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Notícias que marcaram o mês

Leiaagora

Internacional

Congresso não aprova orçamento e gover-
no dos EUA entra em paralisação parcial – 
Democratas e republicanos não chegaram a 
um acordo sobre como financiar os gastos 
públicos para o funcionamento do Gover-
no Federal. Cerca de 800 mil funcionários 
públicos de serviços não essenciais ficarão 
de licença não remunerada. Cofres públicos 
podem ter prejuízo de US$ 1 bi. 

1 out. 2013
Época

Uma em cada oito pessoas sofre de fome 
crônica no mundo, diz ONU – Em todo o 
planeta, 842 milhões passaram fome entre 
2011 e 2013. A África Subsaariana é a região 
com mais famintos no mundo. 

1 out. 2013
Época

Rússia proíbe importação de carne de fri-
goríficos do Brasil – As inspeções revelaram 
a presença de ractopamina, uma substância 
para estimular o crescimento muscular, mas 
produtores pedem novas análises. 

2 out. 2013
Estadão  

Brasil

Comissão rejeita proposta que tornaria 
voto facultativo – Por 16 votos a seis, os 
senadores recusaram o parecer do Senador 
Pedro Taques (PDT-MT), favorável ao fim do 
voto obrigatório nas eleições.

2 out. 2013
Estadão

Indígenas se reúnem com deputados e 
pedem arquivamento da PEC 215 – Repre-
sentantes de diversas etnias indígenas, mais 
de 30 índios reuniram-se com o presidente 
em exercício da Câmara, o Deputado André  
Vargas (PT-PR), e diversos deputados para 
apresentarem suas principais reinvindica-
ções ao Parlamento e, principalmente, para 
pressionar os deputados a arquivar a Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 215, 

que transfere do Executivo para o Congresso 
a prerrogativa de demarcação de terras in-
dígenas.

2 out. 2013
Agência Brasil

TSE nega registro ao partido Rede Susten-
tabilidade – Por 6 votos a 1, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) negou registro ao partido 
Rede Sustentabilidade, fundado pela ex-
-senadora Marina Silva. Os ministros enten-
deram que a legenda não conseguiu o mí-
nimo de 492 mil assinaturas de apoiadores 
exigido pela Justiça Eleitoral. Com a decisão, 
o partido não poderá participar das eleições 
do ano que vem. 

3 out. 2013
Agência Brasil

Educação

USP cai em ranking e Brasil deixa elite uni-
versitária global – A Universidade de São 
Paulo (USP) perdeu mais de sessenta posi-
ções no ranking 2013-2014 da revista britâni-
ca Times Higher Education (THE), mais impor-
tante avaliação de universidades do mundo. 
Depois de ocupar o 158º lugar no ranking do 
ano passado, a USP aparece agora listada en-
tre a 226ª e a 250ª posições. As duzentas pri-
meiras colocadas formam o pelotão de elite 
do ensino superior global.

2 out. 2013
Veja

Meio ambiente e energia

Ativista brasileira do Greenpeace deti-
da na Rússia é acusada de pirataria – No 
âmbito de uma campanha contra a explo-
ração petrolífera no Ártico, iniciada pela 
Rússia e parceiros ocidentais, ativistas do  
Greenpeace tentaram escalar uma platafor-
ma da empresa de energia russa Gazprom 
no Mar de Barents. A empresa é a maior ex-
portadora de gás natural do mundo. O pre-
sidente russo, Vladimir Putin, reconheceu 
que os ativistas “não são piratas”, mas que 
tinham “infringido o direito internacional”.

2 out. 2013
Agência Lusa

Fundo financiará monitoramento da Ama-
zônia em países da América do Sul – O 
Fundo Amazônia vai destinar R$ 23,693 mi-
lhões para o monitoramento da cobertura 
florestal nos países que compõem a Organi-
zação do Tratado de Cooperação Amazônica 
(OTCA), do qual o Brasil faz parte. A iniciativa 
vai contribuir para o desenvolvimento da 
capacidade de controle do desmatamento 
e das mudanças do uso da terra nos países-
-membros da organização, que reúnem 99% 
do bioma amazônico.

3 out. 2013
Agência Brasil

Ciência e saúde

Pela primeira vez, componente do plástico 
é encontrado fora da Terra – A sonda Cassini 
encontrou propileno, substância utilizada 
para fazer diversos produtos de plástico, em 
Titã, uma das luas de Saturno.  

1 out. 2013
Veja

Instituto Butantan testará vacina contra 
dengue em humanos – Serão recrutados 50 
voluntários neste mês e outros 250 no início 
de 2014. A previsão é de que, até 2018, a dose 
integre o Programa Nacional de Imunizações.  

2 out. 2013
G1

Cultura

Museus instalados em cidades-sede da 
Copa receberão patrocínio de R$ 20 mi-
lhões – A ministra da Cultura, Marta Suplicy, 
lançou, no Museu Imperial, o Programa  
Petrobras Ministério da Cultura de Museus. 
A iniciativa, que prevê patrocínio da Petro-
bras em um total de R$ 20 milhões para 12 
instituições, faz parte das ações da pasta da 
Cultura para a Copa do Mundo, que será dis-
putada no Brasil no ano que vem. Serão be-
neficiados museus instalados nas cidades-
-sede da Copa e em municípios vizinhos.  

2 out. 2013
Agência Brasil

Todas as notícias foram adaptadas e todos os sites 

foram acessados em 3 out. 2013.
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Uma catástrofe para o 
Brasil chamada Marina 
Silva

Marina Silva é uma farsa.[...] No seu artigo, 
denominado “Logo ali”, publicado na Folha, ela 
faz previsões catastróficas para o Brasil [...].

A primeira afirmação da Divindade das Flo-
restas Preservadas, a elfa festejada pelas ONGs 
internacionais, é um aumento de 6 graus na 
temperatura e uma queda na produção agrí-
cola. [...]

Covarde e politiqueira, Marina Silva,  
como não pode negar o sucesso da nossa  
agropecuária, inventa parcela do setor, os  
“setores atrasados do agronegócio”, que se-
riam responsáveis pelo desastre ambiental. [...] 
Por fim, [...] insiste em destruir toda a natureza 
jurídica do país. Quer reconhecer, na marra, 
milhares de assinaturas falsas para que con-
tem como verdadeiras e ela consiga registrar 
o seu partido de urbanoides. [...]

JUNIOR, José Linhares. “Uma catástrofe para o Brasil 
chamada Marina Silva”. Jornal Pequeno, 13 set. 2013. 
Disponível em: <http://blog.jornalpequeno.com.br/
linhares/2013/09/13/uma-catastrofe-para-o-brasil-

chamada-marina-silva/>. Acesso em: 3 out. 2013.

Debate diverso
Será bom ter Marina Silva nos terminais de 

votos de 2014 porque ela representa um grupo 
e um conjunto de ideias. [...]

[...] Sua agenda há muito tempo transbor-
dou a questão ambiental − preservando-a − 
com propostas e questões das quais se pode 
discordar, mas o indiscutível é que Marina Silva 
não é candidata de si mesma. [...]

O debate político necessita ter diversidade 
para não vermos, como diria Cazuza, “o futuro 
repetir o passado”.  [...]

LEITÃO, Miriam. “Debate diverso”. O Globo, 22 set. 
2013. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/

economia/miriam/posts/2013/09/22/debate-
diverso-510401.asp>. Acesso em: 7 out. 2013.

Na seção deste mês, abordamos dois 
textos de opinião sobre um dos assuntos 
que têm despertado grandes polêmicas 
no cenário nacional: Marina Silva e sua ten-
tativa de aprovar um novo partido para as 
próximas eleições presidenciais. Há de se 
considerar, porém, que os textos em ques-
tão foram elaborados antes da decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que rejei-
tou, em 3 de outubro, o pedido de registro 
da nova sigla – Rede Sustentabilidade.

Como esta é a última análise que faze-
mos antes da prova do Enem, que ocorrerá 
nos dias 26 e 27 de outubro, não vamos nos 
atentar ao assunto dos artigos, que é mui-
to recente para cair na prova, mas sim aos 
recursos utilizados para a construção dos 
textos. 

Após a leitura dos dois trechos, fica claro 
que o primeiro manifesta uma opinião to-
talmente contrária à figura de Marina Silva e 
que o segundo, de forma mais polida, posi-
ciona-se a favor da tentativa da ambientalis-
ta de organizar um novo partido e retornar 
ao cenário eleitoral brasileiro.

Apesar de os dois textos terem caráter 
opinativo, existe uma diferença muito gran-
de entre eles, que vai além da divergência de 
pontos de vista. Observe que, no primeiro 
texto, há uma crítica dura, pesada, sem pon-
derações, que faz uso constante da ironia 
para criticar a imagem de Marina Silva, uti-
lizando expressões como “a Divindade das 
Florestas Preservadas” e “a elfa festejada pe-
las ONGs internacionais”. É preciso notar que 
a forma como o autor do primeiro texto o 
constrói não é indicada para as dissertações 
de vestibular, pois apresenta uma crítica 
muito direta e pesada, com linguagem qua-
se ofensiva. A própria ironia não é proibida, 
mas é um recurso arriscado, devendo ser 
aplicada de maneira leve e clara, para não 
produzir um sentido indesejado pelo estu-
dante.

Por sua vez, o segundo texto traz me-
táforas mais sutis e bem-estruturadas para 
reforçar a opinião da autora, mas que tam-
bém devem ser usadas com cautela para 
que produzam o sentido desejado. A ex-
pressão “Marina Silva não é candidata de si 
mesma”, por exemplo, apresenta um recur-
so metafórico interessante para dizer que 
a ambientalista representa o ideal de um 
grupo no cenário político brasileiro. Outra 
ferramenta válida e bem utilizada pela co-
mentarista Miriam Leitão em seu texto é o 
uso de trechos musicais populares para sus-
tentar um argumento, como em “o debate 
político necessita ter diversidade para não 
vermos, como diria Cazuza, ‘o futuro repetir 
o passado’”. Entretanto, lembre-se de não 
forçar o uso de um recurso literário sem ter 
a certeza de que ele completa e condiz com 
o sentido do texto.

Os títulos dos dois textos também são 
bastante característicos e têm estilos comple-
tamente diferentes: em “Uma catástrofe para 
o Brasil chamada Marina Silva”, o título já traz 
a opinião do autor, anunciando ao leitor que 
aquele texto trará argumentos contra a am-
bientalista; já “Debate diverso” caracteriza-se 
como um título mais enigmático, que convi-
da o leitor a acompanhar o texto sem antes 
anunciar exatamente sobre o que discursa.

Apesar das diferenças de tons e julga-
mentos das críticas apresentadas nos dois 
textos, é preciso compreender que todas 
elas têm espaço no cenário da comunicação 
atual, isso porque o advento da internet e a 
criação de blogs e páginas pessoais permi-
tem, cada vez mais, a exposição de opiniões 
diversas, construídas da maneira que o autor 
julgar melhor, acerca dos assuntos da atuali-
dade. 

Na hora de construir sua redação para o 
Enem, formule sua opinião, selecione os re-
cursos que acha interessante usar, estruture 
bem o texto e boa prova!

Editorial

Marina Silva e a Rede
Análise
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CoNTEXTO
fatos  e  interpretações 

A espionagem e uma crise 
de hegemonia global

Recentemente, em discurso na Assem-
bleia Geral da ONU, a presidente do Brasil, 
Dilma Rousseff, criticou a chamada “espio-
nagem” do governo norte-americano. A fran-
queza do discurso da líder brasileira, impen-
sável em outros momentos, assustou muitas 
pessoas. Mais impressionante foi o discurso 
do presidente uruguaio José “Pepe” Mujica, 
que fez uma profunda crítica ao “american 
way of life” e virou febre nas redes sociais.  
Paralelamente, outros fatos acontecem.

O presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama, que cogitou uma intervenção na  
Síria (leia a edição 8 do Leia Agora), sofreu um 
revés em suas pretensões: a resolução final da 
ONU prevê a destruição das armas químicas 
sírias e a entrada do país na Convenção de Ar-
mas Químicas, mas não prevê, como queria o  
governo dos Estados Unidos, uma interven-
ção militar como advertência da não des-
truição das armas. A resolução final, assim, 
ocorreu como queria Putin. Um fato mais 
sintomático é que, dentro dos próprios  
Estados Unidos, a população, apesar de 
crer na vilania do governo Assad, não apoia 
uma intervenção, o que demonstra uma 
espécie de fadiga dos estadunidenses a 
respeito da posição de polícia global. Em 
Teerã, o novo presidente, Hassan Rouhani, 
acena para a paz com o Ocidente, tornan-
do agressivas e caricatas as declarações de  
Israel. Após a posse de Rouhani e o início 
dos discursos mais moderados, o presidente  
dos Estados Unidos – maior aliado geopolí-
tico de Israel – sinalizou que as sanções eco-
nômicas contra o país podem ser suspensas 
caso ele se adéque aos pedidos do Ociden-
te – o que tem irritado Israel. Além disso, no 
momento da criação deste artigo (em 6 de 
outubro 2013), o governo estadunidense 
está paralisado: 800 mil servidores públicos 
licenciados sem remuneração e 10 bilhões de 
dólares em prejuízos estimados pela decisão 
dos republicanos da Casa dos Representan-
tes (equivalente à Câmara dos Deputados no 
Brasil) de aprovar o Orçamento de 2014 e o 
consequente aumento do teto da dívida pú-
blica estadunidense apenas mediante uma 
reforma na lei do Sistema de Saúde proposta 
pelo presidente Barack Obama. Caso o Con-
gresso não aprove um aumento no teto de 

16,7 trilhões de dólares de endividamento, 
ocorrerá um corte de despesas imediato e gi-
gantesco, o que, provavelmente, colocará os 
Estados Unidos de novo em recessão e, além 
disso, serão interrompidos os pagamentos 
da dívida governamental norte-americana. 
Isso pode ter consequências aterrorizantes. 
Segundo um relatório do Tesouro, os riscos de 
um impasse entre os poderes Executivo e Le-
gislativo são o aumento de juros, uma nova 
crise no mercado imobiliário e uma recessão 
igual à de 2008 ou pior. O Obamacare, visto 
como ingerência do governo na vida do ci-
dadão, sofre enorme oposição do Partido Re-
publicano, a despeito do sucesso econômico 
do governo Obama, que vem recuperando 
a economia do país. O programa é o princi-
pal legado político do presidente. Segundo a 
CNN, apenas 10% dos norte-americanos es-
tão satisfeitos com o atual Congresso.

Feitas essas considerações iniciais, será 
realizada aqui uma breve exposição da 
questão da “espionagem” norte-americana, 
um dos fatores dessa crise de hegemonia 
pela qual os Estados Unidos vêm passando,  
sobretudo desde o ataque às torres gêmeas, 
em 2001, e a crise econômica, em 2008.

O WikiLeaks é uma organização que pu-
blica, em sua página, postagens de fontes 
anônimas, documentos, fotos e informações 
confidenciais, vazadas de governos ou empre-
sas, sobre assuntos sensíveis. Julian Assange, 
fundador do WikiLeaks, está há mais de um 
ano vivendo na Embaixada do Equador, em 
Londres, para não ser extraditado e preso. 
Assange foi acusado de crimes sexuais come-
tidos na Suécia. Ele alega que as acusações 
contra ele fazem parte de um plano de “caça 
às bruxas” do governo norte-americano.

Já Bradley Manning é um jovem soldado 
que entrou para o exército em 2007, depois 
de uma infância difícil, em que teve de lidar 
com as brincadeiras de seus colegas de esco-
la. Manning foi acusado de fornecer arquivos 
secretos dos Estados Unidos ao site WikiLeaks 
em 2010, quando tinha 22 anos. Em agosto 
de 2013, ele foi sentenciado a 35 anos de pri-
são por ter fornecido mais de 700 mil arquivos 
secretos ao site – entre eles, 250 mil “cables” 
(como são chamados os telegramas diplo-
máticos). Atrocidades na guerra do Iraque e 
do Afeganistão foram reveladas, assim como 
políticas com relação ao Irã, à Coreia do Norte, 
ao Egito e a Israel.

Em 2013, o ex-técnico da CIA, Edward 
Snowden, de 29 anos, revelou à imprensa 
internacional detalhes sobre a vigilância do 
governo americano contra a própria popula-
ção e também contra diplomatas e governos 
de todo o mundo. Ele teve acesso às informa-
ções quando prestava serviços terceirizados 
para a Agência de Segurança Nacional (NSA) 
no Havaí. Com o software XKeyScore, e-mails, 
mensagens e páginas estariam sendo gravados 
utilizando servidores das nove principais em-
presas da internet (com a notável exceção do 
Twitter): Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, 
PalTalk, AOL, Skype, YouTube e Apple. Segun-
do Snowden, a NSA havia armazenado 850  
bilhões de chamadas e cerca de 150 bilhões 
de registros de internet. O centro de dados de 
Utah, onde o produto da espionagem em 
massa do Departamento de Defesa é ar-
quivado, tem capacidade de quatrilhões de 
gigabytes e foi construído por 11 mil traba-
lhadores, ao custo de 1,56 bilhão de dólares. 
Segundo o jornal britânico The Guardian, na 
França, por dia, 8 milhões de comunicações 
vão parar nas “grandes orelhas” americanas; 
na Itália, são 4 milhões. Em janeiro, o Brasil 
teve 2,3 bilhões de telefonemas e mensagens 
espionados, sendo o país mais monitorado 
na América Latina. Snowden deixou os Es-
tados Unidos e seguiu primeiramente para 
Hong Kong; dias depois, seguiu para Mos-
cou, onde obteve abrigo temporário. O asilo 
concedido a Snowden é mais um atrito di-
plomático entre Estados Unidos e Rússia na 
atualidade.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, 
John Kerry, afirmou que tais procedimentos 
são “normais”; são utilizados para seguran-
ça e combate ao terrorismo. Obama, ao se 
justificar, disse que “o que a comunidade de 
inteligência está fazendo é olhar os números 
de telefone e a duração das chamadas. Eles 
não estão olhando o nome das pessoas nem 
o conteúdo, mas estudando os chamados 
metadados, que podem identificar algumas 
tendências para ajudar as autoridades a in-
terromper potenciais planos terroristas”. Os 
críticos, entretanto, lembram que tal tecnolo-
gia é usada para saber as fraquezas, divisões 
e dúvidas do outro − por exemplo, em uma 
negociação comercial −, além da espio-
nagem por motivos políticos. Reportagens 
do jornal O Globo, publicadas a partir de 6 
de julho de 2013, com dados coletados por  
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Snowden, mostraram que milhões de e-mails 
e ligações de brasileiros e estrangeiros em 
trânsito no país foram monitorados. As ne-
gociações de Lula e Ahmadinejad, por exem-
plo, teriam sido monitoradas em 2009, assim 
como e-mails e outras informações de Dilma 
Rousseff e dados da Petrobras. 

Na esteira desses fatos, dois casos vieram 
à tona. A reportagem que revelou os docu-
mentos de Snowden no jornal britânico The 
Guardian foi assinada pelo jornalista norte-
-americano Glenn Greenwald, residente no 
Rio de Janeiro e companheiro do brasileiro 
David Miranda, de 28 anos. Em 18 de agosto 
de 2013, David Miranda ficou detido por qua-
se nove horas por oficiais da Scotland Yard no 
aeroporto de Heathrow, em Londres, quando 
tentava voltar ao Rio de Janeiro, onde mora. 
Ele mantinha contato com a cineasta Laura 
Poitras, autora de documentários sobre o 
uso da “guerra ao terror” como pretexto para 
a espionagem. Miranda foi interrogado so-
bre sua vida, sobre os protestos, sobre as ra-
zões de insatisfação no Brasil; foram exigidas 
suas senhas nas redes sociais, confiscaram seu  
laptop, celulares, relógios wi-fi, pen drives, jo-
gos e HD externo. Isso foi feito com base no ar-
tigo 7 “antiterrorista” de 2006 da Inglaterra. Veja 
que, no caso, jornalismo investigativo e terro-
rismo são igualados. O Itamaraty se manifes-
tou sobre o ocorrido e classificou o ato como 
“injustificável”, avisando que o “governo brasi-
leiro espera que incidentes como o registrado 
com o cidadão brasileiro não se repitam”.

Outro caso tornou-se sintomático. Em 
meio às especulações sobre o destino de  
Snowden, no dia 2 de julho o avião do presi-
dente da Bolívia, Evo Morales, foi impedido de 
aterrissar ou sobrevoar os territórios da Itália, 
Portugal, Espanha e França devido à suspeita 
de que Snowden estivesse a bordo. Desde a 
Segunda Guerra Mundial, não se via um país 
impedir um avião presidencial de sobrevoar 
seu território. Morales, que estava em um Fal-
com 900 boliviano quase sem combustível, 
precisou pousar em Viena, e Snowden – como 
poderia se esperar – não foi encontrado. O Con-
selho Permanente da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) aprovou, por consenso, uma 
resolução que condena o incidente envolvendo 
o avião boliviano. Morales disse que o mun-
do foi testemunha da violação da imunidade 
diplomática de um presidente democratica-
mente eleito e reiterou que sofreu um “ato de 
agressão arbitrária, colonial, nada amistosa, 
humilhante e inaceitável”.

Diversas questões contemporâneas pro-
fundas podem ser levantadas a partir desses 
acontecimentos. Qual a relação entre liber-
dade e segurança? Onde termina a primeira 
e começa a segunda? Em O Leviatã, clássico da 

filosofia política, Thomas Hobbes afirma que o 
medo é aquilo que faz os homens abdicarem 
de uma imensa parte de sua liberdade para 
um governo. Nesse sentido, Hobbes, em meio 
à guerra civil inglesa, justificou o absolutismo. 
Quando Barack Obama disse que “não se pode 
ter 100% de segurança e 100% de privacidade”, 
todas essas discussões foram levantadas. Com 
relação à falta de privacidade, retoma-se a 
obra 1984, de George Orwell, que mostra um 
futuro dominado por um Estado neototalitário, 
que controla todos os âmbitos da vida huma-
na; surge, então, a famosa figura do Big Brother 
(Grande Irmão), responsável por tal controle. A 
comparação, comumente feita, entre o livro de 
Orwell e o governo norte-americano pode ser 
colocada ao lado das reivindicações do Partido 
Republicano por menos interferência do gover-
no: se os republicanos pedem menos “interfe-
rência” do governo na questão da saúde, mas 
não se incomodam com a espionagem dos  
Estados Unidos sobre os seus cidadãos ago-
ra ou com a “ajuda” financeira dos Estados 
Unidos aos bancos que sofreram com a crise, 
pode-se sugerir, como fez o renomado econo-
mista Paul Krugman, no New York Times, que 
o que se tem no Congresso não é uma defesa 
do liberalismo econômico, mas sim “do direito 
dos privilegiados a manter e ampliar seus privi-
légios”. Além disso, pode-se pensar na natureza 
dos conflitos no século XXI: se, no passado, os 
conflitos se davam entre dois Estados-nação, 
com dois exércitos definidos, com o mundo vir-
tual há novas forças em questão.

Pode-se verificar, portanto, uma crise de 
hegemonia dos Estados Unidos – atestada 
pelas críticas que vêm recebendo, pela oposi-
ção bem-sucedida da Rússia, pela crise eco-
nômica e pela ascensão da China –, acompa-
nhada por uma crise de legitimidade externa 
– o mundo não mais reconhece como neces-
sárias as interferências dos Estados Unidos 
em seus países – e interna – o ceticismo da 
população com relação ao Congresso e a 
oposição dos republicanos a Obama.

Estaríamos diante de um reordenamento 
mundial, não apenas econômico e geopolíti-
co, mas também ideológico e cultural? Só o 
tempo dará uma resposta definitiva.

Daniel Gomes 
Professor de História, Sociologia e Atualidades  

no Sistema de Ensino Poliedro.

TOQUE DE ESPECIALISTA

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Os espiões que saíram do frio... 

As recentes revelações da espionagem 
praticada por agências americanas de se-
gurança – como CIA e NSA – sobre seus 

cidadãos e sobre governos, empresas e 
pessoas de outros países vêm chamando a 
atenção do mundo e provocando polêmi-
ca e revolta de muitos governos atingidos, 
como o do Brasil, o da China e o do Irã. 

A espionagem, celebrizada na literatura 
e no cinema, em livros como O Espião que 
saiu do frio (1963), de John Le Carré, e nos 
filmes de James Bond, é uma prática de Es-
tado mais antiga do que aparenta. Como 
artifício utilizado para obter informações 
secretas ou confidenciais sobre governos 
ou organizações, sem suas respectivas au-
torizações, com a finalidade de conquistar 
certa vantagem militar, política, comercial, 
tecnológica ou social, a prática da espiona-
gem existe desde os tempos bíblicos. No 
livro de Josué, por exemplo, no capítulo 2, 
Josué envia dois espiões para fazer o reco-
nhecimento avançado de Jericó, conquis-
tada mais tarde pelos hebreus em uma das 
mais famosas batalhas da Bíblia. 

Em tempos de guerra, a espionagem 
teve papel vital. Durante a Segunda Guerra 
Mundial, por exemplo, nos anos de 1940, a 
inteligência britânica, com a ajuda de físicos, 
matemáticos e cientistas, conseguiu deco-
dificar as complexas mensagens intercepta-
das de submarinos U-Boot e navios alemães. 
A decifração desses códigos, gerados e crip-
tografados pelas máquinas alemãs Enigma, 
era fundamental para a comunicação se-
creta entre os barcos nazistas e foi decisiva 
para a virada dos aliados na guerra naval e 
submarina, tanto no Mediterrâneo como no 
Atlântico Norte. 

Entretanto, foi durante a Guerra Fria que 
a espionagem adquiriu as proporções de 
um legítimo Leviatã moderno, com a forma-
ção de agências específicas e o desenvol-
vimento de todo um aparato tecnológico, 
militar e burocrático destinado a esse fim, 
atingindo, com seus inúmeros tentáculos 
e ramificações, a vida de milhões de cida-
dãos dos dois lados da Cortina de Ferro 
e em outros cantos do mundo. As duas 
superpotências antagônicas do período, 
Estados Unidos e União Soviética, criaram 
ou aperfeiçoaram verdadeiros arsenais de 
segurança, munidos de agentes treinados  
espalhados pelo planeta, e desenvolveram 
sofisticados aparelhos de escuta, intercepta-
ção e decodificação de mensagens. No blo-
co soviético, a KGB (“Comitê de Segurança 
do Estado”, em russo, originária da Cheka, 
antiga e temida polícia secreta bolchevi-
que) havia se tornado uma das maiores 
organizações de espionagem do mundo. 
Extinta em 1994, contava com mais de 100 
mil agentes e colaboradores, dentro e fora 
do país, encarregados de espionar tanto os  
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cidadãos soviéticos e de outros países do  
bloco comunista quanto os americanos e 
europeus do Ocidente, por meio de agen-
tes infiltrados em várias esferas sociais, além 
de cuidar da proteção dos líderes soviéti-
cos, da supervisão e da manutenção das 
forças armadas nas fronteiras e da vigilância 
das populações que faziam parte da União  
Soviética. 

Já no bloco capitalista, a CIA (Central de 
Inteligência Americana), criada em 1947 
nos EUA, assumiria as funções de coletar in-
formações sobre a inteligência estrangeira,  

tornando-se um contrapeso à KGB, por 
meio de agentes que atuavam secreta-
mente em vários países, com o suporte 
de analistas baseados nos Estados Unidos, 
utilizando moderna tecnologia e tam-
bém técnicas de coerção, tortura e apoio 
a grupos armados na África, na América 
Latina e na Ásia que combatessem o Co-
munismo. Acusada de intervir na política 
interna de países soberanos – é notória sua 
participação na derrubada do primeiro-
-ministro do Irã, Mossadegh, em 1953, e 
no golpe que derrubou Salvador Allende, 

no Chile em 1973 –, a CIA, no entanto, de  
estrutura inchada e burocrática, foi vista 
como negligente com relação aos atenta-
dos de 11 de setembro de 2001. Reestrutu-
rada em 2004, hoje em dia concentra seus 
esforços principalmente na chamada guerra 
ao terrorismo global e ao cyberterrorismo, 
também na contrainformação e nas ações 
de infiltração e espionagem sob disfarce 
nos mesmos moldes (e tecnologia) da épo-
ca da Guerra Fria.

David Roberto Medeiros 
O autor é editor especialista de História e  

Filosofia do Sistema de Ensino Poliedro.
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