
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: A ESPIONAGEM, A PRIVACIDADE E A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À
MANIFESTAÇÃO: DA ALEMANHA ORIENTAL NA GUERRA FRIA AOS LEVANTES POPULARES
BRASILEIROS EM 2013.

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS SOCIAISSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ALINE BATISTA DOS SANTOS SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SYLVIO HENRIQUE NETOORIENTADOR(ES): 



A espionagem, a privacidade e a garantia constitucional do direito à manifestação: 

Da Alemanha Oriental na Guerra Fria aos levantes populares brasileiros em 2013. 

 

1 – RESUMO 

 

O estudo propõe a análise da aplicação da espionagem em contraposição à garantia 

constitucional do direito à manifestação, com exemplificação no cenário político 

brasileiro, oscilante em indignações e manifestações populares em 2013, e em alusão ao 

regime socialista imposto à Alemanha Oriental por intermédio das convicções da 

Guerra Fria, especialmente no que concerne à violação da privacidade e nas 

prerrogativas da liberdade de expressão.  

Palavras-chave: Espionagem, Privacidade, Liberdade de Expressão. 

 

2 – INTRODUÇÃO 

 

Cógnita, em eufemismo moderno, como serviço de inteligência ou coleta de 

informações, a espionagem nomeia o processo de agrupamento clandestino de dados 

concernentes a outrem, com o fim último da obtenção exclusiva de conhecimentos 

intencionalmente não divulgados.  

No que tange a aplicação da espionagem pelo Estado Nação, seu funcionamento 

não se limita ao Sistema Internacional para resguardo ou em consonância ao Dilema de 

Segurança, considerando que ameaças nativas similarmente podem prenunciar 

malefícios aos interesses salvaguardados pelo Sistema Doméstico.  

Como exemplificação da espionagem aplicada em pressupostos governamentais 

para a contenção de cominações nacionais, o lado socialista alemão na Guerra Fria e as 

manifestações populares brasileiras em 2013, ambientam períodos históricos em que a 

prática do monitoramento constante para a extinção de levantes civilmente organizados, 

esses contraditórios às conveniências do Estado, competem uma alusão em sua 

fundamentação e intento.  

Diante do exposto, o questionamento do estudo conjectura as justificativas de 

ambos os Estados para a execução da espionagem, que sob a violação da privacidade 

civil e da imposição de limites à liberdade de expressão intenta sua fundamentação na 

segurança pública ou salvaguarda decisões em pretensões governamentais. 

 



3 – OBJETIVOS 

 

Priomordialmente, o estudo propõe-se a contribuir para as pesquisas de cunho 

social através da investigação do funcionamento do Estado quando em ameaças nativas 

em seu Sistema Doméstico.  

E como objetivo específico, dispõe-se da análise de períodos que se aludem na 

aplicação da espionagem, e sua consequência em contextos que se coincidem quanto a 

privacidade e a liberdade de expressão.  

 

4 – METODOLOGIAS 

 

Para tanto, utilizou-se o método de comparação histórica e embasamentos 

bibliográficos que apontem a aplicação da espionagem no discurso civil e nacional, 

contrária a legitimidade da mobilização para a realização de reivindicações de caráter 

popular, contrapostas ao governo.  

Considerando simultaneamente, levantamentos literários e documentais que 

aludem o direito constitucional à liberdade de expressão além do abono à privacidade, 

toda a fundamentação visa a possibilidade de uma consideração ante a contradição do 

Estado no que concerne a sua função natural para com o indivíduo,  e sua justificativa 

inserida para a segurança nacional. 

 

5 – DESENVOLVIMENTO 

 

Como exemplificação da contenção de ameaças nativas ao Estado com a 

aplicação da espionagem, o Ministério para a Segurança do Estado na República 

Democrática Alemã, caracterizou a execução do controle e a vigilância civil com 

objetivo nacional de preservação ideológica e contenção popular. Essa polícia secreta, 

ou Stasi, uma abreviação para “Ministerium für Staatssicherheit”, originou-se na Guerra 

Fria, em uma periodização histórica da hostilidade e enfrentamento indireto entre os 

Estados Unidos e a União Soviética que compreendeu embates tecnológicos, 

econômicos, políticos, sociais e ideológicos em suas zonas de influência. 

Pela separação do Muro de Berlim  e a fragmentação da Alemanha pela 

ideologia adepta em eu lado Ocidental Capitalista e Oriental Socialista, o desígnio da 

Stasi como órgão do governo comunista, salvaguardava o regime assegurando a 



permanência de suas convicções, oprimindo e contendo levantes populares, 

contestações ou pressupostos que maleficiassem sua legitimidade, apoiando-se na 

aplicação da espionagem com a vigilância constante e o monitoramento impreterível 

dos civis. 

Ao objetivo pautado com a supervisão ininterrupta dos civis, suscetíveis às 

investigações de cunho governamental pela Stasi, adéqua-se uma alusão 20 anos após a 

Queda do Muro de Berlim, a reintegração da Alemanha e o desfecho da Guerra Fria, 

com o acompanhamento e a contenção dos levantes populares no Sistema Doméstico 

brasileiro em 2013. Onde em um viés globalizado, a espionagem transmutasse de 

técnicas obsoletas alemãs aos aparatos brasileiros de vigilância pela “web.” 

Mobilizada pela indignação ante as ações governamentais em 2013, a opinião 

pública brasileira se opunha ao aumento das tarifas do transporte coletivo, exigindo o 

reajuste dos preços além da aplicação de investimentos nos demais serviços destinados 

a população, demonstrando seu descontentamento na organização de protestos e 

reivindicações em cidades de grande visibilidade nacional.  

Como resposta à atividade dos grupos de militância, uma espionagem pautada 

como atuação legal em âmbito de estratégia governamental obteve aplicação; no 

monitoramento do agendamento e da organização dos atos e na identificação de 

possíveis líderes, pela coleta das informações publicadas em redes sociais, agrupadas 

em sistema e auferidas como parâmetro para contenção.  

A inspeção online foi executada inicialmente pelo software do serviço de 

inteligência do Exército Brasileiro, que em aplicação aperfeiçoada, mas em lógica 

semelhante à polícia secreta da Alemanha Oriental, contemplou as múltiplas faces da 

infiltração civil, para que o Estado não se limitasse ao conhecimento dos atos, mas para 

que os contivesse e extinguisse a sucessão dos levantes, a salutar as rédeas na 

sobreposição da ordem nacional. 

 

6 - RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Dada as circunstâncias, a alegação governamental para a aplicação da 

espionagem nos períodos históricos ponderados, demonstrou embasamento pela 

prerrogativa de segurança nacional, e a contenção dos levantes, na prevenção do 

vandalismo ao salvaguardar além de patrimônios, a integridade pública.  



Em síntese, de que a problemática da execução dessa estratégia de inteligência 

estabelece vínculos com a invasão da privacidade civil e com o estabelecimento de 

limites à liberdade de expressão, constitucionalmente indubitável.  

O estudo possibilita o questionamento ante a efetividade da proteção governamental 

contraposta á sua “intromissão”, especulativamente analisada. 

Concluindo-se parcialmente, que a defesa de um Estado não extingue a 

autenticação do direito de privacidade ou expressão de cada indivíduo em estratégia de 

salientar seus interesses ou rigidamente preservá-los ao atestar soberania, considerando 

as consequências pela aplicação em múltiplas faces, da infiltração civil.  
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