinhados com a extrema direita 

e obcecados com teorias da conspiração, sobrevivencialistas, embora presentes desde a 

guerra fria, ascenderam a um novo patamar nos anos 2000 após pânicos morais como o 

9/11, a crise de 2008 e o surto epidêmico de H1N1, agora contando com o ciberespaço a 

dispor para ajudar sua organização. 

É um exemplo da evolução do processo que legitima a paranoia e a postura anti-

sistema, começando com subculturas fringe, altamente desqualificadas pela sociedade 

que os vê como escárnio, até se tornarem nichos mais povoados giram entorno de 
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ideologias extremistas e se posicionam politicamente no mundo. Arquivo X, ao 

documentar e apresentar para grande parte das massas diversas subculturas 

conspiracionistas, foi uma importante obra para homogeneizar este pensamento, então 

espalhado por grupos com diferentes ideais.  

Em um período de ciberespaço ainda pouco movimentado, a série foi um dos 

produtos da cultura pop que mais emblematicamente realizou esta transição, construindo 

e estilizando um ethos conspirador, mostrando a busca pela verdade como um forte traço 

de identidade, não como interesse político, e efetivamente unificando uma série de 

posturas anti-epistemêmicas como parte de uma única grande cultura. 

Fox Mulder, entusiasta da ufologia e crente na existência de extraterrestres, abraça 

interpretações alternativas para basicamente qualquer outro tema, adotando teorias da 

conspiração sobre diversos outros temas, pseudociência, medicinas alternativas, 

literalismos religiosos, fatos alternativos e lendas urbanas. Motivado a ufologia pela 

abdução de sua irmã, Mulder abraça todo o resto da cultura da conspiração como se viesse 

empacotada junto com a ufologia, mostrando que apesar das iniciais motivações pessoais, 

o conspiracionismo torna-se uma questão identitária para o personagem. 

Paranoico que quando pode, evita usar telefones, constantemente checa 

retrovisores e no revival, em toque moderno, tampa as câmeras dos seus computadores 

com uma fita adesiva, Mulder também é mostrado procurando subculturas de outros 

conspiradores para debater teorias. Em “Fallen Angel” (01x10), brevemente preso, ele é 

reconhecido pelo ufólogo Max Fenig, que facilmente desvendou seu pseudônimo “M.F 

Luder”, recentemente utilizado para a publicação de um artigo sobre o acidente ufológico 

de Gulf Breeze (1987), em uma revista dedicada a teorias da conspiração. 

Entidades da ufologia da vida real também são indicadas na série, com Mulder 

encontrando membros do Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos 

(NICAP) e explicitamente dando credibilidade a organização. Extinta na vida real em 

1980, o NICAP segue vivo durante os anos 90 em Arquivo X. Outros dois famosos grupos 

representados na série são a fundação de pesquisas privada Centro de Estudos de OVNIS 

(CUFOS) e a organização civil Mutual UFO Network (MUFON), que permanecem 

ativos, produzindo conteúdo e discussões movimentadas no ciberespaço e em ocasionais 

convenções. 
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O trio de personagens The Lone Gunmen é talvez a mais explícita ficcionalização 

da cultura da conspiração da época, compostos por hackers/ativistas que tem uma revista 

dedicada às teorias, nomeada diretamente a uma das mais populares envolvendo a morte 

de JFK. Cada um dos três integrantes chegou as conspirações por um contexto diferente: 

Bryers (Bruce Harwood) é um ex-empregado governamental que viu escândalos públicos 

como uma traição dos seus anos de lealdade e confiança; Frohike, mais velho, é um ex-

radical fruto da contracultura dos anos 1960; Langly é um hacker, no estereótipo nerd, 

fascinado por RPGs, ficção científica e punk-rock. Na primeira aparição dos personagens 

no show, Mulder os introduz para Scully: 

MULDER [para Scully]: Estes caras são um extremo grupo de vigia 

governamental. Eles publicam uma revista chamada "The Lone 

Gunmen". Algumas das informações deles é de primeira linha; ações 

secretas, armas confidenciais. Algumas das ideias deles são 

simplesmente assustadoras. 

[Agentes entram no escritório do The Lone Gunmen] 

LANGLY: Então, olha isso, Mulder, hoje eu tive um café da manhã 

com o cara que atirou em John F. Kennedy. 

BYERS: E Mulder, ouça isso, Vladimir Zhrionovsky, líder do 

movimento socialdemocrata russo? Ele está sendo colocado no poder 

pela força mais hedionda e maléfica do Século 22, a C.I.A. [...]. Você 

não acha que a CIA, ameaçada de ter fundos cortados após o colapso 

da guerra fria, não sonha em ter o velho inimigo de volta? – “E.B.E” 

(01x16) (1994) 

O Lone Gunmen, que viria a ganhar um curto spin-off, recebe seu episódio 

dedicado, “Unusual Suspects” (05x03), que volta a 1989 para explorar a formação do 

grupo. Fascinados por computação, os personagens conhecem a femme fatale Susanne 

Modeski (Signy Coleman), que pede para o Lone Gunmen hackear o sistema do 

Departamento de Defesa, buscando informações sobre ela. Usando a ARPANET, 

percussora da Web, os personagens descobrem que Modeski é uma cientista empregada 

em um projeto de armas químicas do governo, que ameaçou ir a público denunciar 

experimentos maléficos. 

O trio começa o episódio como americanos crentes no seu governo, e durante ele, 

passa por uma série de acontecimentos que moldam sua personalidade paranoica: 
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Modeski aponta que escutas estão instaladas em bíblias de hotel e cédulas de todo o país, 

para completa monitoração governamental de todos os indivíduos. Ela logo suspeita que 

o seu dentista seja um espião infiltrado, imediatamente arrancando um dente com um 

alicate e encontrando outra escuta.  

Logo desmascaram um plano governamental para testar armas químicas através 

de inaladores de asma, usando uma inocente e desavisada população asmática como 

cobaias para planos militares. Eles também têm a chance de ver a força utilizada pelas 

instituições para sustentar a conspiração: membros de diferentes organizações 

governamentais prendem testemunhas inocentes, exterminam rivais (sugerindo que há 

mais de uma força do governo atuando em planos obscuros) e desaparecem com 

evidências em instantes. Bryers indaga um homem de preto sobre JFK, e ele responde 

“Ouvi que foi um atirador solitário” (“I heard it was a Lone Gunmen”), criando a 

inspiração para a nomenclatura do grupo. 

Na cena final do episódio, Modeski vai a imprensa para tentar expor a conspiração, 

sendo completamente descredibilizada pelos jornais. Logo antes de ser sequestrada sob a 

luz do dia por uma limusine preta habitada por agentes do governo, ela dá o conselho aos 

personagens que também resume boa parte do ethos da cultura da conspiração: “não 

importa o quão paranoico você é, você não é paranoico o suficiente”. 

Figura 9: Jornal publicado pelo trio  

 

 

3.3 – Teorias da Conspiração Ficcionalizadas 

Construindo legitimidade na sua representação sobre o real e contextualizando 

uma cultura da conspiração que chegava ao mainstream nos anos 90, Arquivo X procedeu 

para incorporar na sua narrativa diversas teorias da conspiração igualmente pertencentes 
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ao mundo real, fazendo adaptações de acordo o seu enredo. Como mencionado antes, a 

série fez episódios sobre o paranormal por vezes completamente desprovidos do 

conspiracionismo que dominou tantos outros (embora as questões relacionadas a verdade, 

paranoia e realidade são frequentemente levantadas), e também ocasionais enredos com 

teorias da conspiração totalmente ou parcialmente fictícias, tendo paralelos com o mundo 

real mais implícitos, embora ainda de acordo com as normas da cultura. Nesta seção, 

entretanto, faremos uma análise de como Arquivo X retratou e ficcionalizou algumas das 

maiores teorias da conspiração do mundo real, mencionadas diretamente durante seus 

vários anos de exibição. 

 Como iremos observar, a série frequentemente validou estas narrativas, muitas 

vezes revelando, através de relatos ou mostrando em tela, exatamente como as 

conspirações funcionaram, seus autores, objetivos obscuros, desdobramentos e impactos 

na sociedade. Por outro lado, vários dos relatos das teorias foram adaptados de acordo 

com as regras do universo de Arquivo X, sejam elas preocupações estéticas ou a coesão 

do longo arco narrativo da série. Buscamos a seguir analisar esta zona cinzenta entre o 

questionamento do real e a ficcionalização dele. 

Governo Esconde Existência de Extraterrestres 

 A possibilidade da existência de vida fora da Terra há muitos anos habita o 

imaginário da humanidade, com pluralismo cósmico levantando hipóteses sobre a 

existência de outros planetas desde a Antiguidade. No Século XVII, filósofos e cientistas 

como John Locke, Giordano Bruno, William Herschel e Camille Flammarion passam a 

levantar a possibilidade de que estes novos mundos também conteriam vida, na forma de 

habitantes civilizados e animais (BRUNO, 1584). Graças a recursos financeiros e 

tecnológicos que passaram a estar disponíveis e a competitividade da corrida espacial, a 

existência de vida extraterrestre virou tópico profundamente pesquisado e debatido da 

Ciência desde o fim da 2ª Guerra Mundial. 

 Pelo final do Século XX, suspeitas de aparições de alienígenas no planeta se 

tornaram histórias populares, mas nenhum caso comprovado oficialmente, com balões 

meteorológicos, aviões militares, farsas e outros objetos astronômicos sendo apontados 

como causa da confusão (AILLERIS, 2011). O entusiasmo pelos objetos voadores não 

identificados logo ganhou um campo próprio na pseudociência através da ufologia, uma 
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calorosa e dedicada subcultura, engajada em teorias da conspiração, que afirma ter 

diversas evidências da existência de extraterrestres. 

Figura 10: Pôster exposto por Mulder no Arquivo X mostra OVNI 

 

 As teorias da conspiração que abordam a existência de extraterrestres apontam um 

plano elaborado de governos ocidentais (TUCKETT, 2004) para esconder esta existência, 

geralmente com organizações militares tomando a frente para garantir de forma 

autoritária que nenhum rastro ou evidência seja deixado nas supostas “visitas” que 

ufólogos afirmam que alienígenas realizaram à Terra. Os motivos da postura variam de 

teoria para teoria: enquanto umas afirmam que o governo estaria interessado em contato, 

tecnologia ou no valor científico da descoberta, outras apontam que as autoridades 

estariam, na verdade, interessadas em evitar pânicos morais relacionados a descoberta, 

impedindo cenários como histeria em massa por medo de ataque e abdução ou mesmo a 

contradição de grandes religiões que apontam que a Terra é o centro do universo. 

 A conspiração governamental para esconder a existência de extraterrestres é o 

enredo principal de Arquivo X. O piloto da série e “Deep Throat” (01x02) abrem a 

narrativa com os agentes investigando vítimas de abdução, viajando para pequenas 

cidades no interior dos estados de Oregon e Idaho, dialogando com alegações ufólogas 

de que muitas das abduções aconteceriam em espaços rurais e também iniciando uma 

forte tradição da série em situar seus episódios em lugares remotos, existentes do mundo 

real. Ambos episódios terminam com militares aparecendo e destruindo as evidências 

colidas pelos investigadores, em ações agressivas que podem envolver o desaparecimento 

de testemunhas e até mesmo um incêndio no hotel onde estavam computadores com os 

relatos dos agentes. 
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 A série vai acrescentando elementos a sua mitologia a sugerir mais 

desdobramentos para a conspiração: “Fallen Angel” (01x10) mostra agentes 

governamentais obscuros, ligados a aeronáutica americana, dispondo das evidências de 

um OVNI que caiu em Townsend, Wisconsin, com Mulder brevemente preso por se 

intrometer no procedimento; o finale da 1ª temporada, “The Erlenmeyer Flask” (01x24), 

mostra ideias de pós-humanismo ao Mulder descobrir um laboratório com experimentos 

em humanos, sob objetivo de criar híbridos alien/humanos. Preso mais uma vez, ele é 

salvo por Scully, que com ajuda do informante Deep Throat, consegue obter o embrião 

extraterrestre usado para os experimentos em um secreto prédio governamental, o usando 

como barganha. Deep Throat é executado pelo governo, após dar acesso à construção para 

a personagem. 

 Como estratégia para contornar a ausência de Gillian Anderson, em estado 

avançado de gravidez, Scully é abduzida na 2ª temporada (“Ascension”, 02x06), 

retornando episódios depois com memórias da experiência completamente apagadas, em 

um espelho de tradicionais contos urbanos sobre abduções. “Colony” (02x16) introduz 

um caçador de recompensas extraterrestre capaz de replicar o formato de humanos, 

buscando exterminar híbridos, abduzidos e extraterrestres; o personagem seria recorrente, 

alinhado com o governo para destruir evidências. “Piper Maru” (03x14) introduz o black 

oil, vírus alienígena congelado desde a antiguidade, liberado em um acidente na Antártica 

em mais uma alusão a teorias; “Harrenvolk” (04x01) reintroduz temas de eugenia 

apresentando um projeto secreto de clonagem de híbridos. A função deles seria revelada 

em “The Red And The Black” (05x14): armas militares da humanidade para resistir a 

colonização extraterrestre, que estava sendo preparada por uma obscura civilização 

alienígena; extraterrestres rebeldes se tornariam aliados dos agentes, mas sempre sob o 

risco de extermínio do governo. Com a constante intromissão, Mulder também é abduzido 

(“Requiem”, 07x22), retornando no fim da temporada seguinte para continuar tentando 

expor a conspiração do governo, que agora tentava travar acordos com os extraterrestres 

para salvar elites que entregariam o planeta. 

 Nas temporadas finais, o plot seria parcialmente desfeito, com a ênfase em 

poderosos híbridos feitos por um imoral projeto militar para servirem de armas contra a 

colonização. Mulder e Scully terminam a série sem evidências para expor a conspiração, 

que no revival desconsidera os planos de colonização sob a justificativa de que a Terra 

não era mais interessante após a humanidade desgastar os recursos naturais do planeta. 
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Roswell, 1947 

 O acidente ufológico mais famoso de todos os tempos foi a queda de um balão 

meteorológico na cidade de Roswell, Novo México no ano de 1947. Apesar das 

constantes afirmações de que se tratava apenas de um balão de vigilância, a história 

repercutiu na grande mídia, trazendo o interesse de ufólogos e diversas teorias da 

conspiração (BERLITZ & MOORE, 1980). Teorias variavam desde afirmações de que o 

governo logo agiu para abafar o caso e esconder as evidências até a alegação de que o 

acidente foi fabricado, uma cortina de fumaça para outros casos ufológicos mais 

relevantes. 

 O caso Roswell é regularmente mencionado na narrativa de Arquivo X, embora a 

série constantemente mude de ideia sobre qual das duas teorias abraçar, com frequentes 

contradições. Em “Deep Throat” (01x02) é afirmado que peças da nave que caíram na 

cidade do Novo México foram estrategicamente enviadas para seis bases militares 

espalhadas pelos Estados Unidos; “Fallen Angel” (01x10) mostra a Operation Falcon, 

uma operação similar à de Roswell para seguir cobrindo quedas de OVNIS na Terra e 

“E.B.E” (01x16) aponta que o caso foi escondido do público porque a reação do mundo 

seria “muito perigosa”, nas palavras de Deep Throat. 

 Entretanto, em “The Erlenmeyer Flask” (01x24) o mesmo personagem afirma que 

o caso foi apenas uma cortina de fumaça, fabricada pelo governo para tirar a atenção dos 

verdadeiros casos ufológicos. A série também desenvolve notavelmente em cima do 

imaginário sobre o acidente em “Requiem” (07x22), com uma similar queda OVNI 

repetindo a história anos depois e “The Truth” (09x20), onde fica estabelecido que, de 

acordo com o conhecimento de nativos americanos navajo, o que causou a queda do 

OVNI no acidente de Roswell foi o mineral magnetite, em abundância na região do Novo 

México. 

Figura 11: Queda de OVNI em Roswell mostrada em My Struggle (10x01) 
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Area 51 

 A base militar americana de alta segurança localizada no estado de Nevada 

também ascendeu a cultura popular, aparecendo na mídia e sendo alvo de várias teorias 

da conspiração, a maior parte associada a extraterrestres. O teor completamente secreto 

das operações conduzidas no local cativou a atenção pública, com muitos ufólogos 

apontando que a Area 51 seria o ponto central onde o governo americano levaria todos os 

aliens capturados, afim de realizar experimentos.  

Recentemente, um evento chamado “Storm Area 51” (“Invadir a Area 51”) foi 

criado pelo americano Matty Roberts no Facebook, como uma piada; em pouco tempo, o 

evento tinha 2 milhões de confirmados, levando preocupação a autoridades americanas. 

Porta-voz da aeronáutica americana, Laura McAndrews emitiu aviso oficial avisando que 

a área é um local de treino para as forças aéreas e desencorajando a entrada de civis lá83. 

Apenas cerca de 150 compareceram no dia programado, nenhuma conseguiu entrar na 

base. 

Diversas bases militares são mostradas conduzindo operações ilustradas nas 

teorias da conspiração sobre a Area 51 em Arquivo X, com o episódio Dreamland (06x04) 

sendo situado diretamente no local, mencionado por nome. O episódio, que tem um tom 

cômico, mostra Morris Fletcher, agente que opera na base, retratando o espaço como 

realmente condutor de experimentos secretos realizados em extraterrestres. A série 

mistura o imaginário da Area 51 com outra teoria da conspiração: Fletcher trabalha para 

o Majestic 12, organização apontada como uma força secreta governamental que inclui 

cientistas, militares e líderes de governo para conduzir assuntos relacionados a 

 
83 Entrevista de McAndrews mostra preocupação das forças aéreas americanas com invasão popular da 
Area 51: https://www.nytimes.com/2019/07/15/us/area-51-raid.html 05/02/2020 

https://www.nytimes.com/2019/07/15/us/area-51-raid.html
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extraterrestres (GOLDBERG, 2008). Morris Fletcher seria personagem recorrente no 

spin-off The Lone Gunmen. 

FEMA 

A Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) é um poderoso órgão 

público americano dedicado a coordenar respostas a desastres ocorridos no país. Dona de 

notável força burocrática, a agência funcionou de forma independente até 2003, quando 

foi incorporada pelo Departamento de Segurança Nacional. A organização tem uma 

imagem pública desgastada com sua atuação em recentes desastres envolvendo furacões, 

tornados e incêndios florestais sendo questionada como corrupta e ineficiente. 

A grande autonomia de atuação que a agência potencialmente pode herdar em 

momentos de crise inspirou diversas teorias da conspiração, as mais famosas apontando 

que o órgão está preparado para colocar os Estados Unidos em estado de lei marcial, 

aplicando um golpe de estado que estabelecerá o governo de um poderoso grupo secreto 

mencionado como Nova Ordem Mundial, montando campos de concentração pelo país 

para aprisionar e até mesmo exterminar qualquer forma de oposição (BARTLETT & 

MILLER, 2010). 

A teoria foi amplamente abraçada por movimentos de direita contemporâneos, 

sendo citada por Donald Trump durante sua campanha presidencial84, que associou os 

supostos campos de concentração a administração de Barack Obama. Na seção 3.4 

debateremos a relação das teorias da conspiração com movimentos neoconservadores. 

Sendo referida como “o governo secreto”, FEMA é parte importante do enredo do 

primeiro longa-metragem da série, “Fight The Future”, quando a agência, ao agir contra 

um contágio que inicialmente parecia ser causado pelo hantavírus, no Texas, descobriu 

se tratar de um vírus alienígena. Destruindo evidências, o órgão é mostrado como 

essencial para os planos de colonização alienígena, onde, alinhada com os invasores, a 

FEMA assumiria o poder de todas as instituições americanas em um estado de 

emergência, após a renúncia presidencial. 

Operações de Bandeira Falsa 

 
84 Trump menciona conspirações relacionadas a FEMA: https://www.newsweek.com/donald-trump-
fema-camps-crowd-491841 Acesso: 05/02/2020 

https://www.newsweek.com/donald-trump-fema-camps-crowd-491841
https://www.newsweek.com/donald-trump-fema-camps-crowd-491841
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Operações de bandeira falsa são ataques infligidos a si próprios por governos, 

corporações e outras instituições sob a pretensa de criar calúnia, ao incriminar inimigos 

ou oponentes como responsáveis pelo ato. Notavelmente, o Palácio do Reichstag, que 

abriga o parlamento alemão, foi incendiado no ano de 1933. O responsabilizado foi o 

ativista comunista Marinus van der Lubbe, com o evento sendo importante legitimador 

dos discursos extremistas do nazismo e da ascensão de Adolf Hitler ao poder. Apesar da 

ausência de evidências determinantes, muitos historiadores acreditam que o incêndio foi 

uma operação de bandeira falsa conduzida por Hitler por interesses políticos, usando Van 

der Lubbe, anteriormente acusado de incêndios menores, como bode expiatório. Até 

mesmo o governo alemão se inclina ao posicionamento, concedendo perdão post-mortem 

ao holandês em 200885, 75 anos após ser condenado a morte pelo incêndio. 

Grandes ataques estrangeiros sofridos pelos Estados Unidos são frequentemente 

apontados como operações de bandeiras falsas, com teorias da conspiração crendo, por 

exemplo, que os ataques de Pearl Harbor e o 11 de Setembro tiveram envolvimento ou 

desleixo intencional do governo americano, dono de interesses corporativos da entrada 

do país respectivamente na 2ª Guerra Mundial e na Guerra Ao Terror. Com teóricos 

apontando que teorias da conspiração surgem de uma necessidade de dar sentido e 

propósito para acontecimentos traumáticos, recuperando parte do controle ao negar a 

ambiguidade (NICOLAS, 2016), esta negação a capacidade ofensiva de forças externas 

pode ser lida como negação estadunidense a sinais de fragilidade do seu status de 

superpoder global, preferindo acreditar que apenas a própria corrupção americana poderia 

causar tal tragédia ao país, não inimigos não-hegemônicos. 

Enquanto a produção de calúnia, evidências falsas e incriminações injustas é 

constante parte do enredo de Arquivo X, no longa-metragem “Fight The Future”, a série 

ficcionaliza diretamente uma operação de falsa bandeira ao mostrar uma conspiração 

onde o governo americano explode um prédio público, matando inocentes e incriminando 

agentes externos. A explosão sucessivamente destrói uma pequena quarentena em um 

escritório da FEMA contendo corpos infectados com um vírus alienígena. A violenta cena 

traz a memória dos atentados do também prédio governamental explodido por terroristas 

americanos em Oklahoma City, 1995. 

 
85 Van der Lubbe foi perdoado pelo suposto incêndio em 2008: 
https://www.theguardian.com/world/2008/jan/12/secondworldwar.germany Acesso: 02/02/2020 

https://www.theguardian.com/world/2008/jan/12/secondworldwar.germany
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Figura 12: A pesada cena de terrorismo mostra uma operação bandeira falsa em ação em 

“Fight the Future” 

 

Figura 13: A grande semelhança estética da cena com o atentado de Oklahoma City, 

1995, três anos antes do filme. 

 

Elites Globais Secretas 

 Diversas teorias da conspiração acusam a existência de um grupo secreto de elite, 

contendo os indivíduos mais poderosos do mundo, com o propósito de manipular os 

grandes acontecimentos da história da humanidade a seu favor. Seja o famoso Iluminatti, 

referido em teorias da conspiração desde o Século XVIII, a Nova Ordem Mundial, 
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acusada desde a guerra fria de planejar um governo totalitário global ou as paranormais 

teorias contemporâneas envolvendo a raça reptiliana, todos operam nas sombras, 

manipulando cuidadosamente o andar do mundo e prontos para em breve assumir o poder 

com algum plano autoritário maléfico.  

 Arquivo X tem sua própria versão ficcional de uma elite secreta poderosa, 

chamada Syndicate. A série não revela o nome dos seus integrantes, com a maioria sendo 

mencionados em créditos ou por personagens por apelidos relacionados a características 

físicas, a exemplo do antagonista principal da série, Cigarette Smoking Man. O grupo 

conta com integrantes de todo o mundo, mas é especialmente associado com a CIA.  

 A série data seu nascimento no período pós-guerra, com o grupo envolvido na 

caça aos comunistas (“Travelers”, 05x15) e no já mencionado recrutamento de cientistas 

nazistas para servir o governo americano. Por trás dos projetos secretos de hibridização, 

o Syndicate é dividido por uma ala que pretende criar híbridos para combater os invasores 

alienígenas e outra que prefere negociar o rendimento com os colonizadores, sendo salvos 

por serem a elite global (“Biogenesis”, 06x01). O grupo é desmanchado quando grande 

parte é exterminado em uma armadilha feita por aliens rebeldes que também lutam contra 

a colonização (“One Son”, 06x12), com o revival brevemente introduzindo um novo 

Syndicate (“My Struggle III, 11x01). 

 Figura 14: Obscura reunião do Syndicate, onde integrantes observam Alex 

Krycek, agente infiltrado que serve o grupo. 

 

Homens de Preto 
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 A figura dos homens de preto ascendeu ao imaginário popular com o grande 

sucesso de bilheterias “Men In Black” (1997), que estrelava Tommy Lee Jones e Will 

Smith como agentes secretos encarregados de apagar as memórias de pessoas comuns 

que haviam visto extraterrestres, mantendo assim a conspiração governamental. 

 O retrato humoroso do filme, que mostrava personagens com boas intenções, 

apagando as lembranças através de um dispositivo indolor, é drasticamente diferente da 

representação brutal que os homens de preto têm nas teorias da conspiração. Nelas, os 

agentes secretos, sempre na discrição e anonimato através ternos e óculos escuros, 

recorrem a violência e brutalidade para silenciar as testemunhas (LEWIS, 1995).  

 O universo de Arquivo X tem sua série de homens de preto, representados por 

diversos atores ao longo da série, sempre anônimos ou sob codinomes. Os conspiradores 

usam de força e armas para obter evidências ou expulsar intrusos de lugares indevidos, 

não hesitando em assassinar a sangue frio quem entra no seu caminho; Melissa Scully, 

irmã de Dana, é vítima notável em “The Blessing Way” (03x01). Em Jose Chung’s From 

Outer Space (03x20), os homens de preto são referidos pela popular denominação pela 

única vez, sendo tratados pelos personagens e pela narrativa de forma mais evasiva. 

 Durante a série, eles são mostrados como integrantes a serviço de diferentes 

entidades estadunidenses, como militares, CIA, pentágono, NSA e Syndicate. Não é 

exatamente elaborado se eles são um grupo específico de agentes a serviço de todas 

instituições ou se cada uma dispõe dos seus próprios homens de preto. 

Figura 15. Mulder é abordado por um Homem de Preto. 

 

Vacinas 
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 Movimentos hesitando a vacinação existiram ao longo da história, com por 

exemplo uma revolta popular ocorrida em 1904 na cidade do Rio de Janeiro, então capital 

do Brasil, contra uma lei que determinava obrigatória a vacinação contra a varíola contra 

varíola, em um episódio que ficou conhecido como Revolta da Vacina. Enquanto 

movimentos religiosos continuaram se opondo as vacinas mesmo após a consolidação do 

recurso, o conspiracionismo anti-vacina atingiria novo pico após pesquisa publicada em 

1998 pelo pesquisador Andrew Wakefield ligando as vacinas VASPR86 aos casos de 

autismo. O cientista logo teria seu estudo deserdado pelo The Lancet, periódico que o 

publicou, e seu título acadêmico cancelado após comprovação de fraudes no processo87. 

 A condenação de Wakefield não evitou uma nova proliferação de movimentos 

anti-vacina, ao lado de outros grupos anti/pseudocientíficos que ficaram conhecidos como 

fake sciences (OLIVEIRA, 2018), atuando especialmente em mídias sociais. Teorias da 

conspiração contra a vacinação estão entre as mais perigosas, utilizando argumentos 

emocionais e persuasivos direcionados a pais de crianças e causando rápido impacto na 

saúde pública, algo exemplificado pela imediata e agressiva volta de surtos de sarampo 

em partes do Estados Unidos e da Europa88 e pela inclusão do movimento anti-vacina na 

lista das 10 maiores ameaças a saúde mundial feita pela Organização Mundial de Saúde89. 

 Arquivo X transmitiu um destacado episódio na sua exibição original lidando 

diretamente com vacinação. Em “Red Museum” (02x10), cientistas de um projeto 

governamental secreto são infiltrados como doutores da pequena cidade de Delta Glen, 

Wisconsin, onde utilizam a vacinação para realizar experimentos nas crianças da cidade, 

injetando substâncias controladas e testando reações. Durante episódios mythology, é 

mostrado que a vacinação da varíola foi utilizada pelo governo estadunidense para manter 

um banco de dados do DNA de toda a população. No revival da série, como debateremos 

na seção 3.4, o conspiracionismo anti-vacina ocuparia parte importante da narrativa 

principal da série. 

 
86 Vacina anti-sarampo, parotidite e rubéola 
87 O então cientista foi duramente criticado e completamente deserdado pelo mundo acadêmico: 
www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article7012267.ece Acesso: 05/02/2020 
88 Matéria do NY Times: https://www.nytimes.com/2019/05/30/health/measles-cases.html Acesso: 
05/02/2020 
89 Notícia sobre a OMS incluindo o movimento anti-vacina como uma das maiores ameaças a saúde 
pública: https://www.sbmt.org.br/portal/anti-vaccine-movement-is-one-of-the-ten-threats-to-global-
health/ Acesso: 05/02/2020 

http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article7012267.ece
https://www.nytimes.com/2019/05/30/health/measles-cases.html
https://www.sbmt.org.br/portal/anti-vaccine-movement-is-one-of-the-ten-threats-to-global-health/
https://www.sbmt.org.br/portal/anti-vaccine-movement-is-one-of-the-ten-threats-to-global-health/
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Assassinato de JFK 

 As teorias da conspiração acerca do assassinato de JFK são constantes menções 

casuais no universo da série. O grupo de conspiracionistas que apoia os agentes, The Lone 

Gunmen, tem sua revista homônima nomeada de acordo com a conspiração de que o 

presidente foi assassinato por outro atirador. O spin-off estrelando o grupo, “The Lone 

Gunmen”, conta com uma personagem intitulada Yves Adele Harlow (Zuleika 

Robinson), anagrama para Lee Harvey Oswald, o condenado oficial pelo crime. 

 O episódio “Musings of a Cigarette Smoking Man” (04x07) mostra a trajetória de 

Cigarette Smoking Man, o antagonista associado ao Syndicate, mudando drasticamente o 

andamento de diversos acontecimentos importantes da história americano. Ainda novo, 

sob ordens de obscuros oficiais militares, ele assassina John Kennedy e incrimina Oswald. 

Anos depois, o personagem também elabora o assassinato de Martin Luther King Jr. 

Figura 16: Cigarette Smoking Man assassinando JFK 

 

Elvis Não Morreu 

 A popular teoria da conspiração de que Elvis Presley fraudou a própria morte para 

fugir das pressões da fama tem menções ocasionais na série, geralmente de forma 

humorosa por Mulder, crente que o cantor ainda está vivo. Apesar da série não oferecer 

explicações para o paradeiro do artista, o imaginário da teoria segue vivo; no episódio 

“Home” (04x02) faz Mulder encontrar um velho jornal com a notícia da morte do cantor, 

em “Post Modern Prometheus” (05x05) conta com uma performance musical de 

“Walking On Memphis”, música onde a cantora Cher afirma encontrar o fantasma de 
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Presley pelas ruas de Memphis, cidade onde supostamente o cantor foi visto após a sua 

morte; é lá que Mulder é brevemente de férias em “Never Again” (04x13), aparentemente 

indo por interesses nas conspirações sobre o cantor. No spin-off “The Lone Gunmen”, o 

humoroso episódio “Maximum Bryers” (01x07, 2001) mostra os personagens 

investigando uma suposta aparição de Presley; no final da narrativa descobrem ser apenas 

uma sósia. 

Figura 17: Mulder reprova a versão oficial da morte de Elvis Presley 

 

Helicópteros Pretos 

 A versão alada dos homens de preto, helicópteros pretos também entraram no 

imaginário conspiracionistas ao serem apontados teorias na conspiração e ocasionalmente 

mencionados na cultura popular. Apontados como pertencentes a instituições federais, 

são acusados de patrulhar os Estados Unidos opressivamente a noite, engajando em atos 

militares obscuros, se envolvendo com mutilação bovina ou interferindo em questões 

ufológicas (BARKUN, 2003), abrindo fogo caso necessário. No enredo da série, 

helicópteros pretos aparecem para realizar as mesmas funções das teorias, embora assim 

com os homens de preto, jamais sejam referidos dessa forma. O longa “Fight The Future” 

conta com uma importante cena onde os agentes fogem de helicópteros pretos em um 

milharal que esconde testes governamentais. 

Figura 18: Quadrinho “The X-Files: Season 10” mostra helicópteros pretos na capa, 

mostrando a forte associação da sua imagem estética conspiracionista. 
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Chupacabra e Mutilação Bovina 

 A entidade animalesca de origem desconhecida chupacabra, passou a fazer parte 

do imaginário popular dos anos 90 após uma série de mutilações bovinas em Porto Rico, 

199590. Apesar da origem do animal variar de acordo com teorias, muitas apontam o 

chupacabra como uma entidade extraterrestre. Separadamente, mutilação bovina, embora 

comumente explicada como ataque de predadores naturais, também é alvo de pensamento 

conspiracionista, ligando-as a esta e outras lendas urbanas, especialmente a atividade 

OVNIS. 

 Em episódios iniciais como “Eve” (01x11) e “Irresistible” (02x13), Mulder aponta 

o fenômeno da mutilação bovina entre palpites para solucionar o caso, que acabam indo 

por direções diferentes. No episódio “El Mundo Gira” (04x11), Mulder e Scully 

finalmente investigam a dilaceração de bois e ovelhas, suspeitando inicialmente do 

chupacabra. Logo seres humanos também são vítimas. Em um episódio particularmente 

problemático situado na cultura hispano-americana e contendo imigrantes mexicanos 

ilegais como personagens, apesar do forte medo e suspeita da comunidade latina de que 

o chupacabra é responsável pelas mortes, o verdadeiro responsável é um fungo 

mortalmente contagioso. 

Farsa do Homem Na Lua 

 
90 Chupacabra atacou o gado em Porto Rico em 1995: https://www.bbc.com/portuguese/vert-earth-
38363455 Acesso: 05/02/2020 

https://www.bbc.com/portuguese/vert-earth-38363455
https://www.bbc.com/portuguese/vert-earth-38363455
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Surpreendentemente sem menções até então a uma das mais famosas teorias da 

conspiração, a 11ª temporada de Arquivo X abre com uma breve imagem da chegada ao 

homem à lua sendo fabricada em um estúdio (“My Struggle III”, 11x03). O que contradiz 

diretamente o episódio “Space” (01x09), ao ar 25 anos antes, onde a NASA é mostrada 

como uma das únicas instituições íntegras do governo americana, vítima de negligência 

e abandono com cortes em investimentos após o término da corrida espacial. 

Figura 19: Chegada do homem à Lua sendo fabricada em estúdio em “My Struggle 

III” 

 

 

3.4 – Acidentalmente Renascendo de Direita 

Com o revival finalmente ao ar em janeiro de 2016, Arquivo X exibiu os dois 

episódios iniciais do seu retorno em dias consecutivos, deixando claro que o formato 

narrativo da série era o familiar: “My Struggle” (10x01) reabria o arco mythology, com 

uma típica narrativa sobre abduções extraterrestres e conspirações governamentais, 

terminando em aberto; “Founder’s Mutation” (10x02) foi a tradicional história monster 

of the week, com um enredo fechado em um episódio standalone. Ficava evidente que a 

série também repetiria sua principal estratégia narrativa dos anos 90: situar episódios 

entornos de temas familiares ao mundo atual; tornar reais através ficção lendas urbanas, 

folclores tradicionais, ansiedades de época e principalmente teorias da conspiração. 

Como debatido no capítulo inicial, teorias da conspiração em 2016 tinham um 

significado profundamente alterado em relação aos anos 90, quando consolidaram um 

interesse de décadas para ascender a uma fascinação maior da cultura popular. Naquela 

época, quase como uma espécie de folclore contemporâneo, indivíduos, muitas vezes com 
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algum toque humorístico envolvido, elaboravam argumentos anti-sistema para 

reinterpretar grandes acontecimentos do mundo real e expor planos maléficos de grupos 

obscuros, mas de forma completamente desassociada a qualquer movimento político com 

chances reais eleitorais. A força que então existia nas autoridades epistemológicas 

rapidamente tornava teorias da conspiração em conhecimento estigmatizado (BARKUN, 

2016), o removendo do debate político mainstream e rebaixando seu posicionamento a 

narrativas fantasiosas. 

Nas duas décadas seguintes, o avanço das mídias sociais logo mostrou que a 

representação do real realizada em espaços anteriormente não legitimados poderia ter um 

alcance que colocava em risco a anteriormente pouco contestada autoridade de 

instituições detentoras da legitimidade sobre o saber, como a mídia tradicional, a ciência, 

a medicina e o governo. Isso levou a inúmeros movimentos fringe, adeptos de teorias da 

conspiração como combustível para posições extremistas, ganharem força e repercussão 

antes impossível: terraplanistas, movimento anti-vacina, negacionistas do holocausto, 

adeptos de perigosas medicinas alternativas, além de tantas outras novas e antigas 

ideologias e movimentos anti-epistêmicos ganhavam espaço. 

 Logo surgiria um novo movimento conservador baseado nestas exatas práticas 

antissistema, capaz de produzir vitórias nas urnas para o choque dos mesmos veículos 

tradicionais de imprensa que constantemente os relegaram ao ostracismo. A alt-right 

(NUNES, 2019) (“direita alternativa”) é composta por homens brancos, conservadores, 

que sentem que sua hegemonia cultural, social e econômica na sociedade está ameaçada 

por fatores como a feminização, a ascensão dos movimentos sociais e o 

multiculturalismo. Embora sejam muitas vezes cristãos, crentes em valores familiares 

tradicionais e em literalismos bíblicos, integrantes destes grupos não fazem parte de uma 

hegemônica, tradicional e confortável economicamente parte da sociedade tipicamente 

associada à direita clássica, integrando pelo menos inicialmente uma classe média menos 

favorecida. Outra oposição é a agressiva postura contra instituições e grandes grupos 

hegemônicos, que se diferencia tanto da crítica marxista a desigualdade social da esquerda 

quanto da manutenção do status quo da direita tradicional. Eles atacam instituições com 

típico comportamento paranoide, usando teorias da conspiração e acusando de agendas 

onde o alt-right é sempre a vítima, jamais preocupados em reverter a ordem social e a 

distribuição de renda, e sim em personificar uma postura “nós contra eles”, 
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admitidamente assumindo uma agenda política que só se interessa pelo grupo alt-right91, 

atacando com estratégias caluniosas o resto da sociedade. 

 Com os excessos do extremismo sempre a flor da pele, estes ataques vêm 

tipicamente acompanhados de discursos de ódio carregados de xenofobia, sexismo, 

homofobia, racismo; conquistando apoio de grupos religiosos ultraconservadores e de 

movimentos supremacistas (O’BRIEN, 2017). Com grande parte da atuação situada no 

ciberespaço, eles recorrem a bullying, assédio e ameaças como táticas de intimidação e 

tem grande controle sob a circulação de informação nas mídias sociais, estando por trás 

tanto da informação positiva a seus grupos e candidatos, autores de elaborada produção 

de imagens e vídeos com recortes favoráveis, criação de inúmeras páginas a favor 

(ALVES, 2018), constante uso do poder formador de opinião de aliados que são 

personalidades digitais como youtubers; quanto de uma campanha de calúnia contra 

oponentes (BRELAND, 2019), o que geralmente inclui má informação através da 

fabricação de fake news92, mobilização por respostas agressivas à oposição e o notável 

uso de bots93 para automatizar e amplificar o processo de domínio informacional. 

Exemplos de políticos que notavelmente saíram da franja para o mainstream para 

se tornar porta-vozes da nova extrema-direita, após recentes mudanças de hierarquias 

epistemológicas, incluem o político inglês Nigel Farage, parlamentar desde 1999, figura 

poderosa do então partido, então fringe, UKIP desde 1993. A partir de meados dos anos 

2000, tanto o parlamentar quanto sua associação passaram a ganhar repercussão com uma 

campanha reivindicando a saída do Reino Unido da União Europeia chamada BREXIT. 

Pautada em xenofobia, teorias da conspiração, má informação e patriotismo britânico 

tradicional, a campanha foi bem-sucedida vencendo o referendo realizado em junho de 

2016.  

No Brasil, Jair Bolsonaro foi de deputado de nicho militar, eleito 

consecutivamente desde 1991 até, contrariando pesquisas, vencer a eleição presidencial 

 
91 Presidente de extrema direita, Jair Bolsonaro declarou logo no início do seu governo que vai governar 
“para as maiorias”: https://paraibaonline.com.br/2017/02/bolsonaro-discursa-em-campina-a-minoria-
tem-que-se-curvar-para-a-maioria/ Acesso: 04/02/2020 
92 Fake News que influenciaram a Eleição de 2018 tem sido investigadas no Brasil: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/02/cpi-mista-das-fake-news-ouvira-
jornalistas-que-desmascaram-noticias-falsas Acesso: 04/02/2020 
93 Candidatos de extrema direita tem utilizado bots em massa em redes sociais: 
https://catracalivre.com.br/cidadania/hashtag-pro-bolsonaro-e-disparada-por-bots-ate-em-perfis-
pornograficos/ Acesso: 04/02/2020 

https://paraibaonline.com.br/2017/02/bolsonaro-discursa-em-campina-a-minoria-tem-que-se-curvar-para-a-maioria/
https://paraibaonline.com.br/2017/02/bolsonaro-discursa-em-campina-a-minoria-tem-que-se-curvar-para-a-maioria/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/02/cpi-mista-das-fake-news-ouvira-jornalistas-que-desmascaram-noticias-falsas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/02/cpi-mista-das-fake-news-ouvira-jornalistas-que-desmascaram-noticias-falsas
https://catracalivre.com.br/cidadania/hashtag-pro-bolsonaro-e-disparada-por-bots-ate-em-perfis-pornograficos/
https://catracalivre.com.br/cidadania/hashtag-pro-bolsonaro-e-disparada-por-bots-ate-em-perfis-pornograficos/
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do país em 2018, associado ao então inexpressivo partido Partido Social Liberal (PSL). 

Famoso na mídia por declarações polêmicas, Bolsonaro transcendeu da franja ao tecer 

alianças com grupos religiosos conservadores, acordos com grupos neoliberais, militares 

patriotas pró-ditadura, políticos estrangeiros94 e especialmente ao realizar uma poderosa 

campanha em rede sociais, que incluiu um agressivo ativismo a favor do candidato e 

contra seus opositores, escândalos de fake news, uma campanha baseada em teorias da 

conspiração95 e alianças com uma rede conservadora que alinhada com figuras como 

youtubers, pastores e o filósofo autoproclamado Olavo de Carvalho, símbolo da crise 

epistemológica abordada aqui. O político venceu a eleição declarando guerra a imprensa 

tradicional, apesar de terem em comum notáveis posturas paranoides contra a esquerda. 

Ele não compareceu a nenhum debate, evidenciando a força das redes sociais em um 

período onde a autoridade sobre a informação é cada vez mais fragmentada por diferentes 

mídias. 

No mesmo ano da estreia da 10ª temporada de Arquivo X aconteceriam as eleições 

presidenciais dos Estados Unidos, com o candidato Donald Trump, igualmente 

representante do alt right, concorrendo pelo partido republicano. Com mídia, institutos de 

pesquisa e cientistas políticos largamente subestimando as chances do empresário e ex-

personalidade televisiva, Trump havia anunciado sua candidatura um ano antes, passando 

boa parte de 2015 realizando cada vez mais inflados e populados comícios pelo país, 

focando especialmente em estados menos destacados, frequentemente esquecidos pela 

campanha democrata.  

A campanha de Trump foi marcada patriotismo representado pelo motto “Make 

America Great Again”, por uma postura agressiva que difundia insultos a adversários, 

minorias, imigrantes e jornalistas da imprensa tradicional, pela presença implacável em 

redes sociais e por abraçar toda a lógica conspiracionista, usando dezenas de teorias da 

conspiração como parte dos seus argumentos eleitorais, envolvendo por exemplo: o 

movimento anti-vacina, a cidadania de Barack Obama, o alegado genocídio branco, o 

assassinato de Seth Rich, os campos de concentração da FEMA e a família Clinton como 

ordenadora de assassinatos. Após agressivos debates com concorrentes conservadores 

tradicionais, Trump venceu a eleição interna republicana, e em novembro a eleição 

 
94 Steve Bannon, por exemplo, apoiou Bolsonaro: https://www.dw.com/pt-br/ex-estrategista-de-trump-
declara-apoio-a-bolsonaro/a-46058754 Acesso: 04/02/2020 
95A exemplo: https://aosfatos.org/noticias/como-bolsonaro-usa-teorias-da-conspiracao-ao-acusar-ongs-
por-queimadas-na-amazonia/ Acesso: 04/02/2020 

https://www.dw.com/pt-br/ex-estrategista-de-trump-declara-apoio-a-bolsonaro/a-46058754
https://www.dw.com/pt-br/ex-estrategista-de-trump-declara-apoio-a-bolsonaro/a-46058754
https://aosfatos.org/noticias/como-bolsonaro-usa-teorias-da-conspiracao-ao-acusar-ongs-por-queimadas-na-amazonia/
https://aosfatos.org/noticias/como-bolsonaro-usa-teorias-da-conspiracao-ao-acusar-ongs-por-queimadas-na-amazonia/
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principal ao bater a democrata Hilary Clinton, vencedora no voto popular, derrotada no 

colégio eleitoral. A antiga primeira-dama se envolveu em escândalo de vazamento de e-

mails pouco antes da votação, com Trump devidamente explorando o ocorrido com mais 

teorias da conspiração sobre a índole da adversária. O empresário milionário foi eleito de 

forma chocante, com grande parte da mídia tradicional noticiando até os últimos minutos 

a provável vitória de Clinton. 

Em 2013, anos antes da eleição de Trump e do revival da série, a crítica televisiva 

Inkoo Kang escreveu uma reportagem para o portal Vulture chamada “Como a Fox News, 

terroristas e a truthiness arruinaram Arquivo X” (tradução nossa). A jornalista aponta 

que, embora grande fã de Arquivo X crescendo, ao revisitar a série reparou que a obra, 

ao validar teorias da conspiração e pseudociência, ecoa o que agora é reconhecido como 

um discurso conservador: 

"[...] 20 anos depois da estreia da série, extremismo - a rejeição de 

notícias, ciência e política vinculados ao mainstream - se tornou uma 

própria instituição. Com o avanço da Internet, birthers [crentes em 

teorias sobre Obama], truthers [em teorias sobre o 9/11] e céticos com 

vacinas se juntaram aos ufólogos para estabelecer suas próprias redes 

de notícias, encontros sociais e ativismo político. [...] Mulders 

proliferaram em número e influência; eles agora escrevem em blogs, 

tem contratos publicitários e quadros no The Dr Oz Show [programa de 

auditório americano]. Glenn Beck [político ultraconservador 

americano] é apenas mais um Mulder com um quadro negro, lágrimas 

de crocodilo e esquemas de como enriquecer."  - Inkoo Kang, 2013, 

artigo publicado no Vulture96 

 O revival da série foi ao ar não apenas mantendo o discurso antissistema da série 

original, mas ficcionalizando uma cultura da conspiração contemporânea mais politizada 

e associada ao alt-right. Sob a exibição da nova temporada, a série sofreu críticas por 

ecoar discursos conservadores. O jornalista Michael Molitch-Hou escreveu uma matéria 

para o site Vice intitulada “Como Arquivo X Acidentalmente Renasceu de Direita” 

(tradução nossa) indicando que, apesar de Chris Carter ser filiado ao partido democrata e 

 
96 Link para a matéria de Kang: https://www.vulture.com/2013/09/x-files-ruined-by-fox-news-terrorists-
truthiness.html Acesso: 01/02/2020 

https://www.vulture.com/2013/09/x-files-ruined-by-fox-news-terrorists-truthiness.html
https://www.vulture.com/2013/09/x-files-ruined-by-fox-news-terrorists-truthiness.html
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identificado com ideais progressistas, estratégias antigas teriam outros significados nos 

tempos atuais: 

"Arquivo X foi ressuscitado em uma época onde as ideias por trás da 

sua narrativa não são apenas diversão simples abordando mistério, 

ficção científica e subculturas interessantes. Estas ideias, agora no 

mainstream, espelham fortemente ideologias de direita, e levaram a 

expansão de poder de ideólogos conservadores em uma época onde a 

desigualdade atinge o recorde, democracia é frágil e o regulamento de 

instituições financeiras e grandes corporações realizado pelo governo 

são de enorme importância. E graças ao fato de que grupos vulneráveis 

economicamente são mais suscetíveis a acreditar nestas teorias que 

prometem o fim dos seus problemas financeiros, como acontece em 

qualquer depressão (incluindo a Alemanha após a 1ª Guerra Mundial), 

estas ideologias podem conter um perigoso tipo de racismo combinado 

com patriotismo, exatamente os que fazem a ascensão de Donald Trump 

assustadora." – Michael Molitch-Hou, 2016, Vice97 

 Dos seis novos episódios, as duas entradas mythology que abrem e fecham a 

temporada são as politicamente mais problemáticas. My Struggle (10x01) traz a literal 

figura do youtuber de direita, assim mencionado pelos personagens, através do 

personagem Ted O’Malley (Joel McHale). O conspiracionista mantém um canal no 

YouTube onde difunde teorias da conspiração e discurso conservadores idênticos a do 

mundo real, usando frases como “a mídia liberal mainstream mente para você sobre sua 

vida, sobre liberdade e sobre seu direito dado por Deus de portar armas” e “9/11 foi uma 

operação de bandeira falsa, um aquecimento para a 3ª guerra mundial. Tudo começou 

com a queda de um OVINI em Roswell, 1947[...]”. Embora inicialmente desdenhando do 

personagem, os personagens logo dão credibilidade a ele, que expõe uma conspiração 

governamental envolvendo abduções e tecnologia alienígena. Pelo fim do episódio, o 

youtuber é figura simpática e importante aliado. 

 O personagem Ted O’Malley é abertamente baseado no youtuber conspiracionista 

Alex Jones98. Em protestos exacerbados similares a versão fictícia, Alex Jones foi um dos 

 
97 Link para a matéria de Molitch-Hou: https://www.vice.com/en_us/article/qkjbnx/how-the-x-files-was-
accidentally-reborn-as-right-wing-propaganda Acesso: 01/02/2020 
98 Entrevista com Chris Carter, apontando figuras como ultraconservadoras Alex Jones e Glenn Beck 
como inspiração para o personagem Ted O’Malley: https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/x-
files-chris-carter-talks-858507 Acesso: 01/02/2020 

https://www.vice.com/en_us/article/qkjbnx/how-the-x-files-was-accidentally-reborn-as-right-wing-propaganda
https://www.vice.com/en_us/article/qkjbnx/how-the-x-files-was-accidentally-reborn-as-right-wing-propaganda
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/x-files-chris-carter-talks-858507
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/x-files-chris-carter-talks-858507
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principais nomes da rede youtuber de extrema-direita nos Estados Unidos, proferindo 

inúmeras teorias da conspiração, discurso de ódio e ataques pessoais99; seu canal foi 

deletado pelo YouTube por violar normas do espaço em 2018, quando chegava a 2,4 

milhões de assinantes100. Jones entrevistou o então candidato Donald Trump durante sua 

campanha pela presidência em 2016, onde manifestou apoio ao presidente em uma 

conversa que envolveu concordâncias sobre vários pontos de vista, incluindo teorias da 

conspiração101. 

Após a exibição de “My Struggle”, o youtuber postou um vídeo lisonjeado pela 

sua influência em Arquivo X afirmando que a volta da série é “predominantemente 

baseada em conteúdo Infowars [seu portal] e Alex Jones” e a série é “a melhor da 

história, de todos os tempos, junto com Dallas e Seinfeld”, chamando o plot de “vitória 

cultural” e elogiando Chris Carter por “vir a público para pedir para os avisos de Alex 

Jones serem levados a sério”, fechando apontando: 

[...] quando você começa a afetar os grandes memes culturais – o 

zeitgeist – você sabe que está batendo forte no sistema. E você sabe que 

eles estão pensando em como ataca-lo de volta, porque estou pronto 

para me matarem, para me colocarem na cadeia – e não quero ser 

macho, amigos – você não pode fazer isso sem se comprometer. Mas é 

morte para todo mundo de qualquer forma se a gente não os vencer [os 

conspiradores]. É puro mal, amigos. – Alex Jones, 2016, em seu vídeo 

sobre Arquivo X102. 

 O youtuber também destaca uma conversa entre Mulder e o diretor Skinner no 

começo do episódio, descrita por Jones como: 

Quando Mulder está falando com seu velho amigo do FBI, e o 

Arquivo X está todo vazio, ele olha para ele e fala:  eles tiraram todas 

nossas liberdades nos últimos 15 anos. E agora estamos menos 

seguros do que jamais estivemos, não importa o que está acontecendo, 

 
99 Jones, ao ser processado, afirmou ser um “personagem” 
100 Matéria do Verge fala do cancelamento do canal de Jones: 
https://www.theverge.com/2018/8/6/17656708/youtube-alex-jones-infowars-account-deleted-
facebook-apple-spotify Acesso: 01/02/2020 
101 Link para entrevista de Trump no canal de Jones: https://www.youtube.com/watch?v=4LeChPL0sLE 
Acesso: 01/02/2020 
102 Jones falando de Arquivo X: https://www.youtube.com/watch?v=beQ-5Ie2UI0 Acesso: 01/02/2020 

https://www.theverge.com/2018/8/6/17656708/youtube-alex-jones-infowars-account-deleted-facebook-apple-spotify
https://www.theverge.com/2018/8/6/17656708/youtube-alex-jones-infowars-account-deleted-facebook-apple-spotify
https://www.youtube.com/watch?v=4LeChPL0sLE
https://www.youtube.com/watch?v=beQ-5Ie2UI0
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não importa quem estava por trás do 9/11, eles usaram para roubar 

nossas liberdades. – Alex Jones, mesmo vídeo 

 Quando o diálogo original, como pode ser visto no transcrição103 do episódio, se 

desvencilha assim: 

SKINNER: [Desde que Mulder saiu] Não houve um dia que eu não 

tive vontade de te ligar, Mulder, desejando que você ainda estivesse 

aqui. Desde o 9/11, este país deu uma grande virada em uma direção 

muito estranha 

 

MULDER: Como eles nos policiam e nos espionam, e ainda falam 

que para nossa segurança? Nunca estivemos em mais perigo. – My 

Struggle (10x01), tradução nossa 

Dois dias antes da estreia, uma matéria da Forbes questionou: “Poderá Arquivo X 

reclamar conspirações alien do alt right”, o jornalista Luke Y. Thompson, sem 

informações do episódio, apontou justamente Alex Jones como exemplo da imagem do 

conspiracionista moderno e das dificuldades que a série encontraria em se desvencilhar 

dela: 

[...] Durante o auge de Arquivo X, a conspiração-mania ufológica era 

mainstream. Independence Day usou o acidente de Roswell como parte 

do plot, Men in Black mostrava que o governo escondia sua existência 

e uma suposta autópsia alien ia ao ar em horário nobre [infame autópsia 

falsa veiculada pela Fox em 1995]. Era descolado e legal saber várias 

conspirações associadas aos aliens. [...] Hoje em dia, entretanto, o maior 

difusor de conspirações extraterrestres é Alex Jones [youtuber], 

apoiador de Trump, que supostamente mantém um estoque de 

suprimentos para o fim dos tempos [...], levou a NASA a negar que está 

escondendo trabalho infantil em Marte, [...] aponta que o governo [de 

Obama] está tornando as crianças gays, que Obama é líder do Estado 

Islâmico e que o massacre de Sandy Hook foi armado pelo governo para 

antagonizar armamentistas." – Luke Y. Thompson, 2016, Forbes104 

 
103 Transcript de “My Struggle”: http://www.insidethex.co.uk/transcrp/scrp1001.html Acesso: 
05/02/2020 
104 Link para matéria de Thompson: https://www.forbes.com/sites/lukethompson/2018/01/04/the-x-
files-alt-right-gillian-anderson-david-duchovny/#296dd98e153e Acesso: 01/02/2020 

http://www.insidethex.co.uk/transcrp/scrp1001.html
https://www.forbes.com/sites/lukethompson/2018/01/04/the-x-files-alt-right-gillian-anderson-david-duchovny/#296dd98e153e
https://www.forbes.com/sites/lukethompson/2018/01/04/the-x-files-alt-right-gillian-anderson-david-duchovny/#296dd98e153e
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Figura 20: Ted O’Malley inspirado no de Alex Jones em sua plataforma InfoWars 

 

 Enquanto Arquivo X já havia tornado real perigosas teorias da conspiração 

relacionadas a vacinação no pouco repercutido episódio “Red Museum” (02x10), logo a 

série as traria para o centro da mitologia. O finale da temporada, “My Struggle II” 

(10x06), teve como plot a revelação de que o governo, através da vacinação, infectou a 

população mundial com um vírus extraterrestre, com apenas uma elite selecionada 

recebendo imunidade. Mais uma vez o revival enfrentou pesadas repercussões 

negativas105106107 por dar voz a discursos extremistas do mundo real.  

Até mesmo episódios monster of the week, mesmo sem conterem teorias da 

conspiração, foram criticados pelo retrato de minorias, repetindo estereótipos típicos da 

televisão dos anos 90: em “Founder’s Mutation” (10x02), um homossexual acredita que 

Mulder está requisitando sexo em um banheiro público; “Mulder and Scully Meet the 

Were Monster” (10x03) traz a drag queen D.J Shangela Pierce para representar uma 

personagem transgênero, que trabalha como prostituta; “Babylon” (10x05) tem a história 

 
105 Crítica pesada do site Spy Culture: https://www.spyculture.com/the-x-files-finale-livin-in-an-anti-
vaxxers-paradise/ Acesso: 01/02/2020 
106 Jornal The Telegraph ataca a associação anti-vacina: 
https://www.telegraph.co.uk/tv/2016/03/14/now-that-the-comeback-season-is-over-its-time-to-close-
the-x-fil/ Acesso: 01/02/2020 
107 The Atlantic também fez pesadas críticas: 
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2016/02/the-x-files-do-we-still-want-to-
believe/470541/ Acesso: 01/02/2020 

https://www.spyculture.com/the-x-files-finale-livin-in-an-anti-vaxxers-paradise/
https://www.spyculture.com/the-x-files-finale-livin-in-an-anti-vaxxers-paradise/
https://www.telegraph.co.uk/tv/2016/03/14/now-that-the-comeback-season-is-over-its-time-to-close-the-x-fil/
https://www.telegraph.co.uk/tv/2016/03/14/now-that-the-comeback-season-is-over-its-time-to-close-the-x-fil/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2016/02/the-x-files-do-we-still-want-to-believe/470541/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2016/02/the-x-files-do-we-still-want-to-believe/470541/
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envolta de um homem-bomba islâmico, a série respectivamente sendo acusada de 

homofobia, transfobia e islamofobia108. 

Aprendendo com duras críticas, Arquivo X teve uma despedida final mais positiva 

em sua 11ª temporada, ao ar em 2018. Para sua premiere, “My Struggle III” (11x01) 

produz um infame retcon, reescrevendo o enredo anti-vacina como sonho da personagem 

Dana Scully, de forma similar a 9ª temporada (ao ar no calendário 1985-86) de “Dallas”, 

que também teve seu plot totalmente descartado sob a mesma justificativa. Tanto o 

episódio quanto o novo series finale, “My Struggle IV” (11x10), receberam ênfase no 

plot mais pessoal da busca dos agentes por William, seu filho perdido, com teorias da 

conspiração envolvendo o governo sendo mais abstratas (mencionando brevemente 

colonização espacial) e ocupando pouca parte da narrativa. Os monstros da semana 

repetiram a tática de evasão a temas relacionados a grupos extremistas, embora ainda bem 

alinhados a série antiga ao tratar de lendas urbanas, folclore tradicional, o paranormal e 

medo da tecnologia. A nova abordagem levou a temporada a críticas positivas.109 

Três episódios da temporada, embora sem voltar a tocar em ideologias de direita, 

são mais politizados: “Kitten” (10x06) constrói sua narrativa fantasiosa entorno de 

experimentos com armas biológicas realizados pelos projetos MKNAOMI e MKULTRA, 

vinculados a CIA, inicialmente secretos e alvos de teorias da confirmação, agora 

comprovadamente existentes no mundo real (GOLISZEK, 2003) por relatórios 

disponibilizados pelo governo americano110. Atacando uma poderosa instituição por trás 

da manutenção da hegemonia estadunidense, sem usar a retórica conservadora, Arquivo 

X torna seu discurso mais progressista. 

Os outros dois outros deliberam sobre as tensões acerca da verdade que a série 

desde o início buscou relatar, desta vez situando-se envolta de acontecimentos de um 

mundo em crise epistemológica: o humoroso “The Lost Art Of Forehead Sweet” (11x04) 

aborda o “Efeito Mandela”111, popular discussão sobre falsas memórias coletivas, com a 

 
108 Matéria do The Guardian debate representações “ultrapassadas” de minorias: 
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2016/feb/18/is-the-x-files-islamophobic-and-transphobic 
Acesso: 05/02/2020 
109 Agregado no Rotten Tomatoes: https://www.rottentomatoes.com/tv/the_x_files/s11 Acesso: 
05/02/2020 
110 Relatório sobre o MKNaomi: https://www.archives.gov/files/research/jfk/releases/178-10004-
10087.pdf Acesso: 05/02/2020 
111 Viral na internet, o Efeito Mandela é uma percepção compartilhada de acontecimentos do passado 
que não existiram, sendo intitulado devido a uma falsa memória de Nelson Mandela morreu na prisão 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2016/feb/18/is-the-x-files-islamophobic-and-transphobic
https://www.rottentomatoes.com/tv/the_x_files/s11
https://www.archives.gov/files/research/jfk/releases/178-10004-10087.pdf
https://www.archives.gov/files/research/jfk/releases/178-10004-10087.pdf
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introdução de Reggie Murgatroid (Brian Huksey), personagem que clama ter sido o 

terceiro agente do Arquivo X desde o início da série. Colagens com o ator em cenas de 

episódio clássico são passadas como evidência, e Mulder e Scully começam a duvidar das 

suas próprias memórias, em alusão aos deep fakes112 que tem se tornado parte da má 

informação no ciberespaço. 

Figura 21: Reggie incluso em cena de “Tooms” (01x20) (1993) / Figura 22: 

Reggie incluso na abertura da série 

  

This (11x02) envolve um projeto secreto da Agência de Segurança Nacional 

(NSA) envolvendo realidade virtual, em um enredo que referencia algoritmos, realidade 

virtual e a interferência russa no ciberespaço americano. Com um dos episódios contendo 

a tagline “The Truth Is Fluid” (“a verdade é fluída”) como substituta do tradicional “The 

Truth Is Out There” na abertura da série, a 11ª temporada termina a nova encarnação de 

Arquivo X desassociando a série das ideologias de extrema-direita que a 10ª temporada 

os aproximou, apresentando uma coletânea de episódios que conseguiu manter os 

interesses culturais da sua longa narrativa, evitar reencontros com velhas teorias da 

conspiração agora apropriadas por grupos específicos, não repetir representações 

estereotipadas de minorias e tratando de assuntos do mundo real de forma mais delicada. 

 

 

 

 

 
nos anos 80. Teorias da conspiração, em boa parte humorosas, apontam que o efeito indica a existência 
de realidades alternativas e universos paralelos. 
112 Elaboradas edições de vídeos que consistem da reprodução do rosto do indivíduo em outro contexto, 
e sua dublagem por um ator com voz parecida para gerar a calúnia. 
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CONCLUSÃO 

 

Buscamos nesta dissertação analisar duas áreas tradicionalmente estigmatizadas 

pela academia: a ficção seriada televisiva e as teorias da conspiração. Enquanto a ficção, 

especialmente em um meio historicamente visto como inferior como a televisão, 

desempenha importante papel na construção de imaginários, crenças e identidades sobre 

o real, teorias da conspiração são parte essencial de uma série de mudanças 

epistemológicas que vem ocorrendo no mundo dos últimos anos. 

 As séries recentemente se tornaram mais prestigiadas, com uma era identificada 

como Peak TV, indicando a produção centenas de novas obras de inúmeros gêneros todos 

os anos. A televisão paga consolidou elementos de engajamento, cinematografia e 

narrativa que vinham em ascensão na televisão aberta na virada do milênio, com o avanço 

do streaming enfim facilitando uma distribuição em escala global dos produtos, tornando 

ainda mais cotidiano seu consumo. 

 Arquivo X, entretanto, veio em um período onde a ficção seriada televisiva estava 

longe de ser consolidada como terreno fértil para análises estéticas, políticas e 

sociológicas. Embora constantemente excluída da “Era de Ouro” que a procedeu nos anos 

2000, a série fez importante transição ao inaugurar diversas estratégias que seriam norma 

na TV do futuro.  

Misturando tradições televisivas pouco legitimadas e subgêneros igualmente 

negligenciados com respeitados códigos cinematográficos e uma estrutura de serialização 

que inaugurava um novo tipo de complexidade na televisão, Arquivo X, em estilo 

tipicamente pós-modernista, reconfigurou hierarquias de meio e gênero, fazendo parte de 

uma série de produções que trouxe novo olhar público para as séries. 

No Capítulo 2 deste trabalho, escrevemos uma narrativa que abrangeu da estreia 

do piloto da exibição original de Arquivo X, em 1993, até o último episódio do seu 

revival, em 2018. O objetivo aqui não era apenas fazer uma ponte para a análise das 

teorias da conspiração, parte principal deste trabalho, mas para o novo mundo televisivo 

consolidado, que vivemos atualmente. Ao analisar mudanças do meio, fragmentação de 

audiência, formatos narrativos e como a relação da obra com seu contexto é determinante 

na temporalidade que é peculiar ao meio televisivo, argumentamos como a TV ficcional 
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é capaz de reproduzir códigos sócio-políticos do mundo real de uma forma que ela se 

torna importante registro de espaço e tempo. 

 Os desenvolvimentos recentes do campo de television studies dão otimismo em 

relação ao futuro da ficção seriada como um campo legitimado da academia. Alavancados 

por viver o momento de maior consumo massivo do formato e pela enorme 

disponibilidade das séries, facilitadas por novas tecnologias, pesquisadores de diferentes 

níveis acadêmicos, idade e interesses cada vez mais examinam as representações 

ficcionais televisivas. A área não apenas é cada vez mais legitimada como importante, 

mas graças a sua natureza mais lateral, ela passa a ser terreno mais fértil para análises 

sócio-políticas do que o campo do cinema, geralmente movido por estéticas, códigos de 

validação e normas de bom gosto. Com este trabalho também buscamos estabelecer um 

importante elo com o passado – em 2020, os anos 90 já são “30 anos atrás” – para conectar 

com pesquisas do presente sobre o estado atual do meio. 

 O estudo de teorias da conspiração, outro lado da dissertação, é um campo que 

requer urgência e mudança de postura dos pesquisadores. Ao lidar com as teorias, centrais 

nas mudanças sócio-políticas recentemente enfrentadas pelo mundo, o posicionamento 

imediato da academia é tratar os movimentos com escárnio, ressaltando a própria 

autoridade, meramente desmentindo argumentos e buscando reestabelecer a hierarquia 

acadêmica sobre o saber. 

 A falha em buscar compreender a consolidação dos movimentos e pensamentos 

atrelados às teorias da conspiração e a estratégia de apenas relegá-los ao absurdo, incapaz 

de perceber os aspectos políticos e culturais entorno delas, tem se mostrado nociva à 

própria integridade acadêmica. O meio científico tem se mostrado incapaz de conter a 

crise epistemológica, com teorias da conspiração, ao lado das irmãs desinformação, má 

informação, fake sciences e diversos outros tipos de pensamentos anti-epistêmicos 

estigmatizados pela ciência, cada vez mais consolidadas como autoridade do saber em 

novos espaços digitais que chegam a tantos indivíduos comuns com mais força que a 

câmara de eco da academia. 

Este trabalho procurou dar valor às teorias da conspiração e aos pensamentos anti-

epistêmicos como tema de pesquisa. Traçamos, de forma similar à que fizemos em 

Arquivo X, uma narrativa sobre a profunda ressignificação que elas sofreram na 

sociedade. Embora estejamos interessados na transição de uma cultura da conspiração da 
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cultura pop nos anos 90 para uma de extrema direita nos anos 2000, no Capítulo 1, ao 

desvendar os pensamentos, focamos também em mostrar precedentes de práticas políticas 

atuais desde o começo do século passado. Os homens de preto de Hollywood ao lado de 

Mulder e Scully são precedentes importantes das perigosas práticas atuais, mas o estilo 

paranoide que dominou a política americana por séculos e os bodes expiatórios, pânicos 

morais e operações de bandeira-falsa presentes do período nazista igualmente são. 

Ao pesquisar diferentes autores e colher suas interpretações para a produção de 

uma análise teórica, usamos o primeiro capítulo para entender a formação do pensamento 

conspiracionista como reflexo de uma série de fatores políticos e sociais. Teoristas que 

espalham estas teorias não são simplesmente perigosos, de índole ou mesmo estado 

mental questionável, mas indivíduos que refletem uma série de problemas econômicos, 

identitários e epistemológicos que marcam a modernidade. Com a apropriação de 

movimentos da extrema-direita destes pensamentos para fins políticos, entender a 

formação deles e o contexto do indivíduo que os reproduz é peça essencial para combater 

as perigosas consequências que podem acompanha-los. 

No Capítulo 3, após imediatamente estabelecer a ficção como importante 

construtora de imaginários sobre o real, utilizamos Arquivo X como objeto para entender 

a ressignificação destes discursos nas últimas três décadas, em desenvolvimentos 

essenciais após o fim da Guerra Fria. Com olhos tanto na construção narrativa da série 

apropriando a realidade quanto na retórica do pensamento conspiracionista, nosso 

objetivo foi realizar uma análise diversa, que abrangia diferentes tópicos e ansiedades 

bem documentados em Arquivo X através da sua validação das diversas teorias. 

Fechando a obra analisando a relação do revival da série, ao ar entre 2016 e 2018, 

com discursos conspiracionistas do alt-right, deixamos esta dissertação bem próxima do 

mundo atual, terminando uma análise que foi pesadamente situada em desenvolvimentos 

do Século XX. Durante a escrita, argumentamos que o período entre a queda do Muro de 

Berlim e o 11 de Setembro funcionou como uma ponte entre práticas e ansiedades 

existentes desde o início do século passado para a formação do estado epistemológico 

caracterizado como pós-verdade do mundo atual. Nosso objetivo foi criar uma dissertação 

coerente, especialmente em estrutura e consistência temática, pensadas para fazer a 

conexão dos argumentos contidos neste trabalho com objetos mais contemporâneos em 

futuras pesquisas. 
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Encorajamos assim a continuidade dos estudos sobre ficção, de análise obrigatória 

devido ao influente retrato do mundo real construído nestas produções. Da mesma forma, 

apontamos que compreensão sociológica do fenômeno das teorias da conspiração é 

indispensável para a academia, que enfrenta uma crise epistemológica que de tantas 

formas ameaça sua própria existência. Esperamos que, em um futuro próximo, teorias da 

conspiração sejam cada vez menos negligenciadas como objeto cultural capaz de 

modificar o estado político do mundo, com a análise delas sob diferentes ângulos 

acadêmicos sendo passo essencial para combater suas perigosas consequências. 
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