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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise sobre o fenômeno da mentira, destacando alguns 

usos e consequências sociais. As mentiras são um fenômeno onipresente, e em muitos casos 

elas até mesmo promovem a convivência social. Além disso, contar mentiras é uma expressão 

da individualidade: é a expressão da autonomia relativa que o sujeito tem perante seu meio 

social, permitindo-lhe defender seus interesses mais pessoais. O trabalho também se propõe a 

analisar o conceito do habitus aplicado à produção social da mentira. Desta forma, as mentiras 

são produzidas a partir dos efeitos que os mentirosos almejam produzir no seu público. Há 

certos princípios sociocognitivos que estruturam o tipo de mentira que se conta. Por fim, os 

perpetradores de crimes de fraude e outras práticas enganadoras podem sofrer processo 

judicial, pois os danos que eles causam atingem valores sociais maiores, reconhecidos pelo 

Estado, que não se restringem ao dissabor da vítima. Nas modalidades mais usuais de fraude, 

os vigaristas fazem propostas tentadoras às vítimas explorando alguns de seus 

comportamentos e reações padronizadas. Entender a fragilidade das vítimas aos golpes é uma 

tentativa de entender como um fenômeno social tão usual como é a mentira pode ainda assim 

causar surpresa e perplexidade.  

Palavras-Chave: filosofia da linguagem, sociologia do habitus, performatividade, 

sociocognição, teoria da mente, mentiras, fraudes. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to analyze the phenomenon of lying, highlighting some uses and 

social consequences. Lies are a ubiquitous phenomenon, and in many cases they even 

promote social harmony. Furthermore, telling lies is an expression of individuality: it is the 

expression of relative autonomy that the subject has towards their social environment 

allowing them to defend their most personal interests. The work also aims to examine the 

concept of habitus applied to the social production of lies. Thus, the liars produce their lies 

aiming to obtain certain effects on their audiences. There are certain social cognitive 

principles that structure the kind of lie that is usually told to the public. Finally, the 

perpetrators of crimes of fraud and other deceptive practices may suffer a criminal 

prosecution because the damage they cause affects important social values recognized by the 

state, and are not restricted to the victim‟s chagrin. In the most common forms of fraud, the 

crooks make tempting offers to victims exploiting some of their standardized behaviors and 

reactions. To understand the fragility of the victims to scams is an attempt to understand how 

a social phenomenon as usual as is the lie can still surprise and cause perplexity. 

 

Keywords: philosophy of language, sociology of habitus, performativity, sociocognition, 

theory of mind, lies, frauds 
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RÉSUMÉ 

 

 

L'objectif de ce travail est d'analyser le phénomène du mensonge en soulignant certaines 

utilisations et conséquences sociales. Le mensonge est un phénomène omniprésent et, dans de 

nombreux cas, il a la capacité même de promouvoir l'harmonie sociale. En outre, le mensonge 

est une expression de l'individualité: il est l'expression d'une relative autonomie que le sujet a 

envers son entourage qui lui permet de défendre ses intérêts les plus personnels. Ce travail 

vise également à examiner le concept d'habitus appliqué à la production sociale de 

mensonges. Ainsi, les mensonges sont produits à partir des effets que les menteurs visent à 

produire dans son public. Il y a certains principes cognitifs sociaux qui structurent le genre de 

mensonge qui est raconté. Enfin, les auteurs de crimes de fraude et autres pratiques 

trompeuses peuvent encourir de procès judiciaires en raison des dommages causés à des 

valeurs supérieures de portée reconnue par l'Etat,  et qui ne sont pas limités au grand dam  

exclusif de la victime. Dans les formes les plus courantes de fraude, les escrocs font des offres 

alléchantes aux victimes en explorant certains de ses comportements et réactions 

standardisées. Comprendre la fragilité des victimes d'escroqueries est une tentative de 

comprendre comment un phénomène social courant, comme celui du mensonge, peut toujours 

causer de la surprise et de la perplexité. 

 

Mots-clés: philosophie du langage, la sociologie de l'habitus, performativité, sociocognition, 

théorie de l'esprit, le mensonge, la fraude. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A motivação inicial para este trabalho é estudar o fenômeno social da mentira e como 

ele se integra às práticas sociais comuns em variados contextos, uma vez que fazem parte da 

vida cotidiana, com usos e efeitos variados, e até mesmo proporcionam benéficos sociais mais 

amplos. Entretanto, a mentira também é, muitas vezes, usada para praticar crimes, assumindo 

uma condição de antagonismo ao mundo social. No meio jurídico, os ardis usados para 

praticar delitos recebem a denominação de “crimes de fraude”. Como a mentira é um 

fenômeno social praticado por meio da linguagem, quais seriam as conexões entre as mentiras 

contadas no cotidiano e os crimes de fraude? Os meios de comunicação constantemente 

noticiam não apenas os crimes que contaram prioritariamente por meio de artifícios verbais, 

eletrônicos, como também outros ardis utilizados para enganar as vítimas. Então, o que move 

este trabalho é explorar o universo da linguagem, com o intuito de entender as diversas 

manifestações e implicações do fenômeno social da mentira. Não será realizada uma 

investigação exaustiva, mas se pretende elencar alguns tópicos que tomem como referência 

uma compreensão sociológica sobre o tema em questão. 

Como fenômeno social geral, as insinceridades, engodos, mentiras, farsas, fraudes e 

ardis de toda ordem são práticas presentes nas mais diversas relações sociais e em quaisquer 

sociedades humanas, sendo um fenômeno ordinário nas diversas sociedades. É muito popular 

no Brasil a expressão “Fulano é 171”, que é sinônima de golpista, mentiroso, alguém sem 

escrúpulos que se vale de ardis dos mais diversos para obter alguma vantagem à custa de 

outrem. A familiaridade que se tem com tal expressão, incorporada ao contexto brasileiro, dá 

sinal de que tal personagem, o mentiroso inescrupuloso, o golpista propriamente dito, circula 

facilmente no meio social. Tal expressão, apesar de poder ser usada por muitas pessoas de 

maneira inconsciente, faz referência ao artigo do Código Penal Brasileiro (CP) que, dentre seu 

conteúdo, versa sobre crimes de estelionato. 

Inicialmente, a mentira é considerada uma prática socialmente condenável, mas, 

apesar disso, é amplamente realizada, até mesmo por pessoas que publicamente declaram que 

a desprezam. Essa aparente contradição sinaliza que a mentira é um fenômeno de natureza 

cognitiva e moral, produzindo efeitos que geralmente não são tão óbvios para as pessoas.  

Então, com base nessas observações, o desafio científico é responder às perguntas que 

se impõem: Quais são os efeitos sociais mais amplos que a mentira produz? Quais são os 
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fatores que contribuem e tornam possíveis os crimes de fraude? Quais são suas relações com 

as demais dinâmicas sociais? 

Veremos que no decorrer do texto, os conhecimentos e práticas exercidas nos mais 

variados contextos sociais estão baseadas em um fundamento comum que torna inteligíveis as 

ações humanas: há uma linha de continuidade que vai desde os processos iniciais da 

socialização, passando pelas práticas cotidianas nas quais o indivíduo está satisfatoriamente 

socializado, até os crimes de fraudes, que nada mais são do que engenharia sociocognitiva 

mobilizada para tirar proveitos das pessoas.  

A tese defendida aqui propõe que a mentira é um fenômeno que permite tanto o 

convívio social quanto o desenvolvimento sociocognitivo do indivíduo, que são oriundos dos 

processos de socialização que estruturam o comportamento individual nas dinâmicas sociais, 

ao mesmo tempo em que propicia aos meios cognitivos capazes de gerar fenômenos 

criminosos, como os crimes de fraudes. A noção de mentira, em suas diversas modalidades e 

definições, pode ser resumida em um processo por meio do qual se instala crenças falsas ou 

errôneas das mentes das vítimas. É certo que há diferentes tipos de mentiras que são usadas 

para propósitos diferentes, mas todas elas têm em comum pelo menos um elemento: a crença 

falsa que alguém foi induzida a ter. As mentiras contadas pelos vigaristas é a realização 

criminosa do uso de blocos sociocognitivos que estão presentes nas relações sociais e 

comportamentos habituais mais elementares. 

Veremos como as falsidades sem fins criminosos são um dado de cultura que participa 

ativamente da clássica discussão teórica sobre a oposição entre indivíduo e sociedade. Certas 

mentiras cotidianas não podem ser encaradas simplesmente como desvio moral, mas como 

uma verdade de instituição social, na medida em que promove a integração social. Os 

fenômenos linguísticos como as insinceridades cotidianas, as mentiras e os golpes serão aqui 

analisados em uma perspectiva sociocognitiva. Isso quer dizer que os processos cognitivos 

que organizam as experiências humanas são derivados de processos sociais, das várias 

dinâmicas que os indivíduos travam com seus diversos interlocutores; processos que 

paulatinamente estabelece padrões cognitivos: formas de ver, pensar, comportar-se e reagir a 

determinados estímulos sociais. Algo, portanto, que constrói o ser social. É por meios de 

padrões sociocognitivos que as mentiras são produzidas e que as fraudes são, em parte, a 

manipulação deliberada desses padrões que dão consistência à grande maioria das relações 

sociais. 
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Veremos no decorrer deste estudo que os enunciados falsos (nos quais o seu 

enunciador não acredita ou não está “de corpo e alma” no que ele diz) são utilizados de modo 

quase indiscriminado, sendo um indicativo de que as mentiras, de tão sistematicamente 

comuns, integram a trama do cotidiano, tornando-se uma das matérias constitutivas da 

linguagem e das relações sociais.  

Partindo dessas noções preliminares, iremos investigar como se dá a inserção do logro 

na linguagem e como isso se desdobra em crimes socialmente imputáveis, tornando possível 

observar como a própria condição de dependência humana da linguagem é uma condição 

fundamental para que haja a noção de logro, engodo, falsidade, e que os casos sociais 

extremos são os crimes praticados por meio das possibilidades que a linguagem humana deixa 

entreaberta para quem observar aí oportunidades de tirar vantagens de vítimas. 

A comunicação não é tão cristalina como se imagina. Há muitos elementos que 

interferem e limitam a capacidade de haver ressonância perfeita entre o que o emissor diz (e 

pretende dizer) e o que o receptor realmente entende, e como ele reage ao que ouve. Tentar 

enganar alguém é justamente identificar que entre a intenção aparente do discurso e a 

intenção íntima do declarante existe um hiato – a linguagem deixa de ser algo prático e 

dirigido para se tornar instrumento de engano, de imprecisão, devido a um certo grau de 

precariedade que tal operação carrega. Como o que o interlocutor recebe é apenas a “intenção 

aparente do falante”, o que ele prioritariamente decodifica a partir da mensagem que lhe é 

dirigida, é possível que exista algo para além do que as palavras inicialmente anunciam: os 

significados, intenções e implicações práticas do que se está dizendo através de palavras, 

gestos e sinais, pois eles podem significar mais do que superficialmente dizem. 

A linguagem é um meio de se referir a certos entendimentos e impressões do mundo 

que o falante quer incutir na mente de seu interlocutor. Como a linguagem é um substituto 

simbólico das intenções, entendimentos tácitos e impressões sensoriais de alguém, é 

perfeitamente possível que intencionalmente haja um “ruído” nessa codificação que afaste 

cada vez mais a possibilidade do seu interlocutor ter uma compreensão mais qualificada do 

que o seu locutor realmente quer lhe comunicar. Ou seja, a linguagem é uma forma de 

abstração que pretende dar conta de uma gama de percepções e abstrações mentais. As 

mentiras se tornam um artefato linguístico na medida em que potencialmente qualquer 

discurso pode carregar inúmeras intenções ocultas, que podem ser ocultas até mesmo para 

quem as produz.  
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Como fenômeno sociocognitivo, as mentiras são o ocultamento das reais intenções, 

impressões e juízos a fim de instalar uma crença alternativa no seu destinatário, moldando-lhe 

os sentidos e comportamentos. É preciso buscar os fatores mundanos que criam as condições 

necessárias para tal proeza, tornando essas práticas enganosas em algo bastante familiar, ao 

mesmo tempo em que é algo eivado de implicações morais e práticas.  

 

 

1.1 METODOLOGIA 

 

 

Para desvendar a operacionalidade dos vários tipos de mentirosos e vigaristas é 

necessário saber o que eles estão mobilizando em termos de recursos cognitivos que os fazem 

serem bem-sucedidos. Tal empreitada pede que se analisem os elementos constituintes dos 

golpes, que são elementos originários das profundezas das relações humanas, e que são 

mobilizados para tirar proveito de suas vítimas. Tais elementos, portanto, não são externos às 

relações sociais, mas algo que participa ativamente das ações de qualquer individuo 

socializado. As operações realizadas pelos mentirosos é uma possibilidade dada pela própria 

forma como a linguagem constrói as relações humanas. Desta forma, o modus operandi dos 

mentirosos e vigaristas se baseia em aspectos cognitivos encontrados no mundo social. Para 

recuperar as matrizes cognitivas utilizadas nas mentiras contadas no cotidiano e nos crimes de 

fraude, é preciso consultar algumas experiências sociais (as tramas cotidianas) e referências 

teóricas que têm em seus escopos a problemática da cognição erigida socialmente. 

Será realizado um levantamento da bibliografia pertinente ao tema, destacando os 

autores que permitem apreender como efetivamente determinados fenômenos linguísticos se 

exprimem nas interações sociais. O cotidiano é o lugar por excelência onde tais fenômenos 

sociolinguísticos ocorrem, sendo a matéria-prima constituinte das relações humanas 

fundamentais; aqueles fenômenos do dia a dia que factualmente promovem a vida cotidiana. 

Então, sempre que for pertinente e necessário serão trazidos ao texto observações sobre as 

formas como se expressam determinados fenômenos linguísticos, na busca por ilustrar e 

recuperar as experiências sociais em torno de tal discurso. Quando alguém fala algo para um 

público, o conteúdo dessa fala, por mais sutil que seja, pode simbolizar uma realidade social 

detentora de profundas nuances e regramentos que estão ocultos para os não-iniciados: uma 

forma de vida social carrega uma linguagem usada pelos seus falantes que pode possuir 
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muitos pressupostos implícitos e ocultos para aqueles que não participarem de tal espaço 

social. Assim, a metodologia de pesquisa do filósofo Ludwig Wittgenstein, esboçada em 

muitos de seus escritos póstumos, como em Investigações Filosóficas, dentre outras, servirão 

de suporte para a coleta e análise de falas convencionais que estejam implicadas com os temas 

aqui discutidos. Portanto, procurando uma base conceitual para estudar as mentiras e os 

crimes de estelionato e seus congêneres, temos a filosofia da linguagem que indiretamente nos 

induz a questionar e observar as peculiaridades dos usos das falas cotidianas, que podem ser 

promissoras para revelar as formas linguísticas ou esquemas comunicativos que permitam 

vislumbrar como as mentiras se manifestam no cotidiano.  

Usos linguísticos que causam danos às pessoas, como podem ser as mentiras e os 

crimes praticados por meio de ardis diversos, não é um tema relevante apenas para quem se 

interessa por esses tópicos em particular, pois é possível usar a linguagem para criar 

problemas intelectuais onde não existem. Nessa linha de raciocínio, e de maneira radical, 

Ludwig Wittgenstein defendia a ideia de que problemas filosóficos não existem, pois boa 

parte deles surgiria do mau uso da linguagem cotidiana praticada por filósofos, o que causaria 

as “perplexidades”: confusões causadas pelo mau uso da linguagem. Alguns impasses 

filosóficos não passariam de um jogo de palavras truncado. Há, no entanto, usos da linguagem 

que criam problemas sociais e/ou individuais porque propõem deliberadamente ideias, fatos, 

representações e promessas que se sabe que não são o caso, ou que não se tem a intenção de 

cumprir; são problemas práticos que o uso enganoso da linguagem cria para as pessoas. 

Além dessas contribuições dados por Wittgenstein, discretamente, numa nota de 

rodapé em sua obra mais importante, “Quando Dizer é Fazer”, John Austin nos chama a 

atenção para o fenômeno do “estelionamento da linguagem”, após perceber que é factível que 

os usos abusivos da linguagem afetam o seu funcionamento convencional. Porém, Austin e 

Wittgenstein apenas apontaram que há essa deturpação da linguagem, mas não desenvolveram 

quais seriam as consequências sociais mais amplas de tais atos de fala. Isso se justifica porque 

o foco de análise deles não eram as ocasiões de “mau uso linguístico”; eles não estavam 

determinados na busca das intenções maliciosas dos falantes. Assim, esses filósofos se 

ativeram ao funcionamento ordinário e às distorções e equívocos cometidos pelos filósofos e 

personagens do cotidiano, mas não sobre o fundamento e consequências das várias espécies 

de mentira que as pessoas contam.  

Portanto, o fenômeno da mentira social se tornaria um desdobramento desses estudos 

sobre a linguagem. Mas em vez de apenas apontar os enganos e equívocos produzidos pelos 
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falantes ordinários e mesmo por filósofos profissionais em geral, nossa atenção volta-se para 

os usos linguísticos cometidos de forma deliberada, com a intenção – consciente ou 

inconsciente – de esconder a verdadeira crença e intenções de quem fala algo para alguém. 

Tal empreitada exige que se elaborem conceitos que deem conta dos vários aspectos 

que envolvem as práticas enganosas, cujo instrumental é a linguagem. As reflexões de 

Wittgenstein e Austin nos servirão como ponto de partida para este trabalho. Fazendo um 

trocadilho com a obra de Austin
1
, queremos observar as várias dimensões de como é possível 

“fazer coisas com palavras enganosas”. 

Para se somar às indicações da filosofia da linguagem, afins de uma compreensão 

genealógica dos processos sociais serão mobilizadas algumas perspectivas teóricas pertinentes 

ao tema, como a que se convencionou chamar de “teoria da mente”, que nada mais é do que 

as etapas cognitivas que se é preciso percorrer para haver as condições fundamentais da 

interação social. Para que as pessoas possam interagir, há várias inferências e predições que 

os agentes fazem um do outro no transcurso de uma conversa. O mundo humano é riquíssimo 

quando se trata de tentativas de “adivinhações mútuas”, uma vez que é a partir delas que se 

consegue dar início e continuidade aos mais diferentes contextos e dinâmicas sociais. 

Veremos, por isso mesmo, como a teoria da mente é um grande auxiliar para se entender o 

movimento que leva a criança a fazer predições sobre o comportamento alheio, revelando os 

primeiros passos para a elaboração de mentiras. 

Estudar fenômenos correlatos à mentira toca em questões referentes à forma como os 

processos subjacentes a essas práticas sociais são estruturados ao nível mais profundo: o 

cérebro. Por isso, algumas descobertas nas áreas neurocientíficas que tragam luz à discussão 

em tela serão salutares para um entendimento mais amplo das profundezas das operações 

cognitivas, principalmente para os casos em que os pressupostos usados nas ciências sociais 

estão sendo reavaliados, como é o caso dos processos inconscientes. 

Isso permite que se vejam os fenômenos estudados sob um espectro multidisciplinar, o 

que permitirá tomar de empréstimo as contribuições de estudiosos de diferentes áreas do saber 

que possam revelar condições até então restritas às áreas mais voltadas às ciências cognitivas. 

Com essas contribuições, será possível observar o que se esconde por debaixo da superfície 

das práticas sociocognitivas e que tais conhecimentos podem ter o potencial de reelaborar 

questões sociológicas, na medida em que as observações de ângulos epistemológicos diversos 

                                                           
1
How To Do Things With Words. 
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têm o potencial de permitir captar algo que até então ainda era invisível para o pesquisador 

encastelado em uma área científica particular. 

Isso não quer dizer, absolutamente, que se esteja rejeitando a explicação sociológica 

em favor de outras perspectivas não-sociológicas. Apenas é importante frisar que, tal como a 

mobilização da filosofia ajuda a sociologia a formular melhor suas questões, outras áreas 

adjacentes à sociologia que tratam de temas cognitivos poderão trazer à luz de que forma 

poderemos entender esses pressupostos, a fim de ver como esses conhecimentos estão sendo 

construídos e formulados por outras áreas, e mesmo ajudar a rever entendimentos incompletos 

que levam a interpretações incompletas.  

Um debate sobre questões cognitivas no campo sociológico é pertinente fazer 

referências às teorizações sobre o conceito de habitus, em especial as feitas por Pierre 

Bourdieu. Uma prática social tão disseminada como a mentira não ocorre e se reproduz em 

um vazio social, principalmente se considerarmos que tal fenômeno ocorre pela prática 

costumeira das pessoas de todas as origens e escalas sociais. Isto quer dizer que a prática da 

mentira se trata de uma ação social que ocorre de maneira minimamente orquestrada, 

exigindo de seus praticantes que obedeçam a certos parâmetros sociais para que a intenção 

fraudulenta se torne efetiva.  A discussão sobre o conceito de habitus enseja uma apreciação 

sobre a concepção formulada principalmente por Bourdieu. Em razão das dificuldades 

conceituais de se delimitar qual seria uma aplicação acurada dos conceitos, há vários pontos 

da crítica que o sociólogo Bernard Lahire faz a Pierre Bourdieu, na busca de um conceito 

sociológico que possa abranger as práticas sociais arraigadas sobre os quais se perdeu, em 

todo ou em parte, o controle consciente sobre elas, tornando-se uma ação guiada por 

processos cognitivos inconscientes. É preciso enfrentar o desafio de apontar as extrapolações 

e excessos que Bourdieu realiza ao mobilizar certos fatos empíricos para construir e ancorar o 

conceito. Assim, será viável observar como se poderia conceber o fenômeno da mentira sob o 

aspecto do habitus: como uma prática que possui determinados pontos de apoio cognitivos 

que após serem transformados em gatilhos inconscientes tornam seu perpetrador em um 

mentiroso socialmente competente.    

 

 

1.2 DADOS COLETADOS 
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Empiricamente, iremos analisar os aspectos sociais e cognitivos das mentiras de casos 

citados pela pesquisa bibliografia, relatos pessoais sobre golpes e os casos criminais 

disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte
2
. Assim, é 

possível ter uma compreensão de quais são essas práticas denominadas de crimes de fraude e 

investigar quais são as diversas forças que unem os casos estudados, bem como as 

especificidades dos casos. O crime de estelionato, o artigo 171 do Código Penal, é a 

modalidade mais conhecida, mas há outras que procuram abranger ações que lesam pessoas e 

o Estado por meio de ardis dos mais diversos, sendo, portanto, um filão imenso de 

possibilidades de enganar as pessoas, e um dos focos de nossa investigação. Por isso, apesar 

de estelionato ser nosso tipo principal para a análise desses crimes, também iremos abordar 

outros tipos jurídicos que também podem nos revelar as várias faces dos crimes de fraude e 

seus congêneres.  

Desta forma, uma maneira de recuperar uma parte das ações de vigaristas é consultar 

os processos judiciais que têm como epígrafe os crimes de fraude, que basicamente são 

estelionato, falsificações, adulterações, propaganda enganosa etc. Assim, serão reveladoras 

como as práticas oriundas das demais relações sociais desembocam em formas cognitivas que 

mobilizam conhecimentos e intuições sociais para lesar as vítimas. Coletando esses dados 

oficiais será possível visualizar os traços cognitivos que conectam tais crimes a uma base 

sociocognitiva primordial. Estes tipos de crimes não acontecem por acaso; há razões sociais 

profundas para que certos artifícios sejam empregados.  

Por fim, por meio da investigação dos casos judiciais, da análise das variadas 

falsidades cotidianas etc., será possível estabelecer padrões sociocognitivos dessas práticas, 

ou seja, quais são os conhecimentos e crenças mobilizados tanto pela vítima quanto pelo 

golpista, em cada caso e contexto social onde esses crimes e práticas ocorreram. Se há 

recorrência de tais ações enganosas, seriam em razão dos elementos e características 

cognitivas que possibilitam tais efeitos. Se uma oferta aparentemente inverossímil de repente 

cria seu público de vítimas, mesmo que afrontasse outras audiências, é lícito supor que há 

algum arranjo sociocognitivo que tornou possível que tal oferta – fraudulenta – obtivesse 

sucesso. Descobrir o modus operandi dos ardis é uma forma de chegar a uma compreensão 

sobre o mecanismo profundo do engodo perpetrado pelos falsários. Com isso, será possível 

entender melhor como se dão as fraudes e assim poder discriminar – via “engenharia reversa” 

                                                           
2
http://www.tjrn.jus.br/ ehttps://www.diario.tjrn.jus.br/ 

 

http://www.tjrn.jus.br/
https://www.diario.tjrn.jus.br/
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– como os fatores são mobilizados pelos golpistas e assim tirar algumas conclusões sobre a 

natureza sociocognitiva dos golpes e sua persistência. 

Dada a quantidade disponível de processos judiciais que tiveram como motivação de 

sua abertura os crimes de fraudes, seria inviável chamá-los todos ao presente texto. Desta 

forma, os casos judiciais elencados para este trabalho tiveram como critério de seleção a 

relativa riqueza de detalhes dos acontecimentos que culminaram no golpe que a vítima sofreu. 

Como nem sempre é possível encontrar relatórios judiciais detalhados para que se possa ter 

um vislumbre dos elementos fundamentais que fizeram as vítimas terem sido induzidas a erro, 

os casos trazidos aqui servem como ilustrações razoavelmente capazes de expor pontos 

essenciais dos golpes, dando subsídios empíricos para se formular conceitualmente quais 

foram os princípios sociocognitivos mobilizados para sua execução.  

Para a divisão para a apresentação das ideias do texto, teremos: 

No capítulo 1 – Neste capítulo, haverá o levantamento de aspectos preliminares sobre 

os entendimentos convencionais e acadêmicos de certos conceitos e noções que servirão de 

base para as discussões posteriores. Discutiremos quais são os principais conceitos e noções 

que servirão de base para a compreensão de fenômenos sociocognitivos relevantes para o 

entendimento dos processos sociogênicos que levam à produção de mentiras. Além disso, será 

proposta uma compreensão do caráter funcional das mentiras, pois apesar delas serem 

declaradamente condenáveis e puníveis pelas pessoas, não são práticas monoliticamente 

desprezíveis, pois, a depender de seu tipo e gravidade, elas, no entanto, equilibram a tensão 

entre o indivíduo e a sociedade, tornando mesmo possível o convívio social. Além disso, da 

tensão emocional entre as aspirações individuais de alguém e as pressões e constrangimentos 

que os fatos sociais produzem neste alguém, surge uma forma peculiar de mentira 

autodirigida, o autoengano, que serve como um mecanismo de defesa que complementa o 

antagonismo que o indivíduo sente pelo meio social: ao mesmo tempo em que certas mentiras 

servem como um meio de proporcionar a relativa harmonia social, o autoengano propicia a 

necessidade de harmonia do indivíduo consigo mesmo ante o social.  

No capítulo 2 – Veremos como a problemática em torno do conceito de habitus pode 

ser o ponto interseccional de várias áreas do conhecimento, trazendo ao texto uma discussão 

de como se dão os processos de aquisição e mobilização de recursos erigidos socialmente para 

a produção de discursos falsos. As insinceridades, mentiras e engodos não são produzidos da 

mesma forma, pois há pressupostos que guiam a forma diferencial e muitas vezes específica 

de como as pessoas contam mentiras em prol do social e a contar mentiras voltadas para fins 
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mais estritamente individuais. Aproveitando a oportunidade de pensar a mentira como uma 

produção de certas dimensões inconscientes da vida social, esta discussão nos leva a 

questionar o uso do conceito de habitus proposto por alguns sociólogos, mais notoriamente 

Pierre Bourdieu, uma vez que as ações humanas não ocorrem aleatoriamente, mas através de 

esquemas de pensamento e ação que pressupõem uma série de conhecimentos, intuições e 

suposições prévias, que servem de base para formular as mentiras.  

Isso é válido tanto para as mentiras mais simplórias quanto para as mentiras mais 

sofisticadas. As dimensões morais das mentiras – até que ponto mentir é um ato 

subjetivamente legítimo para o indivíduo que mente – também servem de base para a 

elaboração de mentiras com finalidades específicas, pois como elas são o resultado do 

antagonismo entre o indivíduo e o mundo exterior de atores com agendas próprias, se o 

indivíduo concluir que é necessário mentir para preservar sua integridade física e moral, cada 

contexto social demandará uma formulação adequada para convencer o seu público. 

No capítulo 3 – Veremos a forma como são praticados os crimes de fraude e quais os 

recursos cognitivos usados para consumação, destacando os mecanismos sociocognitivos que 

são usados para manipular as pessoas, motivando, muitas vezes, a abertura de processos 

judiciais. Como existem diferentes modalidades de golpes, que aparentemente seriam 

similares, é preciso demarcar analiticamente quais são os elementos que fazem um tipo 

particular coincidir total ou parcialmente com outros golpes. Ao contrário de como reza o 

entendimento convencional sobre as vítimas de estelionato (de que elas teriam contribuído 

para o resultado do golpe), isso não é válido para todos os golpes encontrados, pois os delitos 

que ocorrem por meio de ardis possuem particularidades que não coincidem completamente 

com a cobiça da vítima. 

Veremos que a possibilidade de alguém ser enganado não se realiza obrigatoriamente 

devido à cobiça de “um vigarista tentando tirar vantagem de outro”, como comumente se 

julga quando se trata de vítimas de golpes. Antes de qualquer ocorrência de um golpe existem 

as condições linguísticas que respaldam o vigarista de recursos simbólicos, que estão 

embrenhados nas malhas da linguagem, constituindo mecanismos sociocognitivos que 

permitem as pessoas produzir significados, deduzindo das informações disponíveis no mundo 

ao seu redor. Assim, para cada um dos crimes de fraude, é preciso analisar os elementos 

circunstanciais e específicos que induziram as vítimas a erro.  

Além disso, serão tecidas algumas considerações sobre como as marcas registradas 

famosas de produtos e outros produtos sociais relativizam a noção negativa que os produtos 
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falsos carregam. Muitas vezes os falsários podem nos revelar a natureza estritamente social 

que é possível reconstruir por meio da análise do consumo conspícuo de certas mercadorias. 

Em outras ocasiões, certos falsários podem revelar a natureza profundamente oportunista de 

certos círculos sociais. Servindo como um autêntico laboratório sociológico, o uso de 

identidades falsas pode explicitar como pessoas socialmente influentes são bajuladas por 

indivíduos interessados em obter alguma vantagem ou favor.      
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2 LINGUAGEM, PRÁTICA E COGNIÇÃO 

 

 

A civilização avança ao se estender o número 

de operações importantes que nós podemos 

fazer sem pensar.  

 

Alfred North Whitehead 

 

 

Viver em sociedade é viver mergulhado nas malhas da linguagem. Para que os 

encontros sociais possam se realizar, é preciso que as ações humanas não ocorram de maneira 

errática. Há certos protocolos cognitivos sedimentados nas diversas práticas sociais, que 

organizam e dão suporte às pessoas, para que elas consigam adequar sua linguagem e aspectos 

psicomotores, a fim de tornar suas ações socialmente satisfatórias. A depender das demandas 

do mundo social, as pessoas buscam meios de atendê-las, a fim de construir e participar da 

estrutura orgânica da vida cotidiana.  

A experiência de viver em sociedade, seja ela um grupo pequeno ou algo 

numericamente mais extenso, implica em observar certos parâmetros que tornam a interação 

social algo minimamente familiar: pessoas que nunca se viram antes são capazes de travar um 

diálogo, seguindo certos padrões e procedimentos sociocognitivos que estão disponíveis na 

cultura. As pessoas não falam de maneira errática porque intuitivamente sabem que é preciso 

agir de maneira adequada ao contexto social. É como se houvesse uma relação de intimidade 

entre os indivíduos em interação; como se as suas ações fossem, de alguma maneira, 

coreografadas, soando naturais, espontâneas, sem nenhuma preparação ou ensaio prévio. Mas 

para alcançar tal nível de entrosamento, foi preciso automatizar grande parte dos processos 

sociais e psíquicos, pois, devido à complexidade das dinâmicas humanas, seria realmente 

dispendioso ter que planejar continuamente o que se deve fazer e dizer.  

Seguindo o exemplo conversacional descrito acima, esses padrões e procedimentos 

tornam a vida social possível, pelo fato de haver um uso coordenado da linguagem que 

permite a fluidez dos encontros sociais, produzindo também que a vida social seja uma 

atividade familiarmente cognoscível: permite que se poupe energia e tempo, que as ações 

sejam, portanto, algo que não necessite de um esforço hercúleo para serem executadas, pois, 

do contrário, correria o risco de inviabilidade das interações entre as pessoas.  

Esse é um ponto fundamental para o entendimento de como se dá a reprodução das 

dinâmicas sociais. Qualquer ação que se tornou habitual – como escrever um texto, dirigir um 
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carro etc. – teve que passar por um processo de aprendizado e consolidação orgânica, até que 

se tornasse um comportamento que se considera “apropriado”, “natural”, “instintivo”. Nas 

diversas práticas humanas realizadas rotineiramente – que não sejam atividades complexas 

adquiridas recentemente – considera-se que elas são ações “fáceis” de serem realizadas pelos 

executores. A sensação de facilidade e naturalidade das ações habituais é de tal ordem que 

mesmo um virtuose de um instrumento musical pode induzir em seu público a crença de que 

seu desempenho parece uma atividade que poderia ser aprendida em pouco tempo, por 

qualquer um, dado o conforto e tranquilidade que exala de suas ações.  

Tal noção comum, que muitas vezes recebe o nome de “dom”, é, na verdade, a 

tentativa de apreender um fenômeno que escapa à compreensão imediata de quem não tem tal 

“dom”. Em geral, dom é algo que se contrapõe ao ordinário, que, por isso mesmo, não seria 

acessível a qualquer pessoa. 

Cria-se um paradoxo: se por um lado a apresentação de um virtuose parece ser natural, 

e até mesmo “fácil de ser reproduzida”, por outro, recebem o título de “dom”, isto é, algo 

restrito a poucos, inalcançável pelos entusiastas. Isso quer dizer que há algum fenômeno 

operando que torna as pessoas capazes de realizar certas tarefas muito complexas e 

especializadas. O que seria isso? Seria a prática, a maneira profunda de incorporar 

determinadas formas de agir e reagir; que apesar de ser uma potencialidade virtualmente 

distribuída para todos, somente uns poucos a desenvolvem a tais níveis de perícia, como no 

caso do virtuose de um instrumento musical. Por quê? Simplesmente pode-se dizer que há um 

quantum de negligência e mau-entendimento sobre como se adquirir habilidades diversas. 

Muitas vezes se ouve, no cotidiano, que certas habilidades seriam adquiridas e certas 

inclinações (principalmente negativas) seriam descartadas por um simples ato de vontade: 

algo que seria fruto de uma resolução interna que permitia uma mudança radical. Não é o 

caso.  

Apesar do termo “força de vontade” ser usado para simbolizar certos esforços internos 

que o indivíduo faz para manter uma conduta, a fim de garantir que certos comportamentos 

sejam persistidos, a força de vontade, com certeza, auxiliará o sujeito a se tornar um perito em 

alguma área de seu interesse. Mas para que tais esforços se tornem algo efetivo e duradouro é 

necessária a busca por algo que, na verdade, cada vez mais se torne menos necessário o apelo 

à força de vontade: algo que o indivíduo pratica sem um grande esforço de cunho “moral”: é a 

capacidade de agir de maneira muitas vezes complexa ou arrojada, ao mesmo tempo em que 

soa natural para quem não tem tal habilidade. É disso que se trata a questão da prática social; 
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ou seja, a forma como as pessoas agem e interagem sem que precisem ter controle consciente 

e vigilante sobre como faz e o que faz – não se pensa mais sobre o que se faz porque já se 

entrou no nível prático, inconsciente, do desempenho. Como ação que é, na linguagem 

socialmente empregada encontramos um verdadeiro cultivo de formas diferenciadas para 

serem produzidas para vários contextos sociais, a fim de habilitar as pessoas a interagirem e 

adquirirem condições tácitas de coordenar sua ação em relação a seu interlocutor.  

Há rotinas que por sua repetição constante acabam por dispensar o agente de maiores 

esforços e hesitações. Se não houvesse tais rotinas, as ações e reações que exigem resposta 

imediata ficariam inviabilizadas; e caso se trate de ações cruciais para a existência do 

indivíduo, a ausência de meios instantâneos de agir poderiam ser fatais. Rotinizamos nossas 

ações e pensamentos, a fim de fazer a vida fluir, pois qualquer pessoa que deliberasse 

indefinidamente sobre suas ações, que são demandadas pelo mundo físico e social, teria uma 

existência bastante prejudicada, ou mesmo inviabilizada. O tempo social e seus pleitos não 

são indulgentes com o tempo subjetivo de pessoas perdidas em divagações sobre o que fazer e 

o que falar a cada passo que dão. Em muitas ocasiões, há pouco nível de espera para o modo 

como elas reagem às demandas do mundo social. Em razão da pressão exercida pelos nossos 

interlocutores às dinâmicas do mundo objetivo, somos continuamente cobrados para que 

nossas reações sejam adequadas, com seu timing (seu senso do oportuno) satisfatoriamente 

ajustado às dinâmicas do presente. Por isso – sintetizemos numa expressão – automatizamos 

nossos processos mentais (que também são processos físicos, corporais), a fim de dar conta 

dessas demandas. 

 

(...) a percepção não é um processo de absorção passiva, mas de construção 

ativa. Ao vermos, ouvirmos ou sentirmos alguma coisa, as informações que 

chegam são sempre fragmentadas e ambíguas. À medida que vão sendo 

filtradas, ao ascenderem na hierarquia cortical, cada área, dotada de seu 

próprio conjunto especializado de funções, analisa o fluxo de dados e 

indaga: é isso que espero, com base na minha experiência mais recente? 

Preciso preencher alguma lacuna no fluxo de dados? Isso combina com 

minhas outras experiências passadas?  Está em conformidade com o que 

conheço do mundo? O cérebro faz comparações constantes das informações 

que chegam com o que ele já sabe, com aquilo que espera ou com aquilo em 

que acredita. Toda experiência é cotejada com crenças anteriores e 

suposições a priori. (MACKNIK, 2011, p.158) 

 

Isso inclui também as dinâmicas comunicativas. Por mais que imaginemos que a fala 

humana seja algo superior – uma busca criativa de pôr em palavras algo resultante da 

experiência única do sujeito – há muitos pensamentos, falas, formulações e impressões que 
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são apenas reproduções de situações anteriores (que nos fazem lembrar bordões de 

personagens televisivas). Inconscientemente, padronizamos nossa forma de falar e nossos 

julgamentos sobre o mundo que nos cerca (quando temos familiaridade com uma pessoa, é 

comum que se espere dela respostas condizentes com certos padrões linguísticos que lhe são 

típicos). A repetição de padrões comportamentais não é uma deficiência moral ou cognitiva, 

mas apenas a demonstração de que é preciso entender que o equilíbrio mental humano se dá 

através da mobilização de esquemas do que já é familiar e habitual, pois devido às imposições 

da prática é preciso responder de uma maneira que se possa garantir uma chance razoável de 

sucesso em sua empreitada; é o que será mentalmente mobilizado para responder ao mundo 

prontamente. Nas relações práticas, nas quais se deve agir rápido, o que geralmente funcionou 

no passado é que se torna uma referência para a ação imediata; e isso faz reproduzir e reforçar 

um padrão comportamental, uma forma de funcionar no mundo social, um padrão 

sociocognitivo.  

Um padrão sociocognitivo é algum arranjo mental – por que não dizer cerebral? – por 

meio do qual as pessoas organizam sua experiência no mundo social e físico. Não se trata 

apenas de conhecimentos sensoriais incorporados, mas também de valores e categorizações (a 

forma particular que as pessoas e grupos etiquetam suas experiências); é o próprio conteúdo 

do que se dá o nome, muitas vezes de maneira compulsória, de “inconsciente”. 

Os padrões sociocognitivos não são estanques, mas dinâmicos; passíveis de 

transformação, correção e incorporação de novas nuances, pois sempre é possível que haja 

novas formas de simbolizar e encarar algum fenômeno social ou mesmo físico: a sociedade – 

de maneira institucionalizada ou não, de maneira impessoal ou de maneira mais delimitada 

(como o grupo de referência do indivíduo) –– treina os indivíduos para ver e deixar de ver, 

selecionando os aspectos que considera mais relevantes, descartando outros perceptos 

potencialmente existentes no mundo, mas que não são considerados relevantes para as 

atividades atuais. 

De maneira habitual, ao se deparar com uma cena familiar – tudo mais constante – é 

presumível que haja uma forma padronizada de reagir a tal coisa, tanto ao nível da percepção 

quanto ao nível da ação. Faz parte da própria educação social a seleção cognitiva que prepara 

as pessoas para ver ou deixar de ver algo como um padrão que busca enquadrar o mundo 

dentro de seus parâmetros (numa situação extrema, não é raro acontecer que alguém esteja 

substancialmente fascinado por determinada perspectiva teórica queira interpretar todos os 

fenômenos ao redor, a partir de tal perspectiva). Ou seja, nossos padrões de comportamento, 
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visão, percepção e categorização linguística nos são dados socialmente, seja por meios 

explícitos, como a instrução formal dada por pais, professores e outras pessoas e grupos 

profissionais, seja por meios tácitos, ao não declarar linguisticamente tais eventos e 

possibilidades lógicas, restringem ou dificultam a apreensão de formas alternativas de ver e 

categorizar o mundo social e mesmo o meio ambiente. 

Comportamentos repetitivos, falas quase-robóticas, previsibilidade de ações e 

pensamentos fazem parte do cotidiano. Trata-se de economia de energia psíquica e de 

realização de seus aspectos práticos (no sentido de “fáceis de usar”). Mas, como toda forma 

de estruturação do comportamento, tais automatismos acarretam consequências sociais, pois 

ao se padronizar as ações e pensamentos (mesmo que inconscientemente, sem a escolha plena 

do indivíduo), é possível que se perca a capacidade de reavaliar e se adaptar a situações 

atípicas, cujas respostas passadas não seriam mais adequadas. Apesar de haver a possibilidade 

dessas dificuldades e inadequações, é comum não se prestar atenção à forma como a 

linguagem socialmente cultivada e herdada habilita os indivíduos a pensar algo – a ter a 

possibilidade cognitiva de certos pensamentos – ou impedir de pensar sobre algo; de como a 

linguagem social permite o acesso a certas regiões simbólicas para pessoas e grupos sociais, 

mas que para outros grupos e sociedades são “logicamente” inconcebíveis. 

 

Infelizmente, o automatismo das previsões pode nos deixar em maus lençóis. 

Por exemplo: a Nasa colocou pilotos de aviões comerciais em um simulador 

de voo e lhes pediu que fizessem um conjunto de aterrissagens rotineiras. 

Em algumas aproximações, havia um enorme avião comercial largado na 

pista de pouso. Um quarto dos pilotos pousou em cima do avião. Eles não o 

viram em momento algum, por terem sido levados a crer que não haveria 

nada de inusitado e que a pista estaria livre. (MACKNIK, 2011, p.158-9) 

 

Ou seja, apesar de os automatismos revelarem o nível de perícia dos agentes, em 

alguns casos acabam reduzindo a capacidade dos mesmos de perceberem elementos que 

interfeririam significativamente em suas tarefas. Tudo aquilo que foge ao convencional pode 

ser simplesmente ignorado sem que ao menos se tenha consciência disso, porque uma vez que 

se tenha identificado qual é a ação adequada para um dado contexto, como no caso da 

aterrissagem de um avião, é possível que apenas os elementos essenciais permaneçam no 

campo mental do piloto, o que pode cegá-lo para os fenômenos e elementos que, porventura, 

entrem em cena sem prévia expectativa. Quando se trata de contextos linguísticos, usos 

práticos da linguagem, algo semelhante ocorre: o condicionamento de certos usos da 

linguagem se torna tão forte que seus usuários acabam sendo levados a certas crenças, 
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conclusões e reações, que nem sempre são adequadas para as pessoas implicadas em certas 

interações sociais. Investigando o fenômeno da mentira, vê-se que seu funcionamento e 

efetividade se dão por meio de mecanismos sociocognitivos que estabilizam o uso da 

linguagem, de modo a facilitar as dinâmicas humanas, mas que tem como adversidade 

fornecer os meios de induzir as pessoas a crenças e expectativas falsas.  

A entrada na dimensão da linguagem sempre se dá por meio de um idioma particular, 

que recorta o mundo de maneira diferenciada, organiza a experiência e, muitas vezes, de 

maneira desconcertante para os falantes de outras línguas. É disso que se trata a dimensão 

cognitiva da linguagem, pois, ao restringir ou ampliar determinadas possibilidades, culturas 

que podem ser tão diferentes umas das outras causam estranheza aos seus estrangeiros.  

Se a pesquisa feita pelo linguista Daniel Everett estiver correta, os pirarrãs, povo 

amazônico, servem como exemplo radical de como a linguagem não apenas recorta a 

realidade simplesmente, mas induz a certos enquadramentos cognitivos, organizando a 

experiência social para fazer distinções numéricas, temporais, perceptuais etc. Representa 

uma exótica forma de vida estruturada de tal forma que ainda assim foi possível – talvez de 

maneira excepcional – a sobrevivência no meio ambiente amazônico, exemplificando a 

relação entre linguagem e suas condições materiais. O caso dos pirarrãs é revelador
3
, porque 

mostra um grupo humano que, prescindindo de uma sintaxe mais complexa da linguagem, foi 

submetido a uma relação de subordinação à natureza e às suas forças contingenciais, 

estabelecendo uma relação mais “presenteísta”, ligada às demandas imediatas da vida e da 

sobrevivência.  

 

O princípio do imediatismo da experiência se ajusta bem ao sistema de 

parentesco simples do pirarrã. Os termos de parentesco não se estendem para 

além do tempo de vida de qualquer falante em seu alcance, sendo, portanto, 

em princípio, testemunháveis – um avô pode ser encontrado na expectativa 

normal de vida de 45 anos do pirarrã, mas não a bisavó. Bisavôs são 

encontrados vivos, mas não na experiência de todos (todos os pirarrãs se 

conhecem avós pelo menos de alguém, mas não são todos os pirarrãs 

chegam a conhecer seu próprio bisavô), de modo que o sistema de 

parentesco, para espelhar melhor a experiência média do pirarrã, carece de 

termos para bisavôs. (...) 

 

                                                           
3
 É provável que tal fenômeno de achatamento linguístico seja parcialmente derivado da posição geográfica deste 

grupo. Na selva, não há o problema de escassez como noutras regiões do mundo onde se desenvolveu a 

tecnologia. Apesar de ser uma hipótese apressada, talvez em algum momento da fundação dessa sociedade não 

se constituiu um monopólio de poder social capaz de construir instituições perenes capazes de recuperar seu 

passado por meio de narrativas míticas, por exemplo. Pois a linguagem é uma forma de “tecnologia”, um 

instrumento para lidar com as demandas do mundo. Caso não haja grandes demandas por inovações não parece 

crível que haja o esforço para empreender a expansão cognitiva da linguagem. 
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Este princípio também explica a ausência de história, criação e folclore em 

Pirarrã. Antropólogos muitas vezes afirmam que todas as culturas têm 

histórias sobre de onde eles e o resto do mundo vieram, conhecidos como 

mitos da criação. Eu, portanto, acreditava que os pirarrãs teriam histórias 

sobre quem criou as árvores, os pirarrãs, a água, outros seres vivos e assim 

por diante. (...) Mas eu nunca tive de sorte. (...) Ninguém jamais coletou ou 

ouviu falar de um mito da criação, uma história tradicional, um conto de 

ficção, ou na verdade qualquer narrativa que fosse além da experiência 

imediata do falante ou alguém que tenha visto o evento e o relatou ao 

falante. (EVERETT, 2009, p.133)
4
 

 

A linguagem é uma “máquina do tempo”, pois até mesmo nossa compreensão e 

demarcação cronológica é dada ou permitida porque separamos o tempo em períodos. Sem 

essa compreensão, seríamos como os pirarrãs, que não registram mais que histórias e relatos 

anteriormente a duas gerações. Eles têm uma linguagem tão enxuta, que não registram datas, 

números superiores a “dois”, havendo ausência de sutilezas do pensamento abstrato etc. Isso é 

uma pequena amostra de como a linguagem estrutura a experiência humana e social; de como 

certos pensamentos “podem ser pensados” ou não. Um exemplo radical disso é dado pelos 

próprios pirarrãs, que desconhecem mitos e divindades, focando-se no momento presente das 

intempéries da natureza. Tais ausências trazem consequências sociais e linguísticas 

interessantes, como, por exemplo, o impedimento cognitivo para que certas instituições se 

instaurem (Everett, em sua época de teólogo – que foi a condição pela qual se interessou por 

entrar em contato com tais silvícolas –, não conseguia converter os pirarrãs ao cristianismo 

simplesmente porque, não havendo mitos fundadores, não concebiam a noção religiosa de 

divindade; por isso, Everett não tinha como ancorar o seu discurso no imaginário social dos 

pirarrãs). 

Assim, para que algumas práticas sociais surjam é preciso que haja condições 

nocionais iniciais, sobre as quais serão erigidas estruturas sociais mais complexas, como 

novas atividades e áreas especializadas, como a medicina, direito, tecnologia, guerra, 

                                                           
4
Texto original: The immediacy of experience principle accounts as well for Pirahã‟s simple kinship system. The 

kinship terms do not extend beyond the lifetime of any speaker in their scope and are thus in principle 

witnessable – a grandparent can be seen in the normal Pirahã lifespan of forty-five years, but not a great-

grandparent. Great-grandparents are seen, but not in everyone‟s experience (every Pirahã sees at least someone‟s 

grandparents, but not every Pirahã sees a great-grandparent), so the kinship system, to better mirror the average 

Pirahã‟s experience, lacks terms for great-grandparents. (…)  

This principle also explains the absence of history, creation, and folklore in Pirahã. Anthropologists often 

assume that all cultures have stories about where they and the rest of the world come from, known as creation 

myths. I thus believed that the Pirahãs would have stories about who created the trees, the Pirahãs, the water, 

other living creatures, and so on. (…) But I never had any luck. (…) No one had ever collected or heard of a 

creation myth, a traditional story, a fictional tale, or in fact any narrative that went beyond the immediate 

experience of the speaker or someone who had seen the event and reported it to the speaker. 
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botânica, religião etc. É na capacidade de isolar um aspecto das relações sociais que se criam 

modos de pensar e de fazer diferenciados. 

Outra maneira de captar a dimensão sociocognitiva da linguagem é através de sua 

dimensão moral e política subjacente. O caso apresentado pelo escritor Malcolm Gladwell é 

bastante exemplificativo de como mesmo o uso de um idioma particular reflete em todo, ou 

em parte, à cultura de seu país.  

 

Greenberg [contratado para sanar os problemas da companhia aérea] queria 

conferir a seus pilotos uma identidade alternativa. O problema era que os 

pilotos da Korean Air estavam presos a papéis impostos pelo peso do legado 

cultural de seu país. Eles precisavam de uma oportunidade de abandonar 

esses papéis ao se sentarem na cabine, e a língua foi chave para essa 

transformação. Em inglês, estariam livres dos níveis precisamente definidos 

da hierarquia coreana: deferência formal, deferência informal, franco, 

familiar, íntimo e simples. Em vez disso, poderiam se integrar a uma língua 

e a uma cultura com um legado bem diferente. (GLADWELL, 2008, p.205-

6) 

 

A estratégia dos sul-coreanos terem conseguido diminuir drasticamente os acidentes 

aéreos e não se comportarem como coreanos quando estão pilotando, através de um idioma 

diverso de sua língua materna, aparentemente tem o potencial de realizar uma suspensão da 

cultura na qual o falante foi inicialmente criado. Isto porque a língua usada no avião foi 

aprendida em meio às dinâmicas socialmente marcadas pela cultura política do país, o que 

obrigatoriamente inclui a relação de poder e submissão que essas dinâmicas sociais implicam: 

o modo de se dirigir ao próximo e às autoridades, de maneira subalterna ou equânime, marca 

simbolicamente a língua incorporada pela sociedade. Desta forma, pensar a linguagem em 

suas realizações empíricas, as línguas naturais, é entender que as pessoas estão construindo e 

reproduzindo significados e comportamentos de acordo com certos parâmetros cognitivos 

fornecidos pelos processos de socialização em um dado idioma. Ele carrega marcas sociais 

profundas de seu uso social, o que pode ser tão importante ao ponto de ser uma solução 

exitosa para um problema tão complexo como a prevenção de acidentes aéreos.  

Para além do aspecto comunicativo e cognitivo, a linguagem é uma “forma de vida” 

usada para fins socialmente estabelecidos. Em razão disso, ela muda com as transformações 

sociais, com o tempo histórico, extinguindo noções antigas e aperfeiçoando aquelas que 

continuam a ter importância social para uma dada sociedade. Mas para que haja uma 

compreensão concreta da linguagem humana – as formas de vida – é preciso que se produzam 

e transmitam informações de alguém para outra pessoa, a fim de demarcar uma forma 
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diferencial de conceber aspectos interativos, organizando e delimitando suas ações recíprocas 

e simbolizando percepções e valores de uma dada cena social, selecionando aquilo que é o 

foco cognitivo para os agentes, que não se confunde com outras possibilidades. Por exemplo: 

em um jogo de xadrez, existem várias ações recíprocas praticadas de um jogador para o outro. 

As suas ações são coordenadas a partir da ação prévia de seu adversário, do que se conhece 

sobre o jogo de xadrez, suas regras, suas possibilidades lógicas, o que um jogador pensa que o 

outro fará em seguida à sua jogada etc.  

Uma forma de vida diz respeito a um contexto social no qual há a mobilização, por 

parte dos agentes, de recursos cognitivos ad hoc, a fim de poderem consistentemente interagir 

na cena. Não é possível – ou não será aceitável em condições normais – que se jogue xadrez a 

partir das regras do jogo de damas, pois isso implicaria em destruir o jogo de xadrez que 

tradicionalmente se conhece. Há um padrão comportamental esperado em relação aos 

jogadores de xadrez que o faz ser reconhecido pelas pessoas que já foram expostas a esse 

jogo.  

Da forma análoga, a linguagem possui a capacidade de imbricamento social e poder 

evocativo, adquirindo uma forma adequada e expressiva para se dirigir ao interlocutor. Esses 

detalhes são elementos dessas formas de vida, pois, quando falamos, escolhemos as palavras 

de acordo com quem falamos, com a nossa intenção e posição social frente ao nosso 

interlocutor. Imersos no meio social, adquirimos a capacidade de adaptarmos nossas falas às 

necessidades correntes, que em grande parte são dependentes da colaboração do outro e da 

herança social. 

Entretanto, para falar adequadamente, é preciso captar seu funcionamento efetivo, é 

estar imerso nas exigências de cada momento próprio. Isso se dá por meio de forças sub-

repticiamente introjetadas, que se desenrolam durante a exposição e reprodução nas dinâmicas 

sociais. Para se aprender um novo jogo de linguagem – um novo contexto social nos quais as 

palavras façam sentido – é preciso entender dinâmicas sociais que estão além das meras 

palavras pronunciadas ou lidas. Vejamos um exemplo: a forma mais comum de se perceber a 

necessidade de ser iniciado no funcionamento dos jogos de linguagem é a tentativa de ler um 

texto de uma área técnica desconhecida. Seus participantes antigos – dependendo do seu nível 

de entrosamento – lerão com certa facilidade os jargões técnicos e as várias implicações 

práticas do que o texto informa; ou seja, os vários nexos causais e semânticos que o texto 

comporta. No entanto, um profano dessa área considerada questionará sua própria capacidade 

de leitura, uma vez que as frases lhe fariam pouco sentido. Isso se deve ao fato de que o texto 
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técnico de uma área só consegue ser compreendido por aqueles que conhecem os vários 

pressupostos – as teorias de conhecimento prévio – que o texto exige para que ele seja lido e 

compreendido. Os leigos ainda não possuem essa carga de treinamento cognitivo necessário 

para habilitá-los a navegar nesses jogos de linguagem. Entender um jogo de linguagem, uma 

forma de vida, é experimentar não apenas o que está expresso, mas também um conjunto de 

precondições para que aquilo possa significar alguma coisa.  

Como indivíduos adultos, o sentimento normal é de não saber como é não possuir 

uma linguagem, pois isso se apresenta como algo muito abstrato, distante da vida 

convencional. Porém, no exemplo acima, tratava de um universo semântico particular dentro 

de uma língua natural (não entender textos de engenharia elétrica mesmo estando escrito em 

português é algo normal para a maioria da população). Mas para que seja possível ter uma 

noção clara da necessidade de dinâmicas sociais para se entender os sentidos pretendidos 

pelos falantes de um dado contexto, consideremos o caso de alguém ouvindo uma língua 

estrangeira. O desconhecimento da língua para o estrangeiro é tão completo que o que seriam 

frases com sentido se faladas no seu idioma materno, tornam-se ruídos indistintos totalmente 

desprovidos de sentido para o ouvinte estrangeiro sem conhecimento da língua. Imaginemos 

então o conjunto de precondições para que consiga viver razoavelmente esse jogo de 

linguagem: sintaxe, semântica, história, senso de oportunidade (timing), ideias e valores 

compartilhados de como agir e reagir a tal situação comunicativa, etc.  

Analogicamente, para aprender o jogo de xadrez (ou qualquer outro) e se tornar um 

jogador competente, é preciso aprender suas regras, as funções e movimentos das peças, qual 

o objetivo do jogo etc. Uma vez que tenha tais instruções, um jogador será minimamente 

capaz de, ao ver um movimento em ação, poder entendê-lo e, a partir dele, tirar conclusões. 

Da mesma forma, para se entender um problema eletromecânico num veículo automotor 

atestado por um profissional mecânico, é preciso entender como esses processos se articulam 

para formar o conjunto do veículo. Assim sendo, a sensação comum de quem inicia o estudo 

numa nova área técnica é de ampla incompreensão, julgando-se inicialmente incapaz de 

entender tal assunto, o que, na verdade, levará algum tempo para que se possa entender tais 

princípios e suas articulações internas. É por isso que para se entender certos jogos de 

linguagem é preciso ter conhecimento de pressupostos que não são expressos nas falas 

imediatamente ouvidas. É preciso ser treinado para entender determinados enunciados, 

dinâmicas que geralmente não se dão de maneira linear e explícita.  
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Nada é tão humano quanto a linguagem verbal articulada. Se a linguagem não é 

exclusividade dos humanos, pelo menos podemos afirmar que ela é imensamente mais 

intricada do que nos outros seres. Desde que Aristóteles concluiu que o homem se distinguia 

dos outros seres por meio do “logos”, que podemos traduzir aqui como “discurso”, essa seria 

a distinção usada para retirar o ser humano do reino natural. De fato, por meio das palavras 

podemos ir muito além dos seres que apenas estão entregues às forças da natureza.  

 

 

2.1 PERFORMATIVIDADE DA LINGUAGEM 

 

 

Mas o que é um discurso afinal? O que ele tem de tão especial ao ponto de nos fazer 

fugir mentalmente do presente absoluto e nos levar a lugares – mentais – que outros seres não 

conseguem? A intuição comum afirma que a linguagem é um meio de comunicação; que ela 

existe para que as pessoas simplesmente falem umas com as outras. Porém, a filosofia da 

linguagem, mais explicitamente com John Austin, concebe que a linguagem não é mera 

descrição e falatório, mas que as pessoas realizam ações com ela, pois sempre almejamos 

objetivos com o que dizemos; estamos querendo produzir resultados nas pessoas e no mundo, 

seja ordenar a alguém que feche uma porta ou persuadir alguém para mudar de 

comportamento – e a isso se dá o nome de “performatividade” da linguagem. Além disso, 

podemos substituir mentalmente alguns objetos que não estejam fisicamente presentes, 

oferecendo aos seus usuários proezas que só podem ser realmente compreendidas se se 

comparar à condição animal, que se limita a uma prisão contínua às forças instintivas e 

irrefletidas dos eventos no tempo presente. Portanto, a linguagem é um haver, um recurso, um 

instrumento, uma arma, principalmente se considerarmos as consequências práticas das 

mentiras que as pessoas contam umas às outras. 

Apesar de não ser totalmente possível mudar os sentidos das palavras ao bel-prazer 

(como Humpy-Dumpy, personagem de Alice no País das Maravilhas), é natural que no uso 

regular da linguagem as palavras assumam nuances de sentidos para transmitir intenções e 

efeitos expressivos que o falante pretende dirigir ao seu interlocutor. São essas brechas que as 

nuances da linguagem possuem e que nos permitem visualizar como pequenos detalhes no 

discurso podem produzir interpretações múltiplas, como ocorrem nos textos polissêmicos: 

pensemos nas mensagens de oráculos, com suas mensagens vagas e ambíguas. As múltiplas 
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interpretações podem ter efeito de muitas maneiras. Uma delas é a ressignificação: interpreta-

se alguma mensagem do passado em favor de interesses e anseios do leitor no presente. Muito 

comum para uma parte da tradição acadêmica que pretende ser “revisionista da História”. O 

Oráculo de Delfos é um bom exemplo dessa elasticidade, pois era uma forma institucionaliza 

de se ver como era possível que as sucessivas e até contraditórias interpretações sobre a 

mesma mensagem eram analisadas, além de autores que se valiam da história para 

reinterpretar o passado à luz de seus interesses políticos contemporâneos. 

Outras formas de produzir efeitos com palavras, como veremos no momento oportuno, 

são o induzimento a erro, em razão da manipulação de mensagens que possuem um sentido e 

intenção convencionais para muitos expectadores, mas podem ter um significado e intenções 

ocultas, provocando uma cisão do aspecto colaborativo da linguagem. São os casos nos quais 

as palavras ganham um significado muito especial, eivadas de consequências práticas, que só 

aqueles conhecedores dos significados e intenções ocultas terão acesso ao seu verdadeiro 

significado, que são os casos típicos das mentiras e da manipulação da linguagem, a fim de 

dar uma impressão pública de algo que secretamente intenta produzir consequências diversas 

daquelas esperadas pelos seus destinatários.  

Assim, como as mensagens podem ganhar significados novos, criar instituições e 

realizar façanhas diversas, percebe-se como o ser humano é “linguístico-dependente”. Esta 

dependência nos conduz aos estudos de alguns filósofos, que modificaram o entendimento 

corrente para a noção de como a linguagem é “produtiva”, possuindo usos variados que a 

investe de desejos e ambições, que não se pode dizer que se trata de mera “comunicação”. 

 

 

2.2 PERFORMATIVIDADE E INSINCERIDADE  

 

 

 Como havíamos mencionado há pouco, ao entendimento que a linguagem é de fato 

“ação” dar-se o nome de “performatividade”. Os representantes mais comuns dessa corrente 

filosófica são Ludwig Wittgenstein, John Austin, John Searle, entre outros. Para fins 

introdutórios, selecionamos as formulações de Austin, por considerarmos mais analíticas para 

a apresentação dos elementos constituintes da performatividade, a partir da primeira 

formulação que o filósofo realizou de tal noção.  
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Recuperando aqui suas formulações, Austin considera que os atos de fala, como pedir 

um copo d‟água, possuem três componentes básicos: sua formulação numa língua natural (ato 

locucionário); a intenção do ato de fala (ato ilocucionário) e o efeito produzido no ouvinte 

(ato perlocucionário). Quando essas três condições são satisfeitas tem-se um ato performativo; 

quer dizer que o agente da linguagem produziu uma ação no mundo. Além disso, cada ato de 

fala possui uma força ilocucionária, o que significa dizer que é possível fazer um pedido a 

alguém, por exemplo, de várias formas diferentes. Desde um pedido de extrema polidez, um 

pedido feito de modo jocoso (entre pessoas que possuam certo grau de intimidade), até uma 

ordem ríspida e agressiva. A força ilocucionária é, na prática, a forma como o nosso pedido é 

recepcionado pelo ouvinte; o modo simbolicamente carregado de poder que esse pedido pode 

assumir. Há, portanto, a depender do contexto social e suas diversas variáveis, um sentido 

intersubjetivo que faz o ato de fala possuir mais ou menos gravidade, comportando certos 

aspectos culturais e contextuais que demarcam a relação de familiaridade e assimetria entre as 

partes, que caracteriza sua condução sociocognitiva, como já mencionado anteriormente. 

O efeito perlocucionário é justamente a parte da linguagem que escapa de uma 

previsão clara por parte do falante. É imprevisível saber como será a reação emocional e 

cognitiva ao que dizemos. Pessoas diferentes podem, ao ouvir a mesma expressão, ter reações 

bem diferentes, dependendo de sua subjetividade e uma série de outros fatores presentes no 

contexto onde foi pronunciada a fala. Há expectativas que o falante tem sobre seu 

interlocutor. Por exemplo: quando uma ordem é dada, mas não é obedecida, gera-se uma série 

de consequências, tanto para quem desobedece, quanto para quem foi desobedecido. São 

exatamente os sentimentos que acompanham a ordem contrariada e a resistência em cumpri-la 

que constitui sua dimensão subjetiva, fenomenológica, exemplificando a experiência corporal 

da performatividade, a forma de como a linguagem afeta organicamente os seus usuários. 

Desta forma, para que se compreenda a linguagem como prática social e não como mero 

falatório, é essencial que a conceba como um desejo de ação de seu usuário sobre o mundo, 

sobre si mesmo ou sobre alguém em particular. Não há garantias de que o resultado almejado 

pelo falante se realizará plenamente, pois como o ato performativo implica nas três dimensões 

para ser completo – e muitas vezes as intenções não são claras, podendo lhe recair alguma 

suspeição sobre suas reais motivações, pode produzir um resultado diverso daquele que é 

esperado por quem faz o discurso.  

Em uma parte de suas formulações, Austin afirma quais seriam os requisitos para que 

um ato de fala produza efeitos; esses requisitos são as “condições de felicidade”. O ato de fala 
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é “feliz” quando ele alcança seu objetivo ilocucionário: a intenção contida no seu enunciado. 

Se o receptor traz o copo d‟água, como no exemplo mencionado há pouco, o ato de fala foi 

“feliz” e, portanto, performativo, pois as três condições foram atendidas: o enunciado foi 

inteligível, expresso com uma intenção por meio da força ilocucionária e produziu o resultado 

almejado. Portanto, a felicidade do ato diz respeito às condições objetivas (condições físicas) 

e sociais (ter a autoridade), para que um ato de fala seja capaz de modificar o comportamento 

ou situação jurídica de alguém (como no caso de um casamento ou de um veredicto)
5
.  

Os elementos formais elaborados por Austin nos servem como decantação das 

condições fundamentais para que seja possível que um ato de fala ganhe o status de um ato 

performativo completo. Nessa linha temática, abandona-se a intuição superficial de que a 

linguagem é apenas comunicação, e passa-se a adotar uma visão sobre as intenções explícitas 

e mesmo ocultas de seus usuários, que continuamente estão consciente ou inconscientemente 

interferindo no mundo, seja de modo a efetivamente mobilizar o comportamento alheio, seja 

por meio da proposição de novas representações sobre como o mundo é ou poderia ser.  

Mas lembremos que, nas formulações de Austin, as “condições de felicidade” dizem 

respeito, preliminarmente, às condições sociais formais nas quais há convenções socialmente 

demarcadas, que permitem que determinados atos de fala produzam efeitos (um juiz de 

Direito está autorizado a proferir veredictos). No entanto, se analisarmos as falas mentirosas e 

insinceras é notório que encontraremos um problema sobre a forma como Austin formula 

primordialmente sua discussão sobre a performatividade da linguagem. Se nos voltarmos para 

sua formulação da dimensão “perlocucionária”, para além dos formalismos iniciais de sua 

teoria, veremos que há um terreno imenso para os estudiosos dos atos de fala; há um espaço 

para pôr em pauta uma “teoria dos atos de fala insinceros”. Explico: como poder haver uma 

cisão entre a “intenção aparente” do falante e a sua “intenção íntima”, é possível observar que 

a reação do interlocutor ao falante pode se adequar ou não às expectativas de quem ordena ou 

solicita algo, pois o interlocutor pode receber a ordem ou solicitação como algo a ser 

cumprido ou não, devido às condições interiores e exteriores que observa.  

Nesse caso, é possível que haja algo mais que é desconhecido pelo interlocutor: a 

aparente intenção do falante pode ser um ardil para lhe instalar uma crença falsa, a fim de se 

                                                           
5
Nota-se que, pelo menos no Brasil, é comum ouvir que alguém “foi infeliz” ou “muito feliz”, significando que 

ser infeliz é quando alguém fala algo indevido, por algum tipo de sanção moral pública, e ser feliz é falar algo 

que se adequa satisfatoriamente ao seu público em particular, o que é indicativo de que a noção comum se 

aproxima das formulações de Austin. Porém, no contexto brasileiro, há uma carga moralizante, principalmente 

no caso da infelicidade, onde “ser infeliz” na verdade muitas vezes é usado para destacar que o discurso feito por 

algum vai de encontro ao que a sociedade em geral ou determinados grupos consideram como legítimo ou 

“politicamente correto”, ou algum fenômeno de natureza moral, o que não possui respaldo em Austin. 
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locupletar, muitas vezes, em prejuízo ao seu interlocutor. A mentira ou insinceridade – 

faremos a distinção conceitual mais detidamente no capítulo 2 – possui diversas modalidades 

e meandros, desde a mentira de cortesia, que se diz para não ferir os sentimentos de alguém, 

até mesmo as mentiras com fins lesivos às pessoas e à sociedade. Há, portanto, um fosso entre 

a intenção aparente do falante, sua intenção real e o resultado efetivamente alcançado.  

A teoria sobre os atos de fala de Austin (1990) não aborda diretamente a dimensão 

múltipla de engodos que se tornam possíveis por meio de usos da linguagem. No entanto, uma 

parte considerável da experiência sociolinguística é conduzida por meios de imprecisões, 

enganos, mentiras e condutas passíveis de reprovação social. Mas a despeito disso tudo, são 

atos de fala praticados e reconhecidos costumeiramente pelas pessoas que, mesmo polêmicos, 

produzem resultados efetivos no mundo social. A linguagem não necessita ser inequívoca e 

honesta para que possa ser efetiva. Até mesmo o erro produz resultados, mesmo que 

indesejados. Desta forma, as mentiras são fenômenos linguísticos produtivos, pois se 

alcançam muitas realizações humanas por meio delas, tal como ocorre igualmente com as 

falas sinceras descritas por Austin. O cerne da mentira é exatamente haver uma quebra entre a 

colaboração dos participantes do diálogo, produzindo algo que prescinde dos elementos 

performativos convencionais encontrados nas falas formais. Para entender essas implicações é 

preciso ir além de Austin.  

O lado incompleto ou precário da linguagem e da própria noção de performatividade 

se faz sentir quando, por exemplo, nossas ordens não são atendidas, quando nosso interlocutor 

reage ao que nós dissemos de forma diversa ao que esperávamos. Há ocasiões nas quais se 

diz: “não era isso que eu queria dizer” como uma forma de se desculpar; por outro lado, para 

o interlocutor, significando que não escolhemos os termos adequados para falar (talvez tenha 

sido sincero em demasia...), são nossos deslizes e imprecisões que precisam ser menos 

detalhados para o entendimento do interlocutor; são os enganos que cometemos por causa da 

carência de informação e percepção, que advertidamente comunicamos aos outros. Ou seja, é 

tudo aquilo que oblitera a suposta relação de proximidade, cumplicidade e objetividade que a 

linguagem teria com o mundo exterior, mas não tem. Sendo uma invenção que pretende ser 

um simulacro da realidade, cria-se uma janela para que esse simulacro não apenas se afaste 

ainda mais da realidade, mas também que crie mundos alternativos em seu lugar. 

O exemplo mais notável e singelo que se encontra abundantemente no cotidiano são as 

mentiras leves, conhecidas – e aqui conceitualmente delimitadas – de insinceridades. Consiste 

em apreender aquelas falas do cotidiano que as pessoas dizem entre si, a fim de se 
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cumprimentarem (Tudo bem? Tudo ótimo! E você?), os comentários e juízos que se fazem 

sobre as pessoas, mas não os declara para não ferir o sentimento alheio, como seria o caso de 

dizer algo como: “José, você cozinha pessimamente!”. A insinceridade é a contínua falta de 

franqueza que o indivíduo produz e reproduz, fazendo com que as relações cotidianas sejam 

marcadas pela intransparência e imprecisão (o que será que realmente pensam de mim?).  

Por outro lado, a insinceridade talvez possa produzir a própria possibilidade da vida 

em sociedade, como alguns autores sustentam. Se observarmos como as mentiras são 

disseminadas e como permitem ocultar certas crenças e percepções que, se reveladas, 

provocariam o aborrecimento e a irritação do próximo, é visível como as insinceridades 

cotidianas, nesse sentido, são “construtivas”. A insinceridade se estrutura quando é preciso se 

acomodar ao meio social imediato, principalmente com pessoas com pouco ou nenhum nível 

de intimidade. O exemplo clássico, que é invocado em todas as conversas sobre sinceridade e 

seus limites é o indefectível: “Não, amor; você não está gorda”, em relações afetivas. Ai 

daquele que ousar violar esse tabu! 

Outro exemplo é uma pessoa internada em um hospital em estado grave e que é 

acalentada através de palavras de incentivo e de esperança, mesmo que o falante não tenha 

bem certeza de que o paciente se recuperará, sendo mais um desejo do que uma constatação 

de um estado de coisas. É o pai que torce e elogia o filho que não tem tanta habilidade 

esportiva que os seus colegas de mesma idade etc. É certo que tais palavras podem ter um 

efeito benéfico de reforço moral, capaz até mesmo de gerar uma convicção tão robusta que o 

paciente se recupere e o filho passe a se dedicar mais e assim se torne um melhor competidor. 

Mesmo que de maneira bem intencionada, em todos os casos, a linguagem empregada 

causa efeitos diversos do que o falante julgava intimamente a respeito da situação (o pai quer 

que seu filho seja o melhor, mas sabe que no momento atual não é possível). Esses conflitos 

entre percepção e enunciação são rotineiros, porque por meio da linguagem as pessoas põem 

em palavras suas intenções e desejos, na esperança de que essas intenções e desejos sejam 

captados pelos seus interlocutores como se fosse a própria realidade. Mas dada a necessidade 

de concatenação do discurso com o plano prático, às vezes é preciso distinguir aquilo que está 

mais para o plano do desejo e aquilo que se capta e se compreende mais friamente, sem o 

otimismo, muitas vezes ingênuo, que caracteriza aquele que fala insinceramente. Essas 

incorreções são necessárias para que haja uma acomodação social, pois em um estado de 

franqueza ininterrupta, no qual as pessoas declaram exatamente suas convicções atuais sobre 
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certos fenômenos humanos, de maneira não episódica, seria algo indesejado, pois as pessoas 

não querem que lhes digam como elas efetivamente são vistas pelos outros. 

Assim, como as mentiras produzem efeitos no mundo social – não sendo mero aspecto 

acidental – é concebível que uma grande parte da experiência social seja moldada e realizada 

por falas insinceras (sua forma mais usual), podendo ser abordadas pela filosofia da 

linguagem (para análise de seus aspectos lógicos e práticos). Em uma situação-limite, como 

grandes quantidades de crimes praticados por meio do seu tipo mais radical de insinceridade, 

os crimes de fraude e o seu subtipo mais famoso, o estelionato, a mentira se torna um tema 

oportuno para as ciências sociais e cognitivas, já que desvendar os mecanismos sociais e 

mentais das mentiras nos ajuda a entender o porquê de seu sucesso, tanto na sua modalidade 

casual quanto na sua modalidade criminosa. 

Tanto Austin quanto Searle se focam nos atos de fala atomizados: “eu vos declaro 

marido e mulher”. Porém, para ampliarmos o campo de análise da teoria dos atos de fala, 

devemos considerar o conjunto dos contextos de interação. Então, por exemplo, quando 

Searle em sua Expressão e Significado retoma as menções feitas sobre a obra de Austin é no 

sentido de corrigir as imprecisões dos tipos performativos
6
, mas não há considerações mais 

amplas no sentido de superar a unidade de análise inicial de Austin – os atos de fala 

convencionais – o que cria dependência de falas colhidas nas interações face-a-face, para 

servir como dados de pesquisa. 

Recondicionando e readaptando as contribuições de Austin, propomos que a 

linguagem não deve ser analisada apenas pelos seus processos linguísticos sinceros, ao modo 

proposto de Austin, inicialmente. O que importa são os efeitos que os signos da comunicação 

humana produzem nas pessoas e no mundo social. Assim, da mesma forma que um tênis 

“Mike”
7
 é uma “falsificação”, pois se vale da imagem e status social de seu detentor 

comercial legal para ser visado e comprado pelos clientes, um conto-do-vigário também é um 

ato de fala insincero (ou uma performance, já que envolve uma representação teatral bem 

mais complexa que um ato de fala isolado). Porém, é estranho considerar que um tênis 

falsificado seja considerado um “ato de fala”, pois ele é um objeto físico do mundo. No 

entanto, apesar de sua imensa desvantagem, se comparado a um vigarista com lábia, ele pode 

ser visto e discriminado pelo que significa e comunica para as pessoas. É como um ato social 

já codificado, que não exige mais explicações sobre sua utilidade e valor social (um tênis é 

                                                           
6
 (SEARLE, 2002a). 

7
Corruptela da marca famosa de produtos esportivos. 
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um tênis). São objetos, portanto, que têm um uso definido, custam dinheiro e causam uma 

reação simbólica e consumista nas pessoas. 

Sem nos aprofundarmos na discussão sobre semiótica, sabemos que há três signos 

principais: ícone, índice e símbolo. Todos eles, por meios típicos, comunicam algo a quem 

esteja familiarizado com relações materiais que estabelecem sentido. Da mesma maneira, 

como forma de aplacar esses inconvenientes semânticos e teóricos, usaremos, quando 

necessário, a noção de “atos de linguagem”, uma vez que,  como a linguagem é comunicativa 

e simultaneamente performativa, pelas razões já expostas, será  possível erigir um conceito 

que dê conta do tema de estudo deste texto, que são as várias dimensões dos meios que os 

seres humanos usam para interagir fraudulentamente – tanto a linguagem verbal articulada, 

incluindo documentos e até mesmo produtos falsificados. Sendo assim, as noções da filosofia 

da linguagem poderão ser estendidas a novos campos de investigação empírica. De tal modo, 

é possível estendermos as noções de performatividade da filosofia da linguagem para outros 

domínios, além dos atos de fala, mas que também é linguagem, sendo casos cientificamente 

relevantes. 

Uma questão pendente é se o esquema conceitual de Austin – a condição tripartite dos 

performativos – deve ser continuada, reformada ou substituída. Se os atos de fala estudados 

por eles são convencionais, sinceros, e carregam expressamente sua intenção (o ilocucionário 

tem uma intenção expressa, mesmo que obtenha resultados indesejados), o que se pode falar 

sobre uma desconcertante dimensão “ilocucionária da mentira”? Este é o ponto central para 

abstrairmos a concepção formal de Austin e podermos “virá-lo de cabeça para baixo”.  

Devagar. Em primeiro lugar, sabemos que a intenção primordial dos falantes é que a 

linguagem seja performativa. Fala-se com a intenção de se produzir algum efeito prático, 

mesmo que esse produto não seja o que inteiramente era esperado. Sabemos que a intenção 

contida no discurso, além de possuir o espírito performativo, expressa uma intenção que busca 

conduzir a atenção e energias do interlocutor. Sabemos ainda que para fechar o ciclo 

performático é preciso que a dimensão perlocucionária esteja condizente com a ilocucionária 

(no ato de fala sincero). 

Radicalizando a proposta de Austin, o ilocucionário da mentira está oculto. Isto quer 

dizer que, quando se trata de uma mentira, o esquema de Austin se torna limitado, pois há 

uma quebra formal do que se diz locucionariamente (a forma linguística dada em uma língua 

natural) e os objetivos ocultos do ilocucionário (a intenção expressa). O enunciado é 

perfeitamente formulado, mas seu conteúdo ilocucionário aparente não é revelado ao 
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interlocutor, que passa a ser uma vítima da armadilha contida no cerne do ato de fala. Quem 

mente fala com correção, mas o que objetiva com seu enunciado está longe de ser 

compreendido pelo interlocutor, que somente depois de descobrir que se tratava de uma 

mentira é que se dá conta de que foi vítima de um engodo. Desta forma, um dos objetivos 

teóricos aqui é delinear o que essas reflexões têm ainda a nos dizer sobre os meios e modos de 

mentir. De certa maneira, é possível extrair o que é essencial para o transbordamento do 

pensamento de Austin sobre o ilocucionário da mentira. 

O ilocucionário é feito com a intenção de enganar. Logo, como todo ato de fala, ele 

pretende fazer crer em um estado de coisas que não é real ou não se cumprirá (no caso de 

promessas e acordos). Então, podemos dizer que nos casos nos quais o falante está mentindo a 

dimensão ilocucionária é dupla: a intenção aparente (que fará a vítima agir ou pensar de 

determinada maneira) e a intenção que tais crenças proporcionará algum benefício ao 

mentiroso. 

 

Intenção de “sinceridade”: o emissor quer que o interlocutor acredite na 

veracidade de suas palavras, a fim de respeitar a “regra da sinceridade”, 

subentendida na troca geral de comunicações e segundo a qual “quero que 

você creia que eu acredito no que estou lhe dizendo”. Em suma, a mentira de 

alto risco exige, no mínimo, uma intenção maldosa. (ANOLLI, 2004, p.74) 

 

Nessas circunstâncias, dada que a intenção de um suposto mentiroso está oculta, tudo 

que o seu interlocutor pode fazer é especular sobre quais seriam as intenções que seu locutor 

mentiroso tem ao dizer o que diz. Pensar sobre o componente ilocucionário faz pensar que o 

discurso do locutor acaba sendo um jogo um tanto paranoico, pois as pistas do que seria a 

intenção do locutor não podem ser extraídas do discurso (mesmo que não fosse uma mentira, 

haverá sempre intenções secundárias do que se quer alcançar falando verdades). É preciso 

outros conhecimentos que sejam capazes de decifrar a intenção oculta do falante, que 

dependerá demais elementos oriundos de uma trama social mais ampla.  

Muitas vezes é preciso ler nas entrelinhas, duvidar principalmente das intenções 

benevolentes de algum benfeitor que nos é estranho, um desconhecido que nos aborda e que 

“magicamente” nos faz uma proposta que aparenta ser excessivamente generosa. Outras vezes 

é preciso desvendar uma atitude qualquer que, a princípio, soa ininteligível, porque não se 

conhece os pressupostos a partir dos quais aquela pessoa age, mas que posteriormente podem 

ser descobertas e quem foi o real beneficiário dela. Essas breves considerações servem para 

destacar que, para além da intenção aparente do discurso de alguém, uma ação linguística 
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qualquer não se esgota na realização em si mesma. As ações humanas, mesmo depois de 

realizadas com um objetivo claro, sempre podem ser reinterpretadas à luz de justificativas e 

racionalizações post factum. 

As pessoas estão sempre reinterpretando suas próprias ações e as dos outros, pois a 

experiência individual em meio ao social, que é uma experiência adaptativa, exige que suas 

ações e as dos outros sejam dotadas de sentido, de um significado que, real ou imaginário, 

estabeleçam nexos causais diversos, constituindo uma narrativa minimamente coerente para o 

indivíduo ter um senso de realidade e segurança. Se de repente se considerar que todos ao seu 

redor agem de maneira despropositada, aleatoriamente, haverá uma implosão do mundo social 

para essa pessoa. É como se as pessoas perdessem sua humanidade; uma espécie de pesadelo. 

Por isso que captar as intenções de alguém é algo humanamente importante, pois assim se 

torna possível compartilhar um mundo em comum, o que veremos na discussão sobre a teoria 

da mente.  

De toda forma, caso alguém perceba que seu interlocutor esteja mentindo, e que isso 

lhe importe em algum nível significativo, esse alguém fatalmente criará uma teoria ad hoc 

sobre as intenções ocultas de seu interlocutor. O ilocucionário se torna algo duvidoso, 

comportando a indagação obrigatória de saber os objetivos de tal mentira. O elemento 

ilocucionário de Austin sofreria uma revisão que, além de considerar uma intenção oculta, 

compreenderá também uma crença oculta. Quem mente esconde uma crença que considera 

verdadeira e espera que, contando uma versão alternativa, consiga obter alguma vantagem 

sobre alguém.  

Além disso, quem mente, mente por meio de atos de fala que possui um ardil qualquer, 

como alguém dizer que “quer um copo d‟água” como uma forma de ocultar sua verdadeira 

intenção. O que pode ocorrer é que, por exemplo, ao pedir o copo d‟água, queria, na verdade, 

fazer com que seu interlocutor saísse temporariamente de um recinto, mas tal pedido poder 

servir como uma dupla função, querer também despistar seu interlocutor.  Ou seja, a intenção 

precípua foi mascarada para que o mentiroso tivesse acesso a algum benefício. A indução da 

ação alheia serve como meio para alcançar um objetivo extra para o mentiroso. É desta forma 

que o ilocucionário passa a ter duas intenções: uma explícita na fala, e uma segunda que é 

alcançada em razão do cumprimento da primeira, mas que podem estar juntas ou separadas.  

O ilocucionário, por isso mesmo, é o foco prioritário da análise da mentira, pois como 

o objetivo almejado pelo falante pode não ser unitário, mas comportar outras intenções que se 

sobrepõem, é logicamente possível que haja mensagem que propositadamente contenha 
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significados múltiplos. Isto quer dizer que a problemática sobre a mentira deve ser 

direcionada para a capacidade que as pessoas têm de detectar intenções falsas e como elas 

podem levar as pessoas a interpretarem a mensagem de outra maneira, diferentemente daquela 

que lhes é sugerida. Ou seja, a problemática da mentira sob o ponto de vista já esboçado 

sugere que, como uma ação que é, a linguagem precisa ser interpretada de modo a não se 

render ao que o interlocutor explicitamente quer que seu público acredite. Assim, além da 

linguagem não ser um mero meio de comunicação, mas um ato performativo, ela serve 

também para enganar e ocultar informações e intenções.  

A intransparência da linguagem e de seus agentes pode atingir um nível importante; 

não é raro que em ambientes de disputa de poder se esteja participando de jogos com muitas 

intenções veladas. Explico. Há situações nas quais o que a fala expressa de maneira implícita 

não é o simples desejo de expressar alguma opinião ou contrariar pessoas a quem a mensagem 

se destina, mas provocar efeitos secundários, como tornar público um suposto comportamento 

idôneo ou postura política, para que não se levante suspeitas sobre a pessoa que produzia a 

mensagem, ou que lhe garanta meios de ser percebido como alguém com ideais políticos 

elevados.  

Um incauto que não conheça tal procedimento achará estranho certas práticas 

existentes, que aparentemente defendem uma posição política, mas que na verdade a defesa 

desta primeira posição lhe beneficia indiretamente, de maneira que se pode considerar egoísta, 

contrariando um entendimento primário que se tinha do discurso: não se sabe exatamente o 

que alguém está defendendo com seu discurso, mas apenas as intenções declaradas podem 

perfeitamente esconder outras que não se ousa declarar. 

Essa condição de intransparência revela, no entanto, como a intenção oculta não está 

disponível a quem lê ou observa tal tipo de prática. Por exemplo, vamos supor que em um 

ambiente burocrático, onde processos de documentos são transferidos de um departamento 

para outro, alguém recebe de volta um processo que acabara de despachar, sob a alegação de 

que faltavam informações referentes a algum personagem deste processo. Porém, o simples 

folheamento do processo seria suficiente para encontrar as informações desejadas. O 

funcionário, sem entender, resolve saber a razão da devolução e recebe como resposta que 

existe uma cultura do “não-comprometimento”. Funciona assim: quando alguém está agindo 

de má vontade ou não quer ser responsabilizado por ter deixado o processo documental 

parado, simplesmente devolve o processo ou encaminha para outra pessoa. É como um código 

oculto que só os iniciados têm conhecimento de suas reais intenções, pois, explicitamente, não 
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encontra bom senso em tal devolução, só se justificando em razão de uma estratégia para 

ocultar as reais intenções, que é a negligência com o trabalho.  

Além desses casos mais oblíquos que desafiam uma classificação mais firme, há 

outros fenômenos tão mais comuns, porém mais fáceis de detectar as reais intenções. Apesar 

de não serem explícitas no discurso, são mais decifráveis, principalmente pelo grau de 

familiaridade para a sociedade como um todo, não necessitando participar de um grupo social 

muito específico para apreender suas intenções ocultas: 

 É o elogio com interesse que se dá o nome de “bajulação”. 

 É a afirmação de competência técnica alheia, a fim de criar um ambiente 

profissional ou para motivar um trabalho que está sendo exigido em excesso 

em uma tarefa desestimulante – a insinceridade para manter o equilíbrio 

emocional no ambiente de trabalho. 

 São os discursos benevolentes, mas vazios – tipo de discurso associado a 

chefes de instituições e políticos profissionais. 

Todos esses exemplos bastante familiares alertam que entre o falante de um discurso e 

o seu conteúdo pode não haver qualquer comprometimento moral. Os usuários da linguagem, 

muitas vezes, estão apenas demonstrando, mesmo que inadvertidamente, que a linguagem 

pode ser apenas um artifício para ludibriar seu público e tentar convencê-lo de sua idoneidade 

moral e intenções altruístas.  

Vimos que nas condições ideais e normais o ilocucionário está comunicando uma 

intenção que deve ser apreendida pelo interlocutor. Ou seja, além de transmitir uma intenção 

que o falante almeja concretizar, está querendo fazê-lo crer nesta intenção. A sugestão de uma 

crença que o componente ilocucionário implica é o meio pelo qual a performatividade 

reverbera no interlocutor, como ele o atinge simbolicamente, emocionalmente e moralmente, 

pois, do contrário, não haveria como o ato performativo se completar. Então, a linguagem não 

se reduz ao que o indivíduo diz, mas deve ser pensando na confrontação do que o seu 

interlocutor entende; qual o significado que a sentença está sugerindo e o modo como o 

indivíduo a interpreta de maneira mais convencional; aquilo que está implícito no discurso 

seria a busca do detectar as motivações inauditas que um mentiroso precisa encobrir para 

poder ser bem-sucedido em sua empreitada.  

Quando falamos de “crença” – quando o performativo tem o potencial de fazer alguém 

crer em algo, queremos dizer que o ato de fala normalmente transmite uma aura de 

“veracidade”. Por outro lado, e complementando tal perspectiva teórica, quando se dá uma 
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ordem ou se faz um pedido, o fator-crença dirá respeito à aceitação ou não da legitimidade de 

quem faz o pedido ou de quem dá uma ordem. Assim, é preciso crer na legitimidade da 

autoridade, até mesmo aquiescer quanto a um pedido de um copo d‟água (por mais simples 

que possam ser os pedidos, não é sempre que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, está 

autorizada a fazer pedidos a estranhos). 

Ao se buscar uma intenção oculta no que foi expresso em algum texto, o ilocucionário 

torna-se de imensa importância, na medida em que, para um ato de fala tomado 

solitariamente, é exatamente ele que no plano teórico delineia o que se quer fazer crer 

falsamente. É preciso prestar muita atenção na fisionomia do ilocucionário, pois é por meio 

dele que se faz embarcar ou não na virtual armadilha que tiver sido preparada, caso se trate de 

um golpista. O parasitismo que a mentira provoca no ilocucionário é a ruptura com a estrutura 

do real compartilhado, pois não ocorre a transmissão de uma intenção verdadeira, mas apenas 

um arremedo dela. Quando alguém descobre que lhe contaram uma mentira ocorre uma perda 

de sua credibilidade automática com a linguagem – pelo menos temporariamente. Mas quando 

não se sabe que se trata de uma mentira, o ilocucionário “aparente” possui ainda sua validade 

– já que se desconhecem as intenções reais do falante – mas o receptor fica de fora da 

possibilidade de decodificar verdadeiramente o ilocucionário. Sua reação é a de quem cumpre 

judiciosamente o pedido, sem saber que está sendo manipulado.  

As mentiras podem produzir consequências dramáticas. Elas não apenas podem ter 

uma intenção imperceptível para o ouvinte, como também produzir muitos outros efeitos, 

dependendo da relação que o indivíduo estabelece com a linguagem e com certas pessoas que 

ele considera idôneas lhe diz; principalmente sobre temas importantes para este indivíduo, que 

por isso mesmo tais proferimentos lhe serviriam de parâmetros de funcionamento do mundo, 

proporcionando-lhe assim uma segurança subjetiva. Assim, apesar de Austin considerar 

inicialmente a “insinceridade” como uma das condições que podem tornar nulos, vazios ou 

sem efeito os atos de fala – dentro de seu esquema teórico –, analisando a questão mais 

amplamente, não se pode concluir que atos de fala insinceros deixem de produzir efeitos no 

mundo social, como já vimos. Pelo contrário, as insinceridades mais comuns do cotidiano 

estão produzindo resultados concretos, que é manter estável a estrutura das relações humanas. 

 

 

2.3 POR DENTRO DAS MENTIRAS 
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Os domínios da vida social apresentam diferentes expectativas de 

veracidade. Não esperamos que invariavelmente nos seja dita a verdade 

sobre o relacionamento de uma pessoa com seu cônjuge, com seus pais e 

filhos. Talvez não esperemos ser decisivamente enganados, mas não ficamos 

muito surpresos se mais tarde descobrimos que era isso o que estava 

acontecendo. Não esperamos, também, ser enganados pelas notícias da 

comunicação de massa, mas não ficamos surpresos quando descobrimos que 

algumas propagandas dos jornais são enganosas. (BARNES, 1996, p.46) 

 
O medo de ser descoberto e de ser acusado de mentiroso aumenta o grau da 

ansiedade e do estresse emocional, uma vez que a honra pessoal está em 

jogo. Em geral, em nossa cultural ocidental a mentira é considerada um 

comportamento deplorável e imoral, que rompe o pacto social de confiança e 

de credibilidade. (ANOLLI, 2004, p.81) 

 

Ao se analisar de que forma é possível transmitir crenças, intenções e ideias falsas, não 

é possível deixar de perceber que além de simplesmente ser algo comum, as mentiras são 

muito mais onipresentes do que se imagina. Se se prestar a devida atenção aos intercâmbios 

linguísticos, o dia a dia está repleto de mentiras e meias-verdades. Nada escapa de ser 

falsificado ou “realçado” justamente porque o mundo social é construído discursivamente, o 

que permite que haja uma distância relativa entre o que se diz discursivamente sobre o mundo 

social, as práticas e sentidos defendidos e compartilhados pelas pessoas em diversos estratos 

sociais, e as forças que efetivamente estão por trás da constituição dos empreendimentos 

humanos. É exatamente a tarefa da ciência relevar algo que a linguagem tradicional e 

cotidiana não percebe ou quer esconder.  

Se a mentira, em suas múltiplas subdivisões e versões, é tão disseminada, é muito 

provável que haja alguma matriz social que lhe dê condições para seu florescimento de 

maneira seletiva: a aceitação tácita de certos tipos de mentiras, a censura de outros e a 

condenação criminal de outros tantos. Algumas mentiras são mais aceitáveis – e até mesmo 

incentivadas, e outras são reprováveis, havendo, por certo, uma gradação progressiva que liga 

os dois extremos.   

Em termos sociológicos, se há práticas que apesar de prontamente serem consideradas 

condenáveis, mas que são amplamente praticadas, mesmo por quem as condena, há uma 

lógica oculta que regulamenta seu funcionamento. Se as pessoas espontaneamente condenam 

a mentira (quem, ao ser perguntado de súbito, relativizaria o valor moral da verdade?), então 

estamos diante de um fenômeno intrigante de como algo socialmente rechaçado possui, no 

entanto, imenso espaço de reprodução. É como se as pessoas, mesmo estando comendo um 

pedaço de pizza, negassem que estivessem praticando tal ato, mesmo que isso fosse explícito 

a quem quisesse ver.  
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Para entender tal fenômeno, iremos começar nossa jornada entendendo que há uma 

parte da experiência social realizada por meio da linguagem que ocorre desde os primeiros 

passos do processo de socialização e que acompanha a criança no seu aprendizado sobre o 

funcionamento de sua relação com o mundo social. Chamaremos esse curioso produto do 

proveniente de ensino de mentiras de “insinceridade”, mentiras que têm como propósito 

principal a manutenção das relações sociais. É através da instrução manifesta de como 

proceder em determinados contextos sociais que se aprende a usar a linguagem de um modo 

um tanto heterodoxo, quanto se supõe que o processo de socialização teria princípios morais 

rígidos, nos quais a mentira seria algo condenável. Porém, como veremos, não é isso que 

ocorre na prática. Entender seus motivos é adentrar nas dimensões sutis de como se dá a 

relação triádica entre sociedade, linguagem e mentira.  

Primeiramente, nos encontros usuais entre pessoas, há algumas regras de etiqueta
8
 – 

que, mesmo que variem entre sociedade – existem em todas elas. Não se pode falar de 

qualquer jeito com as pessoas. É preciso saber certos protocolos de interação para que se 

possa ser considerado minimamente uma pessoa “sociável”, alguém que saiba certas regras de 

convivência, o que inclui saber até que ponto ele pode emitir juízos sobre seus valores, 

crenças etc., e sobre as impressões que o outro lhe causa. Se certas regras de distância social 

forem respeitadas, a interação terá boas chances de sucesso. Caso contrário, se juízos 

inadequados e inoportunos forem declarados – o que para a interação pode significar um ato 

de incivilidade – a interação minguará, acarretando a forte possibilidade de não haver mais 

um segundo encontro amistoso.  

Soma-se a isso que seria inviável uma sociedade, cujos membros só se dirigissem uns 

aos outros quando se sentissem profundamente desejantes de tais encontros. Se não houvesse 

a possibilidade de intercâmbios sociais, mesmo que as pessoas não se sintam 

psicologicamente dispostas, grande parte das instituições sociais simplesmente desapareceria 

(ou algo próximo ao comportamento dos gatos domésticos se instalaria). Então, há mais do 

que a “vontade” para os empreendimentos humanos prosperarem, mas também a força de algo 

que age contra a indolência factual das pessoas. Desta forma, um “ato de vontade” como um 

ato racional é um ato que alcança seus objetivos contra a vontade dos indivíduos isoladamente 

(é como dizer que os conteúdos culturais são “atos de vontade” em contraposição à natureza). 

Porém, o significado de tal termo, neste jogo de linguagem, só pode querer dizer que a 

                                                           
8
 É interessante que “etiqueta” signifique “pequena ética”. Haveria na própria definição clássica, dicionarizada, 

uma legitimidade histórica de associar ética com certos impedimentos e práticas a serem evitadas perante os 

outros. 
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vontade é um ato não apenas de engenhosidade (como o pedreiro que constrói casas de vários 

tipos e não de maneira única como fazem as abelhas), mas também um desejo íntimo de sua 

realização. 

 Por trás de todo ato de insinceridade (mentiras pró-sociais) pode haver – a depender do 

caso – o mesmo espírito ou instituição que anima a continuidade da sociedade em geral. Do 

contrário, se se esperar que as pessoas busquem o encontro apenas quando elas estiverem 

motivadas pelas emoções autênticas, é possível que grande parte das pessoas apenas se 

comunique com aqueles pelos quais se nutre alguma estima, o que é possível que se exclua 

deste grupo até mesmo membros de sua família. Ou seja, o que move as pessoas em termos de 

seus intercâmbios sociais não é apenas o fato de serem criaturas sociáveis, mas também certas 

pressões para que sejam ou aparentem ser sociáveis.   

Quando alguém diz que “João foi insincero” é bem diferente de dizer que “João 

mentiu”. Apesar de soar a mesma coisa, ser insincero tem um peso moral menor. E em geral, 

ser insincero, pelo menos no português falado no Brasil, significa, na maior parte de seu uso, 

a ideia de que alguém disse alguma coisa para não magoar outro ou para não causar algum 

constrangimento pessoal, omitindo o que realmente pensava ou sentia (ou não sentia) sobre a 

cena vivida. Do mesmo modo, seria estranho se alguém tivesse dito uma falsidade para 

angariar benefício pessoal e fosse chamado de “insincero”, pois esse uso fornece uma 

conotação muito leve à mentira em benefício próprio. O mais comum é que seja chamado de 

mentiroso ou vigarista. Por outro lado, alguém que mente para benefício de alguém em 

dificuldades pode tanto ser chamado de insincero como de mentiroso: mentiu para consolar o 

amigo, sendo uma mentira com fins de reverência ao social.  

Assim, excetuando-se os casos em que alguém esteja usando o discurso da sinceridade 

para obter algum benefício pessoal (ou seja, estar mentindo), os jogos de linguagem nos quais 

explicitamente alguém declara que “será sincero” ou que é chamado a ser sincero são 

contextos em que seus participantes sentem algum grau de intimidade capaz de não temer 

magoar seu interlocutor, por considerar que é legítimo que ele tenha acesso a impressões e 

conhecimentos sobre si e sobre as questões que o inquietam. Refletindo sozinho, sem um 

amparo de uma crítica externa, talvez não seja capaz, principalmente devido às limitações 

cognitivas a que todos estão sujeitos.  

Trata-se de uma questão ou dilema de grande importância pessoal, com o qual não se 

deve descuidar: apesar de grande parte de a experiência social ordinária conter falas insinceras 

ou inexatas produzidas pelas pessoas, a fim de criar uma harmonia social, há momentos, 
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principalmente de crise, se espectro variável, que muitas pessoas buscam pela sinceridade de 

seu próximo. É como se, apesar dos benefícios inegáveis que a insinceridade cotidiana 

proporciona a fim de garantir a paz social, em algum momento esse estado aparente de 

acomodação social estivesse escondendo algo que em algum momento é preciso enfrentar. 

Alimentar falsas crenças ou pensamentos autoindulgentes não ajudaria a superar um dado 

problema que alguém esteja experimentando. Quando em casos semelhantes alguém próximo 

diz: “estou sendo sincero contigo”, esta fala não tem apenas a intenção de se fazer acreditar na 

própria lisura de seu conteúdo, mas também tem uma conotação pedagógica: não quer que o 

amigo alimente ilusões ou crenças falsas sobre o tema em pauta, pois tais crenças podem estar 

lhe prejudicando. 

É de se notar que os atos de sinceridade são artefatos de valor e uso condicionados, 

que não são ou podem ser aplicados indiscriminadamente. Devido aos efeitos psicológicos 

que podem trazer à tona uma nova forma de encarar a realidade, dependendo da subjetividade 

do ouvinte a sinceridade tem uma chance de lhe causar algum desconforto. Como 

normalmente as pessoas não estão dispostas a ser alvo de sinceridades a todo o momento, é 

possível concluir que se trata de uma relação de cumplicidade entre quem fala insinceramente 

e quem a ouve e a acolhe, constituindo a revelação de como se dá os primeiros esboços da 

introjeção da mentira, como forma de se lidar com o mundo social. Dessa forma, o elemento 

desencadeador da insinceridade é genealogicamente a necessidade e o dever que os pais 

sentem de que os filhos se tornem seres sociáveis. 

Inadvertidamente, uma parte do processo de socialização ocorre quando os pais 

incentivam que seu rebento cumprimente, demonstre deferência pelas pessoas, sejam os 

parentes ou os amigos dos pais. Como a disposição para atender a essas demandas dos 

genitores não é algo que as crianças se sintam inclinadas a fazer sem uma dose de incentivo, a 

criança vai assimilando que é preciso fingir o cumprimento que faz a essas pessoas, até 

mesmo de maneira mecânica. Ou seja, cumprimentar as pessoas mesmo que não se sinta a 

mínima vontade. 

Portanto, são os pais que ensinam as crianças a fingir interesse por pessoas que a 

princípio elas não teriam vontade de interagir. Essa é uma das bases da socialização e também 

da capacidade de perceber que as pessoas gostam de ser cumprimentadas mesmo que seu 

interlocutor não esteja com o estado emocional condizente com isso; que esteja fingindo 

interesse. Veremos mais detalhes disso no tópico sobre a teoria da mente. 
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É certo que não haveria como se evitar declarar quais seriam nossos juízos sobre o que 

nos cerca e nos incomoda sem afetar e constranger várias pessoas ao nosso redor. Se não há 

como sermos sinceros sem machucar os sentimentos alheios, e sabendo que ao fazer 

declarações sinceras elas serão acompanhadas de repreensão e censura, então é certo que as 

pessoas vivam naturalmente rodeadas de falas insinceras ou omissas (não se diz em público o 

que apenas se diz para si privativamente ou entre confidentes). Isto significa que as 

insinceridades ou mentiras pró-sociais estão ao nosso redor com mais frequência do que se 

imagina; que é um elemento e estado comum das relações humanas (mais adiante é relevante 

saber distinguir o que é ser “sincero” e ser “rude”, pois é fácil se fazer tal associação, devido 

ao uso pouco consciente que muitas vezes se faz da sinceridade, provocando tal confusão). 

Se a sinceridade seria o resultado do modo honesto de como julgamos algum aspecto 

da realidade e declaramos publicamente tal juízo, e como ser sincero pode ser bastante 

oneroso para o declarante, o mais comum seria adotar a postura silenciosa, calar sobre o que 

verdadeiramente se pensa, pois a mais comum forma de insinceridade não é simplesmente 

mentir, mas omitir juízos. Muito provavelmente deve ser o que mais comumente sucede; os 

juízos que ocorrem ao indivíduo são involuntários, mas ao mesmo tempo não se fala o que se 

pensa (evita-se falar algo que possa instantaneamente provocar o conflito). Nas condições 

convencionais das interações humanas, omite-se o que se pensa, pois emitir juízos sobre algo 

que desagradaria o interlocutor romperia com as regras de etiqueta, havendo, portanto, nas 

interações sociais, inúmeros juízos silenciosos do que os interlocutores pensam uns dos 

outros, mas que eles guardam para si. Se os juízos são a condição normal do funcionamento 

cerebral
9
, as regras de etiqueta – ou outras repressões sociais – impedem que se pronuncie o 

que “realmente se pensa” sobre tal assunto, objeto ou pessoa; a omissão silenciosa torna-se 

virtualmente o comportamento mais comum da humanidade.   

Quando alguém emite sua opinião sobre algum assunto, é possível que os ouvintes 

presentes reajam de maneiras diversas: alguns podem apenas ignorar o comentário, enquanto 

que outros podem passar a agir diferentemente do costumeiro, em virtude do novo 

entendimento que ouviu. Julga-se e reage-se silenciosamente ao que foi ouvido ou percebido, 

não sendo cortês declarar realmente o que se julga sobre o tema ou a pessoa em questão, só 

compartilhando no âmbito privado, e apenas com pessoas com as quais seja possível 

legitimamente expor juízos que seriam puníveis em público. Isso demonstra que há um 

verdadeiro desnível social entre o discurso que se faz em público e o que se faz no privado, 

                                                           
9
 Falamos mais sobre isso adiante.  
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reforçando a noção de que os discursos produzidos pelas pessoas servem a públicos e 

conveniências específicas, não sendo algo que se possa exercer indiscriminadamente, 

havendo, portanto, uma conotação moral sobre o que se pode ou não dizer e para quem. 

Quando essas fronteiras sociais não são percebidas e respeitadas, percebe-se que escapa ao 

indivíduo os efeitos que sua fala pode gerar nos ouvintes
10

, devido ao público ter os valores, 

comportamentos e visões de mundo bem diferentes. 

Mas se as insinceridades fazem parte do cotidiano como se afirma aqui, haveria uma 

forma de distinguir e conceber as pessoas que são demasiadas “sinceras”, ou seja, que 

anunciam publicamente o que a maioria das pessoas evita e refreia habitualmente por meio da 

autocensura. Em geral, as omissões de juízos desagradáveis e produção de insinceridades 

ativas recebem o nome de “polidez”, “simpatia” ou “educação”. De certa forma, não falar o 

que se pensa é um filtro interno se interpondo nos proferimentos efetivamente realizados; 

trata-se de um automonitoramento linguístico, ao modo como Erving Goffman diria no caso 

de pessoas que buscam controlar suas reações mais ou menos rudes, em público, para não 

soarem antissociais pela ausência de automonitoramento corporal; é o que se concebe como 

“comportamentos inadequados”. 

 

Eu quero afirmar que quando a comunicação falada ocorre, a fala ocorre, ou 

espera-se que ocorra, apenas quando aqueles presentes uns aos outros se 

juntam num tipo especial de associação ritualmente bem marcada, um tipo 

especial de amontoado que podemos começar a pensar como um círculo 

conversacional. Quando ocorre uma impropriedade, como uma gesticulação 

maneirista, isto se torna digno de nota, e é notado não porque está sendo 

comunicado, mas porque as regras que tratam de como devemos nos 

comportar quando na presença de outros são quebradas. (...) Agir de forma 

psicótica é, com muita frequência, associar-se incorretamente com os outros 

na sua presença imediata; isto comunica alguma coisa, mas a infração em 

primeira instância não é de comunicação, e sim das regras de counião. 

(GOFFMAN, 2011, p.137) 

 

As regras de conduta que prevalecem numa dada comunidade estabelecem a 

forma que a counião face a face deve ocorrer, e resulta então uma espécie de 

“Paz do rei”, garantindo que as pessoas respeitarão umas às outras através do 

idioma de respeito disponível, manterão seu lugar social e seus 

compromissos interpessoais, permitirão e não se aproveitarão do fluxo de 

palavras e pessoas e tratarão bem a ocasião social. As ofensas contra essas 

regras constituem impropriedades situacionais; muitos desses delitos 

prejudicam os direitos de todos os presentes e constituem ofensas 

                                                           
10

 De maneira radical, é possível mesmo que um xingamento produza o bem mais do que o mero objetivo de 

agredir verbalmente alguém. Houve um caso de uma mulher que resolveu emagrecer porque um criminoso disse-

lhe que era gorda. http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/inacreditavel/2011/07/08/279304-mulher-e-chamada-de-

vaca-gorda-e-emagrece-50-kg acesso em 08/02/2012. 

http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/inacreditavel/2011/07/08/279304-mulher-e-chamada-de-vaca-gorda-e-emagrece-50-kg
http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/inacreditavel/2011/07/08/279304-mulher-e-chamada-de-vaca-gorda-e-emagrece-50-kg
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transmitidas publicamente, independentemente do fato de que muitas 

parecem ser motivadas pela relação particular do ofensor com pessoas 

presentes, ou mesmo com pessoas ausentes. Essas impropriedades não são, 

em primeira instância, um tipo lingüístico de comunicação interpessoal, e 

sim exemplos de desvios de conduta pública – um defeito não na 

transmissão de informações ou de relações interpessoais, mas do decoro e do 

porte que regulam a associação face a face. É neste mundo de formas 

sancionadas de associação que os sintomas psicóticos encontram seu lar 

natural, e é através da aquisição de um quadro sistemático de coerções da 

conduta pública aprovada que podemos obter a linguagem para falar bem e 

eficientemente sobre a sintomatologia.   (GOFFMAN, 2011, p.141) 

 

Sempre colidimos com situações bizarras que podem ser bastante reveladoras de 

conceitos que são lidos em livros, mas que muitas vezes não são vividos. Eu mesmo 

presenciei uma cena como essa. Um indivíduo me viu lendo um livro enquanto eu estava em 

pé dentro de um vagão do metrô. Começou a puxar assunto sobre a forma bibliográfica de 

catalogar os livros em geral e o que eu estava lendo em particular. Mesmo sem eu demonstrar 

maior interesse, pois queria continuar a leitura, ele persistiu na sua atitude de me abordar para 

me revelar os meandros do ofício de catalogar livros; criticou minha ignorância sobre o 

assunto e sacou um livro no qual listava o tipo de assunto com a sua respectiva numeração. 

Após isso, lembrei-me do conceito de inadequação de Goffman e continuei a observá-lo. Ao 

meu lado, uma jovem gestante estava em pé. O sujeito lhe dirigiu a palavra e lhe disse que ela 

teria o direito de se sentar nos assentos reservados, pois faria mal à sua condição de grávida 

ficar em pé por tanto tempo. A jovem retrucou dizendo que não se incomodava em ficar em 

pé, mas o sujeito insistiu usando o mesmo raciocínio. A jovem, percebendo ou julgando que 

se tratava de alguém com alguma perturbação mental, disse-lhe que ele também teria o direito 

de se sentar em algum banco reservado tal como ela. Este caso pode ser ilustrativo de como as 

pessoas criam certas expectativas, de como algumas abordagens são adequadas ou não, e que 

quando a abordagem foge de certa previsibilidade, pelo visível desinteresse da outra parte, 

não é rara a indagação sobre a impropriedade do social do falante.   

De forma semelhante, o “indivíduo normal”, “socialmente ajustado”, teria a 

capacidade de saber adequar a sua fala aos interlocutores, pois estes se desagradariam de ser 

publicamente julgados e “ofendidos”, uma vez que regras tácitas de etiqueta fazem a 

associação entre fazer certas observações explícitas com alguma forma de se tratar 

possivelmente de uma debilidade mental (algo associado à inconveniência, pois ao fazer tais 

comentários sobre o outro, mostra-se incapaz de perceber que os mesmos – por mais precisos 

e lúcidos que sejam – não interessa ao ouvinte, pois isso destrói sua representação narcísica 

fundamental, ou simplesmente estão fora de qualquer propósito. No caso de alguém 
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repetidamente emitir tais juízos, não será surpresa se o julgarem como alguém inconveniente 

ou mesmo louco).   

Como é comum se associar a noção de sinceridade aos casos de pessoas que declaram 

“falar o que pensam”, com isso querendo dizer que os juízos que elas produzem sobre o 

mundo, as relações e as pessoas estão baseados em raciocínios “honestos”, “justos” etc., 

perde-se de vista que a espontaneidade não possui necessariamente a dádiva de expressar 

raciocínios mais acurados sobre a realidade, principalmente porque, salvos os casos em que 

falar o que se pensa seja sinônimo de tentar interpretar a realidade sem preconceitos morais ou 

políticos, o que as pessoas podem estar dizendo ser “sinceridade”, por ser simplesmente a 

exposição de suas preferências pessoais sobre um determinado tema. Além disso, “falar o que 

se pensa” também possui a conotação de expor, de maneira emocionalmente explosiva, 

alguma opinião que muitas vezes é acompanhada de impropérios e formas verbais que tentem 

– por meio de um humor corrosivo – emitir um parecer que soe hiperbólico. Como o uso da 

linguagem comporta aplicações múltiplas que não podem ser agrupadas conjuntamente, é 

compreensível que haja uma associação entre espontaneidade verbal e a noção comum de 

sinceridade.  

Esse problema gera não apenas um impasse conceitual, mas também um problema 

prático. O jornalista Jürgen Schmieder experimentou permanecer 40 dias sendo sincero em 

todas as suas relações pessoais – fosse em casa com a mulher, com amigos, como também no 

trabalho – para assim aferir quais as dificuldades e consequências de uma vida sem mentiras. 

Constatou que a partir do momento em que ele selecionou o módulo “sincero” acionou a 

representação comum de que a sinceridade era sinônima de se falar simplesmente o que se 

quer, sem considerar o nível de agressividade do seu discurso, que seria parte natural da 

sinceridade, corroborando com a noção comum de que ao emitir nosso agrado ou desagrado 

com as coisas do mundo nós, necessariamente, devemos ser agressivos e desagradáveis! 

Como a experiência de ser absolutamente sincero é algo que a quase totalidade das 

pessoas não experimenta (nem experimentará), torna-se compreensível que Schmieder, pela 

falta de hábito, não tenha sabido exatamente qual seria a forma adequada de levar seu projeto 

adiante, o que exigiria e exigiu um conceito adequado do que realmente implica em ser 

sincero, isolando tal noção de todo o resto e construindo uma noção mais focada no que seria 

um “tipo ideal” do indivíduo sincero.  

Antes que percebesse que o modo mais ideal expressaria o exercício da sinceridade, 

ele exagerou um pouco na sua empreitada de ser sincero, ainda motivado pelas representações 
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comuns que conduziam sua prática. Ao tomar a iniciativa de discutir e xingar uma atendente 

no guichê do metrô, por não prestar o serviço adequadamente a um usuário do serviço, a 

atendente do guichê diz: 

 

– E faz parte do meu serviço ser xingada de “filha da puta”? 

– Eu disse apenas “piranha” e “vaca estúpida”, ou alguma coisa assim. Nem 

sei mais, vieram tantos palavrões à minha cabeça, eu tive de decidir rápido.  

E não é ofensa nenhuma, apenas é simplesmente sinceridade! Sei disso 

porque não conto mais mentiras. Agora já sabe o que penso da senhora. 

(SCHMIEDER, 2011, p.15) 

 

Porém, ao analisar mesmo seu próprio desempenho, ele nota que havia algo errado em 

tal modus operandi. Após uma criança ter declarado que não tinha gostado de uma sopa que 

estava muito apimentada, ele teve uma epifania conceitual. Ele conta que: 

 

Eu não estava sendo sincero. Talvez tenha sido criativo, e fui maldoso, 

ofensivo. 

Eu fui babaca. Mas não fui sincero. 

Uma criança acabara de me mostrar como lidar com a sinceridade. Ela 

dissera apenas: “Não gostei!” (SCHMIEDER, 2011, p.58) 

 

Tal experiência foi crucial para poder identificar que o que costumeiramente as 

pessoas normalmente identificam como sinceridade não passa de algo mais elementar: 

violência; usar as palavras para agredir as pessoas, associando sinceridade ao simples uso 

agressivo da linguagem, uma vez que essa agressividade intuitivamente acompanha a noção 

de retirar os filtros sociais para ser veraz e contundente no que se diz, simbolizando em 

palavras certas emoções irrequietas. 

 

Certa vez, Bohlen disse a um candidato que sua voz só seria boa para 

acordar soldados em uma zona de guerra. A outro recomendou: “Contrate 

um advogado e processe seu professor de canto”. Claro que a frase mais 

famosa é a de que o sapo prendeu o pênis na torradeira. Bohlen ofende, não 

diz a verdade – e esses dizeres decorados também não são sinceros. No caso 

de Cowell, é outra coisa. Ele disse apenas não gostar e que não mandaria o 

candidato para a próxima rodada. “Sou apenas sincero”, disse Cowell. 

“Meus julgamentos são duros, mas são justos.” E não são adornados com 

metáforas e comparações retiradas de algum manual de autores de comédia 

stand-up baratas. (SCHMIEDER, 2011, p.61) 

 

 Schmieder ressalta que Simon Cowell, jurado do programa da tevê inglesa Britain’s 

Got Talent, e que também participou do American Idol, programa norte-americano – ambos 

programas de calouros – é como um modelo do que realmente deveria se tomar como 
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manifestação da sinceridade na prática. Porém, para a maioria das pessoas, pela falta de 

exercício da sinceridade, fazer piadas depreciativas naturalmente é tomado como um ato de 

sinceridade. Tal confusão, no entanto, é reveladora de como a sinceridade, inconscientemente, 

está associada a um ato de agressão verbal, mesmo que isso não resista a uma crítica que 

busque encontrar uma definição que realize uma das pretensões fundamentais: a sinceridade é 

a emissão de um juízo de aprovação ou desaprovação sobre determinado comportamento ou 

ideia formulada a partir do que o indivíduo efetivamente crê, sem subterfúgios estratégicos, 

tomando em consideração certos fatos ou elementos relevantes que fundamentam seu 

pensamento. O fato de haver tal confusão é mais o sintoma de seu desuso. 

 

O que é então a sinceridade? É uma propriedade psicológica com base na 

qual o indivíduo garante a plena correspondência entre o que diz e o que 

pensa, o que conhece e o que escuta. Isto é, crê naquilo que diz e diz aquilo 

que crê. Nessa situação, ele pode até fazer uma afirmação falsa, mas trata-se 

de uma inverdade declarada por erro ou ignorância. Se for sincero, é digno 

de estima e confiança. (ANOLLI, 2004, p. 21) 

  

Nota-se que a representação comum é associar sinceridade à “espontaneidade de 

juízos”, o que é de se esperar que os conteúdos antissociais se manifestem com toda a sua 

virulência. Rejeitando tal perspectiva intuitiva, ser sincero é ser justo com suas impressões, 

sem ser chulo. Repetindo: quando alguém diz que será sincero ou que é solicitado a ser 

sincero, em nenhum dos dois casos omitirá o que pensa, mas apenas condicionará sua 

linguagem para que ela se torne a mais objetiva possível, sem a necessidade de se recorrer a 

expressões que caracterizariam mais a manifestação de violência e a perda de argumentos. A 

sinceridade parece ser um fenômeno nascido da oposição ao discurso socializador das 

mentiras do cotidiano, que reduz a possibilidade e a legitimidade de se encontrar, com relativa 

facilidade, no cotidiano, em vez de uma consequência lógica que faria a simples oposição 

dicotômica entre “sinceridade\insinceridade”. Ou seja: é preciso pensar como realmente se 

experimenta uma fala sincera nos meandros sociais.  

Se fosse possível fazer um levantamento quantitativo da distribuição do que seriam 

falas sinceras e insinceras não haveria equivalência numérica de 50% para cada tipo, o que 

faria que se anulassem mutuamente. Não se trata disso. Como experiência social, a 

sinceridade é formulada e distinguida como um momento episódico, se comparada à 

insinceridade que a todos cerca. Ela, a sinceridade, emerge quando ocorre o esgotamento do 

acordo tácito, que na maior parte do tempo mantém a aparente harmonia e civilidade, torna-se 

fonte sensível de alheamento da realidade e não mais de conformação como a mesma. A 
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sinceridade é o momento no qual as máscaras sociais caem, porque se sabe serem máscaras 

que muitas vezes garantem uma harmonia social, mas disfarça conhecimentos e noções que 

podem ser fundamentais para o contato do indivíduo, com outras possibilidades de entender 

certos fenômenos que cotidianamente não lhe são acessíveis. 

Como a sinceridade é um fenômeno que se experimenta em pequenas doses, e sua 

realização mais acabada se dá quando alguém é diretamente solicitado a ser sincero, vê-se que 

ela não é bem-vinda na maior parte do tempo. Ninguém quer ouvir continuamente sobre seus 

defeitos morais e sua inabilidade para certas funções e tarefas. Se isso é o caso, então, para se 

evitar o conflito no cotidiano, deve-se adotar uma “suspensão dos juízos”: certas observações 

não devem ser feitas, bem como algumas falas despropositadas que, se produzidas sem uma 

série de pré-condições, soam bizarras, geram desconfiança e medo (uma maneira de 

exemplificar isso seria o que os romanos chamaram de “obsceno”, ou seja, aquilo que ocorria 

“atrás da cena”, que seriam tanto cenas irreproduzíveis para a tecnologia e logística daquele 

teatro, quanto cenas que não seriam adequadas para o público do teatro, como batalhas 

sangrentas, sexo etc.). Seria considerado prudente apenas se dirigir a pessoas totalmente 

estranhas, de maneira estritamente necessária, e mesmo sem criar maiores inconvenientes.  

Noutra ocasião, também no metrô, uma mulher me pediu para bater uma foto da capa 

do livro que eu estava lendo. Posicionei o livro para que ela tivesse um bom ângulo e me 

perguntou se o livro era bom, o que eu respondi afirmativamente, “ele é ótimo”. Voltei a ler e 

não trocamos mais palavras durante a sua permanência ao meu lado. Se um completo estranho 

que se dirija a alguém e faz uma pergunta, uma observação estranha ou desconcertante a seu 

interlocutor, este o receberia com desconfiança e perplexidade. Pois quem faz observações 

que rompe o véu da neutralidade e “indiferença respeitosa” e que releva detalhes e aspectos 

sobre assuntos muitos delicados (quem descreve nuances constrangedoras e “hiper-realistas”) 

está parcialmente associado a quem fala despropositadamente, sendo passível de censura é de 

imputação de desajuste social. 

Da mesma forma que a falta de respeito às regras de monitoramento corporal são 

indícios de doença mental (ou pelo menos imputação de doença mental), não menos distante 

disso é o falante obsceno, tal como descrevemos aqui. Sua incapacidade de selecionar, dentre 

as inúmeras possibilidades de construção linguística, um discurso mais impessoal, dirigido às 

demandas atuais do contexto (sem divagações estranhas), não-agressivo, não-obsceno, 

transmite às pessoas um desacordo aos cânones convencionais do cotidiano. Desta forma, o 
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descontrole linguístico seria semelhante ao descontrole comportamental presente nos doentes 

mentais descritos por Goffman. 

A sinceridade possui usos restritos, como já falamos, mas é possível observar que 

certas atividades artísticas sobrevivem exatamente em razão da escassez de sinceridade no 

mundo. É interessante notar que certas falas humoristas são assemelhadas às falas 

inapropriadas de pessoas que não consideram adequadamente certos os protocolos sociais, 

que basicamente as desaconselham a tecerem críticas que apontam os defeitos alheios, como 

também a moderar o uso do sarcasmo, além de também, a depender das estruturas de poder 

existentes na sociedade, eleger o que pode ou não ser dito e para quem. A diferença é 

essencialmente que o humorista sabe o que está contrariando ou os elementos sociocognitivos 

que temporariamente suspende quando faz seu humor, apesar de às vezes exagerar na dose de 

irreverência, causando-lhe um nível de reprovação social em alguns casos. Mas quem fala 

inapropriadamente não consegue fazer tal distinção entre um dito chistoso e suas declarações 

explícitas, desprovidas de leveza, soando mais como ingenuidade, despropósito, agressividade 

gratuita, o que se associa à noção de ausência de inteligência social, se não algo pior, como 

debilidade mental.  

Há que se notar que grande parte do material humorístico – seja o produzido no 

cotidiano seja o produzido profissionalmente – advém do que normalmente é omitido no 

mundo real, que os personagens de comédia não hesitam em, cinicamente, proferir e 

comentar, para causar constrangimentos nos seus parceiros de cena. Há que se notar que a 

matéria-prima da arte do humor, diferentemente de outras manifestações ficcionais, não se 

baseia em cenários delirantes com seres e segredos ocultos, típicos da literatura fantástica. Os 

humoristas se alimentam, simplesmente, do que é continuamente censurado ou censurável 

quando o módulo “insinceridade social” está acionado e precisa ser acatado; eles dão vazão à 

sinceridade que normalmente é reprimida. O elemento humorístico acrescentado às fórmulas 

linguísticas é a busca pela invenção verbal, a fim de fazer metáforas e comparações 

exageradas, tendo em vista certos objetivos estéticos – exatamente aquilo que Jürgen 

Schmieder negava que fosse a sinceridade autêntica. 

Assim, algumas modalidades de piadas e ditos humorísticos são, de certa forma, 

produzidos sobre “tabus linguísticos”: comentários que dificilmente se fariam no mundo real 

sobre os tipos sociais que são representados nas piadas. Basta observar que as comédias são 

compostas de falas que fazem observações e críticas que normalmente as pessoas não 

sentiriam a liberdade necessária para fazer no mundo real – pelo menos não na mesma 
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intensidade e acidez semântica. Desta forma, o humor é um dos espaços sociais que rasgam o 

manto da insinceridade e simulações cotidianas, pois, ao resgatar tipos sociais dos mais 

diversos e lhes pôr em dinâmicas constrangedoras, cria-se a comicidade exatamente porque os 

diálogos são criados a partir da matéria-prima do que é cotidianamente reprimido, 

enriquecidos com ironias e sarcasmos a granel. Este tipo de humor nasce, portanto, da 

“implosão da insinceridade cotidiana”, ao explorar a sinceridade crua, que não raro descamba 

para a agressividade estética.  

Fazer observações explícitas sobre assuntos delicados para certos públicos é sinal de 

descontrole psíquico e falta de observância às regras sociais de convívio e etiqueta, tal como 

ocorre para crianças pequenas (que ainda não aprenderam os limites sociais para se fazer tais 

observações) e aos doentes mentais, torna-se evidente que o cotidiano está repleto de 

omissões de juízos de todos os tipos. Como se busca evitar conflitos desnecessários e não 

magoar os sentimentos alheios, as pessoas estão sistematicamente, nas relações sociais, 

envoltas em insinceridade. Desta forma, a mentira, os disfarces e as suspensões dos juízos são 

a base das interações sociais.  

Por essas razões, é conceitualmente complicado falar que a mentira – em sentido 

amplo – é uma forma de “desvio”, porque sua onipresença não nos permite enquadrá-la numa 

exceção do uso da linguagem, mas, pelo contrário, numa dimensão corriqueira dela. 

Lembremos que a linguagem do cotidiano é vaga, “prática”, no sentido de não exigir 

formalizações exaustivas para ser produzida, tal como deve ocorrer no texto científico. 

Quando há vagueza, há espaço para mal-entendidos, duplos sentidos, omissões e mentiras. 

Isto pode acontecer intencionalmente ou por imperícia dos falantes. Neste último caso, tal 

como qualquer habilidade, varia entre as pessoas; cada um tem um modo de pôr em palavras 

suas intenções. Isso é o habitus linguístico particular, a condição pessoal de se incorporar a 

linguagem e produzir sentenças para os contextos aos quais é capaz de responder 

adequadamente, conhecendo os limites e regras sociais tácitas dos contextos. 

Fala-se sobre a mentira como se sua aplicação fosse um vício, apesar de ser 

incentivado, e, por inferência, o seu oposto como se fosse uma virtude baseada em princípios 

morais universais. Porém, a realidade social, devido às suas múltiplas camadas e esferas de 

valor, não é também simples ao ponto de se resolver pela via dicotômica. Contrariamente ao 

entendimento comum, a sinceridade, apesar de parecer uma virtude atemporal, pode causar 

muitos problemas. Um deles, e o mais notável, é declararmos francamente o que pensamos 

sobre o comportamento desagradável de um conhecido, que, apesar dos indícios públicos, não 
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julga a si mesmo desagradável como tal. Fatalmente, ele não só se irritará conosco, como 

também negará que haja algum problema com ele; encararia tal gesto de sinceridade mais 

como um impropério do que uma observação baseada em noções sociais que poderiam 

aprimorar sua imagem pública. Esse é um exemplo ilustrativo de como dizer o que se pensa 

para alguém que não mostra disposição para considerar e refletir sobre o julgamento alheio 

pode ser danoso, pois é comum que todos tenham de si mesmos um alto conceito; e quem 

insistir em tecer críticas que se julguem impertinentes e obscenas poderá conseguir o 

isolamento social (desenvolveremos isso melhor no tópico sobre o autoengano). 

Após aquelas considerações sobre a mentira socializadora, que são as falas insinceras 

do dia a dia, é preciso avançar na discussão sobre as maneiras de com as mentiras se realizam 

empiricamente. Instar alguém a adotar uma crença falsa não ocorre apenas por meio da 

declaração explícita de um discurso que o falante crer que seja tomado como verdadeiro. 

Claramente, para se ter uma compreensão mais delineada da mentira é preciso 

primordialmente alguém ter a intenção de enganar uma vítima através de um ardil eficiente 

para isso. Há tipologias de como as mentiras buscam captar a estratégia usada para que o 

interlocutor adote uma crença falsa. Luigi Anolli propõe uma tipologia ao agrupar os tipos 

mais comuns de mentiras.  

 

Omissão: não fornecer ao interlocutor as informações necessárias a seus 

objetivos. É o caso da reticência e do silêncio, deixando que o outro se 

engane (por exemplo, não contar ao eventual parceiro que se é portador de 

doença venérea). 

Ocultamento: ocultar informações importantes, fornecendo ao parceiro 

dados verdadeiros, porém divergentes, que nada têm a ver ou são 

secundários, a fim de fazê-lo acreditar em fatos falsos (por exemplo, para 

evitar que o marido descubra sua traição, além de ocultar o fato, a mulher 

ainda acrescenta uma série de informações sobre as lojas que afirma ter 

visitado para comprar determinado creme de beleza noturno. 

Falsificação: comunicar deliberadamente ao destinatário informações que 

sabe serem falsas. É o clássico exemplo da mentira. 

Mascaramento: fornecer ao interlocutor conhecimentos falsos para esconder 

dele os verdadeiros. Neste caso, os conhecimentos falsos são ditos para 

encobrir os verdadeiros. 

Confirmação falsa: confirmar intencionalmente um conhecimento do 

interlocutor que se sabe falso. (ANOLLI, 2004, p.30) 

 

O que há de comum em todos eles é que alguém sempre está induzindo outro a 

alimentar uma crença falsa sobre sua realidade. O que muda em cada tipo é o procedimento 

que foi usado para que essa crença equivocada se instale. Quer que a informação verdadeira, 

aquele que o mentiroso tem conhecimento, não chegue ao seu interlocutor. Heuristicamente, 
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tal divisão é muito útil para saber que os meios para mentir obedecem a certos princípios de 

ajuste do comportamento do mentiroso. São como pequenas ferramentas cognitivas que são 

usadas para auxiliar no processo da falsificação da realidade.  

Na omissão, o mundo social e dos fatos subjetivamente relevantes continua o mesmo, 

desde que a vítima não entre em contato com as informações que tem o poder de transformar 

uma parte importante de sua vida ou de seu entendimento sobre algum assunto que lhe seja 

relevante. É assim também que se faz com que as representações mentais sobre a realidade 

continuem funcionando normalmente. É preciso perceber que é possível que a vítima de uma 

omissão nunca entre em contato com as informações que lhe escondem. Como lhe é 

virtualmente intangível tais informações subjetivamente relevantes, não havendo, portanto, 

razão de desconfiar de que algo importante poderia modificar sua relação com o mundo, a 

vítima permanecerá com a mesma versão do mundo de sempre, até que em algum momento 

ocorra ou lhe revelem as informações potencialmente bombásticas.  

Há autores que consideram que isso não é mentir, porque não houve um processo ativo 

de engendramento de uma crença falsa em uma vítima. Porém, se há um compromisso 

explícito de que certas informações seriam cruciais para a integridade da relação e não são 

reveladas, havendo uma quebra de acordo entre pessoas que teriam uma relação de confiança 

mútua, seria difícil não fazer a equivalência de uma omissão a uma mentira: mentir por meio 

do silêncio. Nestes casos, também se poderia subdividir a mentira por omissão quanto ao 

executante: uma coisa é omitir uma informação sobre atos de terceiros, outra e omitir uma 

informação sobre os próprios atos e\ou comportamento. No primeiro caso, a omissão pode 

funcionar como um meio de preservar alguém de alguma informação desagradável, podendo 

este tipo de mentiroso reivindicar para si o status de quem não interfere em assuntos alheios, 

evitando adicionamento de ser o portador de uma má notícia, salvo os casos de acordos 

prévios nos quais estejam previstos que informações relevantes devem ser expressamente 

declaradas. No segundo caso, quando a omissão ocorrer com o objetivo de preservar sua 

imagem social, o caso é mais gravoso, pois se a omissão for descoberta haverá pouca 

indulgência por parte da vítima, que pode se sentir absolutamente traída, tal como se lhe 

tivesse contando expressamente alguma mentira.  

A diferença sociocognitiva mais marcante entre a mentira ativa – que se conta uma 

história – e a omissão é que a primeira exige que se ponha em movimento o arsenal de vultos 

da imaginação para que se consiga justificar ou dissuadir a vítima de que algo esteja errado. Já 

a omissão é apenas uma inibição do conhecimento que não se pode ou não se quer revelar. Ou 
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seja, a mais comum forma de mentira é a omissiva, que se assemelha à discussão inicial sobre 

a insinceridade cotidiana que ocorre, em grande parte, por omissão. 

No ocultamento, não se quer revelar informações que seriam cruciais para alguém 

que, a partir das informações corretas, agiria de maneira diferente, e talvez até oposta, uma 

vez que se tratava de assunto de seu interesse. A ignorância de tais fatos e ideias etc. 

funcionam como o meio de se fazer o objetivo do mentiroso prosperar, pois ela possibilita que 

informações relevantes nunca se tornem conhecidas. São os casos nos quais o mentiroso conta 

uma parte da história, mas não entra em detalhes que revelariam a informação a ser escondida. 

É comum nesses casos ocorrer aquilo que se chama de “desconversar”: mudar de assunto de 

maneira conveniente para eliminar quaisquer desconfianças que a vítima possa ter sobre 

algum tópico específico. No ocultamento, não é preciso mentir explicitamente, bastando 

apenas dar informações verdadeiras, mas que estão disfarçando a informação importante. 

Então, quando alguém responde algo que não contempla inteiramente o que se pede, por meio 

de respostas que tangencie ou surjam do assunto, tem-se um exemplo de ocultamento. Ainda 

se pode acrescentar que o mentiroso age por meio de tagarelice hipnótica, a fim de fazer 

afastar do campo discursivo o ímpeto de quem, desconfiado, busca informações relevantes 

para assim rever suas crenças sobre o mundo exterior. 

Na falsificação ocorre o tipo que dá vazão à criatividade, pois envolve criar versões 

alternativas da realidade, contrariando visões anteriores ou mesmo preenchendo lacunas onde 

exista simplesmente a ausência de conhecimento sobre fatos e entendimentos. Informações 

inverídicas são transmitidas, a fim de criar nossas representações da realidade, provocando 

uma reação na vítima, que passa a agir de acordo com essa nova informação, reformulando e 

revogando os entendimentos e crenças que possuía anteriormente. A mentira, como já foi 

exaustivamente discutida neste trabalho, é uma forma de modificar o comportamento ou as 

representações mentais de alguém, induzindo-o a agir ou se posicionar diferentemente do que 

agiria se estivesse a par das informações ou intenções reais de seu interlocutor. Como todas as 

pessoas têm sua própria versão da realidade, que lhe serve de base para agir no mundo, uma 

maneira de modificar essa ação é através da modificação dessa versão do mundo; criar uma 

ficção na mente de alguém que acreditando na narrativa que lhe contam reajusta suas ações a 

partir dessa nova versão.  

Ainda buscando um aprofundamento sobre a análise das mentiras, no presente caso 

que trata do tipo fundamental de mentira, que é a construção e instilação ativa de crenças 

falsas em alguém, é possível ainda desdobrar o atual entendimento; é possível que nestes 
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casos, basicamente duas possibilidades surjam: a crença falsa é instalada do conflito entre o 

que a vítima sabia e as afirmações novas que acabara de receber de alguém. Neste caso, nota-

se que para alguém se tornar uma vítima e ser levada a erro, é preciso que o eventual 

mentiroso tenha não apenas a habilidade de criar uma história fictícia, mas também fazê-la 

crível ao ponto de demover a vítima de suas crenças anteriores sobre a matéria em debate.  

Há, portanto, uma substituição de uma crença por outra (mesmo que a antiga crença 

não fosse subjetivamente tão vigorosa para a vítima). Se há um conflito entre o que se sabia 

ou se acreditava ser verdadeiro e o que seu interlocutor lhe revela, isso causará um choque 

entre as convicções pessoais e o peso relativo da vontade de acreditar em seu interlocutor, o 

que supõe disposição para confiar nas palavras deste último. Em todo caso, como iremos 

propor oportunamente, além da força lógica da afirmatividade da linguagem e o viés da 

verdade, soma-se a isso os conteúdos emocionais do diálogo e os recursos persuasivos que o 

mentiroso que fabrica histórias possui.  

No mascaramento, nota-se que encobrir e forjar provas, e depois negar em 

depoimentos que algo esteja errado, é uma mentira que se realiza muitas vezes por meios 

técnicos; o uso de procedimentos químicos, por exemplo, que consiga apagar os indícios de 

que alguma coisa suspeita aconteceu ali. Então, falsificar documentos, de um modo geral, se 

enquadra nesse subtipo. Em um contexto criminoso, será mais conveniente falar de 

“documentos falsificados”. É o típico caso do desvio da atenção que oblitera a possibilidade 

de ter acesso aos conhecimentos verdadeiros. O mascaramento soa mais como um 

complemento da falsificação, somente se distinguindo pelo fato de que, em termos ideais, a 

falsificação procura criar uma história sem encobrir outra: ela é “autorreferencial”. Para o 

mascaramento, o mais importante é criar uma história para que não seja descoberto. Além 

disso, e de maneira bastante intuitiva, temos as desculpas: histórias criadas para servir de 

álibis, a fim de fazer desacreditar da primeira versão dos fatos.  Então, tão ou mais importante 

do que fazer crer em algo é dissuadir a vítima de sua crença anterior. O mascaramento 

também diz respeito às informações que se quer indiretamente transmitir por meio de 

disfarces, como roupas, itens e signos que denotam alguma condição social ou estilo de vida 

reconhecível, para assim induzir a imaginação de quem entre em contato com tais elementos, 

que o fará construir uma representação sobre a pessoa que traja tais signos. Desta forma, trata-

se de uma habilidade especial que crie um momento de soar como uma revelação: “você 

acredita que é X, mas na verdade é Y”. 
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Na confirmação falsa, o mentiroso nem precisa se esforçar para contar uma boa 

história ou ter um álibi convincente, pois a vítima já oferece a oportunidade de se enganar a 

partir de sua própria versão dos fatos. Não há dispêndio de energia criativa nesse caso. O que 

ocorre aqui é que uma crença que alguém já tinha é reforçada por outra pessoa, o que é um 

efeito de “chancela social”: as crenças que temos sobre fatos do mundo se tornam mais 

sólidas quando elas são corroboradas por outras pessoas. Para uma confirmação falsa se 

concretizar, cabe ao mentiroso apenas saber que o enunciado de seu interlocutor é falso, para 

que haja o meio necessário para que a crença falsa se instale. O engodo nasce da crença prévia 

em um enunciado falso que se confirma no meio social, o que, de certa forma, acaba 

reduzindo a imputação de responsabilidade do mentiroso, que retrospectivamente pode alegar 

que também estava enganado sobre a veracidade da informação a qual corroborou como 

verdadeira.   

É imperativo notar que essa divisão proposta por Luigi Anolli serve para todos os tipos 

de discursos falsos, o que inclui as insinceridades, mentiras sociais, mentiras egoístas e as 

mentiras contadas por vigaristas. Como todas essas modalidades têm em comum o fato de que 

haja alguma coisa que não está em consonância perfeita entre o que se diz e o que se pensa e 

se sente intimamente, essa tipologia proposta por Anolli serve como demonstrações de como 

as crenças equivocadas são implantadas ou permanecem inalteradas nas mentes de suas 

vítimas. Quem mente, quando não é pelo puro deleite de mentir, espera obter alguma 

vantagem com a falsidade que acaba de enxertar na cabeça de alguém.  

É certo que contar mentiras não é uma ação apenas de pessoas adultas que têm o 

controle consciente de suas atividades mentais, pois sabemos que mesmo as crianças muito 

pequenas já mentem. O que ocorre no mundo adulto é um aprimoramento dos ardis 

empregados para obtenção de sucesso na empreitada mentirosa, quanto aos motivos que 

fazem alguém mentir, pois à medida que o indivíduo se socializa e percebe que precisa lidar 

com o conflito oriundo do choque de seus interesses com o interesse das demais pessoas terá 

que negociar frente aos outros. A partir daí, as mentiras se tornam cada vez mais constructos 

elaborados, por meio de intuições munidas de recursos cognitivos diversos que possibilitam 

alcançar discursivamente esses objetivos. Fora os casos patológicos, mentir é um ato de 

racionalidade, pois quem mente tem um objetivo em perspectiva. Mesmo aqueles que mentem 

por hábito, estão pressupondo parâmetros racionais que nascem da acumulação de estratégias 

e construções semânticas que soem críveis para seus eventuais interlocutores.  
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A racionalidade da ação diz respeito, portanto, à reserva que o mentiroso tem que ter 

para agir estrategicamente, a fim de não ser desmascarado. A racionalidade é justamente saber 

que determinados parâmetros sociocognitivos precisam ser respeitados, dado o envolvimento 

prático com as dinâmicas sociais. Quando a mentira beneficia alguém é possível destacar que 

a racionalidade da estratégia se destina aos serviços da afetividade e da moralidade. Em razão 

disso, torna-se viável mobilizar a tipologia clássica de Max Weber (2000) sobre os tipos de 

ação social: 

Ação social que diz respeito a fins. Neste caso, uma mentira contada visando um fim 

desejado é a forma mais básica de como se usa a linguagem de maneira estratégica. Em geral, 

as mentiras acabam sendo meios para obter fins. Este caso é o mentiroso que age para 

manipular e obter benefícios materiais e imateriais, para evitar punições ou agressões físicas 

(“Não fui eu quem fez isso”/ “A polícia já está chegando aqui”); resguardar-se de situações 

embaraçosas (“O pneu do carro furou, por isso cheguei atrasado”); ou penosas (Diga que não 

estou em casa!”); ou apenas para obter admiração social (“Falo dez línguas e estudei em 

Harvard”). 

Ação social que diz respeito a valores. Neste caso, mentir para obter um bem social 

maior, como pode ocorrer nos casos em que um político, não tendo alternativa de convencer 

sua audiência da necessidade da ampla pertinência social de suas ideias e projetos, mente para 

obter apoio abrangente. Haverá casos também que a mentira estará baseada nas convicções 

morais mais arraigadas, quando ocorre de mentir ao público para a “defesa da segurança 

nacional”. Nestes casos, quando a mentira é motivada para encobrir ou negar fatos, cuja 

ciência considera ser prejudicial para seu público, há, de certa forma, uma preocupação com a 

preservação de interesses difusos de seu público, considerando que nesses casos a verdade 

seria imensamente mais prejudicial do que a mentira, que seria um bem maior.  

Ação tradicional. Dada pelo costume, não há necessidade de refletir sobre sua 

pertinência ou consequência. Mentiras tradicionais seriam aquelas que não se questiona ou há 

um momento de reflexão sobre o cabimento do uso de mentiras. São as mentiras pró-sociais e 

as deferências cotidianas em geral, que somente em momentos de crise pessoal é que o agente 

poderia de deparar com sua artificialidade intrínseca, motivado por padrões interativos 

herdados e assimilados para possibilitar o convívio social, como certas mentiras que todos os 

pais contam aos filhos para os preservar de perigos. 

Ação afetiva. São as mentiras de cunho pessoal que são produzidas no interior de 

relacionamento íntimo, como o encorajamento para as pessoas que se sentem rejeitados, 
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incapazes de realizar alguma tarefa ou estejam doentes etc. Tal como ocorre nos casos de 

relacionamentos afetivos, que se evita ou se nega certas críticas sobre a condição física ou 

moral de seu objeto de afeto, a mentira do tipo afetiva assume o traço maior de 

condescendência e acolhimento. 

Todas elas são as motivações mais convencionais das quais as pessoas partem para 

falar algo que não correspondem ao que elas sabem e sentem, a fim de induzir alguém a um 

entendimento ou comportamento diverso. Averiguando os propósitos a partir dos quais as 

pessoas consideram legítimo ou necessário mentir, torna-se mais visível como sua aplicação 

não se reduz ao que comumente se pensa sobre os mentirosos: simplesmente manipuladores 

emocionalmente insensíveis e moralmente condenáveis. Nos usos sociais há uma clara 

motivação para beneficiar o próprio mentiroso, como também usos que abrangem e 

beneficiam um número maior de pessoas. Além disso, afora os casos já descritos de 

insinceridades cotidianas, que de modo mais abrangente torna a ausência de transparência no 

discurso algo socialmente benéfico, as mentiras em geral obedecem a uma gradação que as 

torna, em um extremo do polo, em totalmente desculpáveis até o outro extremo do polo, que 

seriam totalmente reprováveis, revelando a carga moralizante que recobre os discursos que 

induzem às pessoas a crer em algo diverso do que seu interlocutor efetivamente crê.  

Até o momento, foi formulado de que maneira a insinceridade se manifesta nas tramas 

cotidianas. Agora, a partir desse entendimento de que há mentiras mais ou menos reprováveis, 

o desafio conceitual é distinguir entre as mentiras pró-sociais e a mentira de cunho mais 

egoísta. Apesar dos dois casos extremos possuírem semelhanças evidentes – ambos dão conta 

daquilo que o falante tem como falso e que comunica ao seu interlocutor para crer 

diversamente nos fatos que podem ser constatáveis. Cada tipo de mentira possui uma carga 

simbólica própria. A proposta aqui é delimitar uma forma de se perceber o fenômeno da 

mentira como algo mais complexo do que apenas um desvio moral, o que implica em revelar 

sua recepção social. 

Dessa forma, é possível observar que uma parte das mentiras é usada apenas para 

evitar situações que podem ser emocionalmente desagradáveis e desgastantes, não aferindo 

lucro algum do ponto de vista monetário, como as desculpas usadas quando se chega atrasado 

ao trabalho ou para evitar um telefonema desagradável. Elas apenas querem preservar sua 

imagem social, evitando que as pessoas possam criar representações negativas que as façam 

vulneráveis a situações futuras. A mentira contada para ser admirado é também um sinal de 

como as pessoas podem estar constantemente preocupadas com o efeito psicológico que elas 
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causam ou podem causar aos outros. É certo que essas mentiras não são de elevada 

reprovação moral, mas, apesar disso, elas deixam seus interlocutores desconfortáveis, pois 

sempre haverá um indício de que tal pessoa não é completamente confiável.  

Após sabermos que há vários tipos de mentira e de motivações para seu uso, é 

necessário agora fazer algumas considerações conceituais, a fim de traçar o efeito social que 

as mentiras provocam. O ponto fundamental para a realização de uma distinção 

sociologicamente válida é o efeito que essas mentiras causam nas pessoas, não do ponto 

performativo, mas do ponto de moral. Quando as mentiras são descobertas pelo seu público 

ou destinatário interessado, as reações podem ser as mais diversas, como a simples 

indiferença, ou mesmo aceitação, no caso de mentiras pró-sociais, como as gentilezas. 

Quando o interlocutor se sente ofendido, a mentira pode até mesmo desencadear uma ira 

explosiva. Apesar de disseminadas, as mentiras podem ser bem recebidas em alguns casos e 

severamente censuradas em outros, havendo, portanto, um grau de tolerância flutuante sobre o 

que as pessoas consideram lícito ou ilícito sobre as falsidades.  

Para se delinear o que faz as mentiras se revestirem de valorações tão diametralmente 

opostas, é preciso saber o que as fazem condenáveis em geral. A resposta para isso diz 

respeito a um sentimento moral que repousa na própria natureza colaborativa das relações 

sociais. Há uma espécie de “senso de equidade” na rejeição da mentira. Uma vez que a 

realidade é sempre uma realidade pessoal que possui marcas dos conhecimentos que as 

pessoas transmitem em si, as relações sociais são dinâmicas que as pessoas constroem umas 

com as outras. Essas dinâmicas são possíveis através da linguagem, com todos os seus 

problemas e precariedades, e que é investida de elementos psicológicos, mas do que 

normalmente se entende por “confiança”.  

É a crença, nunca totalmente garantida, de que o que as pessoas compartilham as 

vinculam em temos de compromisso com a sinceridade. É uma expectativa de que o senso de 

mundo que um indivíduo nutre é um senso que outras pessoas também compartilham com ele. 

É o próprio sentimento íntimo de que ele estabelece uma conexão com o mundo. Como esta 

conexão obrigatoriamente ocorre pelos sentidos e pela linguagem, a confiança tácita que as 

pessoas depositam na linguagem, apesar dos problemas estruturais já discutidos, é o que lhes 

dá o senso de realidade, o contato com o mundo social exterior. Assim, quando alguém de seu 

círculo social mais próximo mente, é como se, de certa forma, houvesse uma agressão a esse 

mundo compartilhando, cuja frustração virá associada com os sentimentos de alheamento da 

realidade. Então, como a linguagem funciona colaborativamente, a mentira, especialmente 



66 
 

aquela de cunho egoística, que tem como pressuposto a quebra de confiança, degrada o 

mundo compartilhado.  

Como as relações sociais dependem dessa colaboração sociocognitiva e até mesmo 

existencial (sem mim o outro não existe socialmente), tudo aquilo que manifeste algum tipo 

de agressão a essa cumplicidade tácita fere os sentimentos da pessoa enganada. Os encontros 

sociais amistosos são construídos através da expectativa de uma reciprocidade equilibrada, o 

que não se permite que haja manipulação de nenhuma das partes. As pessoas não querem ser 

manipuladas em seu prejuízo pecuniário, moral ou de outra ordem. Isso quer dizer que há 

contextos sociais onde a sinceridade das relações ou a ausência de manipulação para proveito 

egoísta é uma expectativa social. Nos encontros sociais espera-se que nosso interlocutor nos 

proporcione algum incremento emocional, alguma alegria. A satisfação do compartilhamento 

de ideias e recursos é o que faz aumentar o entusiasmo de viver. Deste modo, a mentira 

nascida da quebra de confiança seria uma espécie de antagonista às expectativas sociais 

fundamentais.  

A expectativa de reciprocidade cria o indivíduo que exige que o outro o trate da 

mesma forma como ele o trata. Quando alguém é descoberto mentindo é como se contrariasse 

normas de convivência nas quais ninguém pode se pôr em um patamar superior às outras 

pessoas, uma vez que depende simbolicamente delas. É como se todos fossem iguais em 

termos de equivalência moral, exigindo-se que não haja ações e práticas ocultas – em 

completo ou parcial desacordo com o pactuado com o seu interlocutor – que fariam a primeira 

pessoa considerada perder essa equivalência moral.  

Nota-se que esse sentimento de desagregação social é provável para os casos de 

mentiras contadas com fins manipulatórios, e sobre assuntos que as partes consideram 

importantes e centrais para a continuidade da relação social. Inversamente, seria estranho um 

anfitrião ficar magoado com um elogio de um convidado à sua comida, mesmo que este 

último tenha considerado o prato de baixa qualidade, pois assim se preserva essa relação 

social, pois isso acaba representando a estima especial que se tem pelo anfitrião. Uma mentira 

cortês, como elogiar a comida feita por alguém, não quebra essa equivalência moral nem 

degrada a relação social. 

Por outro lado, torna-se socialmente impossível “condenar” um inimigo ou desafeto 

por ter mentido para nós. Dado que não há relação de reciprocidade e deferência, estando as 

partes em total desequilíbrio moral, é algo perfeitamente previsível que se use de todas as 

artimanhas para tirar algum proveito de um desafeto, se assim for almejado.  
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Portanto, é possível ter um vislumbre de como certas mentiras são aceitáveis e outras 

são condenáveis: mentir sobre a qualidade da comida proporciona um novo vigor ao laço 

social, e uma mentira que o manipule para assim tirar alguma vantagem dele gera o 

afrouxamento deste laço. Nessa encruzilhada onde algo que é espontaneamente condenado 

pode ser perfeitamente aceitável em alguns casos, é possível detectar um critério que demarca 

a passagem de um polo a outro desse continuum. Antes dos engodos em geral serem um fato, 

é sabido que eles estão presentes na natureza de diversas formas. Tratando-se de um 

fenômeno humano, não é de surpreender que o critério mais estritamente sociológico 

contemple um aspecto moral dessas práticas enganadoras.  

Dessa forma, quando alguém produz algum discurso em que há algum resquício de 

uma falta de sintonia entre o que se diz e o que se sabe ou sente intimamente, é possível medir 

idealmente a posição que ele ocupa na escala de moralidade (seu nível de censura ou 

reprovabilidade social), como também o direcionamento social que motiva a mentira.    

 

 
Figura 01 – diagrama de distribuição dos tipos básicos de mentira e seu grau de legitimidade 

social. 

Fonte: produção do autor. 
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Assim, através desse cruzamento de vetores é possível perceber como as mentiras 

podem ser percebidas como produto do encontro de sua valorização moral em dois sentidos: o 

grau de antagonismo ao social, que pode variar entre uma mentira absolutamente voltada para 

o bem estar social ou de um indivíduo em particular, ou resultar no mal estar social ou de um 

indivíduo considerado. No caso de uma mentira para se proteger de um atacante, não caberia 

indagar se seria justificável, pois neste caso é totalmente legítimo o direito de defesa. Porém, 

caso um estelionatário, por exemplo, mentir para fugir de um cerco policial que irá prendê-lo, 

sua mentira será socialmente ilegítima, pois, neste caso, já há uma ação que é previamente 

considerável, ocorrendo apenas a sucessão de ações para fazer perseverar sua empresa 

criminosa.   

O que o diagrama quer revelar é que a condenação não é automática, mas depende do 

resultado do grau de antagonismo ao social que o agente imbuiu sua ação e se as razões 

apresentadas justificariam tal antagonismo, o que, em última instância, seria exemplificado 

pelas mentiras egoístas que não pretendem ganhos materiais ou a busca por reconhecimento 

ou admiração, mas aquelas mentiras contadas que têm o fito de algo que seria quase que 

indiscutivelmente legítimo, que seria preservar sua integridade física ou de outrem que 

estivesse sofrendo grave ameaça, ou para cumprimentar pessoas no cotidiano. Por outro lado, 

mentiras condenáveis que são ao mesmo tempo pró-sociais seriam aqueles que são contadas 

com as melhores intenções altruístas (mesmo que direta ou indiretamente também beneficie o 

mentiroso), mas cujos desdobramentos se mostrem desastrosos. São os casos de mentiras que 

além de terem primordialmente manipulado as crenças alheias causam algum prejuízo 

importante. A reprovação neste caso ocorre porque o público enganado e que foi lesado pode 

considerar que o mentiroso superestimou sua capacidade de antever o resultado pretendido, o 

que também poderia soar com arrogância e, portanto, algo socialmente reprovável.  

Em todo caso, é possível questionar que a reprovabilidade da mentira é relativa ao 

contexto social mais extenso e mais próximo do mentiroso. Desta forma, uma quadrilha de 

estelionatários considerará que suas tramoias são válidas para conseguir obter lucro; porém, se 

o mesmo dispositivo for aplicado sobre ela: “ladrão que rouba ladrão”, não considerará 

aceitável o golpe que lhe foi aplicado. Isso quer dizer que quando consideramos o elemento 

“aceitável” em contraposição ao “condenável” das mentiras quer se dizer que no sentido 

social mais amplo tal mentira possui uma implicação social fundamental, que, em última 

instância, tem uma valoração mais geral e válida para a sociedade indistintamente. Por isso 

que o critério para distinguir mentiras em vertentes socialmente aceitáveis e inaceitáveis 
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precisa estar ancorado em nexos sociais significativos. Como isso variará de pessoa para 

pessoa, de um grupo para outro e de uma sociedade para outra, a solução é estabelecer um 

critério que transcenda todos os casos e idiossincrasias sociais e se chegar a algo próximo a 

um critério universal. Em razão dessa dificuldade, e ao analisar as motivações para as 

mentiras, o que se pode deduzir é que as mentiras com fins mais egoístas que atentam mais 

acintosamente contra o social são as que são mais socialmente condenadas. São as mentiras 

contadas para tirar vantagem de alguém em beneficio próprio.  

A perspectiva teórica de Émile Durkheim, que trata de instituições sociais, deixa claro 

que uma maneira de delinear o fenômeno de natureza social é através de alguma prática 

social, cuja não observância enseja algum tipo de oposição, de resistência e mesmo punição, 

que pode assumir formas diversas. Usar outra língua em português em meio a brasileiros no 

Brasil terá como consequência a impossibilidade da comunicação; o uso de moeda fora de 

circulação impossibilitará as transações comerciais. De forma semelhante, a inobservância de 

regras de convivência também trará consequências negativas diversas. É desta forma que a 

prática da mentira, além de ser um fenômeno empírico, comporta certas regulações e limites 

diante do que se considera socialmente razoável.  

Nota-se que quando alguém mente para beneficiar outra pessoa, o mentiroso poderá 

até mesmo sofrer alguma censura, mas dificilmente sentirá algum constrangimento íntimo por 

ter ajudado a um amigo, além de que seu comportamento estritamente altruísta pode ensejar 

um nível de simpatia por parte de outras pessoas. Mas em todo caso, observando as mentiras 

que são puníveis, que transgrediu algum conceito moral da sociedade, observam-se dois 

conceitos básicos: mentiras na esfera pessoal e mentiras socialmente relevantes, ao ponto de 

serem consideradas crimes (desenvolveremos a mentira como crime no terceiro capítulo). 

Portanto, é possível distinguir formas socialmente aceitas de mentiras e outras que são 

censuráveis, o que imediatamente nos remete a outra dimensão social desse fenômeno, 

levando-nos a concluir que a mentira não é um fenômeno amorfo, mas comporta formas e 

motivações que produzem consequências diversas para as pessoas e para os agrupamentos 

sociais. Desta forma, é possível aglutinar o conjunto total das mentiras em pelo menos dois 

conjuntos principais. 

Primeiramente, as mentiras do tipo “insinceridades” ou “pró-sociais”, que já foram 

anteriormente discutidas neste trabalho, são uma demonstração de como a imensa maioria das 

manifestações insinceras não é passível de punição, pois como não há uma manipulação 

estritamente egoísta, seguindo-se imediatamente a uma extração de um benefício pecuniário, 
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mas é fruto da própria necessidade de ajuste pessoal às exigências do mundo social, onde os 

cumprimentos e elogios falsos – para não magoar os sentimentos alheios. São, portanto, 

formas ritualizadas das relações sociais. Mente-se ou omite-se para preservar a harmonia das 

relações humanas, evitando-se com isso a exteriorização de juízos e impressões que causariam 

a perda ou deterioração desses laços sociais. Mesmo sendo ações que soem afetadas, 

mecânicas, inautênticas ou mesmo falsas, não há uma punição quando se descobre que 

alguém foi insincero para não magoar os sentimentos alheios, para consolar ou querer ajudar 

uma pessoa em dificuldades.  

O outro tipo de mentira, que chamaremos aqui de mentira egoísta, é aquela que mais 

estritamente pretende criar uma fantasia na mente de alguém ou de um grupo mais amplo de 

pessoas, a fim de lhes tirar algum benefício, seja pecuniário ou simbólico. Nota-se que se as 

pessoas estivessem convencidas que foram enganadas ou manipuladas, reagiriam 

negativamente a quem agora é considerado mentiroso. Haverá uma censura à sua conduta, 

pois as pessoas, ao se sentirem manipuladas, e assim vulneráveis aos desígnios do mentiroso, 

julgarão que ele possui um poder ofensivo ao equilíbrio moral das relações sociais de que 

participa. Analogicamente às insinceridades, é possível que se considere que, apesar de tudo, 

as mentiras egoístas podem servir para dar consistência às relações sociais, mas mesmo assim 

não deixam de ser censuráveis em algum nível importante. Mesmo que, por exemplo, em um 

nível mais socialmente abrangente, uma geração que viveu sob uma mentira politicamente 

relevante não chega a censurar a mentira, pois sempre será possível, a posteriori, condená-la 

por outras pessoas e pelas gerações seguintes, caso se constate que os malefícios do mentiroso 

foram superiores aos supostos benefícios sociais que suas manobras proporcionaram.  

Assim, os critérios que foram eleitos para se distinguir uma mentira de uma 

insinceridade é que uma mentira é passível de punição, que pode variar de uma censura ou 

mesmo de punição judicial, como nos casos de crimes. Mesmo que uma “mentira altruísta” 

seja descoberta, como quando a enfermeira diz que “não vai doer nada”, e o paciente reclame 

no momento seguinte: “Mas você disse que não iria doer”, a enfermeira que mentiu não se 

sentirá constrangida por ter mentido; e, por sua vez, o paciente não permanecerá recriminando 

a enfermeira por ter mentido.  

Porém, em todo caso, o essencial nessa discussão é que há mentiras que são aceitas e 

até mesmo aplaudidas, e mentiras que são condenáveis. A partir dos referenciais teóricos da 

sociologia de Durkheim, é possível traçar contextos nos quais um enunciado que se descobre 

ser falso recebe um reconhecimento social positivo ou negativo, revelando forças sociais que 



71 
 

estruturam e chancelam desigualmente do uso que as pessoas fazem de discursos com 

conteúdos que se sabe serem falsos. Deste modo, o fenômeno social dos discursos falsos pode 

ser compreendido a partir de sua dimensão sociológica mais estrita, o que significa dizer que 

não se trata apenas de analisar seus princípios e efeitos puramente cognitivos (os tipos 

propostos por Anolli), mas também seus princípios e regulações sociais.  

Então, tendo em vista essas considerações, é mister que se definam os fenômenos dos 

discursos falsos, a partir dos paramentos científicos já abordados. Deste modo, a insinceridade 

ou mentira pró-social seria toda forma de se dirigir ao próximo, de maneira a comunicar, 

mentir ou omitir juízos sobre ele ou sobre os seus assuntos de interesse, a fim de preservá-lo, 

de não ferir seus sentimentos e assim manter uma boa relação com ele, ou assim procedendo 

para animá-lo ou consolá-lo; mesmo que posteriormente tais juízos ou omissões se revelem 

mentirosos, não é passível de punição. 

Por sua vez, a mentira é toda forma de negligenciar ou ocultar o que se tem por 

verdadeiro, de maneira ativa ou omissiva, a fim de produzir um efeito em alguém (ação, 

inação, ou representação mental) capaz de trazer algum benefício para si, que é passível de 

alguma censura, recriminação ou punição, em caso de seu desmascaramento.  

O que se quis formular no tópico sobre a distinção entre a insinceridade e a mentira é a 

questão de duas atividades que podem ser independentes uma da outra se sobreporem, pois, 

como já foi afirmado, há uma gradação e recombinações empíricas entre os dois extremos. 

Deste modo, é certo que um vigarista mobilizará vários e simultâneos elementos ao mesmo 

tempo para poder realizar um golpe: será cordial (insincero), mobilizará as falas rituais, 

ocultará informações, dará informações falsas. Todo o seu movimento é como um ventríloquo 

que puxa os cordéis certos, com a intensidade adequada, para soar o mais verossímil possível. 

Numa interação qualquer, é certo que todos os tipos de mentiras e insinceridades podem se 

alternar indefinidamente. Todo mundo mente; e mente usando suas diversas modalidades e 

subtipos.  

 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DA MENTE  

 

 

Foi proposto que são os pais que incentivam os filhos para que sejam insinceros como 

condição para a socialização destes. Ou seja, o tipo de mentira aqui tem um viés pró-social 
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mais acentuado, pois se trata de um condicionamento social para criar um indivíduo 

socialmente competente. Como uma modalidade mais branda da mentira, ser “educado” é ser 

insincero – algo que os pais ajudam os filhos a se habituarem. Porém, quando a mentira não é 

incentivada pelos pais, mas uma descoberta subjetiva, algo diferente acontece, fazendo com 

que tal modalidade de manipulação do falso não se confunda totalmente com a insinceridade 

com fins sociais. Para se entender essa especificidade é preciso saber que a sociogênese da 

insinceridade é realizada por meio dos pais, como já foi mencionado, pois são eles que 

querem que seus filhos se tornem membros da sociedade, mesmo que a criança ainda não 

tenha a compreensão clara do motivo que move seus pais a lhe obrigarem a cumprimentar 

diligentemente pessoas com as quais elas possuem pouca empatia. Além dessa modalidade, as 

crianças também aprendem a mentir deliberadamente, sem a necessidade de instrução formal. 

É verdade que não há, por exemplo, um “ensino ostensivo” de um pai instruindo o seu 

filho no “modo correto ou mais eficiente de mentir”. Dada a onipresença já relatada da 

mentira se embrenhando no uso regular da linguagem, é curioso que isso não aconteça: 

mesmo quando os pais “educam” seus filhos para a insinceridade, eles não o fazem com a 

intenção de que seu filho se torne um mentiroso egoísta habilidoso. Mas isso ocorre porque 

ser sociável acaba sendo um fato social, uma obrigação imposta de fora, que, nestes casos, são 

principalmente os pais ou seus cuidadores que se encarregam de promover tal instrução. 

Porém, desta forma, ao contrário da maioria dos jogos de linguagem para se treinar a “boa 

educação”, contar mentiras não parece ser algo “institucional”: tal prática se difunde de 

maneira mais sutil, como algo pré-instrucional, tal como ocorre na natureza, sem necessidade 

de instrutores formais para ensinarem uma técnica.  

No reino humano, é claro, os níveis de sofisticação são enormes. Mas a propensão de 

bebês mentirem fingindo dores que não sentem para poder obter atenção dos pais ou comidas 

inapropriadas como doces é um indício de que a matéria que compõe a mentira é algo, de 

certa forma, pré-social. Assim, a descoberta da mentira não parece ser algo que aconteça por 

meio da instrução direta dos pais, mas algo que brota do sentimento de quando a criança se 

percebe como um ser possuidor de desejos e aspirações, por assim dizer. Quando ocorre de 

suas aspirações serem contrariadas por agentes exteriores, ela pode recorrer a um artifício que 

é disfarçar seus reais desejos a fim de aumentar suas chances de realizá-lo. 

Para entender os processos sociais que levam as crianças a realizarem ações que 

denominamos de mentiras egoístas, é preciso saber como os novos integrantes de uma 

sociedade adquirem a habilidade de intuir que o comportamento alheio pode ser manipulado 
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para alcançar os objetivos desejados por elas. Isso só pode ocorrer a partir de observações e 

inferências que elas fazem por estarem imersas em um contexto social.  

A teoria da mente é a proposta empregada para investigar os passos que são dados 

para que uma criança se dê conta de que suas crenças e seu senso de individualidade não são 

exclusividade sua, mas algo que é compartilhado pelo restante da humanidade. Para os 

teóricos da teoria da mente, o que está em questão é apontar se a criança consegue deduzir 

“estados mentais” de outras pessoas. Significa dizer que para haver a possibilidade da criança 

falar mentiras é preciso que elas tenham algum nível de compreensão de que, dependendo do 

que elas falarem e fizerem, é possível modificar o comportamento de alguém, possibilitando 

que assim ela, a criança, consiga obter alguma vantagem que de outro modo não conseguiria. 

Isso pressupõe que elas consigam, de algum modo, deduzir o que os outros sabem sobre os 

fatos da realidade e assim poder contar histórias que façam as pessoas abandonarem o que 

sabem em favor do que a criança diz e assim tirar proveito disso. É a mentira clássica.  

O desdobramento ulterior da teoria da mente é a capacitação de interagir socialmente 

de maneira fluida: o que as pessoas informam ao seu interlocutor sobre si, suas crenças sobre 

fatos e ideias servirão como premissas, a partir das quais seu interlocutor terá necessariamente 

de levar em conta para poder dar continuidade à conversação, pois, do contrário, é provável 

que seja julgado como desatento ou esquecido, tendo, de certa forma, poucas habilidades 

sociais (“Mas eu não acabei de lhe dizer que estava em São Paulo na sexta-feira, e é por isso 

que você não me encontrou aqui em Brasília”).  

Como as pessoas têm crenças sobre fatos do mundo (a forma como o mundo físico se 

organiza espacialmente) e relatam ter informações sobre pessoas, lugares etc., todos esses 

dados servem também de parâmetro para dar consistência às premissas que o interlocutor terá 

que assumir para poder formular enunciados intersubjetivamente inteligíveis e inteligentes 

para seu interlocutor. Há uma expectativa de que o que é dito passe a fazer parte do repertório 

de informações daquele com quem se fala. Portanto, para ter uma “inteligência social” é 

preciso que parta desses pressupostos e assim se crie um encadeamento conversacional, no 

qual cada nova informação adquirida transforme e condicione o que será dito em seguida para 

seu interlocutor.  

A teoria da mente então é a perspectiva que investiga o nível de assimilação dessas 

informações declaradas ou deduzidas pelo comportamento de alguém, e como elas podem ser 

instrumentalizadas para arquitetar esquemas mentais capazes de criar uma relação de 

cumplicidade entre, pelo menos, duas pessoas. Uma das noções usadas por essa perspectiva é 
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a noção de “estados mentais”, como já foi dito. Com isso se quer dizer que um indivíduo 

socializado possui, por exemplo, determinadas crenças sobre as quais seriam as crenças de seu 

interlocutor sobre determinado assunto. Então, se sabemos que nosso interlocutor não sabe de 

uma informação sobre a realidade, precisamos ter isso como premissa quando formos tratar 

com ele sobre esse aspecto da realidade. Isso não se dá de maneira instantânea, pois as 

pessoas precisam desenvolver essas deduções, que tem o seu início nas práticas sociais 

infantis. É por isso que as crianças são as cobaias preferenciais para experimentos que tratem 

de questões relativas à teoria da mente. 

Mas como se dá essa estruturação cognitiva? É preciso retomar as experiências 

infantis, a fim de ter mais detalhes de como nasce o adulto plenamente capaz de interagir 

socialmente. Vejamos como essas investigações são conduzidas em crianças, pois os 

estudiosos da teoria da mente procuraram saber como se dá a gênese desse processo. 

Até 4 anos, por exemplo, as crianças são sinceras, pois não sabem conhecer 

a mentira e são sabem que podem tirar proveito dela. Isso é comprovado 

pelo teste Mean Monkey (macaco malvado), da psicologia infantil canadense 

Joan Peskin, um experimento com macaco de brinquedo e adesivos 

coloridos. Peskin pergunta à criança que adesivo ela gostaria de ganhar, 

contudo enfatiza que o macaco de brinquedo poderá depois disso escolher 

primeiro. A criança aponta sinceramente para o adesivo que ela gostaria, e o 

macaco malvado escolhe exatamente aquele. Uma criança de 3 anos fica 

profundamente decepcionada, mas não pensa em enganar o macaco na 

próxima rodada, então aponta mais uma vez e com sinceridade para seu 

adesivo preferido. O mesmo acontece, e novamente ela fica decepcionada. 

Apenas crianças a partir de 4 anos reconhecem o truque por trás disso e 

percebem que ficarão com o adesivo legal se enganarem o macaco malvado 

– e que poderia valer a pena para elas não ser sinceras. A partir dessa idade, 

as crianças conseguem mentir. Primeiro são histórias simples, depois 

fantasias cada vez mais complexas, até as mais encardidas traições. 

(SCHMIEDER, 2011, p. 221) 

 

 Nota-se que a criança percebe que se repetir a mesma declaração anterior, o macaco 

lhe roubará o prêmio; e que apenas se ela não apontar para o adesivo, forçando o macaco a 

não saber do que ela gosta, o macaco não escolherá o de sua preferência. É por meio disso 

que nasce a noção de manipulação do comportamento alheio. É uma verdadeira gênese da 

estratégia: algo capaz de modificar a percepção alheia, a fim de defender seus próprios 

interesses; ou seja, mentir para obter ganho pessoal. O experimento do macaco malvado 

explora a habilidade que as crianças podem ter de evitar que o macaco escolha o que a criança 

quer. Para isso, ela terá que “mascarar” sua real predileção, dando a entender que gosta do 

outro adesivo. Neste caso, como o comportamento do macaco será sempre o mesmo – 
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escolher o que a criança prefere – ela precisa apenas não dizer o que gosta para alcançar o seu 

objetivo.  

Se é possível interpretar os comportamentos e estados mentais uns dos outros, é crível 

que isso não seja algo que abruptamente surja nas pessoas, mas algo que tenha um 

desenvolvimento paulatino a partir do amadurecimento das capacidades cognitivas dos 

neófitos sociais. Para isso, é preciso pressupor que as outras pessoas também possuem 

crenças – elemento epistêmico – que as fazem agir ou deixar de agir de uma determinada 

maneira. O que está em jogo em uma teoria da mente é saber descrever qual é o tipo de 

informação que as crianças estão mobilizando para poderem se tornar seres sociais, e até que 

ponto as tarefas que elas realizam nos experimentos dão subsídios para se imputar a existência 

de uma teoria da mente sólida.  

Vejamos mais um experimento: 

Maxi ajuda a sua mãe a guardar as compras, coloca o seu chocolate no 

armário verde e sai da cozinha. Na sua ausência, sua mãe pega o chocolate 

para colocar um pouco na torta. Depois, ela o coloca no armário azul e sai 

para comprar ovos. Maxi retorna e quer comer seu chocolate. Nesse 

momento, o investigador pergunta à criança: “em que lugar será que o Maxi 

vai procurar o chocolate quando voltar? Por quê? (a criança capaz de atribuir 

crença falsa responderá que Maxi irá procurar seu chocolate no armário 

verde, posto que foi lá que ele o colocou). 

(...) Os resultados obtidos apontaram que nenhuma criança antes dos quatro 

anos deu respostas esperadas à tarefa. Somente por volta dos 4 ou 5 anos de 

idade a criança manifestou, com consistência, a capacidade de compreender 

elos entre crença e realidade. (SPERB & MALUF, 2008, p.16) 

 

Atribuir uma crença falsa a alguém é dar os primeiros passos para a apreensão do 

comportamento alheio, de que é preciso levar em consideração que as outras pessoas possuem 

estados mentais efetivos, tal como nós. Se a criança diz que Maxi irá ao armário verde, 

presume-se que ela sabe que Maxi não viu a mãe trocar o chocolate de lugar. Por não ter visto 

a ação da mãe, Maxi irá para onde deixou inicialmente. 

Apesar de engenhoso e de indicar materialmente como é possível a gênese do processo 

de estruturação da teoria da mente, há uma problema nesse experimento. É possível que as 

crianças não entendam a pergunta do investigador: “em que lugar será que o Maxi vai 

procurar o chocolate quando voltar?”; é possível que elas estejam confundindo desejo com 

crença falsa. Ao dar a resposta errada, a criança pode estar respondendo à tarefa do 

investigador a partir do que Maxi terá que fazer para realizar o seu desejo, e que para isso 

Maxi terá que ir ao armário azul. Com isso, a criança mistura o seu conhecimento sobre o real 

local do chocolate com o desejo de Maxi. Algo do tipo: “Como Maxi quer o chocolate, então 
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ele vai ao armário azul”, não chegando, portanto, a atribuir a crença falsa a Maxi, que o faria 

ir ao armário verde. A criança, pelo seu grau inicial de compreensão da pragmática do 

discurso pode responder que Maxi vai procurar o chocolate no local final porque é lá que ele 

está. Ou seja, como Maxi quer o chocolate, e a criança sabe que o chocolate está no armário 

azul, Maxi irá buscá-lo no armário azul. Como o experimento é fatalmente mediado pela 

linguagem, é possível que a forma como se formula a pergunta influencie em algum grau na 

forma como as crianças respondem a ela.  

 

A questão tradicional “onde Sally irá procurar a sua bola?”, (...) tem um 

efeito ambíguo, por informar, de maneira clara, a intenção inicial do 

protagonista, gerando dificuldades para a criança entender o que lhe é 

perguntado e predizer a conduta. As crianças precisam entender as questões 

feitas pelo experimentador, o que implica supor que compartilham o mundo 

de conversação com os adultos.  Para os autores, trata-se de verificar se é 

verdade que, se as crianças confiarem nos desejos (em que esses se opõem às 

crenças), elas terão pouco ou nenhum entendimento de como uma crença 

falsa pode conduzir até uma ação com um resultado indesejado.  No entanto, 

se a dificuldade envolve compartilhar o propósito do experimentador, o 

desempenho das crianças deverá ser positivo nas tarefas de crença falsa que 

não exigem a familiaridade com a fala do adulto. (SPERB & MALUF, 2008, 

p.23) 

 

Atentos a essas dificuldades conversacionais entre adultos e crianças, houve uma 

reelaboração desse experimento na busca por outros indícios que servissem como fundamento 

para a teoria que propõe que a criança está ciente de que sua resposta se baseia na percepção 

de que o personagem do experimento possui uma crença que não corresponde mais à 

realidade. Se a linguagem está ajudando significativamente a compor o entendimento da 

tarefa, facilitando ou dificultando a partir da capacidade de compreensão dos pequenos, então 

os processos de amadurecimento sociocognitivo não se dão apenas por meio de inferências 

que se faz a partir de traços físicos da realidade diretamente observada, mas que a linguagem 

participa ativamente na construção e condução de respostas adequadas à tarefa em questão. 

Por isso, é preciso que se identifique em que nível a linguagem empregada pelo investigador 

está ajudando a resolver a tarefa. A reformatação do experimento consistiu em uma sutil 

alteração que trouxe informações interessantes: 

 

[Mesmo teste, ceteris paribus] exceto no que se refere à pergunta dirigida à 

criança: “Onde Jane procurará primeiro o seu gatinho?” ou “Onde Sam 

procurará primeiro o seu cachorro?” 

(...) os resultados obtidos deram suporte à hipótese investigada. Os autores 

acreditam que o uso do termo primeiro facilitou o entendimento das 
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crianças, já que o propósito da pergunta do experimentador era determinar 

onde uma pessoa procuraria o objeto desejado, sem se preocupar se a crença 

do protagonista estava errada. A palavra primeiro permitiu que as crianças 

entendessem o propósito da tarefa, pois a forma como a pergunta foi 

formulada informava sobre a intenção do protagonista de modo mais 

explícito. (SPERB & MALUF, 2008, p.24) 

 

Então, observa-se que as crianças captaram inicialmente a intencionalidade do agente, 

como forma de predizer seu comportamento. Isso quer dizer que a linguagem participa e 

interfere na maneira como as crianças resolvem alguns problemas. Isso se assemelha ao 

mundo adulto; o jeito como se formula uma questão pode levar a resultados ou percepções de 

ângulos diferenciados, devido aos enquadramentos conceituais que certa formulação 

linguística pode sugerir a diferentes pessoas. A escolha estilística de um enunciado, por isso 

mesmo, pode levar a resultados e compreensões diferentes. Para uma parte das crianças que 

só conseguiu responder à pergunta corretamente por meio da nova forma linguística de propor 

a tarefa, isso mostra que quando não se entende bem o que o perguntador quer como resposta 

adequada do ponto de vista deste, recorre-se àquilo que é mais próximo ao que já está 

disponível como entendimento da questão: o desejo de Maxi de reencontrar o chocolate.  

Apesar de a reformulação linguística ter sido realizada para o experimento com 

crianças pequenas, também deixa claro como a intencionalidade do discurso pode, às vezes, 

fugir às pretensões de seu enunciador. Como já foi afirmado, o conteúdo ilocucionário do 

discurso pode conter diversas interpretações por parte do interlocutor, pois um certo grau de 

imprevisibilidade de seu significado e efeitos está contido na construção de uma mensagem, 

pois ela pode sugerir interpretações variadas, que apenas indiretamente se remeter ao discurso 

do enunciador, como parte da pragmática linguística já discutida. O importante em um 

diálogo é a apreensão das intenções do interlocutor, e não o que ele formalmente expressa, 

pois entre a intenção do autor e o texto pode haver uma lacuna que é preciso resolver por 

meio da tentativa de controle de seus efeitos concretos, necessitando, em muitos casos, de 

retificações e esclarecimentos, o que, no caso em tela, foi decisivo para a imputação de um 

conhecimento de que as crianças pequenas teriam estados mentais alheios.    

Além disso, foi por meio de uma forma mais adequada de fazer a pergunta que uma 

parte das crianças foi capaz de sair forçosamente do plano do desejo, para esboçar a 

compreensão do plano da crença, ou algo intermediário entre esses dois, que seria seu 

comportamento intencional derivado da busca pelo objeto em questão. Isso é uma indicação 

importante de como os processos cognitivos inconscientes, não explicitamente verbalizados, 

podem ser melhor definidos quando se procura uma formalização linguística que faça o 
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expectador ou leitor captar searas cognitivas, que ficariam mudas se não fossem por dicas 

catalisadoras. Isso não diz respeito apenas às tarefas simples para testar as capacidades 

sociocognitivas das crianças, mas também ao próprio empreendimento científico. 

 

Hoje, o potencial do enquadramento está sendo reconhecido em muitas 

disciplinas. O renomado físico Richard Feynman enfatizou a importância de 

obter diferentes formulações para a mesma lei da física, mesmo que sejam 

matematicamente equivalentes. “Psicologicamente, elas são diferentes 

porque inteiramente não são equivalentes quando se trata de tentarmos 

deduzir leis novas.” Jogar com diferentes representações da mesma 

informação ajudou Feynman a fazer novas descobertas, e seus famosos 

diagramas são exemplos concretos da ênfase que ele punha na forma de 

apresentação. (GIGERENZER, 2009, p.121) 

 

Se isso vale para a Ciência, as possibilidades ocultas nos mais diversos espaços sociais 

sugerem que muitos problemas, desentendimentos e falhas de comunicação se devem a 

enunciados mal-formulados (pouco sugestivos); que se trata, portanto, de um problema de 

linguagem – da habilidade de falar a mesma coisa com palavras diferentes, pois assim se torna 

cognitivamente possível fazer novas inferências com desdobramentos inéditos. Como 

fatalmente os empreendimentos humanos são intersubjetivos, não é difícil ver – como ocorre 

muito nas ciências sociais – que a forma influencia as deduções lógicas e sócio-lógicas que se 

pode fazer de investigações científicas. O ângulo da questão em debate pode ampliar ou 

restringir a cognição, pois a escolha de termos condiciona o olhar e a mente. A escolha da 

linguagem pode nos levar a soluções e caminhos cognitivos que podem amplificar o potencial 

heurístico de uma teoria. 

O conhecimento que uma pessoa tem sobre o mundo é diferente do conhecimento que 

as outras pessoas têm sobre o mesmo mundo. Essa diferença de perspectiva abre uma fenda 

cognitiva para que se produzam diferentes representações e linguagens sobre o mundo. A 

perspectiva da teoria da mente abre janelas para destacar os sutis detalhes que contribuem 

para o desmembramento de percepções, questões ou valores que, anteriormente, só poderiam 

ser vistos sempre conjuntamente ou separadamente. 

A teoria da mente ainda tem uma noção genealógica de onde advêm as possibilidades 

que o indivíduo possui de dizer o que não é e simular situações como se fossem 

acontecimentos reais. Para que isso seja possível, é imprescindível que haja a percepção de 

que é possível furar o manto da realidade imediata, abrindo portais que revelem universos 

paralelos onde habitam seres que podem se assemelhar aos já conhecidos, ou lugares que se 

revelem lares de quimeras fantasmagóricas com desígnios desconhecidos. Há um momento na 
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infância que a abertura desses portais dispensa a convocação de feiticeiros com poderes 

especiais, ocorrendo por meio de singelas brincadeiras. 

 
É a partir dessa idade [por volta dos três anos] que as crianças começam a 

brincar de faz-de-conta, de maneira mais elaborada, tal como tomando chá 

com bonecas utilizando xícaras vazias. Assim, a aquisição de uma teoria da 

mente possibilita que o indivíduo, quando adulto, possa não apenas fingir 

que uma banana é um telefone, mas passe também a ter a capacidade, por 

exemplo, de enganar os outros propositadamente. Deste modo, a aquisição 

dessa capacidade de “fazer-de-conta” torna-se mais intrincada ao longo do 

tempo porque a teoria da mente é uma estrutura complexa que envolve 

vários “níveis de intencionalidade”. (SPERB & MALUF, 2008, p.62) 

 

As simulações sobre situações, personagens, seres e cenários já dá mostras de como a 

imaginação infantil, que é uma espécie de simulação de situações sociais do mundo adulto, é 

uma fabricação de situações imaginárias e alternativas; é algo que se dá para todas as crianças 

que não tenham nenhum problema de ordem neurológica. Os precoces simulacros de 

realidade também é um sinal importante de como já está dentro do rol de possibilidades 

cognitivas a saída imaginária do universo dos eventos contíguos para criar, quiçá, algo que 

poder ser mais atraente e instigante. Existe, portanto, um espaço mental reservado para a 

realização e compartilhamento do que “ainda não é” para que especulativamente se torne um 

“será”. E se isso é fato, vê-se que a comunicação humana sociogenicamente engendra 

prematuramente formas de usar a linguagem para criar universos imaginários inteiros.  

De certa forma, é possível aqui perceber a conexão entre linguagem, criatividade (ou 

inventividade) e formas de socialização. Em meio social, é assim que o indivíduo saudável 

usa a linguagem para dar cores mais vibrantes a muito do que imediatamente lhe é 

apresentado. Se no faz-de-conta as crianças falam (e até narram) eventos e personagens que 

não existem, apercebe-se que a linguagem permite que se escape do mundo real e que se crie 

seu próprio mundo, sendo também, por isso mesmo, a fonte originária das mentiras – de falar 

o que não é, e que sabe que não é. 

A interpretação dos estados mentais das pessoas é fundamental para a construção de 

laços com as outras pessoas. Se se observar os sinais e informações que são passíveis de 

provocar certos estados de ânimo em alguém, ou se partindo de certos estados emocionais que 

alguém apresenta não se tirar alguma conclusão sobre o mundo mental com quem se fala, a 

vida em sociedade seria um turbilhão de desentendimentos e descoordenações. Grande parte 

das interações sociais exige que o indivíduo esteja atento aos estados mentais de seu 

interlocutor. Isso é imperativo como um fato social. Desrespeitar essa premissa implica em 

ser visto como algum egoísta, desatencioso ou mesmo antissocial. 
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Podemos pensar também em uma série de outros exemplos cotidianos de 

como nossas inferências sobre a motivação, a intenção, o desejo e a emoção 

de outras pessoas influenciam os nossos comportamentos, ações e reações 

emocionais. Por exemplo, você acha que o seu filho vai sentir fome na 

escola e, por isso, coloca uma fruta extra na lancheira. Se você sabe que a 

sua esposa teve uma reunião estressante no trabalho hoje, você infere que ela 

está cansada e que não vai querer conversar sobre assuntos financeiros antes 

de dormir, se você quer comprar um produto, e é mal atendido na loja, você 

supõe que o (a) atendente está irritado (a), de mau-humor ou triste. Ou seja, 

parte do sucesso de nossas interações sociais depende da habilidade de 

reconhecer, imaginar e compreender os próprios estados mentais e os de 

outras pessoas. (SPERB & MALUF, 2008, p.41-2) 

 

Uma pessoa que não levasse em consideração os estados mentais presentes e futuros 

de seus próximos seria considerada alguém que sofre de alguma distração grande ou como 

portadora de algum problema cognitivo de gravidade variável, pois as pressuposições 

sugeridas na citação acima, além de poder indicar cuidado e afeto, também o torna alguém 

socialmente inteligente, como já mencionado, pois é por meio de escolhas tiradas de estados 

de humor dos outros que se podem agir ou deixar de agir para eles ou sobre eles.  

Perceber e deduzir certos estados mentais não é uma habilidade que se desenvolva 

repentinamente, mas um processo gradual que, devido às possibilidades humanas de 

manipular a linguagem, seu comportamento e até mesmo seus estados de humor, se torna um 

recurso cognitivo que relativiza a própria condição egoísta do agente, na medida em que 

percebe que as pessoas ao seu redor possuem desejos e inclinações que não necessariamente 

coincidem com as suas próprias.  

 

Os resultados desses estudos demonstraram que a compreensão de desejos 

precede a compreensão de crenças, ou seja, as crianças compreendem que 

duas pessoas podem ter desejos diferentes, antes que compreendam que elas 

podem ter crenças diferentes a respeito do mesmo objeto. Ainda mais tardia 

é a compreensão de que alguém pode ter uma crença falsa sobre algum 

objeto, a respeito do qual a criança tem uma crença verdadeira. O último 

lugar nessa seqüência parece ser ocupado pela capacidade de diferenciar 

entre uma emoção real e uma emoção aparente. (SPERB & MALUF, 2008, 

p.29) 

 

Ou seja, há diferenças de estágios para os três casos listados acima: 

 João quer um chocolate, mas foi ao armário errado. 

 João quer um chocolate, mas vai ao armário errado, por não saber que o tal 

doce foi trocado de lugar. 
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 João finge que está querendo um chocolate, e por isso precisa mostrar ao seu 

público que está procurando por ele no armário errado, pois o público 

acreditava que era lá que o chocolate estava. 

Isso mostra que as etapas para o desenvolvimento de uma teoria da mente, que esteja 

em sintonia com as necessidades da vida em sociedade, cobram um esforço cognitivo que vê 

nas relações humanas um progressivo desenvolvimento de formas de interpretar as mentes 

alheias, a fim de especular sobre quais seriam seu próximo comportamento. Viver em 

sociedade exige que as pessoas elaborem formas de antever quais as razões subjacentes ao 

que está acontecendo e para o que pode acontecer. Por mais que seja implausível que simples 

mortais possam ver o futuro, a vida em sociedade impõe que se seja minimamente capaz de 

fazê-lo, pelo menos no que diz respeito aos estados mentais de seus interlocutores. 

Com base nas observações sobre a teoria da mente, é possível afirmar que, para que as 

mentiras em seus diversos tipos e usos alcancem o objetivo pretendido pelo mentiroso, ele 

terá que, de alguma maneira, pressupor estados mentais (informacionais, intelectuais, morais 

etc.) de alguém para poder inserir uma crença falsa. Quando há uma noção desenvolvida de 

que são as crenças e expectativas das pessoas que as fazem realizar suas ações, sejam elas 

quais forem, abrem-se as portas para o florescimento de que é plenamente possível, também, 

produzir essas crenças. É previsível que em função destas, as pessoas se comportarão de 

maneira já vislumbrada pelo mentiroso (suas expectativas criadas a partir do que as vítimas 

das mentiras pensam sobre a forma como o mundo é e como ele pode ainda ser). No começo, 

observa-se que seu próximo possui as crenças falsas sobre assuntos diversos, depois se 

começa a produzir essas crenças para o seu próximo.  

Dessa forma, para que haja um indivíduo satisfatoriamente socializado, capaz de se 

mover entre as diversas instâncias sociais, é preciso que ele possua uma teoria da mente que 

terá sido alimentada pelas diversas oportunidades socializadoras a que foi submetido e a que 

se submeteu. Uma premissa básica para que alguém consiga um quantum razoável de 

aceitação social, é que ele consiga predizer – ou que pelo menos tente – as crenças e os 

estados mentais alheios, para agir a partir deles. Mas essa habilidade preditiva das crenças e 

ações alheias, que servirá como base para a produção de mentiras, não precisa ser 

cristalinamente abstrata, como querem certos pesquisadores da teoria da mente. 

 

[crianças de 3 anos] num teste realizado com a brincadeira de esconder, uma 

boneca esconde um tesouro deixando sinais visíveis diante de uma caixa que 

serve de esconderijo (entre outras quatro caixas). A tarefa da criança é criar 

dificuldades para que outra pessoa não encontre o tesouro.  Muitas crianças 
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de 3 anos (a até de 2 anos e meio) apagaram os sinais diante da caixa do 

tesouro e fizeram outras diante de uma caixa vazia. Quando o pesquisador 

perguntou por quê, responderam que assim o adversário seria enganado. É 

um exemplo claro de ocultamento e de desvio de informações e também de 

que é certo que as crianças sabem mentir bem antes de atingir a compreensão 

das falsas crenças e da elaboração do conceito pleno do que é a mentira. 

(ANOLLI, 2004, p. 62) 

Ao que parece, a aquisição da competência de mentir se desenvolve em 

situações interativas e na ação concreta. Nesse sentido, as primeiras mentiras 

infantis parecem confirmar o parecer de Jerome Bruner, segundo o qual a 

compreensão das coisas através da ação ocorre antes da compreensão por 

meio de conceitos. Logo, o surgimento da mentira infantil pressupõe mais a 

compreensão social das interações que a compreensão abstrata e teórica das 

crenças (verdadeiras e falsas), a exemplo da pressuposta pela “teoria da 

mente”. (ANOLLI, 2004, p.63) 

 

Se as crianças conseguem despistar um adversário sem ter um conceito formal do que 

é mentira, é uma demonstração clara de que as crianças já têm uma compreensão semiótica de 

que os indícios transmitem informações importantes sobre o ambiente e sobre os objetos, e 

que devem ser manipulados a fim de comunicar algo diverso do que comunicava inicialmente. 

Implica dizer que a formalização linguística do que estão fazendo, como um conceito 

delineado sobre produção de crenças falsas em alguém, é o momento posterior da ação 

falsificadora. É provável que as crianças saibam que precisam manipular as marcas, no 

exemplo acima, porque é por meio delas que as próprias crianças se guiariam até o tesouro. 

Ou seja, o que elas estão realizando não é uma atribuição de crença falsa a alguém, mas, 

partindo de um conhecimento de mundo, elas sabem que assim como esse conhecimento está 

disponível para elas estará também para o adversário.  

Para a realização de tal operação não foi necessário conceber uma comparação de uma 

crença de alguém no momento 1 e uma crença falsa no momento 2, como é o caso dos 

experimentos já mencionados. Isso também aponta para a problemática de que há, portanto, 

outro nível de linguagem, mais pessoal, que trata de aspectos visuais e gráficos, sem a 

necessidade de uma teoria explícita. Ou seja, funciona ao nível prático, que no caso em 

questão serviu para que se fizessem as conexões causais e indiciais que fariam a criança ser 

conduzida ao tesouro por meios das marcas. As marcas são os sinais físicos que se percebe ser 

possuidores de informação relevante sobre o objeto em questão, e que por isso mesmo há 

grandes chances de alguém ser levado ao mesmo resultado ao observar as marcas. Então se 

chega, por via indireta, à noção do desejo de instalação de crença falsa sem que nem mesmo a 

criança tenha plena consciência de tal noção conceitual. A resposta que a criança deu ao 

pesquisador quando foi inquirida diz mais respeito à sua percepção pessoal de que as marcas 
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denunciariam o tesouro; as marcas funcionam como um chamamento, como uma linguagem. 

É desta forma que a cognição se alimenta da linguagem – seja ela qual for – para estruturar a 

experiência e guiar a ação.  

Isso indica que para a teoria da mente ser uma perspectiva que busque a compreensão 

das inferências feitas pelas crianças – e pelos adultos – sobre ações alheias, capaz de prever 

seus comportamentos, ela precisa abandonar ou reformular a noção de que as pessoas estejam 

realizando cálculos deliberadamente, como se estivessem resolvendo problemas de lógicas em 

sala de aula. Não é disso que se trata o que as crianças realizaram nos testes. Ninguém está 

descrevendo as inferências que realizou por meio do vocabulário técnico dos estados mentais 

da teoria da mente. O que há é que, na medida em que as pessoas resolvem problemas 

práticos, elas adquirem instrumentos cognitivos pontuais que podem se integrar a situações 

análogas, que possuam alguma “semelhança de família”. A mentira e os fenômenos 

sociocognitivos ocorrem ao nível prático, intuitivo, não sendo necessárias deliberações de tom 

acadêmico para que se aja em função do que se sabe de alguém. O que as crianças dos 

experimentos revelam é que as premissas usadas para dar conta de uma tarefa são mais que a 

captação progressiva de indícios que o contexto oferece; é a assimilação paulatina e mesmo 

descontínua das formas de mentir e de construir a sua teoria da mente. 

As crianças não precisam ter conceitos claros do que sejam “estados mentais”, 

“crenças falsas” e “mentiras”, para aprenderem a manipular o comportamento e crenças 

alheias. Essa compreensão linguística é mais um resultado da necessidade de formalização 

dos pesquisadores e dos interessados em elaborar agrupamentos conceituais do que uma 

necessidade da prática efetiva realizada pelas crianças nos testes e pelas pessoas em geral, 

cujo intuito seria de enganar alguém. Desta forma, falta à teoria da mente integrar os seus 

pressupostos iniciais a uma compreensão de como a linguagem modifica a percepção e a 

relação cognitiva que as pessoas estabelecem com os fenômenos, fatos e ideias.   

Portanto, a teoria da mente deve incorporar princípios pragmáticos da linguagem, para 

que se transforme em uma “teoria da prática”; por isso não precisa necessariamente de um 

instrutor formal: é algo que ocorre aos indivíduos quando eles precisam interagir com os 

outros, intuindo que certas nuances do contexto social podem ajudar nas metas pretendidas. 

Ninguém precisa calcular abstratamente sua teoria da mente para lidar com situações sociais, 

porque tal inteligência social se acumula ao nível das estruturas inconscientes da prática. A 

tábua lógica da teoria da mente, o conjunto de premissas formais, é apenas um meio de 

interpretar linguisticamente como uma teoria da mente se torna corpo.  
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De certa maneira, o que Anthony Giddens chama de “sociologia prática” dos cidadãos 

comuns é a versão sociológica da teoria da mente: é o conjunto de expectativas dos indivíduos 

perante as instituições e pessoas. Como indivíduos interagindo socialmente, é preciso adquirir 

inúmeros conhecimentos de como as diversas dinâmicas sociais funcionam, e como agir e 

reagir a cada uma delas. É por isso que todas as pessoas podem ser consideradas “sociólogos 

práticos”, pois todas possuem uma noção de como se dão as relações sociais das quais 

participam e sabem, mesmo que de maneira parcial, quais são as ações e comportamentos 

válidos para um dado contexto social. Então, não causa espanto concluir que a teoria da mente 

é base das interações humanas convencionais. 

 É justamente a teoria da mente o que a criança precisa desenvolver para se tornar um 

ser social competente. Porém, vê-se que a forma como se dá tal processo de desenvolvimento 

e amadurecimento não é tão previsível e estruturado como se poderia imaginar, pois ainda 

pode causar surpresa aos pais o momento que as crianças passam a mentir e a fingir, em 

função do que aprende quando os pais lhes ensinam a serem apenas “educados”. Com isso, a 

teoria da mente recebe subsídios cada vez mais amplos, que vai se integrando para formar as 

condições essenciais para que as mentiras se tornem um ato de linguagem passível de enganar 

alguém; é algo incorporado às estruturas sociocognitivas do cérebro, permitindo que assim se 

tornem ações fluidas, naturais e com a aparência dos atos mais insuspeitos. 

 É a teoria da mente que faz o elo entre as mentiras pró-sociais e as mentira de cunho 

egoísta. É por isso também que, apesar de terem desenvolvimentos cognitivos relativamente 

independentes, as duas acabam se encontrando e se recombinando, ao ponto de só podermos 

fazer tal distinção em razão de necessidades conceituais, como “tipos puros”, o que raramente 

se encontra isoladamente no mundo, como diria Max Weber. A ideia de que a insinceridade 

seria apenas um tipo de mentira (uma mentira “pró-social”
11

) se sustenta ao nível conceitual 

(vários autores trabalham com a ideia de que seriam apenas níveis diferentes de mentira, mas 

todas seriam mentiras), mas é possível conceber que há sutilezas que indicam seu caráter 

genético e auxiliar para a prática de mentiras egoístas, uma vez que, em uma ação de um 

mentiroso, uma mentira geralmente pode estar acompanhada de muitas outras, apoiando umas 

às outras. 

 O já citado experimento do macaco malvado é um exemplo importante de como as 

crianças começam a mentir de maneira calculada. Porém, a gênese da mentira na criança não 

termina aí. Anterior à sua capacidade de explicitação verbal, é possível observar que as 

                                                           
11

 SCHMIEDER, p. 39 
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crianças muito pequenas já atinam para o poder que elas têm de manipular o comportamento 

dos pais.  

 
Não seria exagero supor que a iniciação lingüística do bebê humano seja 

talvez diretamente associada à percepção, desde muito cedo, que ele adquire, 

de que é capaz de manipular as reações e a atenção dos adultos por meio de 

sons. (...) 

Piaget: a tendência à mentira é uma tendência natural, cuja espontaneidade e 

generalidade mostram quanto ela faz parte do pensamento egocêntrico da 

criança [...] ainda aos seis anos ela não sente realmente nenhum obstáculo 

interior à prática da mentira [...] mente mais ou menos como inventa ou 

brinca. (FONSECA, 1997, p.40) 

 

É o choro das crianças que tem como objetivo chantagear os pais para que eles lhe 

deem atenção, e muitas crianças a reivindicam de maneira excessiva. Nota-se que não é 

preciso contar uma história para manipular o comportamento dos pais. É como se a teoria da 

mente fosse algo tão essencial ao ser humano que é como se fosse seu dado de natureza – algo 

instintivo, pois é assim que se garante a sobrevivência da espécie, sendo o fenômeno do choro 

para conquistar a atenção dos pais um exemplo pré-linguístico e pré-cultural.  

Com a maturação da teoria da mente, e devido à recombinação com a noção de 

insinceridade ou mentira pró-social, é possível, portanto, uma modalidade da mentira que não 

seja para fins egoístas. Pelo contrário. Partindo dos usos corteses da insinceridade, podemos 

concluir que quem produz discursos que sabe serem falsos está pressupondo que agindo assim 

produzirá uma mudança de estado mental em seu destinatário. O elemento mental pressuposto 

não é uma crença, mas um estado de humor que seu interlocutor tem e que este, tal como uma 

crença, pode também ser modificado por meio de palavras que garantam a continuidade das 

relações cotidianas: as mentiras pró-sociais servem também como uma certa segurança 

psicológica de que a realidade social não sofreu alterações potencialmente desagregadoras 

para o indivíduo.  

Há mais sutilezas quando percebemos que há uma relação de parentesco cognitivo 

entre a mentira com a intenção de roubar e as mentiras mais sutis e aparentemente inofensivas 

das relações cotidianas. Isso é certo. Porém, enquanto que no caso de uma mentira pró-social 

se está em busca de elevar o moral de alguém ou pelo menos não rebaixá-lo, na mentira 

egoísta o que se busca é alterar a percepção de mundo por meio da alteração de uma crença ou 

da confirmação de uma crença falsa para que seu interlocutor se torne vulnerável à 

manipulação. Desta forma, os estados mentais a serem considerados basicamente são: 

crenças, desejos, intenções e humores. São sobre eles que as mentiras agirão ao tentar 
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substituir uma crença por outra, em buscar desencaminhar o indivíduo desejante, confundir as 

intenções e pôr os humores em patamares mais favoráveis ao mentiroso.  

A teoria da mente também pode ter um efeito terapêutico: devido à própria natureza 

física de inúmeras doenças, é possível que mesmo uma mentira acalentadora produza efeitos 

concretos, haja vista a existência do efeito placebo – o efeito tranquilizador e curativo que ela 

possa produzir. Neste caso, uma insinceridade – supondo-se que o falante não acredita 

firmemente no que diz – teria efeitos concretos para o ouvinte, pois lhe restituiria o humor, 

que é algo benéfico para influenciar e apressar o processo de cura. Com exceção dos mais 

fervorosos kantianos, seria estranho alguém declarar que seria preferível ser sincero a respeito 

das reais expectativas da possibilidade de restabelecimento de sua condição clínica, 

preferindo declarar honestamente o prognóstico negativo no qual acredita realmente, caso lhe 

seja perguntado. Então, sabendo que mentir faz bem à saúde do paciente, é possível uma 

rigidez moral que prefira falar a verdade e assim piorar o estado de saúde do paciente que 

mentir, e deste modo ajudá-lo mesmo que infimamente melhor?  Isso é um exemplo de como 

não há absolutamente como afirmar que a mentira seria um mal em si mesmo e que também 

em todos os casos seria uma manifestação de defesa de seus próprios interesses.  

Portanto, há uma dimensão vasta de linguagem preenchida pela mentira e pela 

imprevisão de seus efeitos. Ao contrário do que se possa presumir sobre a natureza da 

mentira, não se trata de exceção ou um aspecto acidental, mas algo comum, um fenômeno 

muito frequente, que ocorre imperceptivelmente nos vastos meados da vida social. Sobre seu 

caráter crônico e onipresente, especialistas afirmam que numa conversa de 10 minutos se 

conta em média três mentiras (FELDMAN, 2009, p.12), e se recuperarmos as variadas 

maneiras que a mentira se expressa, veremos que sua forma criminal é um subconjunto menor 

da vasta camada que recobre a experiência social da linguagem. Mais do que um aspecto 

fortuito das dinâmicas sociais, a mentira é uma condição de linguagem. Dado o fosso entre 

linguagem e mundo (a natureza distinta que a linguagem estabelece com o mundo), e mesmo 

os múltiplos usos que ela encarna, não seria difícil ver como interesses conflitantes de seus 

usuários possibilitam a existência das insinceridades sociais, duplas interpretações e mentiras 

fantásticas. Seria difícil imaginar um reino humano onde o erro, engano, insinceridade ou 

fraudes não existissem, devido à complexidade social, as mudanças e necessidades de 
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adaptação das demandas imediatas. Uma sinceridade estática não muniria o indivíduo com as 

habilidades necessárias para a sobrevivência em cenários sociais cambiantes
12

.  

O amplo uso de falas insinceras e omissas não impede, no entanto, que a sinceridade 

exista, pois esta última noção possui sentido reconhecível, havendo a expectativa, mesmo que 

muitas vezes vã, que as pessoas sejam sinceras pelo menos na maioria das vezes (sendo, é 

claro, a pré-condição lógica para que a insinceridade se realize). Mas deve haver também 

meios seguros de declará-la correndo-se pouco risco social de reprovação, pois a sinceridade e 

as mentiras são puníveis, embora por razões diferentes. É neste ponto que se deve analisar a 

verdade e a mentira como uma economia moral que busca certo grau de estabilidade. Há, 

provavelmente, uma delimitação social para alguém poder ser sincero
13

 e ser insincero, cuja 

resultante de forças gera o equilíbrio social. Em situações sociais vitais, que envolvam riscos 

eminentes, nas quais esconder os dados, percepções e juízos somente agravariam a situação, 

apenas o gosto amargo da sinceridade pode ser o único meio de se compreender as 

dificuldades que impedem que algo lesivo ocorra ou algo deixe de ocorrer: é quando, para 

evitar o caminho da destruição, forem necessários dados objetivos que sejam capazes de 

munir as pessoas de meios para conter algum fenômeno erosivo. É possível que aja esperança 

da sinceridade poder se expressar mais livremente em termos de instituições públicas.  

Conhecendo o ser humano mais de perto, não é raro que o mesmo discurso polido e 

filantropo, produzido diante de um público, seja negado no âmbito privado. Isso quer dizer 

                                                           
12

 Há filmes que buscam descrever como seria um mundo sem mentiras, onde as pessoas só conseguem falar 

exatamente o que creem e sentem. O problema desse tipo de filme – se é que se trata de um “defeito” por ser 

uma criação ficcional – é que para uma sociedade industrial ter chegado a existir, ela teria poucas chances de ter 

as feições que se conhece sem o advento da mentiras e suas várias manifestações. Ou seja, devido à profunda 

dependência que o desenvolvimento histórico deve ao engodo generalizado e ao autoengano, o tempo presente 

seria radicalmente diferente do que é vivido no séc. XXI. As relações humanas, a economia, a política seriam de 

uma ordem tal que apenas um romancista excepcionalmente habilidoso seria capaz de conceber.  

Desejando-se fantasiar sobre como seria uma sociedade que experimentasse um surto de sinceridade, seria 

preciso recorrera alguns personagens oriundos da ficção, como o advogado de “O Mentiroso”, “Politicamente 

Incorreto”,o escritor cínico de “Melhor Impossível”, cuja trama central são os efeitos de ser sincero nos 

momentos mais socialmente inconvenientes. Diríamos que filmes como esses, sob condição ceteris paribus, as 

personagens são absolutamente sinceras; os filmes captariam uma experiência “sincrônica” da sinceridade social, 

descrevendo apenas os efeitos imediatos e extraordinários da sinceridade em ação. Ainda assim seria necessário 

um imenso esforço imaginativo para se conceber uma sociedade geneticamente sincera (será que a sociedade de 

mercado teria se desenvolvido se os comerciantes fossem sempre sinceros e nunca contasse mentiras para sua 

clientela? E mais fundamentalmente, e se os nossos ancestrais das cavernas não tivessem desenvolvido o engodo 

para conseguir realizar a caça de animais?). 

 
13

 Em contextos autoritários, que envolvam dinheiro, poder e a reputação assemelhada à divindade, tal como nos 

antigos contextos monárquicos, o nível de insinceridade deveria ser bastante elevada e compulsória, 

principalmente devido à inamovibilidade do monarca. Mesmo em contextos modernos, como no Brasil, não é 

raro que se algum membro criticar publicamente a política da instituição a qual é membro pode ser punido por 

sua sinceridade.  
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que as pessoas constroem espaços sociais – que são mentais – nos quais delimitam quais as 

formas e fórmulas linguísticas mais adequadas para ganhar a simpatia de seus interlocutores. 

Então, como há uma distância significativa entre o que se diz em público (geralmente em 

meio a desconhecidos) e o que se diz entre conhecidos, podendo-se inferir que o discurso 

neutro – apaziguador, que foge das polêmicas, asséptico – é um rito social: uma forma de 

restaurar o simbolismo moral que as instituições procuram preservar, no reino da pura 

aparência, e a busca de uma aura de sacralidade, muitas vezes, ilegítima. Essas são as “falas 

institucionais”: mesmo que haja indícios de fortes problemas numa dada instituição, nega-se 

veementemente tais problemas, a fim de não se perder o pouco de credibilidade e da aparência 

respeitável e legítima que ainda possa ter. 

Paradoxalmente, a insinceridade também é um bem de consumo público. Ninguém 

diria que gosta de ouvir insinceridades e que espera isso das pessoas. Não há como declarar 

que se gosta de ouvir insinceridades
14

. Mas quando há discursos públicos, espera-se que as 

pessoas sejam politicamente corretas, que falem de maneira neutra, mensagens e declarações 

que soam oriundas de seres idílicos, imaculados, que não nutram rejeição por ideias, 

concepções, personalidades ou instituições socialmente caras – mesmo que problemáticas. 

Mas para que tal indivíduo exista, teria que ser desprovido de preferências, gostos, capacidade 

de se identificar com determinadas ideias, estilos, etc., sendo, portanto, desprovido de 

referenciais cognitivos, e, consequentemente, teria dificuldade de entender as escolhas feitas 

pelas pessoas e suas diferenças entre as pessoas
15

, tendo, assim, pouca “inteligência social”. 

Isto quer dizer que há público para as insinceridades alheias – como programas de TV e afins 

– como se tais declarações fossem sinceras. Ora, se o objetivo é agradar a um público difuso, 

como forma de entretenimento, as chances de tais performances televisivas, local privilegiado 

do politicamente correto, é de serem mais uma demonstração de como é imenso o público 

consumidor de virtuoses do fingimento. 

Da mesma forma que as instituições procuram estabelecer uma imagem de moralidade 

e santidade, os meios de comunicação também fazem isso num ambiente mais amplo (até 

mesmo por força legal) e pressões de grupos. O discurso televisivo é, basicamente e na maior 

                                                           
14

 Ludwig Wittgenstein dizia que se houvesse um verbo “acreditar falsamente”, não haveria a flexão na 1ª pessoa 

de tal verbo. Da forma análoga, eu diria que se houvesse um verbo “gostar de ouvir insinceridades” também não 

haveria sua flexão na 1ª pessoa. 
15

De forma um pouco anedótica, é possível ter uma noção desse “descondicionamento social” no filme O 

Enigma de Kasper Hauser, do diretor Werner Herzog, cujo protagonista, pelo fato de ter vivido isolado das 

pessoas, não conseguia distinguir padrões perceptuais, valores sociais, noções de perigo iminente. Tal condição 

lhe permitia, no entanto, perceber, de maneira depurada, as lógicas, crenças e convenções sociais que lhe 

causavam perplexidade, lembrando, em alguns momentos, o exercício do crítico social. 
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parte do tempo, uma linguagem asséptica, calculadamente desprovida de franqueza, pois é 

como o ambiente televisivo predomina uma linguagem pasteurizada, havendo mesmo uma 

etiqueta para o comportamento em frente às câmeras, e certas expectativas morais de grupos e 

pessoais sobre o que a televisão pode ou não pode falar, e como falar. É possível que haja 

intervenções judiciais caso as falas, comentários e opiniões – sinceras – firam as 

suscetibilidades de alguns públicos. Em virtude disso, uma boa maneira de não se entender a 

realidade, afastando-se dela, é se apoiar intelectualmente na “veracidade” da linguagem 

midiática e nos discursos públicos. Além disso, há o interesse econômico nesse meio, pois, a 

fim de resguardar esses interesses ou criar manchetes, as notícias são exageradas na sua forma 

(para defender certa visão de mundo) ou minimizadas no seu conteúdo (para se contrapor a 

uma visão de mundo). 

Apesar de todo o artificialismo desses contextos públicos, midiáticos, e talvez, por 

causa deles, é que sutilmente se constrói e se reproduz modernamente a noção de que a 

sinceridade é um valor universal; e a mentira, algo simplesmente condenável. É por isso que 

quanto mais alguém se fundamentar no que os meios de comunicações veiculam, mais 

distante da realidade prático-cognitiva se estará. Assim, fora dos contextos muito especiais, 

como em certos ambientes científicos, profissionais e pessoais, nos quais a sinceridade 

pareceria ter um valor inquestionável, a sinceridade não aparenta ser tão efetivamente 

valorizada como nos diziam nossos pais. O mundo das práticas é um mundo do contínuo 

esforço psíquico para manter as aparências, para se calcular quando se deve dizer o que se 

quer dizer, e quando isso não deve ser feito, havendo pessoas mais habilidosas que outras que 

conseguem ter esse “sentido do jogo”, a forma de atender certas expectativas sociais e se 

beneficiar disso. É essa habilidade de produzir discursos de acordo com os contextos sociais 

que se delimita um conhecimento prático, oriundo de hipóteses sobre o funcionamento e 

expectativas das outras pessoas (falaremos mais sobre isso no momento oportuno). 

O excesso de formalismo do discurso público também serve como “segurança 

ontológica”. Devido à belicosidade que as falas cotidianas podem se revestir, se as pessoas 

fossem costumeiramente sérias ou dissimuladas, o discurso neutro serviria como uma maneira 

de eliminar o perigo que se possa sentir de alguém desconhecido, sobre o qual nada se sabe o 

que dele se pode esperar.  

Assim, ao neutralizar a sinceridade, que para algumas pessoas pode significar “rudeza 

e grosseria”, o discurso público aparenta assumir os ideais de seriedade, responsabilidade e 

amistosidade. Ao evitar usar os termos chulos do cotidiano – e isso exige autocontrole – é 
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possível construir uma aura deferência e atenção ao próximo, que talvez o discurso mais 

visceral não conseguisse devido à sua carga emocional e simbólica de agressividade. O 

mundo adulto é um mundo no qual a teoria da mente toma um desenvolvimento pleno.  

 

Crianças e o faz-de-conta. A brincadeira do faz-de-conta (também conhecida 

como brincadeira simbólica) surge por volta dos 18 meses de vida. Nesta 

faixa de idade a criança se dá conta de que suas ações com os objetos de 

ficção não são reais, porque não produzem efeitos palpáveis. Assim, começa 

a compreender que a realidade é uma coisa, enquanto fantasia, ficção é outra. 

(ANOLLI, 2004, p.53) 

 

No plano cognitivo, além de estar associada à autoconsciência, a brincadeira 

de faz-de-conta também se associa a habilidades metacognitivas (do tipo: 

“sei que sei”) e ao desenvolvimento da intencionalidade. Quando a criança 

brinca com a mãe, que “faz-de-conta” que a maçã é uma bola, a maçã passa 

a não ser mais fruta e sim bola. Logo, a brincadeira de faz-de-conta também 

desenvolve as chances de raciocínio contrafactual (do tipo: “se eu tivesse 

agido assim, isto não teria acontecido”). Como se pode observar, trata-se de 

competências mentais e premissas importantes no desenvolvimento da 

capacidade de mentir da criança.(ANOLLI, 2004, p.54) 

 

 

Sendo uma possibilidade no mundo, a linguagem está sujeita a atingir ou não o 

objetivo intentado pelo seu usuário. Mas dependendo do que é declarado, o interlocutor está 

continuamente tentando entender quais as intenções do falante. É neste ponto que se necessita 

de uma teoria da mente para se criar hipóteses sobre o funcionamento das mentes alheias; e é 

também aí que reside o problema da “empatia”: apesar de não ser César, é preciso tentar 

entender seu comportamento e intenções. Atribui-se uma realidade subjetiva que, apesar de 

não ser acessível, é possível construir uma teoria de como ela reage a tais ou quais estímulos.  

 

(...) Teoria da mente não se refere a uma teoria de psicólogos para explicar 

um fenômeno particular. É, na verdade, um conjunto de ideias que cada um 

de nós tem sobre como a mente humana funciona.  Mas a teoria da mente 

não é algo com que nascemos. Ela se desenvolve na medida em que nossas 

habilidades cognitivas se tornam mais sofisticadas. Antes de desenvolvermos 

uma teoria da mente, as crianças têm pouca consciência da consciência de 

outras pessoas. A teoria da mente delas representa a compreensão que têm de 

como elas mesmas e outras pessoas pensam: pessoas têm crenças, intenções, 

desejos. (FELDMAN, 2009, p.58) 

 

Portanto, ter uma teoria da mente é supor que as outras pessoas possuem, tal como 

nós, desejos e inclinações diferentes, por meio dos quais são conduzidas e guiadas; é a 

capacidade de imputar intencionalidade às pessoas. Seria, de certa forma, o contrário do 

solipsismo ou do autismo, pois seria “se pôr no lugar do outro”: tomar como válida a noção de 
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que as palavras produzem efeitos emocionais nas outras pessoas. Assim se deve antever e 

deliberar se é pertinente o que se quer dizer ou fazer ou se é melhor rever o tópico ou o 

vocabulário a ser empregado, ou mesmo, o mais sábio é evitar de todo. 

Para que haja um melhor entendimento sobre os fundamentos da teoria da mente, faz-

se necessário fazer maiores observações sobre sua natureza e consequências; assim 

possibilitará a compreensão da sociogênese das peças cognitivas que desemboca nos crimes 

de fraude. Para que haja indivíduo socializado – e para que alguém seja considerado 

socializado – é preciso que demonstre certas habilidades interativas que estão no cerne do 

ambiente humano. Este ambiente se caracteriza por ser regido por participantes que possuem 

certos constructos cognitivos que se destacam do restante da natureza. Em um encontro social, 

os comportamentos e os estados d‟alma de um co-presente não é algo que seja simples detalhe 

que só dizem respeito ao seu possuidor. Na verdade, um ambiente social pressupõe que haja 

uma conexão maior do que o simples compartilhamento do mesmo número de pares de 

cromossomos.  

Ao contrário dos outros animais que só permanecem unidos em razão das informações 

filogenéticas, os humanos possuem algo mais que os capacita a não apenas identificar os 

detalhes do ambiente físico circundante, como também os recantos mais abstratos do seu 

próximo; além de ter percepções e fazer interpretações sobre o ambiente físico, o ser humano 

também é capaz de captar as sutilezas da alma, não simplesmente ignorando a existência da 

subjetividade dos outros. Muito pelo contrário, um ambiente humano pressupõe que regras 

que podem ser escritas e não-escritas, e por capacidade de interagir entre seus pares e com 

outras pessoas, não precisam ser oriundas de seu meio social imediato. O ambiente humano é 

movido por encontros, interações que exigem de seus participantes uma teoria da mente bem 

desenvolvida.   

A teoria da mente não tem implicações sociocognitivas apenas em razão de suas 

descobertas quanto aos aspectos do desenvolvimento sociocognitivo da criança. Se é por meio 

da linguagem que alguém pode manipular outra pessoa a partir de uma teoria da mente prévia, 

o desenvolvimento sociocognitivo alcança um patamar nunca vista no planeta. Em razão 

disso, é correto afirmar que o ser humano habita dois mundos: o mundo físico, das forças e 

leis implacáveis da natureza circundante; e o mundo humano, que também possui forças e leis 

poderosas, mas de outra ordem. A dimensão social da existência humana, subsistindo no 

interior das limitações e constrições de um mundo físico, pressupõe que a escassez de 

recursos, nos tempos imemoriais, selecionou os mais aptos para sobreviverem no primeiro 
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mundo. Mas não apenas isso: não basta ter condições de sobreviver ao primeiro mundo físico 

se é necessário também ter condições de se integrar socialmente. Por isso, a teoria da mente 

não trata apenas do desenvolvimento cognitivo da criança, mas tem implicações bem mais 

profundas, abrangendo a história filogenética da espécie humana.  

Há, portanto, uma compreensão de que as ideias e pressupostos da teoria da mente 

levam a crer que não basta a necessidade de lidar com o ambiente físico, foi preciso também 

lidar com o ambiente social. Se por um lado o ambiente exterior selecionou os mais 

fisicamente aptos, por outro, devido à estrutura frágil do corpo humano em comparação a 

outros animais, a única forma de sobreviver às diversas intempéries era desenvolver a 

capacidade de estabelecer “conexões mentais” com os membros de sua espécie. Ou seja, 

compartilhar cognições, pois, ao participar de um grupo humano, recebia proteção, tanto do 

ponto de vista da salvaguarda contra agressões físicas, quanto do ponto de vista do auxílio na 

busca por recursos materiais. Para que isso se tornasse possível foi preciso que os 

agrupamentos humanos desenvolvessem níveis cada vez mais sofisticados de concatenação de 

suas ações. Isto é: que pudessem interpretar as ações e intenções alheias, a fim de alcançar 

tanto objetivos para a sobrevivência da coletividade, quanto também – é de se presumir – 

objetivos pessoais, uma vez que o desenvolvimento da consciência da própria individualidade 

se faz acompanhar do desenvolvimento da linguagem social.  

Sinteticamente, a ideia é que o cérebro humano evoluiu para acompanhar as estruturas 

simbólicas cada vez mais complexas que as sociedades humanas assumiram. Além da busca 

por recursos escassos e a fragilidade corporal perene, lidar como essas configurações sociais 

exigiam que se tivesse a inteligência suficiente para contornar os problemas que um dado 

indivíduo ou grupo poderia se envolver.  

 

Mas o que nos torna socialmente inteligentes? Segundo a hipótese da 

inteligência social, os meios sociais nos quais os seres humanos evoluíram 

eram mais complexos, desafiadores e imprevisíveis do que o ambiente em si; 

portanto, esse meio complexo gerou faculdades intelectuais da mais elevada 

ordem: mentes cujo poder de processamento “tem de ser capaz de calcular as 

conseqüências do próprio comportamento para calcular a probabilidade deste 

ou daquele comportamento dos outros, e de calcular o ponto de equilíbrio 

entre vantagens e perdas”. Segundo essa visão, quanto melhor alguém 

consegue compreender o que se passa na cabeça dos outros, mas pontos de 

QI social essa pessoa terá. Um homem avalia se a mulher acredita que ele 

está apaixonado por ela; ela tenta saber o que ele acha sobre as intenções 

dele; ele, então, avalia o que ela acha que ele acha que ela acha sobre o que 

ela vai fazer, e assim por diante. Quanto mais, melhor. (GIGERENZER, 

2009, p.240-1) 
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A construção de uma teoria da mente era uma questão de sobrevivência social. É a 

diferença de ter ou deixar de ter acesso a bens que somente poderiam ser conseguidos por 

meio de outras pessoas, o que implicava em fazer os ajustes sociocognitivos necessários para 

se tornar legítimos aos olhos alheios, para fazer parte de certos intercâmbios e contextos 

sociais. Já mencionamos que se prescindir das habilidades proporcionadas pela teoria da 

mente, o status desse indivíduo sofrerá danos graves ao ponto de restringir o alcance de suas 

ações sociais. Imaginemos como seria isso em um ambiente físico imensamente mais hostil 

que o ambiente moderno, no qual o nível de dependência mútua era regido por interações 

predominantemente face-a-face. Em condições assim, as habilidades derivadas da teoria da 

mente implicava em tornar o seu comportamento adequado ao contexto social que se tem 

diante si, o que seria fatalmente uma condição essencial de sobrevivência. Se por outro lado, 

em um contexto arcaico, por algum motivo não se tenha sido capaz de estabelecer laços 

sociais em razão de não conseguir acompanhar as refinadas dinâmicas sociais, é plausível que 

cair em ostracismo social seria uma forma de seleção sociocognitiva. Significa dizer que, para 

o ser humano, não basta ser fisicamente apto, mas também é necessário ser “socialmente 

apto”: ser socialmente inteligente. 

 

Diferentes hipóteses têm sido formuladas com o intuito de explicar quais 

empuxos ou pressões seletivas parecem ter favorecido a evolução/expansão 

do córtex frontal em primatas. De acordo com a hipótese mais amplamente 

aceita, a inteligência maquiavélica, o aumento da massa cerebral e da 

inteligência (e, portanto, também da espécie humana) é um traço adaptativo 

que os primatas têm desenvolvido com relação às pressões seletivas 

decorrentes dos complexos sistemas sociais nos quais têm evoluído. (SPERB 

&MALUF, 2008, p. 59) 

 

A adaptação ao meio social não se reduz à capacidade colaborativa, pois também é 

necessário acrescentar que a capacidade de usar os recursos sociocognitivos para defender sua 

própria causa foi fundamental para o surgimento da noção de mentira, de desenvolver um 

senso de que os interesses pessoais não se confundem o tempo todo com os interesses do 

grupo, o que supõe afastar rivais de recursos por meio de manipulações de seus estados 

mentais.  

 

No plano filogenético, a mentira é um meio importante para administrar e 

adquirir recursos, especialmente para os indivíduos que estão em 

desvantagem na rede social do grupo. Em muitos casos, o engano torna-se 

instrumento essencial de sobrevivência. (ANOLLI, 2004,p.51) 
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Como animal social, vivendo sempre em agrupamentos de maior ou menor escala, as 

diversas manifestações de temperamento, interesses e desejos fatalmente causarão conflitos 

entre seus membros. Desta forma, a manipulação dos estados mentais dos indivíduos acaba 

sendo um recurso indispensável para promover a paz social, criando consenso que, de outra 

maneira, não seriam possíveis.  Fazer arrefecer os ânimos exaltados exige muita inteligência 

interpessoal. Isso leva à conclusão de que os instrumentos descritos pela teoria da mente 

serviram não apenas para aumentar as chances de sobrevivência do grupo, mas também para 

que seus membros tirassem proveito do grupo ao fazer parte de outros grupos ou indivíduos. 

Além de auxiliar na resolução de conflitos, a evolução da espécie humana se deu por meio do 

que poderiam também resumi-los em processos sociais de tensão e revezamento entre 

coordenações cognitivas, a fim de alcançar benéficos para o grupo, e trapaças para a defesa de 

interesses individuais.  

Considerando o que foi exposto, não há dúvida da importância conceitual da teoria da 

mente. As interações sociais possuem como base a capacidade de seus agentes de 

reconhecerem um ao outro como agentes intencionais que tomam como referencial tanto 

aquilo que eles comunicam um para o outro, quanto aquilo que eles podem deduzir e 

interpretar a partir da própria experiência humana mais geral. Desta forma, a compreensão de 

que o seu próximo possui estados mentais que devem ser considerados para se poder interagir 

inteligentemente com ele, é o pressuposto não apenas de uma interação entre duas pessoas, 

mas também é o gérmen que provavelmente ajudou na consolidação da própria existência 

humana. 

 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O AUTOENGANO 

 

 

Após as considerações sobre a teoria da mente, a hipótese que indica como as pessoas 

se baseiam em crenças e estados mentais alheios para poder agir a partir de tais parâmetros, 

passemos agora a tecer alguns comentários sobre mais um elemento sociocognitivo que faz 

parte da constituição normal do indivíduo. Neste caso, o que mais chama atenção é que tratar 

de um tema como o autoengano dá a impressão de se querer resolver um paradoxo bizarro.  

Por definição, o autoengano é incutir a crença em si mesmo de que se é ou se possui 

tais os quais habilidades, características ou traços de personalidade. Se fosse feito um exame 

objetivo sobre tais pretensões ou mesmo o julgamento alheio mais espontâneo sobre o 
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indivíduo que alimenta tais crenças sobre si mesmo, seu público inquiridor não apoiaria ou 

corroboraria tais crenças. Isso quer dizer que seria possível alguém se considerar capaz de tais 

atos ou ter tais potencialidades porque acredita nisso, mesmo que tais potenciais nunca 

tenham sido postos à prova. Mesmo que essas supostas habilidades tenham sido testadas e 

negadas na prática, o indivíduo poderá sinceramente alegar que estava, por exemplo, “sem 

sorte” naquela ocasião, ou que algum evento exterior atrapalhou seu desempenho, além de 

outras possibilidades de racionalização. Afora essas crenças contrafactuais sobre as 

habilidades que alguém teria, o caso mais comum é, na verdade, aqueles que são mais difíceis 

de medir objetivamente, que muitas vezes são pensadas em termos de “tudo ou nada”, são os 

casos de autoengano sobre questões morais, sobre as quais é preciso analisar para entender 

como o fenômeno da mentira possui como mais uma de suas manifestações a relação 

cognitiva e moralmente parcial que o indivíduo estabelece consigo mesmo. 

A análise sobre o mecanismo desconcertante do autoengano pode ser resumido da 

seguinte forma: como é possível que enganador e enganado sejam a mesma pessoa? A 

aparente contradição se torna mais radical quando surge como sendo um impasse insolúvel – 

que fere a própria impossibilidade de se “crer falsamente”, como diria Wittgenstein, pois 

apesar de alguém se negar a declarar para si ou para outrem que efetivamente “crê 

falsamente” em algo, tal fenômeno existe e merece atenção. Não parece possível que alguém 

tenha consciência que crê falsamente! A natureza da mentira é buscar incutir alguma crença 

em alguém, a fim de obter alguma recompensa pessoal (ou para alguém), mas não acreditando 

no que se disse.  

Há um distanciamento entre o discurso declarado e seu comprometimento epistêmico 

sobre o conteúdo veiculado. Porém, se se abandonar a tábula da lógica – que tem como um 

dos seus princípios a “não-contradição” – e observarmos outros referenciais que alimentam o 

mecanismo subjetivo do autoengano, ter-se-á um vislumbre interessante sobre o curioso 

fenômeno (ou seja, “Talvez „A‟ seja falso, mas é melhor crer em „A‟”). Deparar-se com isso é 

supor que a pessoa não está sendo objetiva, masque de certa forma essa falta de objetividade 

revela um lado humano que tende a resistir a enxergar as coisas como elas são e também a si 

mesmo. Esta é a natureza oculta do autoengano que precisa ser desvendada.  

A maneira mais comum de julgar o autoengano é considerar que o indivíduo está 

inadvertidamente se equivocando, ou que está distorcendo os fatos, a fim de preservar alguma 
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imagem de si mesmo (que considera central ou muito relevante em sua vida
16

). Em todo caso, 

considera-se que há uma justificativa plausível para que alguém busque meios para pôr filtros 

na percepção para enxergar a si mesmo de uma maneira mais favorável. Mas mesmo uma 

compreensão como esta do fenômeno não exaure a suspeita de que quem se autoengana deve 

ter um mínimo de ciência do que está pretendendo esconder de si mesmo. O problema 

continua. Como é possível tal operação mental de enganar a si mesmo sem que haja algum 

tipo de constrangimento interior que a sabote? 

 

O auto-engano exige uma condição de incerteza para que o indivíduo possa 

agir como se fosse autorizado a acreditar que pode modificar alguma coisa 

que já foi determinada e que, de per si, não é mais mutável. Numa situação 

complexa, ele pode autoconvencer-se mudando seu método de opiniões e de 

crenças: algumas hipóteses indesejadas podem ser enfraquecidas em 

proveito de crenças alternativas mais compatíveis com seus desejos, mais 

convenientes e, no final, mais “verdadeiras”. (ANOLLI, 2004, p.168) 

 

Por se tratar de um fenômeno cognitivo da intimidade mais profunda do agente, o que 

implica em questões emocionais e morais, é possível que o autoengano seja um tipo de 

conhecimento que não possua um status epistêmico como é a lógica matemática ou o 

conhecimento empírico que descreve que “objetos atirados ao ar cairão ao solo”. Desta forma, 

trata-se de um desconhecimento de si que possui grau variável, que se torna, a depender das 

circunstâncias, mais ou menos consciente. Quando alguma imperfeição moral se torna 

consciente o suficiente para causar algum desconforto emocional, o sujeito busca recursos 

racionais – em um diálogo consigo mesmo – para persuadi-lo de que há outras formas de 

conceber essa imperfeição e assim aplacar o sentimento de angústia que acompanha a tomada 

de consciência da mesma. 

Mesmo havendo um grau de imprecisão sobre o que a linguagem comunica e capta do 

mundo exterior, seria concebível que pela própria proximidade do indivíduo consigo mesmo 

ele conseguisse ser mais objetivo sobre seu próprio ser social. Se se julga tanto o 

comportamento alheio, até mesmo automaticamente, seria presumível que o juízo sobre si 

mesmo fosse mais ou tão mais apurado do que aquele que emite sobre o seu próximo, uma 

vez que poderia averiguar, por um esforço de memória e avaliação sobre suas realizações, 

suas reais habilidades empíricas, imagem pública e os aspectos mais mesquinhos de sua 

                                                           
16

  Há uma expressão popular brasileira que é dita em várias circunstâncias, mas também quando alguém crê em 

algo absurdo – logicamente ingênuo ou impossível – “fazer-se de doido para melhor passar”. As racionalizações 

que o indivíduo produz para sobreviver em um ambiente social que lhe é hostil é um indicativo de que um 

fenômeno aparentado do autoengano – o agir e interpretar o mundo de maneira excessivamente otimista – é 

publicamente compreendido como uma tentativa de fuga da realidade sem coração. 
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personalidade. Porém, o que aconteceria se as pessoas tivessem acesso à justa medida sobre si 

mesmas? Tomar consciência das próprias deficiências pode até ensejar uma busca pela 

correção, que seriam os seus traços de caráter inadequados. Porém, o mais provável é que o 

choque de tal imagem que está tão aquém do que imaginava o indivíduo que se autoengana 

provoque um sentimento de tristeza, um estado depressivo.  

Devido às imensas consequências psicológicas que advém de ter plena consciência de 

que certos atributos pessoais não são verídicos e nem prováveis de se conseguir com um 

simples gesto de vontade, assumir explicitamente as limitações ou falhas de caráter teria como 

resultado algum abalo emocional, com o qual seria difícil conviver. É por isso que 

sarcasticamente o escritor Oscar Wilde dizia que o “suicídio é a forma mais sincera de 

autocrítica”. Ao nível psicológico, parece não ser humanamente possível ter a plena 

consciência da alocução que repete ininterruptamente que se é uma pessoa desprezível.  

É revelador que haja um paralelismo entre pessoas deprimidas e sua capacidade de 

serem mais objetivas quando fazem a leitura dos potenciais existentes de si mesmos e do 

mundo exterior, com sua objetividade inexorável. É o pessimismo nascido da contemplação 

do mundo como ele é: indiferente aos desígnios individuais. Visto desta forma, não é 

surpreendente que se abata sobre o contemplativo o sentimento de fatalismo e resignação que 

dissolvem o seu ânimo. Mas é o otimismo que cria um mundo novo. Sem uma superestimação 

de si mesmo não se consegue fazer muita coisa. É preciso que se aja orgulhosamente 

contrariando as análises equilibradas sobre as chances de sucesso que se considerar como 

sensatas. 

 

O fato é que se todos os empreendedores potenciais agissem como 

calculistas prudentes, e só fizessem novos investimentos quando estivessem 

de posse de tudo aquilo que precisam para estar racionalmente seguros de 

que não sairão perdedores em suas apostas, o ânimo empreendedor 

definharia e a economia entraria em séria depressão. (FONSECA, 1997, 

p.62) 

 

Para o empreendedor, o autoengano é uma idealização de seu sucesso; é uma antevisão 

de um amanhã mais prospero; é se lançar a um mundo desconhecido e que pode ser 

maravilhoso, mas que só se tornará possível ao se negar permanecer sob as atuais condições 

objetivas; é fugir do julgo dos constrangimentos conhecidos para perseguir outros horizontes 

e paisagens desconhecidas. Ou seja, o espírito humano precisa mesmo agir contra incertezas e 

conhecimentos incompletos para conseguir que empreendimentos arriscados possam obter 

sucesso. É como se as ações humanas e a saúde física dependessem permanentemente de um 
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ímpeto contrafactual para poder sair de seu estado de inércia e poder participar ativamente de 

atividades sociais.  

Entretanto, como as pessoas imbuídas de um espírito não-empreendedor estão 

continuamente especulando sobre suas reais possibilidade de êxito em empreendimentos 

diversos, não é de se espantar que uma parcela significativa de ações e projetos dessas pessoas 

sejam abandonados, deixando de trazer ao mundo muitas realizações ao se renderem ao 

raciocínio frio do objetivo que estipula limites estritos sobre a possibilidade de sucesso. Por 

conseguinte, é como se o autoengano possuísse um efeito “anabolizante”, pois ao injetar 

ânimo nos indivíduos torna até mesmo possível que eles assim consigam superar suas 

limitações, que de outro modo os faria desistir prematuramente.  

 

A diferença específica do auto-engano é que ele, em contraste com o engano 

interpessoal, nunca é consciente ou deliberado. As mentiras que contamos 

para os outros podem ser – e com freqüência são – escolhidas e 

premeditadas. As que contamos para nós mesmos jamais o são. Ninguém 

escolhe o disfarce íntimo ou a mentira secreta com que se ilude, se ludibria e 

embala a si mesmo. O auto-engano viceja em câmera escura. A eficácia de 

seu processamento mental, como um filme por revelar, não admite claridade. 

(FONSECA, 1997, p.121) 

 

Para Eduardo Giannetti, o processo de consolidação do autoengano não corresponde 

que “A é falso, mas creio em A”. Trata-se de outros mecanismos mentais que propiciam uma 

relação imperceptível que o indivíduo estabelece consigo mesmo no lusco-fusco de sua 

mente. Isso corrobora também para o entendimento de que existe um parentesco entre o 

autoengano e a insinceridade social, ao nível do hábito. Como a insinceridade possui como 

uma de suas manifestações empíricas um hábito sobre o qual já se perdeu a consciência de seu 

processo genético (os cumprimentos que se faz automaticamente), da mesma forma, enganar a 

si mesmo não envolve operações lógicas, mas operações emocionais que buscam meios de 

anular quaisquer fatos e observações que maculem tal representação benevolente que alguém 

faz de si mesmo; nem se percebe mais que se está realizando tais operações de encobrir 

defeitos e limitações para si mesmo.  

Então, de certo modo, as informações que se tem sobre si são constantemente 

reavaliadas, tanto quanto se está de bom humor (que gera o sentimento de poder) e quanto se 

está deprimido, que se vê estreitar as possibilidades e opções – é quando o raciocínio está 

mais centrado em opções sem risco, de fácil sucesso, pois é certo que a “objetividade do 

deprimido” deve ser encarada como o julgamento de que opções mais ousadas – que 

demandariam mais energia, esforço e desenvoltura – não seriam opções que ele tomaria como 
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viáveis. Desta forma, o conhecimento sobre si é algo em constante mutação, flutuando ao 

sabor de suas disposições emocionais atuais.  Como conflito inerente ao ser social que busca 

seu lugar no mundo, a avaliação “crítica” que alguém faz de si possui, inevitavelmente, um 

conteúdo egocêntrico: não se enfraquecer ou se deixar enfraquecer perante as pessoas, pois, 

do contrário, isso comprometeria sua imagem social, potencialmente causando-lhe prejuízos 

diversos. O autoengano serve, portanto, como uma proteção que faz o indivíduo defender a 

força motriz que o move contra as suas limitações pessoais e contra algo que atente contra sua 

posição social.  

 

Existe uma correlação positiva entre o auto-engano e auto-estima, enquanto 

ambos se referem aos aspectos da imagem da pessoa e possuem o mesmo 

objetivo de garantir uma concepção positiva de si. Assim, o auto-engano não 

deve ser considerado um fracasso da racionalidade humana, mas um 

“mecanismo de defesa” para proteger-se do perigo de uma crença 

ameaçadora e para manter uma imagem satisfatória de si. (ANOLLI, 2004, 

p. 169) 

 

Eduardo Giannetti
17

 argumenta que o autoengano é condição convencional do ser 

humano que precisa superestimar suas condições para poder manter a imagem moral que faz 

de si mesmo. Ninguém suportaria uma imagem depreciativa de si mesmo, sem que isso lhe 

derribasse o humor. De certa forma, o autoengano é o bloqueio cognitivo que o indivíduo faz 

de si mesmo para anular as contradições que poderia encontrar dentro de si. Assim, mesmo os 

vilões sociais que todos imaginariam que regozijavam de sua maldade de maneira consciente 

não se sentem tão maus assim.  Há uma parte de sua experiência e da atribuição de juízos que 

simplesmente não permite que os vilões registrem o tamanho mal que possa cometer aos 

outros. Seria de se esperar, por exemplo, que houvesse uma “tomada de consciência” de seu 

comportamento imoral. Porém, não é o que acontece. 

 

Repare: se os espectadores ficam sinceramente indignados ao verem sua 

própria maldade representada no palco, então é porque eles não se vêem 

assim. O que ofende e agride nos outros, visto de fora, torna-se inodoro e 

razoável quando é visto e vivido de dentro. A fumaça do automóvel ou do 

ônibus em que estamos não nos irrita. (FONSECA, 1997, p.50) 

 

Anteriormente à discussão sobre a dependência que o desenvolvimento humano deve 

ao processo sociogênico que engendra o caráter perene do engano de si mesmo, é preciso 

retornar a um ponto fundamental sobre a relação entre sociedade e mentira. O que nos 

                                                           
17

FONSECA, 1997 
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interessa na discussão do autoengano é descobrir o desconforto que as pessoas sentem em 

conviver com uma autoimagem maculada por defeitos humanos, como sentimentos de 

impotência, egoísmo e mesquinharia afins. Como alguém conseguiria aceitar a si mesmo, 

sabendo que possui as características que considera desprezíveis nos outros? O autoengano 

serve como um guardião que procura todos os meios para que as ações perpetradas soem 

como atos de elevada grandeza, como se fosse parte de seu eu autêntico, que não possui 

dúvidas sobre sua condição moral ilibada; caso haja alguma falha moral, que ela seja ao 

menos subjetivamente perdoável.  

A incerteza sobre si mesmo é um mal para aqueles que possuem um nível particular de 

preocupação sobre a imagem de si e de seu próprio desempenho. Penso que mais do que 

mudar de opinião sobre si mesmo para preservar a imagem de superioridade moral que 

alguém cultiva para si, o autoengano se reproduz porque age sobre temas que não são 

objetivamente quantificáveis, já mencionado no início deste tópico. Uma coisa é cultivar a 

crença íntima de que se é um ótimo jogador de futebol; outra é apresentar dados estatísticos 

que corroborem tal ideia e que obtenha reconhecimento público.   

 

Os limites da racionalidade fria e o valor positivo do auto-engano aparecem 

também com clareza em situações agudas de adversidade. O dom de mentir 

com sucesso para si mesmo pode ajudar a manter a chama da vida acesa nos 

momentos em que a sobrevivência está por um fio. O doente grave ou 

terminal que entrega os pontos e se rende por completo à probabilidade 

avassaladora da morte iminente está praticamente morto. Mas o doente que, 

apesar de toda a evidência em contrário, sustenta no íntimo de sua alma a 

convicção cega, firme e inabalável de que vai conseguir vencer o mal parece 

aumentar as suas chances objetivas de recuperação. (FONSECA, 1997, p.63) 

 

É de se notar que pela própria possibilidade da linguagem funcionar como um placebo 

– ao gerar a crença de melhoria clínica do paciente – é provável que sem essa intervenção 

mental não houvesse tal melhora, e é isso o que fundamenta a noção de autoengano como algo 

produtivo. Em termos sociocognitivos, como o que é conhecido sempre possui uma taxa de 

imprecisão (os limites lógicos das possibilidades que as pessoas se impõem derivam do 

conhecimento disponível que pode ser razoavelmente incompleto), a certeza subjetiva de 

quem se autoengana acaba se confundindo com a perpétua zona de relatividade que recobre os 

assuntos humanos. De certa forma, dada a existência do autoengano e da dificuldade de medir 

aspectos qualitativos do comportamento humano, nunca é possível saber até que ponto a 

crença que alguém nutre intimamente sobre as possibilidades pessoais para realizar certos 
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empreendimentos desafiadores não seria mais importante que as limitações estruturais dada 

pela sociedade circundante.  

É certo que há condicionantes sociais que estabelecem as possibilidades materiais para 

que um dado fenômeno ocorra. Porém, sob as mesmas condições objetivas, há pessoas que 

realizam algo que seus pares não realizam. Há, por exemplo, muitos que possuem condições 

de realização de feitos artísticos, mas apenas alguns deles levam isso a termo. Desta forma, 

significa dizer que para além das crenças que protegem alguém de julgamentos morais, há 

aquelas pessoas que nutrem a esperança de que por meio de sua perseverança, de alguma 

forma, elas alcançarão seus objetivos – isso pode ser algo que contrarie todas as expectativas 

usuais.   

O autoengano quando motiva a ação é semelhante a contrair alguma dívida. Ao ter a 

obrigação de honrar tal compromisso, consegue-se um ânimo renovado para levantar recursos 

interiores, a fim de pagar tal dívida; assume-se o risco da empreitada. Quando se acredita ser 

capaz de fazer ou deixar de fazer tal coisa, quando alguém está superestimando sua verdadeira 

habilidade no momento em que se autoengana, cria-se uma espécie de energia renovada, a fim 

de cumprir e tornar real a representação da autoimagem. Em muitos casos, alguém consegue 

realizar algum feito exatamente por causa do autoengano que lhe gerou a motivação 

necessária para prosseguir num trajeto pessoal, cuja fria racionalidade o teria feito abortar tal 

ousadia. É como assumir um compromisso – mesmo que inconscientemente – e procurar os 

meios para honrá-lo. Os compromissos acabam incentivando a ação. 

Após um período de melhor compreensão da natureza da sinceridade e suas 

consequências, Jürgen Schmieder, o jornalista que passou 40 dias sendo sincero, buscou uma 

forma de transformar suas descobertas sobre como a prática sistemática e temerária da 

sinceridade pode trazer algo de libertador para o indivíduo. Ser sincero para com os outros é 

difícil; já sabemos. E quanto a ser sincero consigo mesmo? Sabemos que os mecanismos 

produtores e mantenedores do autoengano são difíceis de serem burlados. A menos que não se 

esteja deprimido, a mente produzirá meios para preservar o indivíduo sobre sua própria 

condição objetiva e o que esperar dela.  

Uma das maiores manias do ser humano é julgar o comportamento alheio, uma 

verdadeira obsessão. O próprio comportamento naturalmente autodefensivo do indivíduo 

inibe a produção de um “reality show de si mesmo”. Como o cérebro tem a propensão de 

julgar, esquadrinhar o mundo ao seu redor, como forma de se orientar e agir sobre isso, para 

ser possível tal exercício de sinceridade consigo mesmo, é preciso ver a si mesmo como se 
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fosse outro. Schmieder resolveu filmar a si mesmo em contextos diferentes para ter uma boa 

noção de como seria observara si mesmo como um objeto de contemplação.  

 

Fiz 24 horas de gravação. Esperei três dias e então vi e ouvi as gravações. 

Foi devastador. 

Minha voz soava agressiva, como minha mulher afirmava havia cinco anos. 

(...) minha voz soava tão agressiva quanto a de um político exaltado.  

Meu andar, que até então eu considerava esportivo e descolado, descobri 

como pesado e atrapalhado. (...) Não conseguia ficar três minutos parado 

sem segurar em alguma coisa para não tropeçar e capotar – o que deixa 

manchas horríveis na sala de todos os colegas.  

(...) Aceitei que realmente precisava mudar, porque eu mesmo não iria 

querer ser amigo da pessoa que eu era naquele momento (SCHMIEDER, 

2011, p. 281-3) 

 

A partir da constatação e posterior condenação de seus próprios maneirismos 

desconhecidos, mas mesmo assim indesejados, Schmieder teve contato com uma parte de si 

mesmo, cujo exercício crítico só estava acostumado a fazer sobre os trejeitos alheios. Entrar 

em contato consigo mesmo pode ser uma experiência bastante dolorosa, mas também bastante 

reveladora, principalmente para aquelas pessoas que têm curiosidade de saber o que as outras 

pessoas pensam dela, mas que nunca saberá ao certo porque seus interlocutores temem lhe 

magoar. Devido às práticas lisonjeiras do cotidiano, o acesso aos múltiplos juízos produzidos 

pelas mais diversas pessoas acaba sendo uma imensa dificuldade. Em geral, as ilusões de 

grandiosidade que o indivíduo nutre para si também ganha o auxílio do silêncio das pessoas 

cotidianamente, o que ajuda a explicar a reprodução sistemática de “pecadores que se creem 

santos”.  

Ter de abandonar certezas e convicções pessoais em prol de um bem maior exige do 

indivíduo muito desprendimento de seus referenciais simbólicos que podem ser muito caros. 

O autoengano não é um fenômeno apenas encontrado nas relações cotidianas nas quais o 

objeto de litígio é a reputação social de alguém. A partir da análise empreendida aqui sobre o 

autoengano, não seria descabido atribuir certas idiossincrasias intelectuais que pretendem 

defender perspectivas teóricas que já deram sinais de esgotamento heurístico. Uma das razões 

que pode ajudar a entender a postura de intelectuais que se enquadram no perfil autoengano 

acadêmico é quando se observa que alguns intelectuais defendem teorias cujo 

comprometimento com pesquisas empíricas e o confronto criterioso com perspectivas 

divergentes é baixo ou superficial.  

As convicções pessoais sobre a pertinência epistemológica de uma dada teoria ou 

perspectiva nocional não se deve à capacidade de explicar e organizar intelectualmente a 
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realidade empírica, mas à convicção pessoal do cientista que deseja proteger as teorias de seus 

autores preferidos, por sub-repticiamente extrair dessas teorias mais uma filosofia moral 

preferencial que efetivamente um conhecimento científico rigoroso. É por isso que o espírito 

científico é tão difícil de ser desenvolvido, pois é preciso que o aspirante a cientista não entre 

em angústia por ter que conviver com a ameaça de ter de se desfazer de ideias há muito 

cultivadas e endossadas por ele, e ter que se habituar à crítica epistemológica imparcial: o fato 

de o conhecimento científico ser provisório, como diria Kant, exige do cientista a humildade 

de ter de aceitar fatos empíricos e outras perspectivas teóricas que possam desconcertá-lo e 

“magoá-lo”, como diria Wittgenstein. O autoengano, nestes casos, assume sua forma 

intelectualmente racionalizada de blindar uma teoria devido ao comprometimento emocional 

que o intelectual cultivou durante anos a fio, uma vez que tal teoria espelha e fundamenta sua 

visão de mundo.  

Muitas vezes, em contextos diversos, não se está lutando efetivamente contra 

“interpretações de fatos”, mas contra a fortaleza bem guarnecida do ego, que é bem mais sutil 

e difícil de derrubar. Os fatos, dados empíricos, se colhidos a partir de princípios e diretrizes 

que apenas tente captar sua manifestação fenomênica, não estão naturalmente imbuídos de 

valorações morais. Isso ocorre porque, como as ciências sociais tratam de assuntos que 

atingem intimamente questões caras à existência do pesquisador, as teorias acabam se 

tornando justificações morais de natureza semi-dogmática, mesmo que o cientista soubesse 

que todo o conhecimento científico possui a condição de ser revisado e mesmo posteriormente 

refutado. Então, no ambiente científico, pode se tornar menos voltado a questões científicas 

quando seus integrantes não estão preocupados em fazer descobertas e críticas regidas pelos 

parâmetros científicos, mas por motivações e agendas orientadas pelas forças condicionantes 

do autoengano. 

Há também os casos nos quais o autoengano chega ao nível da comicidade devido ao 

esforço gigantesco que alguém dispensa para que seu comportamento soe humilde e 

supostamente motivado pelas melhores intenções. Em um caso extremo e exótico, a 

justificativa pessoal produzida sob a lógica do autoengano não se restringe ao diálogo interno 

que calaria as vozes que denunciam as iniquidades cometidas pelo sujeito, e que ameaçariam 

de morte quaisquer traços de benevolência e altruísmo que se gostaria de defender como 

legítimo possuidor. Curiosamente, é chamado de “Paradoxo de Stalin” os casos mais 

flagrantes de rejeição das referidas vozes da autocensura: 
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Ao revisar para publicação a sua biografia oficial, escrita por funcionários do 

partido, o ditador soviético ordenou que fosse inserida a seguinte sentença: 

“Stalin jamais deixou que seu trabalho fosse prejudicado pela mais leve 

sombra de vaidade, presunção ou idolatria”. O paradoxo agride: negar assim 

a vaidade é afirmá-la aos berros! Ao negar pública e peremptoriamente a 

própria vaidade, Stalin acaba revelando ao mundo que ele era possuído por 

ela de forma brutal. A questão é: para quem afinal está mentido o ditador? 

Para si mesmo ou para o público leitor? 

O hipócrita é calculista – ele mede os efeitos de seus atos e coloca-se na 

posição do outro para acertar a pontaria. Se Stalin estivesse sendo apenas 

hipócrita, isto é, se a sua intenção fosse enganar de forma cínica e deliberada 

o público leito, ele muito provavelmente teria se dado conta da contradição 

em que tropeçava e não diria o que disse como disse. Ao negar, com faz, sua 

vaidade, o ditador revela estar tomada por ela a tal ponto que não pode 

admitir nem pra si mesmo que a possui. Ele precisa mentir para si próprio 

para evitar o desprezo por si mesmo. O auto-engano aqui é de tal ordem que 

prejudica a inteligência e a capacidade de enganar o outro. (FONSECA, 

1997, p.114-5) 

  

Tal com o autoelogio declarado é tomado como sinônimo de arrogância (e muitas 

vezes de uma demonstração clara de ignorância), a abnegação declarada, como no caso da 

citação acima, é indicador de que seu declarante precisa enunciá-la aos quatro ventos para 

poder crer nela e pretender que todos tomem ciência dessa crença. É como um tabu 

linguístico: não é admissível que se faça tal declaração sem que se caia no ridículo, 

principalmente nas mãos de seus não-entusiastas que imediatamente poderão interpretar mais 

livremente a intenção narcisista de tais atos de autopromoção. Sendo tal declaração um fato 

histórico, pode-se nitidamente perceber como os grandes ditadores alimentam ativamente sua 

autoimagem distorcida.  

A maior dificuldade de entender a crueldade dos homens se deve ao fato deles não se 

verem como cruéis ou desumanos. Quaisquer resquícios de cognição que lhe quebre o véu de 

autoengano é prontamente impedido de se manifestar plenamente em sua cabeça. Como o 

autoengano deixa de ser simplesmente uma disposição de fundo emocional – uma vez que há 

barreiras cognitivas que impedem a autobjetividade de alguém – alimentar tal crença sobre 

sua idoneidade moral não parece precisar de dados objetivos para sustentá-la, como se 

entrever nas várias crenças que a humanidade alimenta sobre si, sem ter dados empíricos que 

as sustentem. 

Então, não há como apelar para a “consciência moral” de alguém que pratica 

iniquidades, porque, devido ao sistema de proteção do ego do indivíduo, suas práticas mais 

abomináveis teriam sido justificadas por meio deste sistema de proteção, que é o autoengano, 



105 
 

que repele prontamente quaisquer dardos que tentem atingir a imagem de cristal imaculado 

que se cultiva de si mesmo. 

 Em auxílio aos indivíduos que precisam afastar quaisquer dúvidas sobre seu caráter e 

suas habilidades, há um subtipo social muito encontrado nos ambientes de trabalho, que, na 

verdade, é seu habitat preferencial. Para que possa existir, ele precisa identificar se seu 

provável hospedeiro possui alguma carência emocional (que pode ser oriundo de uma 

deficiência técnica), como baixa autoestima ou necessidade de vangloriar-se sistemática 

perante um público. Se houver a necessidade de constantes reafirmações sobre sua 

competência laboral e exuberância pessoal, abre-se a possibilidade de encontrar, através de 

auxílio extra, fontes externas capazes de eliminar ou mitigar suas inseguranças latentes, que, 

normalmente, é provável que não goste de revelar nem para si mesmo. Essa é a díade do 

bajulado e do bajulador.  

Como o autoengano pode implicar, muitas vezes, na necessidade de alguém procurar 

um apoio externo que lhe confirme a imagem que cultiva de si, isso sugere que o autoengano 

não é um fenômeno que se alimenta exclusivamente do elogio a si mesmo, como uma espécie 

de “autotrofismo simbólico”. É factível a prática de pessoas que se especializam em parasitar 

as inseguranças alheias. A bajulação é uma ação social que tem como fundamento o 

proferimento de discursos capazes de saciar a necessidade que determinadas pessoas têm de 

obter aprovação e reverência alheia de modo contínuo. Por mais exagerada, explícita e 

subserviente que uma bajulação possa parecer, ela cumpre a função de manter o mecanismo 

de autoengano do seu superior em atividade. A ação parasitária do bajulador se torna viável 

porque há certo nível de autodesprezo e insegurança contidos que o indivíduo guarda para si 

mesmo, e que para não sucumbir em incertezas prejudiciais ele precisa de alguma chancela do 

mundo exterior, que se dá através do oferecimento da dose de “aplauso” diária. As dúvidas 

arrefecem se mais alguém pensa como eu sobre assuntos diversos – isso vale ainda mais sobre 

o julgamento moral e técnico que fazem de mim! 

O bajulador também é um ótimo comerciante da linguagem, na medida em que 

oferece aquilo que o seu mercado quer comprar. Em razão de sua própria especificidade, é 

forçoso considerar que este tipo social pode ser considerado simplesmente um mentiroso pró-

social (nos termos definidos no presente texto). Dada a sua natureza estratégica, ele pode até 

se habituar a bajular, já que quando as ações quando muito repetidas se transformam em um 

mecanismo automático de produção e ações e reações. Porém, não se trata de tal qualificação 

conceitual equiparada ao hábito de ser um insincero social. Como não há uma forma de 
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simples acomodação e harmonia social mais ampla, mas o objetivo de resguardar os interesses 

do bajulador para conseguir favores do bajulado, as práticas bajulatórias são realmente 

mentiras que se contam aos superiores, com o fim estratégico de buscar garantir e proteger os 

interesses de um indivíduo. 

Por essas razões, a bajulação conjuga mentiras pró-sociais com mentiras de cunho 

egoísta. Desta forma, seria um caso-limite ou uma mentira de duplo efeito social: ao mesmo 

tempo em que é uma mentira pró-social – quando beneficia o bem-estar de alguém com o qual 

se tem uma relação social – é também uma mentira egoísta, já que não se trata de algo que se 

faça gratuitamente, por assim dizer, mas uma forma estratégica de obter alguma vantagem 

pessoal. É preciso observar que o elogio não deve ser considerado como sinônimo de 

bajulação, já que é perfeitamente possível que se elogie alguém por realmente reconhecer nele 

qualidades distintivas ou simplesmente como uma demonstração de afeição. A diferença do 

elogio sincero para a bajulação é que este último, apesar de não ser o exato oposto do 

primeiro, é dito sem convicção ou crença íntima no que se diz. O bajulador fareja 

oportunidades que ele possa elogiar o trabalho, observações e juízos de seu superior nem 

mesmo sendo preciso que o bajulador se detenha dos detalhes que tais ações e pensamentos 

implicam: todos os gestos, observações e decisões, por mais banais e imprudentes que sejam, 

têm o potencial de serem apreciados como atos e pensamentos da maior envergadura moral e 

intelectual.  

Por tudo isso que faz ou é capaz de fazer, um bajulador poder ser benquisto pelo 

superior por seus serviços simbólicos prestados, mas poderá também sofrer censura de seus 

colegas de trabalho, já que estes, por não adotarem a mais simples estratégia – por 

incapacidade ou posição moral – estarão vulneráveis ao humor inconstante do superior 

hierárquico, principalmente para aqueles que não demonstrarem um culto explícito ao 

superior tal como o bajulador realiza. Assim é possível visualizar como uma mesma postura 

mentirosa pode ter um duplo efeito social: pró-social, já que promove o bem-estar de uma 

díade, que é a célula primordial da noção de intercâmbio social; e egoísta, já que usa 

estrategicamente as manifestações de apreço pelo superior hierárquico como forma de garantir 

sua própria sobrevivência, estando também na linha divisória que separaria as mentiras 

aceitáveis das socialmente reprováveis.  

É importante frisar que o termo “mentiras egoístas” não significa dizer que elas são 

essencialmente maléficas, mas apenas que elas atuam em antagonismo ao social, na medida 

em que pretende tirar proveito das fragilidades de alguém, de maneira fraudulenta, para assim 
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obter algum tipo de vantagem. Ou seja, o critério sociológico já discutido que delineava duas 

formas básicas de mentiras se funda na possibilidade de punibilidade ou aceitação; não quer 

dizer que tal possibilidade de punibilidade seja algo que discrimina a pretensa e essencial 

imoralidade da mentira egoísta. A observação factual sobre a punibilidade pretende apenas 

desvelar como a sociedade recepciona tipos diferentes de mentiras. Desta forma, não está em 

questão se mentir egoisticamente é algo condenável. Não seria nem mesmo filosoficamente 

sustentável porque os processos que engendraram o desenvolvimento cerebral humano 

também incluíram a capacidade de o individuo da espécie se rebelar contra o grupo através da 

manipulação dos estados mentais de seus semelhantes, o que, em muitos contextos, possui 

importantes implicações políticas. O que se quer aqui discutir é que mesmo que a mentira 

egoísta seja algo tão comum quanto à mentira pró-social, elas, no entanto, são investidas de 

valores diferentes. Devido à força centrípeta do social, que força as mentes individuais a uma 

equidade moral, as mentiras egoístas são mais encaradas negativamente, devido à 

contrariedade a esse princípio profundamente arraigado no inconsciente social: a força que 

tenta dar um equilíbrio moralmente equânime aos encontros sociais. As mentiras egoístas, por 

seu turno, são meios de, por exemplo, quebrar ou burlar as convenções postas, a fim de 

redistribuir os poderes e recursos sociais.  

Esses movimentos de estabilização e de redistribuição de poderes e recursos precisam 

ser considerados como transformações inerentes à sociedade humana, que, regida pelas forças 

agregadoras e desagregadoras, se tornam potencialmente dinâmicas, sendo produto do 

conflito perpétuo entre o indivíduo e o seu meio social. Desta forma, é perfeitamente possível 

que uma mentira que busca resguardar a segurança de alguém seja aceitável pelos amigos e 

parentes do mentiroso, tornando-se mais condenável para as pessoas que não participam de 

seu círculo mais próximo de influência.  

Nesse caso, o caráter parasitário se encontra na forma como o bajulador mobiliza o 

discurso de maneira particularizada quando guarda parentesco com a ironia. A diferença 

distintiva é que a ironia não busca obter vantagem pessoal, além de ser uma forma de 

fragilizar o pacto da insinceridade. A bajulação, quando usada como fim exclusivamente 

estratégico, por sua vez, busca endossar a vaidade e o autoengano do chefe ou superior, a fim 

de aferir benefícios posteriores. Sua manifestação empírica pode ser observada quando 

alguém se esforça em não contradizer o chefe em suas decisões, opiniões e crenças. Não pode 

ser confundida com a insinceridade porque seria possível outro tipo de convívio com o seu 

superior sem a necessidade de se recorrer à bajulação explícita. Mesmo que ambas as partes 
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se beneficiem, pois o bajulado nutre seu ego e o bajulador ganha deferência e preferência do 

chefe – daí o ponto de contato com a insinceridade – é essencial perceber que para haver 

insinceridade não é preciso modular o discurso para determinadas pessoas (os chefes), como é 

o caso da bajulação, tratando todos os outros de maneira indistintamente insincera.  

Certos proferimentos, temperados com uma pitada de ironia, só podem soar como uma 

forma de bajulação porque eles se aliam com o desejo profundo de que o elogio contido no 

discurso levemente irônico seja verdade. Ou seja, para o bajulado inexiste a diferença entre 

uma observação objetiva dos fatos e um elogio com traços de exagero. A sua crença é a de 

que há algum grau de justiça na observação do subordinado, e não uma estratégia de 

sobrevivência política para se manter o cargo alcançado, ou aumentar as chances de uma 

avaliação positiva por parte da chefia – muito útil em ambientes de trabalho.    

 

O ponto cardeal para o indivíduo a sós consigo é convencer-se sinceramente 

de que ele é honesto no que conta por dentro e, tudo considerado, merecedor 

da aprovação interna e alheia. O fulcro do auto-engano não está no esforço 

de cada um em parecer o que não é. Ele reside na capacidade que temos de 

sentir e de acreditar de boa-fé que somos o que não somos. (FONSECA, 

1997, p.106) 

 

Sabendo-se que a insinceridade é maciçamente praticada pelas pessoas nos seus 

intercâmbios diários, há que se perguntar como as pessoas representam tais práticas, ao 

mesmo tempo em que as condenam sistematicamente. Apesar dessa contradição, as pessoas 

vivem tranquilamente com ela. A partir do que já foi discutido, conclui-se que a mentira é 

uma forma de manipular as relações sociais, mas também de harmonizar e equilibrar o mundo 

humano, sendo também o fator importante na construção da individualidade. É por meio da 

mentira cotidiana que as pessoas conseguem se harmonizar com o seu próximo, permitindo 

que ao mesmo tempo preservem sua individualidade e defendam seus interesses. De certa 

forma, é correto afirmar que se torna natural falar e ouvir mentiras cotidianamente (aquelas 

mais do tipo pró-social), tornando um hábito tão arraigado que as pessoas já nutrem uma 

expectativa para ouvi-las de seu próximo, como os cumprimentos automáticos e repetitivos, 

que muitas vezes ocorrem sem que haja o menor vestígio interior de genuinidade do 

sentimento. Apesar disso, os cumprimentos mecânicos servem como uma retomada do ritual 

que recupera a continuidade do microcosmo social. De certa forma, devidos aos seus efeitos 

simbólicos positivos, é possível afirmar que as pessoas gostam e desejam ouvir mentiras umas 

das outras, pois assim o mundo social ganha sua consistência.  
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Vimos na discussão sobre a teoria da mente como o desenvolvimento da percepção de 

estados mentais de seus semelhantes, que ajudou o ser humano a percebê-los como seres 

dotados de comportamentos intencionais, foi um fator decisivo para o incremento das 

capacidades cognitivas e a própria possibilidade material de uma sociedade humana. A 

decodificação desses estados mentais, que se torna mais explícita com o emprego da 

linguagem, possibilita que as ações sociais humanas sejam bem mais complexas do que as 

encontradas na natureza. A partir da possibilidade de leitura e dedução dos estados mentais 

alheios, as relações humanas se estruturam pela contínua visão e revisão dos signos alheios 

visualmente observáveis, estabelecendo uma dinâmica que se desenvolve ao nível de 

abstrações mentais, buscando captar a porção intangível da esfera individual: suas crenças, 

desejos e intenções.  

Um dado indivíduo, sabendo que as outras pessoas possuem estados mentais tal como 

ele, como emoções, crenças e expectativas, não se dirige a elas sem levar em conta esses 

estados, pois se assim o fizer não haverá uma relação propriamente social, mas uma dinâmica 

pré-social, como um mutismo comportamental em que as partes agem e reagem mais por 

meio de reações físicas recíprocas, como as dinâmicas primitivas dos encontros animais, mas 

não capacitando para a interpretação mais sofisticada e sutil dos estados mentais, que não se 

reduzem simplesmente aos significados instintivos dos comportamentos de uma matilha de 

lobos, por exemplo. O mundo humano comporta a prática da deferência mútua entre as 

pessoas, compartilhando sentidos e significados que vão além da resposta de natureza material 

que os outros animais produzem. Desta forma, a sociedade humana se organiza não apenas 

pelas conexões físicas que os indivíduos estabelecem entre si através do contato direto, mas 

também mantém uma conexão imaterial entre eles, por meio da linguagem verbal articulada.  

Em resumo: como a sociedade humana se estrutura, dentre outras coisas, por meio da 

constante presunção (correta ou equivocada) dos estados mentais uns dos outros, e 

considerando que as relações cotidianas mais amplas são realizadas por meio de 

insinceridades gentis, é crível que ao longo do desenvolvimento social ocorra uma 

estabilização das trocas de insinceridades, fazendo com que as pessoas esperem que seus 

interlocutores as tratem com um mínimo de atenção e cuidado, mesmo em contextos sociais 

nos quais o nível de intimidade não é tão profundo. Por isso, as mentiras pró-sociais servem 

como um recurso que auxilia na integração social: na medida em que as pessoas precisam 

estabelecer minimamente entre si uma conexão, mesmo que elas não estejam intimamente 

com energia psíquica suficientemente (isso é factível), é preciso mesmo assim demonstrar 



110 
 

uma deferência pelo seu interlocutor que está diante de si. Desta forma, as mentiras pró-

sociais fazem parte dos elementos que possibilitam um mínimo de civilidade em um encontro 

entre pessoas anônimas, o que em processos de longa escala possibilita a manutenção da 

sociedade em nível mais amplo.   

As mentiras egoístas, por sua vez, é uma forma do individuo afirmar sua 

individualidade perante as forças homogeneizantes do social, que muitas vezes podem gerar 

constrangimentos e dificuldades diversas para a realização de desejos e inclinações do 

indivíduo, que não são automaticamente satisfeitas pela sociedade. Haverá sempre uma 

relação pendular entre o indivíduo e a sociedade, ocasionando momentos nos quais a pressão 

para o atendimento de demandas coletivistas ou altruístas é mais forte, e aqueles momentos 

nos quais o senso de individualidade se sobressai. Isso não diz respeito necessariamente à 

noção de que apenas na modernidade seria o período social que enseja um maior nível de 

individualismo, em comparação às sociedades tradicionais ou antigas.  

A relação de tensão entre o indivíduo e a sociedade diz respeito ao que Sigmund Freud 

fala em sua obra O Mal-Estar na Civilização, sobre a repressão dos impulsos que ocorrem no 

interior da sociedade como forma de evitar a barbárie. O estado de barbárie seria todos 

realizando plenamente seus desejos e inclinações que esbarrariam nos desejos e inclinações 

alheios, que poderiam produzir uma situação de conflito e violência, levando à desagregação e 

colapso social. Desta maneira, toda sociedade comporta algum nível de senso de 

individualismo. Se a teoria do desenvolvimento sociocognitivo está correta, que descreve que 

a partir da leitura recíproca de estados mentais é um fator evolutivo da sociedade humana, 

então sempre haverá um mínimo de individualismo pronunciado, mesmo nas sociedades mais 

compactas, cuja expressão pessoal é restringida sob o peso do coletivo. Desta forma, como 

não há sociedade humana sem mentiras egoístas (usadas para disfarçar os interesses pessoais 

que se declarados seriam repelidos), o gérmen do individualismo se manifesta nas pequenas 

mentiras egoístas – a noção subjetiva de que há uma diferença e até mesmo um antagonismo 

entre os interesses pessoais e as prescrições ditadas pelo social. 

A mentira egoísta seria então algo que possibilita formas alternativas para alguém 

conseguir o que se deseja, sem a necessidade de se recorrer a um confronto aberto por bens 

escassos ou oportunidades interditas. É fruto de algo que, ao mesmo tempo em que torna o 

indivíduo humano um ser sociável, ao poder ler as emoções e intenções alheias e assim poder 

criar um vínculo empático, o mune com armas para se beneficiar pessoalmente de suas 

relações e mesmo para ir contra o seu ambiente social. 
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Assim, destacando apenas a questão das mentiras, o mundo social se reproduz entre 

forças de cunho coletivista (em prol do equilíbrio coletivo) e forças individualistas (que 

atendem às necessidades de indivíduos frente ao mundo social), havendo também as 

transformações morais da sociedade quando se considera que certas práticas são mais 

aceitáveis que outras, e que há aquelas que muitas vezes podem ser consideradas crimes, 

sendo alvo de punição do Estado. O que se chama de inteligência social é uma capacidade de 

estabelecer uma conexão ao nível mental com as pessoas, mas que também as dotam do poder 

de manipular esse mesmo nível mental. Tal conclusão dá margem suficiente para se concluir 

que a inteligência social é, na verdade, a capacidade que as pessoas têm de ler as mentes 

alheias e de, partindo deste conhecimento, mentir de maneira hábil, a fim de resguardar 

interesses pessoais.  

 

 

2.6 LINGUAGEM E A INDUÇÃO MENTAL DE VERACIDADE 

 

 

Como produto simbólico, é preciso se ater a alguns traços fundamentais sobre o modo 

como normalmente se capta e se incorpora a linguagem. Nem sempre se percebe como se dão 

alguns dos automatismos mentais, quando se trata do modo cotidiano de decodificar discursos 

alheios. Descobrir esses automatismos nos levará a entender os mecanismos sutis dos 

sortilégios da linguagem, principalmente quando se trata de analisar como as mentiras se 

revestem de certos elementos mentais que as tornam imperceptíveis ou negligenciadas pelas 

pessoas. 

Um dos aspectos da linguagem que possibilita um desses automatismos está na própria 

estrutura da linguagem, que, geneticamente, impõe uma forma inicialmente unívoca de 

decodificação, aspecto que chamaremos de “afirmatividade da linguagem”
18

. Significa dizer 

que a todo discurso que ouvimos atribuímos o valor de verdade. Talvez com a exceção 

                                                           
18

Tal fenômeno é largamente mencionado pelos teóricos da Programação Neurolinguística. Uma maneira de usar 

tal conhecimento seria, por exemplo, em vez de usar a frase “Não se esqueça de comprar o pão”, usar “Preciso 

lembrar-me de comprar o pão”, pois o termo “não” é de difícil processamento cerebral, fazendo com que “não 

esquecer” se torne “esquecer”. No sentido inverso, muitos grupos militares que selecionam seus integrantes 

bravos, bradam que os fracos desistam, como revelam filmes como Tropa de Elite e Nascido para Matar etc. Tal 

“performativida de inversa” seria uma forma de eliminar aqueles que não resistem às pressões morais do 

contexto para que nem mesmo em pensamento fraquejem. Nota-se que os efeitos performativos são bem 

conhecidos na prática de diversas organizações sociais. 
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dificultosa das frases negativas, precisamos considerar o seu conteúdo como verídico para 

apenas depois, caso tenhamos motivos, negarmos tal status. Por exemplo: “o carro de João é 

amarelo”. Quem ouve uma frase como essa precisa entender a frase. Ou seja, saber quem é 

João, o que é um carro, o que é a cor amarela, e que há uma relação socialmente reconhecida 

de posse entre João e um carro desta cor. Após a concatenação desses elementos, é que se 

entende o seu conteúdo material. Caso se desconfie que João não tenha um carro amarelo, 

julgamos que tal frase é falsa – uma mentira – mas tal negação ocorre apenas após todo o 

nosso aparato cerebral ter sido mobilizado para compreender o conteúdo afirmativo da frase. 

Mesmo que ouçamos uma mentira, o conteúdo do que é ouvido é considerado 

inicialmente no seu valor afirmativo para só depois negarmos a veracidade do que nos foi 

dito. Mesmo que tenhamos negado a condição de verdade da frase, ela já terá impregnado a 

mente com suas imagens, tal como quando alguém sofre um abalo emocional e que, mesmo 

que queria esquecê-lo ou isolá-lo da mente, seus efeitos endócrinos persistirão ainda por 

algum tempo. Esse automatismo cognitivo nos induz a pensar e concluir que isso é um dado 

fundante da linguagem; é o meio obrigatório de lidar com a linguagem, e deve ter sido a 

própria maneira da linguagem ter se tornado um artefato útil aos seres humanos, como forma 

de substituição acústica de objetos reais. É essa imposição cognitiva – sua condição 

primordial de evocação afirmativa de algo – que impossibilita pensar o “não-amarelo”, e que 

sempre nos leva a visualizar o amarelo, mesmo contra a vontade. Da mesma forma, para 

evitar pensar em um elefante, é preciso não saber o que é um elefante. Talvez essa possa ser a 

única forma de não construir uma imagem mental que o poder evocativo da linguagem obriga. 

. Os princípios por meio dos quais os mentirosos obtêm êxito não passaram 

despercebidos por estudiosos do tema. Numa discussão sobre os automatismos que facilitam a 

ação dos mentirosos, Robert Feldman, psicólogo social, cunha o termo “viés da verdade” para 

conceituar um mecanismo psicológico atuante quando nos dirigem declarações sobre fatos, 

estados e impressões em geral: 

 

O viés da verdade significa que, em vez de julgar objetivamente a 

honestidade daqueles com os quais interagimos, com base em seus 

comportamentos e no que eles dizem, nossa crença padrão é a de que eles 

estão dizendo a verdade. É necessário que nos dêem uma razão muito forte 

para que pensemos que estão mentindo para nós; de outro modo, a idéia não 

nos ocorre. (FELDMAN, 2009, p. 35-6). 

 

Além disso, Feldman argumenta que há um cansaço mental inerente ao exercício de 

contestação e análise ininterruptas do que ouvimos. Normalmente quando acionamos o nosso 
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dispositivo de desconfiança sobre o que ouvimos é porque precisamos decidir se vale a pena 

questionar frontalmente nosso interlocutor – se há razões fortes para isso, pois tal reação pode 

nos deixar mentalmente exaustos, impedindo mesmo a fluência da interação. Além disso, ao 

se evitar questionar sistematicamente o interlocutor, poupamos energia psíquica. Mas tal viés 

de verdade proporciona uma oportunidade para que o mentiroso aumente suas chances de 

receber a aquiescência de seu interlocutor. 

O viés da verdade existe e produz seus efeitos porque a linguagem funciona 

colaborativamente. É preciso que os homens concordem e sincronizem suas noções, para que 

haja uma confluência das vontades; e é exatamente por esta característica fundamental, qual 

seja, a necessidade da cooperação entres os homens que ocorrem alguns fenômenos sociais, 

cuja noção mais ampla é dada pelo que se entende a partir da noção de “mentira”. Quando 

uma das partes julga que as informações que acabara de receber são falsas, rompe-se 

propositadamente com o “pacto tácito” desse princípio colaborativo com o mentiroso. Apesar 

de ter sofrido a tentativa de logro, continua-se atribuindo o status de verdade ou 

verossimilhança ao que é ouvido, pois não se questiona ou não se percebe adequadamente a 

condição de dependência fundamental que o ser humano tem em relação à linguagem, tendo 

que se submeter à afirmatividade da linguagem (seu aspecto evocativo que impregna a mente) 

e ao viés da linguagem (a confiança que se deposita no que se ouve). 

Os desacordos entre as pessoas – que poderiam ocorrer por displicência ou 

desconhecimento do funcionamento de um contexto social – ocorrem aqui deliberadamente, 

para prejuízo de uma das partes. Essa ruptura se dá devido ao mecanismo natural de como a 

linguagem é percebida pelas pessoas: como sentenças naturalmente representacionais de 

fatos e intenções
19

. De certa maneira, devido aos mecanismos mentais mencionados, há uma 

concepção humana intuitiva de que a linguagem é a própria realidade, que haveria uma 

consonância perfeita entre o que é ouvido/lido e um estado de coisa factual. Em certa medida, 

seria natural ser crédulo e conceber que a linguagem captada espelha o mundo dos fatos e das 

intenções sinceras. 

Se a condição para que se entenda algum enunciado é reproduzi-lo mentalmente, 

ocupando e focalizando a atenção do ouvinte, atribuindo-se valor de verdade ao que se ouve, 

há um claro canal mental por onde as mentiras são recepcionadas inicialmente como 

                                                           
19

 É como se, de certa maneira, as pessoas fossem espontaneamente como o primeiro, o Wittgenstein do 

Tractatus Logico-Philosophicus, que defendia uma visão representacional da linguagem, que ela servisse como 

afiguração de fatos do mundo, por isso que ela faria sentido para as pessoas. Tal visão posteriormente foi 

abandonada em favor de uma visão pragmática. 
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verdades. Isso quer dizer que apesar da abrangência das mentiras e insinceridades, boa parte 

delas não são recepcionadas e julgadas como tais – como fraude – seja por uma questão de 

praticidade, credulidade ou outro fator sociocognitivo. 

Assim, há uma soma da afirmatividade da linguagem com o viés da verdade, 

estabelecendo estruturalmente o modo de apresentação da linguagem, aliado ao mecanismo 

psicológico que nos economiza o esforço de duvidar de tudo que nos contam. Esses atalhos 

mentais servem para que as relações sociais se tornem algo fluido, permitindo que uma 

conversa possa prosseguir sem interrupções a todo o momento, que questionariam os detalhes 

que compõem a história que se ouve. Porém, tal como nos contos de fada, como todo atalho, é 

possível que essa economia energética possa acarretar algum problema imprevisto, pois 

algum lobo que se valha dessas economias mentais pode tirar proveito dos incautos, 

devorando-os. 

Como diria o filósofo Chaïm Perelman: “só se cunha moeda falsa porque há moeda 

verdadeira circulando”
20

. Ou seja, para que a mentira possa ser bem-sucedida, é preciso que 

na maior parte do tempo o viés de verdade não contrarie os seus interlocutores. Se a exceção 

virasse regra, e a regra, exceção, perder-se-ia a confiança que naturalmente se deposita na 

linguagem, e as pessoas teriam relacionamentos bem diferentes, tanto com a linguagem em si 

mesma (ela seria tomada mais como fonte contínua de desconfiança), quanto com os outros 

(as pessoas seriam tomadas a priori como mentirosas); e quando um viés de verdade se 

desfaz, ocorrem aquelas situações nas quais “o mentiroso não é acreditado mesmo quando 

fala a verdade”. Talvez fosse mais adequado dizer, em um nível mais fundamental, que “se 

cunha moeda falsa porque as pessoas acreditam que há moeda verdadeira circulando”; e as 

crenças na moeda verdadeira podem ser justificadas ou não. Assim, será possível entender de 

que forma a experiência social está composta de formas variadas de mentiras.  

Como ser social, os humanos são reciprocamente dependentes, e suas relações 

pessoais são construídas a partir das expectativas comportamentais que cada pessoa alimenta 

na mente dos outros. Em razão disso, as pessoas são naturalmente impelidas a ter certas 

expectativas sobre o outro, tendo também a necessidade de estabelecer uma reputação social 

positiva que possa assim garantir a sobrevivência e acesso aos espaços e bens socialmente 

produzidos e distribuídos, principalmente em universos sociais modernos, nos quais o 

dinheiro tenha um poder limitado. Nesse sentido, é crucial que se possua as características e 

habilidades que façam o indivíduo ser aceito pelo grupo. A inteligência social, já discutida, é 

                                                           
20

 (PERELMAN, 1996) 
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por definição saber se relacionar com as pessoas de maneira pacífica e mesmo podendo 

estabelecer laços pessoais mais fortes que o simples cumprimento cordial.   

 Após nascido no interior de um grupo, o ser humano precisa aumentar suas chances de 

permanecer nele. Por isso, é provável que ele tenha desenvolvido filogeneticamente a 

capacidade de aprender e captar informações sobre o seu próximo, fazendo-o estabelecer uma 

conexão para além do nível puramente físico, que seria a capacidade de simular ou pressupor 

seus estados mentais, algo já discutido no tópico sobre a teoria da mente. Por meio disso, a 

sociedade humana possui um vínculo íntimo mais forte que outros seres vivos, pois a partir do 

momento em que alguém alcança os conteúdos subjetivos de seu próximo, que inicialmente 

apenas o seu possuidor teria acesso, a sociedade humana adquire um tipo de conexão capaz de 

ser usada como referencial para a coordenação de ações conjuntas ou concomitantes.  

No entanto, a individualidade humana – as inclinações próprias que cada indivíduo 

possui que não são as mesmas nem em tipo e intensidade – faz com que as diferenças e 

desacordos que seriam naturais causem problemas que podem dificultar a convivência. Seria 

inviável a formação e permanência de agrupamentos humanos caso as ações fossem 

exclusivamente motivadas para a satisfação de desejos e inclinações de seus atores. Os 

processos de socialização promovidos pelos pais e outras instâncias sociais, sendo conscientes 

ou não, produzem uma coesão social que é a resultante de um mínimo de institucionalização 

da apreensão de que certos comportamentos de viés coletivistas devem ser realizados para que 

a sociedade não resulte em um mundo composto por pessoas fechadas em seus espaços 

subjetivos, que seria o fim da sociedade. Ao nível sociocognitivo, é preciso haver meios de 

estabilizar o espaço social que é composto por diferenças de subjetividades e pelo conflito 

entre os preceitos coletivos ou publicamente instituídos e as necessidades dos indivíduos, que 

muitas vezes podem entrar em choque com o que é publicamente prescrito.  

Com base no que já foi discutido nesse texto, há formas de estabilizar as disposições 

antissociais do indivíduo (vide o hobby de julgar compulsivamente as pessoas), ao mesmo 

tempo em que mantém a paz social: é válido afirmar que o autoengano e as mentiras, nas suas 

diversas modalidades, seriam práticas complementares que promovem a sociabilidade, 

produzindo assim as forças coletivas que tornam a convivência possível, ao mesmo tempo 

também que oferecem condições para a emergência da individualidade humana, mesmo 

considerando o debate sobre sociedades de teor mais coletivista ou individualista. É certo que 

sempre haverá alguma expressão pessoal, uma vez que a sociedade humana não é uma 

colmeia de abelhas, em que não inexiste expressão individual. As mentiras pró-sociais 
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possibilitam que as sociabilidades mais elementares – como os cumprimentos do dia a dia – 

não dependam exclusivamente da disposição de puramente pessoal, sendo uma forma de criar 

um espaço social minimamente dotado de deferência e reconhecimento do próximo; as 

mentiras egoístas podem ser a manifestação comportamental da defesa dos interesses pessoais 

frente ao social.  
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3 SOBRE O HABITUS 

 

 

Após discussão sobre os tipos básicos de mentiras, precisamos entender os desafios e 

aspectos da ação humana, o que implica em investigar como as mentiras se tornam algo tão 

comum que se esquece do que se está praticando, ao ponto de se condenar discursivamente 

tais práticas, mas as praticando continuamente. No meio dessa contradição está a chave para 

uma compreensão mais ampla e pormenorizada da relação entre sociedade e mentira. Isso nos 

leva à forma como as pessoas organizam internamente – inconscientemente – suas ações e 

percepções sobre si e sobre o mundo exterior. 

Quando se pratica ações diversas que estão satisfatoriamente adequadas ao contexto, e 

quando tais ações são repetidas várias vezes, dá-se início a um processo de estabilização de 

tais ações no interior de um contexto: com o tempo, essas ações exigem cada vez mais 

controle explícito do agente; as ações começam a se tornar “naturais”. 

Para dar continuidade à discussão sobre as mentiras e casos afins, é necessário 

adentrar num tópico famoso para a sociologia contemporânea, que é o conceito de habitus. 

Sua importância se deve à maneira como propõe uma solução para o impasse entre as teorias 

racionalistas da ação (que desconsideram o contexto cultural e partem da ideia de que os 

indivíduos procuram maximizar seu interesse) e as teorias estruturalistas (que não põem em 

análise as possibilidades dadas aos indivíduos apesar das constrições culturais, ocasionando 

transformações sociais). Ou seja, nem há uma racionalização da ação nem um determinismo 

estrito da cultura. O que há são formas de concatenação entre o indivíduo e o seu meio social, 

por meio de esquemas de ação que são incorporados de maneira diferenciada – cada 

indivíduo, a depender de sua posição social, de nascimento e outras variáveis terá um 

potencial de ação que se converte em sua “segunda natureza”; uma forma de adquirir um 

“instinto” de agir da maneira como alguém empiricamente age. Entendendo o debate em torno 

do conceito de habitus será possível entender as dinâmicas e efeitos sociocognitivos das 

mentiras. 

O princípio da “praticidade”, no sentido de “algo fácil de usar”, é algo tão onipresente 

que podemos dizer que se torna o princípio estabilizador das ações, das relações humanas e 

dos grupos sociais (como exemplo do natural apego ao uso constante ao que é mais fácil de 

usar, e considerando os hábitos cotidianos mais diversos sempre se busca incessantemente por 

rotas mais simplificadas para se realizar as tarefas que se precisa fazer). Vê-se os exemplos 

das pessoas que relutam em mudar de atitude, mesmo quando os problemas se mostram 
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insustentáveis e as consequências nefastas, inevitáveis. Devemos considerar que este estado 

de teimosia não é simplesmente uma falha de caráter, como normalmente se supõe
21

, mas 

também a manifestação da força psíquica das rotinas corporificadas, tornadas “corpo”, 

gerando uma força centrípeta para as velhas práticas, mesmo que ultrapassadas e atualmente 

nocivas. Ou seja, para que haja efetivamente o incremento de novas formas de fazer, de ver, 

de sentir etc., os humanos buscam meios de capturar tais sutilezas, que muitas vezes se torna 

uma tarefa difícil, pois para que se construam novas percepções e disposições 

comportamentais é preciso um processo, muitas vezes, doloroso de abandono dos velhos 

padrões mentais – que são físicos – para a construção de novos.  

A noção de habitus pretende indicar a forma como o mesmo ser humano pode ser, 

fazer e pensar de formas diferentes devido ao seu meio social circundante. Trata-se de uma 

maneira de apreender conceitualmente os esquemas de ação que são característicos de 

pessoas, grupos e sociedades. Há comportamentos que se tornam rotinizados e que acabam 

sendo parte do seu ser social. Numa situação na qual um dado indivíduo se sinta relativamente 

adaptado às exigências de seu meio, as suas ações parecem se desenrolar sem maiores 

dificuldades – no sentido de não cometer tropeções ou atos desconcertados. Isso diz respeito 

também às práticas linguísticas das mais diversas.   

Tratar das insinceridades sociais como uma ação habitual exige que algumas 

considerações teóricas sejam feitas, a fim de clarificar algumas confusões sobre o uso do 

conceito de habitus. Confusões estas que, infelizmente, são suscitadas pelo próprio Pierre 

Bourdieu, pois a incorporação de seu conceito por parte de estudiosos de Ciências Sociais 

gera a impressão de que sua aplicação seria semelhante a um dispositivo eletrônico plug-and-

play, sem maiores necessidades de verificar seu cabimento no contexto do estudo ou na 

mobilização para explicar algum fenômeno social.  

Acompanhando tal orientação, também se pretende aqui indicar algumas maneiras de 

conceber o conceito de habitus, dando ênfase ao seu aspecto mais elementar, que é a questão 

do inconsciente cognitivo (a forma como os aprendizados sociais e os comportamentos 

repetidos e costumeiros acabam se constituindo como “corpo”, como segunda natureza), para 

entendermos em qual patamar está a discussão sobre o habitus no interior do discurso 

científico mais amplo. Isto é: apesar de tal conceito ser proposto e mobilizado por vários 

                                                           
21

 Na verdade, a depender do meio social, às condutas dos indivíduos podem ser imputados valores morais de 

níveis variados. Ações atípicas sempre serão motivo de juízos sociais, pois ao atentarem contra os costumes 

correntes de um grupo ou sociedade, e sendo efetivamente realizados passam a servir como legitimação explícita 

de uma conduta, sendo passível de influenciar e implicar as condutas alheias possibilitando a perda de 

estabilidade social (real ou imaginária).  
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autores da sociologia, há divergências sobre sua aplicação empírica e mesmo a sua 

problematização teórica. Muitas vezes não está claro quando o conceito está sendo usado de 

maneira apropriada de delimitar conceitualmente um fenômeno sociocognitivo que tenha 

como fundamento o aprendizado de esquemas mentais que o capacitam a se comportar de 

determinada forma (hêxis corporal), a ter certas habilidades cognitivas (escrever, discursar, 

dirigir veículos), e até mesmo certas ações que irrompem nos indivíduos sem que ele tenha 

mais o controle consciente sobre elas, como ocorre nos casos de compulsão alimentar ou uso 

de drogas. Em razão da grande relevância que o tema desperta para diversas áreas que 

abrange as ciências cognitivas, é preciso trazer à discussão algumas contribuições e 

descobertas realizadas por cientistas, oriundos de várias áreas de pesquisas que tratam da 

estruturação dos processos cognitivos.  

Retomando a discussão inicial sobre a relação entre linguagem e sociedade é correto 

afirmar que nossa relação com a realidade fora de nós (e até mesmo dentro de nós) é mediada 

pela linguagem. Estamos constantemente produzindo juízos sobre o mundo e sobre nós 

mesmos. Isso se dá devido à nossa necessidade de compreender o contexto social e físico 

onde estamos inseridos e assim poder agir adequadamente sobre ele. Tal mediação linguística 

também diz respeito até mesmo à nossa subjetividade, pois é através da linguagem que 

podemos compreender nitidamente os sentimentos que nos afetam diante de terminada 

situação, pessoa ou lugar. Assim, numa situação extrema, um indivíduo que não conseguisse 

fazer distinções – que possuem um aspecto perceptual e emocional – dos seres e objetos que o 

cercam teria poucas chances de sobreviver num ambiente hostil. 

Não há, nas condições normais, como alguém se furtar a construir automaticamente 

alguma valoração sobre o mundo ao seu redor. Mesmo aquele que pretenda nivelar todas as 

pessoas a um mesmo nível valorativo (por exemplo, ser generoso com todos indistintamente), 

não só cometeria uma espécie de injustiça com as pessoas mais próximas que possuem laços 

pessoais bem mais importantes, como também correria o risco de, ao nivelar tudo, prejudicar 

o próprio agente, pois, sendo incapaz de fazer distinções valorativas, distinguindo o que é 

urgente do que é acessório, o que é favorável do que é desfavorável, o mundo humano seria 

bem diferente – talvez sendo mesmo moralmente e cognitivamente inviável. Sem a 

capacidade de distinguir pessoas amistosas de potenciais agressores, ter-se-ia muita 

dificuldade de evitar lugares, situações e pessoas nocivas e maléficas. Neste sentido, a 

capacidade de fazer distinções de todo o tipo é uma capacidade adaptativa. Discriminar 

eventos é uma questão de sobrevivência. 
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O ímpeto de julgar tudo o que nos cerca é tão natural que nem mesmo é necessário ser 

incentivado ou instruído formalmente a fazê-lo, pois reservadamente e de maneira até mesmo 

compulsiva se emite juízos sobre o mundo físico, social, a determinadas pessoas e tudo o 

mais, pois precisamos qualificar tudo ao nosso redor para podermos agir inteligentemente e 

podermos influenciá-los; e, se necessário, comunicando nosso entendimento e impressões aos 

outros. Há, de certa forma, um processo contínuo de julgamentos sobre o mundo e sobre nós 

mesmos. O cérebro das pessoas se alimenta por distinções que realiza, a fim de saber qual 

deve ser a sua postura a respeito do ambiente exterior, objetivando otimizar seu 

comportamento.  

Esse processo é tão automatizado que só basta evocar imagens mentais sobre algo para 

que as emoções e avaliações que estamos acostumados a ter sobre tal assunto aflorem à 

mente, causando-nos reações fisiológicas ao ponto de alterar nosso comportamento, 

impelindo-nos a agir de determinada maneira, consoante aos nossos valores e princípios 

pessoais. Na verdade, nossa própria percepção sensorial é construída e alimentada pela 

procura por padrões do mundo que possam servir de orientação para nosso comportamento, 

incluindo mesmo saber onde está o chão: quando o indivíduo se distrai e “pisa em falso”, é 

sinal de que o seu corpo tinha pressuposto que a superfície continuaria igual ao do seu passo 

imediatamente anterior. Isto quer dizer que para dar o próximo passo há um mecanismo físico 

que projeta que o mundo continua a se localizar no mesmo padrão do passo anterior. É algo 

como uma condição “ceteris paribus” para a relação corpo-mundo. Tais ajustes ocorrem em 

um nível inconsciente, ao ponto de só se dar conta deles quando o automatismo é rompido em 

razão da quebra da constância presumida do mundo, que não mais corresponde à realidade 

atual – o que seria o equivalente à sensação de queda inesperada que acompanha quem dá 

passo em um nível mais baixo do terreno sobre o qual ele caminha.  

 

Mas agora imagine que você vai andando por uma rua da cidade e está tão 

absorto olhando uns cartazes que não nota o meio-fio de quinze centímetros 

logo adiante. Seu cérebro distraído prevê que a calçada é plana e que a rua é 

quinze centímetros mais baixa. Você dá um passo, com a precisão exata para 

que o seu pé pouse na calçada. E o acontece? Surpresa! Seu pé bate com 

força na pavimentação da rua. Você deixou de prever uma característica 

comum de uma calçada corriqueira. (MACKNIK, 2011, p.157) 

 

Além desses reflexos físicos de uma caminhada desatenta, há outros comportamentos 

que também ocorrem pela consolidação de um costume que se adquire pelo convívio social. 

Olhamos para algo ou alguém e não há como nos furtarmos de emitir, silenciosamente, algum 
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juízo sobre o que percebemos (há programas de TV que explora a capacidade irrepresável de 

se julgar o comportamento alheio, pois como há a instituição social que tacitamente nos 

obriga de contar mentiras gentis no cotidiano, quando elas saem dos bastidores da mente e 

vêm a público na forma de atos falhos, acabam se tornando motivo de espetáculo). O ensaísta 

Sérgio Augusto Andrade capta muito bem a relação promíscua que temos em 

compulsivamente julgarmos os comportamentos alheios. Mesmo que isso possa soar 

moralmente condenável faz parte do funcionamento normal do cérebro, que age por meio de 

discriminação de entidades e seus valores, emitindo e enaltecendo suas preferências e 

descartando o que considera desprezível ou de pouca importância. Como tudo que arrebata a 

atenção das pessoas, os grandes conglomerados empresariais usam a produção compulsiva de 

juízos sobre comportamentos alheios como matéria-prima para o desenvolvimento de 

produtos a serem inseridos no mercado de cultura de massa.  

 

O fato de que os reality shows façam da indiscrição seu fundamento e sua 

mecânica, entretanto, não quer dizer necessariamente que só devam sua 

existência ao curioso hábito de observação, da vigilância ou da espreita; ao 

contrário do que tanto se comenta, a base de todo reality show é outro 

impulso incontrolável – um impulso bem mais perigoso e bem mais doentio, 

aliás, que a simples mania da  curiosidade. Esse impulso é o julgamento. 

Não espiamos para saber; espiamos para julgar. Julgar tudo, o tempo todo, 

talvez seja a mais odiosa de nossas atitudes – e a mais irresistível. Numa 

entrevista célebre para o Le Monde, há mais de 20 anos, o professor Foucault 

citou o caso de um amigo de Courbet que costumava acordar no meio da 

noite gritando “Julgar! Julgar! Eu quero julgar!”. Gritando no meio da noite 

ou não, é o que todos queremos: nossa palavra só pode ser a sentença 

soberana de um juiz impaciente com tudo o que não nos interessa aprovar. 

Fomos educados para julgar – e para acreditar que o poder de condenar ou 

não é a única prova possível de nossa superioridade natural sobre o mundo. 

Os reality shows oferecem um laboratório inesgotável para a compulsão de 

nosso julgamento – e representam sempre  o momento privilegiado em que a 

televisão nos transforma, de simples espectadores, em  juízes. É o momento 

que mais esperamos: nossa fantasia predileta sempre foi a toga (BRAVO!, 

2002) 

 

O fato de haver uma forma de penalizar o comportamento alheio dos participantes de 

reality shows, de maneira anônima é um bom indicativo do que está sendo mobilizado por 

esses programas televisivos: essa também é uma excelente oportunidade de desligar o 

mecanismo de insinceridade e acionar a maneira cínica de como as pessoas realmente julgam 

seu próximo. Desta forma, o que esses programas exploram (como os reality shows com a 

possibilidade de participação do público expectador) é a absoluta liberdade de premiar suas 

preferências, em termos de traços de personalidade e comportamentos que consideram 
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adequados, e punir – comparativamente aos outros participantes – aqueles que não despertam 

carisma ou se comportam de maneira mais “espontânea” (seria interessante saber o que os 

julgadores achariam dos juízos que os outros fazem deles em situação semelhante, tendo em 

vista que as pessoas vivem sob o julgo do autoengano, como é comum para a humanidade, 

impedindo-lhes de ter comentários mais abrangentes sobre seu próprio comportamento e 

personalidade). 

Sabendo que se vive um mundo de signos, as referências sobre valores, consumo, 

gosto, não-gosto, e as oposições estruturais comparativas (alto/baixo) (rico/pobre), 

(gordo/magro) etc., são a própria forma como a mente se alimenta de informações sobre o 

mundo, constituindo-se como seus insumos básicos. São essas distinções que se pode fazer 

entre objetos que estruturam nossa experiência. Isso traz inúmeras implicações sociais para o 

entendimento da natureza social da cognição e das relações sociais. Uma forma de captarmos 

as implicações de tais insumos colhidos na prática social na construção das estruturas 

cognitivas – que é conceitualmente importante para a sociologia – é o conceito de habitus. Ele 

tanto se refere às habilidades corporificadas de lidar com contextos e situações que lhe são 

próprios, como também a noção social de que, apesar de as aparências enganarem, é certo que 

mesmo assim elas dão muitas pistas sobre as pessoas; quais são as origens e inclinações 

sociais para seus interlocutores. É algo inscrito no corpo, como já dizia Bourdieu, para além 

do controle consciente – pelo menos na maior parte do tempo e a depender da modalidade da 

prática. 

Vivendo-se num mundo de signos no interior do qual é preciso decodificá-los e lhes 

dar uma resposta adequada quando solicitado (ou quando houver a necessidade), o sujeito da 

ação, tendo corporificado e estabilizado maneiras relativamente eficientes de responder, se 

torna refém de tais formas quase-estereotipadas de ação e percepção. Por exemplo: quando se 

aprende a conduzir veículos, cada movimento provoca uma reação mecânica no carro, e as 

diversas situações objetivas do trânsito circundante exigem que se dê uma resposta adequada 

a partir dos procedimentos incorporados. Treina-se para que se inconscientize tais 

procedimentos, não estando as reações pessoais mais dependentes da deliberação consciente e 

minuciosamente calculada do motorista (os cálculos são realizados automaticamente, com 

pouco tempo para deliberações conscientes; e quando elas ocorrem, inconscientemente, são 

oriundas das possibilidades lógicas dadas pelo aprendizado prévio). De forma similar, a vida 

em sociedade, devido à necessidade de meios práticos de estabelecer interações de todas as 

ordens, também possui formas inconscientizadas de agir e reagir.  
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Pelas razões apontadas, há um constrangimento lógico, uma dificuldade orgânica de 

estabelecer novas interpretações para o que está convencionado, pois o que é amplamente 

aceito, elevado ao patamar das afirmações, “sem sombra de dúvida”, torna-se um esquema 

pétreo, um “fato sociocognitivo”, para onde é conduzido o pensamento quando se quer tratar 

de alguma questão específica. A história da ciência está povoada de cientistas que tiveram 

suas descobertas menosprezadas porque desafiavam o limite lógico de uma área de 

conhecimento humano, anulando a própria possibilidade de entendimento de seus 

contemporâneos, como Copérnico e sua teoria do heliocentrismo; Charles Darwin e sua teoria 

da seleção natural etc.  

Há mesmo uma economia neural para isso. Estudos neurocientíficos indicam que o 

cérebro foi moldado para funcionar de modo a empregara energia da maneira mais eficiente 

possível.  

 

Tempo é energia. Quanto mais tempo for gasto fazendo algum cálculo, mais 

energia se consume. Considerando-se que o cérebro consome 

aproximadamente 40W de potência (uma lâmpada!), não tem muita energia 

para gastar. Portanto, tem que ser eficiente. Isso significa que ele se baseará 

tanto nas experiências passadas quanto em qualquer fonte de informação, 

com o que as outras pessoas dizem, para dar sentido ao que está vendo, o que 

acontece o tempo todo.  (BERNS, 2009, p.18) 

 

Se menos recursos estão sendo utilizados para realizar a mesma tarefa, então se pode 

concluir que o sistema é mais eficiente. Desta forma, as categorias e noções comuns 

arraigadas se transformam no meio padrão de se lidar com o mundo, pois é a forma mais 

imediata – aquela que “o corpo já conhece” – de se reagir a algum objeto ou demanda do 

mundo. 

Tais esquemas organicamente reflexos estão na base das noções comuns do cotidiano, 

que permitem o convívio social, tornando rotinas previsíveis e dispensando as pessoas da 

paralisia da dúvida e hesitações nas infinitas ações perpetradas nas suas dinâmicas 

particulares. Tais estruturas de ação se tornam mesmo compulsivas, as quais, mesmo que já 

tenham desaparecido os meios sociais que as engendraram, continuam a reproduzir respostas 

inadequadas, tal quando uma fechadura é trocada, mas se continua a tentar abri-la, 

inadvertidamente, com a chave antiga. São os casos de inadaptação: quando o contexto social 

se transforma, mas as pessoas não conseguem acompanhar tais mudanças, buscando espaços 

sociais onde suas habilidades ainda sejam apreciadas e úteis. 
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Desta forma, o habitus – no sentido amplo de “segunda natureza” – é a nossa forma de 

aprendermos e interiorizarmos modelos de respostas para as mais diversas situações sociais. 

Como forma de ajuste ao mundo social, as estruturas cognitivas que formam o habitus 

também incorporarão formas de produzir respostas para as mais diversas situações, o que para 

o presente estudo implica em produzir insinceridades – no sentido de produtor e receptor 

delas (falamos mais adiante sobre isso). Dado que se torna uma necessidade social não ferir as 

suscetibilidades alheias, paulatinamente vai-se aprendendo a não mais declarar que “o rei está 

nu” em público. Trata-se de um aprendizado contínuo, que cria tanto a reação omissiva – não 

se fala nem que “sim” nem que “não”, quanto mentirosa: se o rei quer ser visto como se 

estivesse vestido, por que não agradá-lo? 

 

 

3.1 CRÍTICAS DE BERNARD LAHIRE A PIERRE BOURDIEU 

 

 

Antes de seguir adiante com o tema, não é possível de se furtar de analisar a 

problemática do habitus sem observar as críticas que o sociólogo Bernard Lahire faz a Pierre 

Bourdieu, e, consequentemente, aos partidários do conceito de habitus. Como o propósito 

aqui é ancorar teoricamente uma prática social amplamente disseminada – as mentiras – por 

meio de um conceito que o localize no interior das discussões epistemológicas da sociologia, 

algumas considerações devem ser feitas a fim de balizar a escolha (ou insistência) na 

mobilização de tal conceito. Para isso, vejamos quais são as principais queixas de Lahire, para 

assim se conseguir uma forma de analisar o fenômeno da insinceridade e afins como prática 

social. Devemos retomar uns pontos de discussão de Lahire para as devidas delimitações do 

uso do conceito para o caso específico do tema da insinceridade social e seus congêneres, 

como também deixar claro as eventuais contribuições que se possa dar ao seu debate teórico 

mais amplo.  

Sinteticamente, o que Lahire procura responder na sua obra Homem Plural é a 

pergunta: “quando se deve usar o conceito de habitus e quando ele deve ser descartado por ser 

mera retórica vazia ou muito imprecisa?”; “Quais as várias possibilidades de aplicação do 

conceito, que não foram previstas ou foram negligenciadas por Bourdieu?”. O entendimento 

aqui defendido é que realmente, como ocorre com muitos conceitos em sociologia, a sua 

aplicação abusiva acaba por implodir a capacidade do conceito de delimitar intelectualmente 
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o que se quer apreender do mundo social. Max Weber já avisava sobre isso há muito tempo: 

conceitos que ao explicar tudo não explicam nada, em razão da perda da especificidade do 

fenômeno que se quer entender. Infelizmente, se as críticas de Lahire são justas, deve-se ao 

fato da não-observância desse preceito fundamental das ciências sociais, o que não é apenas 

válido para a crítica do conceito de habitus, como também para outros macroconceitos usados 

indiscriminadamente nas Ciências Sociais.  

Não é raro que se queira aplicar o conceito de habitus quando se quer dar conta da 

ação social de alguém, como uma forma de etiquetar as práticas do indivíduo como se fosse 

algo simples e automático de se fazer, ou quando se busca identificar a formas como a 

experiência social marca o corpo, tanto fisicamente como traços corporais de um certo modo 

de vida, como abstratamente, por meio de gestos e expressões típicos de um grupo. Para não 

se correr esse risco, é preciso traçar os critérios e fundamentos que autorizam o emprego do 

conceito de habitus no presente trabalho.  

A metáfora esportiva ajuda a resolver as dificuldades cognitivas de ter uma 

compreensão avançada do que significa evocar o conceito de habitus, pois ao se observar uma 

partida de algum esporte competitivo vê-se que a disputa envolve bem mais do que o preparo 

físico para resistir a pelo menos uma hora de corre-corre intenso. Esse “algo mais” são as 

habilidades reflexas que permitem que o jogador produza instantaneamente respostas 

adequadas à situação presente do jogo. Ele não age de qualquer maneira. Suas reações 

esboçam adequadamente o que seria uma sensação de intimidade com o contexto do jogo. 

Apesar de nenhuma partida ser igual à outra, os jogadores se movimentam e realizam suas 

batidas como se isso fizesse parte de sua natureza, ao contrário de um não-profissional que se 

sentiria totalmente deslocado em campo.  

Lahire sintetiza tal analogia da seguinte forma: 

 

Nas condições de um jogador de tênis em ação, compreende-se bem que ele 

não tenha a possibilidade – pelo fato da urgência da ação – de elaborar 

decisões, da fazer planos, pensar o futuro como tal e considerar 

racionalmente, conscientemente, os atos que poderia cometer, como na 

concepção de um projeto. O exemplo do esportista tomado no calor da ação 

é uma ilustração perfeita do que é o senso prático, a lógica prática, em suma, 

a prática (oposta à teoria). (LAHIRE, 2002, p.146) 

 

 O senso do jogo é uma forma de o indivíduo poder, nas mais diversas e complexas 

situações, criar condições de sobrevivência a ambientes e situações que nunca são 
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mecanicamente as mesmas. A capacidade humana de adaptação não é similar ao que ocorre 

na natureza, em que existem forças evolucionárias que agiram durante muitas gerações, 

selecionando os mais aptos. É claro que um “darwinismo social” é uma condição dada para 

aqueles que disputam recursos sociais escassos, propiciando que apenas aquele que sobrepujar 

seus adversários terá acesso aos louros da vitória. Não se trata disso. O que se quer aqui 

enfatizar é que se dispensa a necessidade de várias gerações para se selecionar os mais 

aptos,que sejam capazes de se entrosar ao ambiente. Como o ambiente humano é um 

ambiente preponderantemente cultural, as forças que atuam no sentido de incluir ou excluir 

indivíduos dependem sobremaneira de fatores que dizem respeito ao meio social onde vivem. 

A depender de condições dadas anteriormente aos indivíduos (pelos seus pais e ascendentes), 

somadas às inclinações que foi levado a ter, suas possibilidades de adaptação são mais amplas 

e imediatas, em comparação as que se encontram na natureza, que só se consolidam por meio 

de várias gerações que acumulam mutações favoráveis à sobrevivência. A possibilidade do 

aprendizado do senso do jogo cultural, que desde o surgimento do Homo sapiens depende 

pouco de processos genéticos cumulativos, é o que torna o indivíduo “adaptado” aos nichos 

sociais ou à sociedade a quem pertence de maneira geral – seu meio cultural. 

 É importante notar que o senso do jogo, como uma partida de um esporte competitivo, 

ilustra uma condição de entrosamento substancial, já que se trata de atletas profissionais de 

alto desempenho. Mas nem sempre será o caso de tal analogia ser válida para as incontáveis e 

microscópicas possibilidades de aplicação de tal noção. Por hora, no entanto, basta ter em 

mente que a condição capital para que se possa aventar a ideia de aplicar o conceito de 

habitus, sob a luz do senso do jogo, em seus objetos de pesquisa é saber se o enfoque a ser 

dado compreende a dinâmica das ações dos atores de modo a identificar a qualidade de seu 

desempenho no momento da realização de suas ações, o que inclui a adoção de aspectos 

dados culturalmente; a forma como as pessoas se integram às suas atividades e aos contextos 

em que habitam (os aspectos discutidos no tópico da teoria da mente). Veremos que isso não 

esgota as possibilidades do emprego do conceito de habitus, pois, se houver algum enfoque 

sobre os aspectos diferenciais e específicos da maneira como os atores incorporam 

experiências que os fazem diferentes dos demais, é possível ser coeso com o conceito de 

habitus, explorando suas possibilidades e limites teóricos. 

Com a observação acima se quer dizer que há vários tipos de habitus – racionais, 

corporais, reflexivos (intelectuais), reflexos (corporais), organizacionais, linguísticos etc. Em 

todos os casos, são ações repetidas várias e várias vezes até que possa agir de modo a se 
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antecipar ou a reagir às dinâmicas de seu meio de origem: um tenista ao rebater uma bola e 

observar – em fração de segundos – a resposta de seu adversário e, prontamente, projetar sua 

própria ação, posicionando-se na quadra para rebater a próxima bola; um cientista que esteja 

investigando um tema: por estar imbuído de certas rotinas de pesquisa, ao longo da produção 

do texto do artigo sentirá quais são as questões e problemas que deverá abordar, a fim de 

produzir sua pesquisa, bem como a antevisão habitual das regras e princípios teóricos e 

metodológicos que, apesar de serem “racionais”, não deixam de se manifestar de modo 

instintivo na mente do pesquisador. São habitus diferentes, mas que têm em comum a busca 

por dar uma resposta adequada à dinâmica da qual participa no seu momento atual. Nota-se 

que o tenista e o cientista são peritos em suas áreas de atuação, mas as dinâmicas de seus 

ofícios possuem tempos de reação de diferente grandeza. Um cientista tem bem mais tempo 

de “reação”, devido à especificidade de seu trabalho, em comparação ao tenista que está 

participando de uma partida. São as várias especificidades de habitus diferentes. 

Outro aspecto que Lahire critica em Bourdieu é que o habitus é considerado um 

“princípio unificador das práticas”. É como se todas as ações, percepções, avaliações de uma 

pessoa que possui uma determinada prática (profissional, principalmente) se alastrasse para 

todas as áreas de sua vida. Considerando que há diversas atividades que uma pessoa pode 

exercer e que essas atividades podem pouco se comunicar, seria exagero pressupor que, por 

exemplo, se alguém é jogador de pingue-pongue, ele terá um tipo específico de 

comportamento no trânsito, que o fizesse também escolher determinado tipo de dieta, de 

música em particular etc., em razão de sua atividade profissional ser o pingue-pongue e gerar 

algum princípio de organização global de sua experiência social.  

Por isso que Lahire defende que o habitus como “esquema de ação”, forjado para dar 

conta de uma situação específica, transferindo-se pouco ou nada se de um contexto para o 

outro. Isso irá depender do tipo particular de aquisição de um habitus. É possível que a 

mesma pessoa possua comportamentos e desempenhos particularizados sem que se possa 

atribuir seus múltiplos comportamentos contextuais em razão de sua categoria profissional. 

De fato, compreendendo o habitus como esquema de ação estruturado para responder a certos 

contextos, seria impróprio que qualquer aspecto ou traço de percepção e valoração fosse 

generalizável
22

 para outras circunstâncias que não lhe guardassem a mínima semelhança ou 

analogia.   

                                                           
22

Se há um tipo de perfil que seja possível se atribuir a uma determinada pessoa ou espécie social deve-se ao fato 

de haver uma problematização mais de fundo, que levado às questões que envolvem tipos de temperamento, que 

devido à natureza peculiar da porção pré-social que o indivíduo carrega, não seria algo para a sociologia, mas 
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Citando Bourdieu, Lahire sintetiza sua crítica a partir da seguinte fala: 

 

[...] o gosto, propensão e aptidão à apropriação (material e/ou simbólica) de 

uma classe determinada de objetos ou de práticas classificadas e 

classificadoras é a fórmula geradora que está no princípio do estilo de vida, 

conjunto unitário de preferências distintivas que exprimem, na lógica de 

cada um dos subespaços simbólicos, mobiliário, roupa, linguagem ou hexis 

corporal, a mesma intenção expressiva. Cada dimensão do estilo de vida 

„simboliza com‟ os outros, como diria Leibniz, e os simboliza: a visão de 

mundo de um velho marceneiro, sua maneira de gerir seu orçamento, seu 

tempo e seu corpo, seu uso da linguagem e suas preferências indumentárias, 

estão inteiramente presentes na sua ética do trabalho escrupuloso e 

impecável, do cuidado, do caprichado, do acabado e sua estética do trabalho, 

que faz com que ele meça a beleza de seus produtos pelo cuidado e pela 

paciência que eles exigiram. (LAHIRE, 2002, p.18) 

 

 E ele arremata logo em seguida: 

 

Este tipo de exemplo, que às vezes condensa ou cumula o conjunto das 

propriedades estatisticamente mais ligadas a um grupo social, é útil para 

ilustrar modelos macrossociológicos. No entanto, pode se tornar enganoso e 

caricatural quando não tem mais o status de exemplo, mas é tomado como 

um caso particular do real. 

Quantos estudantes de ciências sociais se lamentam por não terem 

selecionado, na população estudada, “operários verdadeiros”, “quadros 

verdadeiros” ou “artesãos verdadeiros”, acreditando que o problema é 

metodológico quando de fato se trata de erro de concepção de mundo social?  

(...) o que fazer com os operários não qualificados que lêem muito mais do 

que o esperado e que bagunçam a problemática imaginada sobre os gostos e 

desgostos de classe? Com aqueles que, em certos pontos, em certos 

domínios, parecem mais próximos dos empregados ou das profissões 

intermediárias? (LAHIRE, 2002, p.18) 

 

Lahire argumenta que apenas os campos de atividade que exijam esquemas que soem 

similares, como escrever temas jornalísticos e escrever novelas, podem ser concebidos como 

transferíveis de um campo para outro. A tese de que haveria um habitus transversal às mais 

diversas situações sociais não seria crível, pois, por exemplo, as percepções válidas em 

determinado contexto seriam provavelmente inúteis em outros contextos que são estruturados 

a partir de outros referenciais cognitivos. Então, por exemplo, a habilidade de saber distinguir 

uma obra de arte falsa de uma verdadeira seria inócua se ao sujeito lhe fosse perguntado se 

saberia identificar um carro com problemas mecânicos apenas ouvindo o som de seu 

funcionamento, uma vez que o seu dono, que tem a intenção de vendê-lo, diz, ardilosamente, 

que seu carro não teria nenhum problema. A capacidade de perceber e valorar certos signos é 

                                                                                                                                                                                     
para outras áreas do saber, sendo possível sempre estudar os aspectos e implicações sociais que essas pessoas 

podem trazer à sociologia. 
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uma habilidade que depende de treinamento e decodificação específicos, pois cada signo 

possui o seu lugar diferencial em relação ao seu contexto de origem, não sendo, portanto, algo 

que valha para outros contextos estranhos à sua significação precípua.  

Apesar de Lahire criticar em Bourdieu a natureza transversal do habitus – como 

sempre fosse sinônimo de um estilo de vida – não parece se configurar tal como um jogo de 

tudo-ou-nada. Há casos em que a profissão – que se torna central na vida de alguém, mas não 

possui esse caráter identitário para todas as pessoas – pode ser algo estruturador, ao ponto de 

abarcar vários aspectos pessoais não-profissionais, como o gosto por certos lazeres e estilo 

musical. Porém, o alerta de Lahire é na linha de raciocínio de que a princípio não se deve 

confundir “habitus” com “estilo de vida”, pois o que se quer apreender conceitualmente com 

habitus são as ações específicas de um contexto que não se confundem com outros. Se houver 

certas expressões e produções de signos que denunciem uma certa categoria profissional ou de 

grupo, isso se deve ao fato de certas mesclagens conceituais de um domínio simbólico com 

outro. Por exemplo: algum pode usar o jargão do Direito para fazer paródias sobre situações 

cotidianas.  

Mesmo que certos aspectos válidos em um contexto não sejam pertinentes a outros, 

por serem domínios relativamente autônomos da vida, é possível mesmo assim encontrar esse 

fenômeno curioso. Muitas pessoas usam jargões de um campo social específico para resolver 

problemas administrativos e pessoais. Isso dá a entender que domínios separados da vida 

podem de alguma maneira se comunicarem e se sobreporem. Os livros de autoajuda que 

parodiam A Arte da Guerra de Sun Tzu pretendem usar princípios militares para reformar 

certas práticas cotidianas que não estão sendo realizadas de maneira eficaz. Usam conceitos 

militares para forjar um habitus profissional mais eficaz, para a realização de certas tarefas ou 

a conquista de certos objetivos pretendidos. Ou seja, entre os dois extremos haveria um 

caminho do meio, um polo referente à absoluta unicidade e centralidade de habitus 

profissionais, de classes sociais, etc. e o outro referente à absoluta fragmentação do habitus, 

sendo possível a mesma pessoa ter esquemas mentais estanques que não se comunicam com 

outras esferas de sua vida.  

Como já proposto, dada a possibilidade das mesclagens cognitivas
23

, não seria de 

admirar que um advogado que usa de vários artifícios semânticos para ganhar uma causa 

usasse tal perícia em sua vida pessoa para a produção de certas falas a título de efeito 

expressivo, longe do tribunal. Além desse exemplo, é comum ver vários estudantes recém-

                                                           
23

 Conceito forjado por GilesFauconnier em sua obra “The Way WeThink”. 
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ingressos em cursos universitários que, ao se deparar com conceitos das ciências 

administrativas, econômicas, sociais, etc., que até então eram inéditos para eles, passam a 

compor seu quadro geral de referências perceptuais e valorativas. Em virtude do senso de 

novidade e deslumbramento que experimentam, muitos aplicam os recém-apresentados 

conceitos em todas as situações que vivenciam, como se agora os fatos mundanos só 

pudessem ser legitimamente percebidos por meio dessas novas lentes conceituais.  

Essa ruptura epistemológica em geral se corrige no decorrer do tempo: o estudante 

perceberá que não é nada “prático” lidar com sua vida pessoal por meio de conceitos forjados 

para construir explicações abstratas no ambiente universitário (seria como, ao falar, explicar 

as regras da sintaxe para seu interlocutor...), pois uma coisa é o mundo da ciência intramuros 

onde as formalizações são fundamentais, outra é reduzir a complexidade do mundo real aos 

conceitos intelectuais que são mais adequados ao contexto acadêmico
24

, e que só captam uma 

faceta do mundo empiricamente vivido. Uma coisa é gostar de poesia e se deslumbrar por 

suas texturas semânticas; outra é querer reduzir todas as esferas da vida prática à lente da 

poesia. Isso fatalmente trará problemas do mundo real que, infelizmente, dificilmente serão 

resolvidos por meio de uma abordagem puramente poética. 

Por outro lado, há situações que apenas por meio de recombinações entre conceitos e 

percepções de áreas diferentes é que se consegue criar coisas novas. Ou seja, se os habitus de 

campos diferentes nunca se comunicassem, teria sido improvável o surgimento de várias 

tecnologias que só foram possíveis exatamente porque alguém teve a ideia de importar 

aspectos de um campo para o outro (JOHNSON, 2011).  

Em razão do que foi exposto, é certo que isso não diz respeito a todos os habitus que 

uma pesquisa sociológica pretende estudar, pois como o conceito em debate é ferramenta 

abstrata sempre é possível recondicioná-lo para abranger uma classe variável de padrões 

sociocognitivos, como: habitus nacionais, grupais, profissionais, etários, alimentares, afetivos, 

etc., cabendo ao pesquisador fazer as devidas adequações, caso a caso, para delinear os dados 

empíricos que identificam a existência de comportamentos adquiridos socialmente, que se 

tornam uma segunda natureza para o indivíduo.  

Em razão disso, Lahire está certo em parte ao criticar Bourdieu, porque este atribui ao 

habitus profissional o poder modelador de todas as percepções e escolhas estéticas e morais 

que um integrante de uma dada categoria faz ou poderá fazer. Por outro lado, há um nível de 
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Há um personagem no seriado The Big Bang Theory, “Sheldon Cooper”, interpretado pelo ator Jim Parsons, 

que faz o mesmo com as teorias da Física, soando de tal modo uma caricatura – um “tipo ideal” – do estudante 

que aplica indiscriminadamente os conceitos, jargões e estética do mundo das ciências naturais.  
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contágio relativo dos esquemas de apreciação de um domínio social para outro, pois de outra 

forma seria estranho imaginar que sua atividade profissional ou de outra natureza não 

interferisse de alguma forma nas escolhas e posturas que alguém terá em outra instância de 

sua vida.  

Outra crítica que Lahire faz em sua obra diz respeito às concepções mentalistas que 

implica diretamente a um dos itens abordados no presente texto. Segundo esta concepção, 

haveria uma diferença ou distância cognitiva entre o que se diz e o que é pensado pelo agente. 

Pressupor essa distância é exatamente a proposta do presente trabalho, por meio da 

reelaboração da filosofia da linguagem de John Austin. Lembremos que um dos elementos 

que compõem os atos performativos é o seu conteúdo ilocucionário, que em situações verazes 

indica a intenção do falante. Como a mentira é um ato de fala que efetivamente produz efeitos 

no mundo social, é preciso repensar o papel do ilocucionário em uma fala mentirosa, que 

esconde a real intenção do falante. E para isso, foi proposto que o ilocucionário nestes casos é 

duplo: a intenção que o interlocutor identifica no discurso – tomando o texto como se fosse 

sincero – e o ilocucionário oculto, que é a crença que o falante quer esconder de seu 

interlocutor. Isso implica que o que é dito não é o que é crido pelo falante, o que ocasiona 

uma cisão entre o discurso público e a crença privada: há um choque entre o que é dito 

publicamente e o que é pensado pelo produtor deste discurso. Sobre isso, Lahire diz que: 

 

Muitas vezes permanecem prisioneiros de uma concepção mentalista que 

pretende que o “dito” não é o “pensado”, tornado público. Ora, dado que não 

dispomos senão da linguagem pública como traço desse “pensado”, não se 

vê bem o interesse que os pesquisadores podem ter em colocar um 

“pensado”, invisível enquanto tal, no princípio de uma linguagem pública, 

que é seu único traço e prova de existência. A idéia segundo a qual a 

linguagem seria apenas a expressão pública de uma estrutura mental, de uma 

realidade mental, subverte total e absurdamente a ordem das realidades 

tangíveis, observáveis e estudáveis. Assim, é surpreendente ver o lugar 

desmedido concedido a esta realidade pressuposta, e invisível como tal, com 

relação à realidade atribuída a realidades objetivas e objetiváveis, analisáveis 

segundo todos os pontos de vista científicos imagináveis, etc., a saber, as 

realidades linguageiras (verbais, paraverbais, escritas, gestuais, icônicas...), 

classificado como simples “traço” ou “indício” de uma atividade mental 

julgada fundamental. (...) (LAHIRE, 2002, rodapé nª8 da p.196) 

 

Divergindo de Lahire, não há uma necessária relação de concomitância entre o que se 

diz em público, abertamente, face-a-face, e a sua intenção ou convicção íntima sobre o seu 

comprometimento moral do que ele comunica, pois o que é uma mentira, afinal de contas? A 

mentira é um fenômeno social real, nada tendo a ver com idealismo ou uma linguagem 
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privada a-social. É plenamente possível que a linguagem objetivada através da fala ou da 

escrita pouco tenha a ver com as crenças subjetivas de seu produtor. Este é o caso exemplar 

de como se dá os processos de manipulação da cognição alheia. Nesse sentido, a fala em 

tempo real, que sincronizaria o pensamento, e se não for possível debater inteiramente o que 

Lahire comenta, é algo válido afirmar que o mentiroso produz ao menos dois pensamentos ao 

mesmo tempo antes no momento que torna público seu discurso: o dado que é empiricamente 

observável (a fim de ludibriar a vítima) e a negação do mesmo (a fim de resguardar o objetivo 

ulterior do mentiroso). Desta forma, a linguagem pública, embora seja o dado observável, 

possui camadas de intenções e sentidos que precisam ser investigados para não se tomar como 

um dado de realidade o que as pessoas dizem de si mesmas. Nem mesmo no cotidiano das 

pessoas que acreditam em tudo o que lhes dizem, pois seria sinônimo de ingenuidade. Desta 

forma, não há razão para considerar que os cientistas sociais devem tomar como um dado 

confiável o discurso público que as pessoas fazem. Evitar esse engodo é um dever das 

ciências que estudam a linguagem.  

Além disso, qual seria o sentido da expressão “ler nas entrelinhas”? Tal expressão 

denota que o conteúdo objetivado não conta toda a história que o produtor está informando a 

um determinado público selecionado, e que os leigos, por não compartilharem os mesmos 

pressupostos ideacionais, não conseguem captar a inteireza do sentido do discurso. Portanto, 

há uma evidente distância entre o conteúdo objetivado e o conteúdo intencionado. A 

readequação do pensamento de Austin serviu exatamente para apreender tecnicamente como 

se dá tal operação. Por sinal, talvez nessa passagem do texto de Lahire, o sociólogo não tenha 

se apercebido que a linguagem pode “falar bem mais ou até menos do que aparentemente 

diz”. De certa forma, a concepção que se deixa transparecer nesse trecho do texto de Lahire 

corresponde à apreensão de que somente a linguagem objetivada serviria de objeto de estudo 

científico, negligenciando, portanto, outros fenômenos linguísticos e sociocognitivos que 

estão aquém ou além do que é dito.  

De fato, o que é dito na mentira não é o que simplesmente é pensado e tornado 

público. Neste ponto, ao aderir às contribuições da psicologia comportamentalista, que julga 

que tudo o que podemos observar são as ações, para daí se deduzir uma teoria psicológica, se 

esquece – pelo menos momentaneamente espera-se – que cautelosamente possa existir algo 

mais que o comportamento grosseiramente observável. No caso de estudos sobre as mentiras 

que as pessoas contam ao pesquisador, este deverá fatalmente se defrontar com essa 

dificuldade conceitual, que poderá ser mais facilmente resolvida com a compreensão de que 
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para se produzir a mentira é necessário que se tenha pensado no texto que foi expresso, mas 

isso não é tudo. Há outra operação mental que faz a linguagem veiculada não corresponder a 

tudo que foi pensado. Há, portanto, um pensamento duplo, o que implica em dizer que o dito 

publicamente é uma isca para despistar a vítima do verdadeiro significado e objetivo intentado 

pelo seu produtor. Concluir isso não é nenhum absurdo, mas aparentemente esse problema da 

linguagem privada para o caso das mentiras não é pertinente, pois da mesma forma que um 

solipsista olha para os dois lados antes de atravessar uma rua, o teórico que academicamente 

só enxerga a materialidade da linguagem objetiva também conhece o fenômeno social da 

mentira, e além de produzi-la cotidianamente também sofre seus efeitos
25

.  

Há um duplifalar – ao modo do duplipensamento orwelliano: o discurso não significa 

aquilo que diz. O que se pretende realmente dizer precisa ser mascarado por um toque de 

civilidade (nos casos das gentilezas) ou de perfídia (no caso das mentiras com a intenção de 

manipular). Desta forma, o efeito de tal processo de mascaramento evita que se possa abrir o 

conflito com o próximo, garantindo que se adie um confronto que de outra forma traria todas 

as consequências de uma guerra declarada. E caso se pretenda enganar maliciosamente, o 

duplipensamento dá a oportunidade de despistar, como uma nuvem de fumaça, a trapaça que 

está sendo maquinada.  

Ambientes de trabalho social tensos são repletos de tais insinuações e raciocínios de 

duplo sentido – há piadas e livros sobre isso que ilustram bem como as pessoas intuitivamente 

e praticamente sabem como a linguagem também funciona por meio de eufemismos 

estratégicos, e que o mais importante é não se ater ao que se ouve, mas o que tais falas 

significam à luz de suas consequências efetivas e do contexto onde são produzidas. Ou seja, 

para uma mente treinada em ouvir falas polidas – e sofrer em razão de seus efeitos práticos – 

o duplifalar acompanha o dupliouvir. Se a linguagem é uma codificação de nossas intenções e 

ambições, observamos como uma linguagem se torna um código cifrado, sendo usada como 

um estratagema em favor do bem estar da civilização ou do bem estar de alguém.  

A única forma de reduzir a brutalidade do cotidiano – a crueza de como a vida esmaga 

os sonhos e pretensões das pessoas – é representá-los de uma maneira mais favorável. E a 

insinceridade é isso mesmo: uma forma de eufemismo social de uso mais amplo e um pouco 

mais sutil, devido à sua natureza quase onipresente de como amenizamos e omitimos 
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É interessante que em japonês há uma expressão verbal que significar algo muito próximo ao duplipensar de 

George Orweel, “nimaijita o tsukau”, que significa “usar duas línguas”. (BOINOD, 2007, p. 67). 
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julgamentos que poderiam ser ofensivos, e não irreverentes. Essa forma de modular a fala é a 

gênese de como ocorre a percepção de como o que falamos precisa se adequar a certas 

expectativas de nossos interlocutores.  

Se em um diálogo o ardil do duplipensamento é conhecido por ambas as pessoas, não 

há como afirmar que a teoria de John Austin seria mera abstração formalista. Imaginemos a 

cena onde há um chefe que polidamente ordena que o subordinado faça alguma coisa que 

contraria os interesses, convicções e competência profissional deste último, que em razão 

disso tenta dissuadir o chefe de tais ambições. Tal cena pode ocorrer de forma aparentemente 

amistosa, embora o subordinado saiba que o que infelizmente poderá prevalecer é a vontade 

do chefe, pois em certos contextos não há uma necessidade de persuasão de fato, bastando 

apenas a atuação de uma força simbólica que pode demover o subordinado de sua resistência, 

configurando-se num dos temas favoritos da sociologia, que é a dominação.  

Há situações nas quais a performance linguística do chefe serve, portanto, apenas 

como uma forma de ritualizar a ocasião, uma vez que ele espera que suas ordens sejam 

acatadas sem resistência. Há ordens que não exibem qualquer princípio democrático – por 

mais que locucionalmente o chefe se declare ser partidário. A fala serve apenas como um 

adereço para negar discursivamente o que não tem como negar na prática. A razão para que se 

perca energia e tempo com tais malabarismos verbais é apenas a busca de um ar de civilidade, 

apenas conquistando a aparência de algo que não se constata através de critérios científicos 

cuidadosamente construídos, como pode ser o caso do conceito de “gestão democrática”, por 

exemplo. 

De forma semelhante, alguém que discursa em público a fim de manipular as pessoas 

para defender seus interesses pessoais, está continuamente produzindo enunciados que sabe 

ser falsos, e, portanto, não aderindo ao ponto de vista que anuncia a seu público. Isto é algo 

estapafúrdio? Não. Isto acontece a todo minuto, nos mais diferentes contextos sociais. A fala 

pronunciada é, de certa forma, totalmente desvinculada dos verdadeiros referenciais 

conceptuais de seu falante. 

Assim, para se analisar as mentiras é preciso que se recorra inicialmente à linguagem 

objetivada. Mas para se ter um entendimento mais amplo da ação do sujeito mentiroso se 

buscará compreender outros fatores que interferem e modificam o que sua linguagem 

expressa; fatores contextuais e dados biográficos que indicam que o que a linguagem tem a 

oferecer objetivamente pode ser muito precária e problemática, ocultando mais do que 

pretende revelar. De modo contrário, a experiência da insinceridade e das mentiras egoístas, 
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para tal concepção defendida por Lahire, seria um projeto inexequível, na medida em que não 

haveria como detectar categoricamente qualquer fenômeno social da mentira.  

A compreensão do habitus comporta também a observação sobre a efetividade que os 

esquemas mentais foram aprendidos e incorporados em um dado contexto. Havia níveis 

diferenciados dessa incorporação. Desta forma, outra observação de Lahire é que o habitus 

nunca está totalmente adaptado, havendo sempre, em maior ou menor grau, a necessidade de 

correção, do aprimoramento, por meio de treinos diversos, para atingir um nível mais 

satisfatório de desempenho. Os treinamentos controlados e dirigidos para atletas, escritores, 

músicos, oradores, etc. nada mais são do que a ponderação da necessidade de melhorar o 

próprio desempenho, que já não satisfaz suas exigências subjetivas e do meio circundante. Há 

instâncias para treinamentos ostensivos e exaustivos, a fim de se adquirir ou aprimorar 

disposições necessárias para se integrar a um meio social (como um time esportivo) e/ou para 

ter maior capital cognitivo para interagir, decodificar mais aguçadamente mensagens e 

produzir enunciados mais acurados (como é o caso das oficinas de textos e mesmo de um 

curso universitário).  

Assim, para se abandonar a visão de um habitus tudo-ou-nada no qual simplesmente 

haveria uma apreensão completa de seus potenciais acionais, é preciso que se perceba que o 

conceito de habitus também deve dar conta da forma própria de como diferentes pessoas 

assimilam os esquemas mentais necessários para realizar uma dada atividade. Há uma 

diferença qualitativa de um recém-ingresso em uma área de conhecimento na universidade e 

um indivíduo que já possui anos de experiência nesta mesma área. O desempenho superior 

dependerá das condições e qualidade de suas aquisições. Então, concebendo o habitus como 

esquema cognitivo, é possível identificar aquelas pessoas que não conseguem desempenhar a 

contento o que lhes é necessário, possuindo, por isso mesmo, um “habitus precário”, 

necessitando monitorar continuamente sua ação para que não cometa erros. 

Há habitus que não são escolhidos. É possível que simplesmente as pessoas sejam 

levadas a adquirir e a desenvolver tais habitus em razão de pressões sociais diversas; mesmo o 

desejo de uma realização pessoal passará necessariamente pela inscrição em instâncias sociais 

semi-obrigatórias. Essas instâncias, nota-se, nem precisam ter um modelo de escola formal, 

onde há um professor ao vivo transmitindo informações, prescrevendo atividades e 

ministrando avaliações. É perfeitamente possível, por exemplo, que uma habilidade que se 

consolide firmemente tenha sido engendrada através do uso e aplicação de exercícios, por 

meio de materiais didáticos, mídias eletrônicas etc. Não é preciso, portanto, em muitos casos, 
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nem mesmo uma “vivência” em contextos sociais face a face para que isso ocorra. É certo que 

parte da transmissão orgânica dos ensinamentos se perderá, mas isso não impedirá que o 

autodidata realize progressos. 

Também em virtude dos contextos de treinamento – o que ocasiona níveis 

diferenciados de aprendizado – o habitus pressupõe que haja uma coordenação constante, pois 

devido a qualquer elemento fortuito, uma distração, flutuações de humor ou da vontade, etc. 

sempre haverá algo que destreine o agente. O processo de construção da segunda natureza, o 

habitus, é algo contínuo; para aqueles que almejam ter um desempenho excepcional é preciso 

uma carga bem mais intensa de treinos e desafios para o indivíduo possuir tal perícia fora do 

padrão considerado convencional
26

. Assim, para alguém aprender a escrever para as 

demandas ordinárias do dia a dia, uma certa carga de treinos de redação, principalmente 

durante sua permanência na escola, será suficiente para atender a tais demandas. Porém, para 

alguém que deseja, digamos, atingir o nível de certos escritores consagrados, o nível de 

intimidade com a criação textual terá uma intensidade bem maior. O momento do treinamento 

da escrita, cujo público consumidor se restringe a pessoas do círculo pessoal mais próximo do 

escritor, é diferente do momento de lançamento e publicação de sua obra no mercado para um 

público desconhecido.      

 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES NEUROCOGNITIVAS SOBRE O HABITUS 

 

 

Como já havia mencionado, uma questão extremamente importante sobre a história do 

estudo do habitus que Lahire faz menção em seu texto é a disputa teórica entre a psicologia e 

a sociologia. Tal disputa não é algo fortuito, mas expressa o justo ponto de contato entre as 

duas disciplinas. Durkheim dizia que "toda sociologia é uma psicologia, mas uma psicologia 

sui generis”. Se o habitus lida com os esquemas de ação, percepção, avaliação etc. não é de se 

estranhar que os estudos oriundos das ciências cognitivas podem ajudam bastante a elucidar 

os meandros do desenvolvimento e realização dos esquemas cognitivos dos atores em ação. 

Isso beneficia a sociologia, na medida em que se torna mais claro seu local epistemológico no 

panorama científico das discussões que envolvam as diferentes perspectivas teóricas sobre 
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 No filme “Tropa de Elite” observa-se que o treinamento exaustivo dos recrutas funciona tanto como uma 

forma de criar reflexos rápidos, que será a parte essencial de seu desempenho em situações reais, quanto do 

processo de “desindividualização” típicos dos contextos militares.   
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fenômenos cognitivos. A intersecção entre as diversas áreas do saber permite recrutar os 

conhecimentos que se mostrarem úteis ao nível propedêutico da discussão sociológica. Desta 

forma, e seguindo essa orientação geral, Lahire, no livro já citado, busca subsídios em vários 

autores que ajudem a jogar mais luz sobre a noção de habitus nas Ciências Sociais
27

. Por isso, 

veremos algumas descobertas contemporâneas sobre as formas como se dão a estruturação 

inconsciente daqueles esquemas cognitivos que condicionam as ações das pessoas. 

Menciono isso, que por sinal faz parte das observações de Anthony Giddens, porque, 

para adentrarmos nos meandros cognitivos do habitus, será preciso mobilizar descobertas que 

facilmente seriam associadas a autores malditos nas discussões sociológicas, como a 

psicologia comportamentalista de Ivan Pavlov. Vamos com calma. O que o pai da teoria do 

reflexo condicionado tem a ver com a discussão do habitus?  

Para responder a essa pergunta, que poder soar extremamente provocativa, é preciso 

visitar as atuais descobertas sobre como se dão os processos de inconscientização dos hábitos 

comportamentais em geral. A partir daí, ficará mais claro as dificuldades teóricas e empíricas 

que o conceito carrega, bem como se ele se revela útil para a discussão principal desse texto, 

que são os aspectos sociais – e habituais – das mentiras.  

 A noção de habitus trabalha com a ideia de que as atividades sociais funcionam, na 

maior parte do tempo, de modo automático; este é o pressuposto fundamental do conceito de 

habitus, cujo pressuposto tácito é o problema da inconscientização de esquemas mentais. O 

órgão que concentra os processos inconscientes é o cérebro e suas terminações nervosas, o 

que implica dizer que há uma base neurológica que dá suporte à noção de um inconsciente 

cognitivo implícito na teoria do habitus. Mas não é qualquer ação que se transformará em 

segunda natureza. Há algo que habita os subterrâneos do cérebro que precisa ser completado e 

esclarecido. Charles Duhigg, em sua obra O Poder do Hábito, nos ajudará a entender tais 

circunstâncias.  

 

Os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo 

procurando maneiras de poupar esforço. Deixado por conta própria, o 

cérebro tentará transformar quase qualquer rotina num hábito, pois os 

hábitos permitem que nossas mentes desacelerem com mais frequência. 

(DUHIGG, 2012, p.35) 

 

Então, segundo o autor, e seguindo a trilha neurocientífica que observa que o cérebro é 

o produto dos extensos processos de seleção natural, observa-se que é em um ambiente de 
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Marcel Proust (literatura), Henri Bergson (filosofia), Sigmund Freud (psicanálise) etc. 
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escassez, que marcou grande parte da trajetória do Homo sapiens, que a eficiência energética 

dos processos físicos também implica na otimização do funcionamento cerebral, algo 

semelhante ao que acontece com o conceito de habitus, como “senso prático”: algo fácil de 

usar e um modo fácil de agir (obviamente, para quem já possui as específicas estruturas 

cognitivas para a tarefa). 

 

(...) as escolhas que todos fazemos deliberadamente em algum momento, e 

nas quais paramos de pensar depois, mas continuamos fazendo, normalmente 

todo dia. Em certo momento, todos nós decidimos conscientemente o quanto 

iríamos comer e quando sairemos para correr. Depois paramos de fazer 

escolhas, e o comportamento torna-se automático. É uma consequência 

natural da nossa neurologia. E entendendo com isso acontece, você pode 

reconstruir esses padrões do jeito que quiser. (DUHIGG, 2012, p.15) 

 

 Tudo caminha em sintonia com as ocupações da sociologia do habitus. Porém, como a 

citação também deixa ver, o autor, dado o campo discursivo que ele ocupa, não deseja apenas 

que o leitor entenda a teoria do hábito, mas ele também busca levar suas descobertas ao nível 

da aplicação instrumental: entender para poder modificar. Se há uma parte da experiência do 

sujeito que seja possível intervir – os hábitos –, e se tais hábitos pontuais lhe causam 

sofrimento e havendo um conhecimento que possa ser utilizado para auxiliar na superação de 

certos problemas pessoais, sua teoria tem um fim interventivo manifesto. É de notar que a 

depender do grau de comprometimento social, alguns hábitos poderão ser mais ou menos 

modificáveis – alguns, por sua natureza mais fisicamente sociodependente, como seria o caso 

dos aspectos mais profundos da sociabilidade humana, seriam menos prováveis de se 

beneficiarem disso.  

 Como o cérebro é um sistema biológico, o desdobramento natural da discussão que 

busca as conexões entre neurociência e sociologia seria – até onde for possível – saber se 

existe algum lócus cerebral ao qual seria atribuído o controle e vigência dos aspectos 

automatizados do comportamento aprendido. Se houver tal estrutura viva desta ordem, pelo 

menos ao seu nível mais primário, seria de grande valia para sair de um entendimento 

puramente abstrato do conceito de habitus, para uma compressão de sua natureza orgânica. 

Sobre isso, Duhigg nos diz que:  

 

Mais no fundo dentro do cérebro e mais perto do tronco cerebral – onde o 

cérebro encontra a coluna – há estruturas mais antigas, mais primitivas. Elas 

controlam nossos comporta-mentos automáticos, como respirar e engolir, ou 

a reação de susto que sentimos quando alguém pula de trás de um arbusto. 

Mais para o centro do crânio há um nó de tecido do tamanho de uma bola de 
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golfe, que é parecido com aquilo que se encontra dentro da cabeça de um 

peixe, réptil ou mamífero.  Esses são os gânglios basais, um oval de células 

que, durante anos, os cientistas não entendiam muito bem, a não ser por 

suspeitas de que ele desempenhava um papel em doenças como o mal de 

Parkinson. (DUHIGG, 2012, p.31) 

 

 Seriam então os gânglios basais que tornariam possíveis que os aprendizados de 

rotinas diversas se transformassem em movimentos automatizados do indivíduo. São eles que 

possibilitam que se dispense a consciência, que atua no início do processo de aprendizado, 

fazendo com que alguma habilidade que foi aprendida por alguém se torne uma “segunda 

natureza”. Analisando bem a citação, a metáfora da segunda natureza não parece tão 

metafórica assim, pois se os processos cognitivos automatizados se localizam no mesmo setor 

cerebral que correspondem às áreas mais primitivas do cérebro, os hábitos interiorizados ao 

nível dos gânglios basais seriam uma natureza aprendida, como condição fundamental para a 

sobrevivência dos organismos vivos, e não apenas do ser humano. Ou seja, se for levado às 

ulteriores inferências teóricas sobre esse fenômeno, tudo pode se tornar “natureza” se sua 

interiorização conseguir alcançar o status cerebral descrito acima.  

Se para o indivíduo todas as ações se muito repetidas se transformam em rotinas e 

costumes pessoais, é como se famigerada “teoria do menor esforço” fosse a base biológica 

para podermos falar em habitus, pois a conclusão que inevitavelmente se chega é que a 

consciência humana é um momento passageiro do aprendizado. A consciência seria um 

momento transitório para que as ações que são ou serão habituais se consolide ao nível 

inconsciente, apenas sendo necessário o retorno à consciência quando ocorre o fenômeno do 

habitus precário, que busca corrigir as imperícias do agente. Então, toda a problemática 

envolvendo a consciência e seus produtos políticos derivados precisam ser reavaliados (a 

“tomada de consciência” é a mais famosa delas), pois se as atuais descobertas das ciências 

cognitivas apontam para uma direção em comum, indicam que toda a problemática que 

envolve o habitus não diz respeito apenas às teorizações sociológicas sobre a ação social, mas 

dizem respeito também virtualmente a imensa maioria das áreas de pesquisas sobre os 

processos cognitivos que buscam a compreensão sobre os seres vivos e suas interações. 

Estudar os processos de estruturação cognitivas dos seres humanos seria, portanto, a 

expressão sociológica da descoberta de princípios epistemológicos mais amplos.  

 Querendo-se ou não (em razão do caráter refratário quanto a princípios biologizantes 

do social), os seres humanos são sistemas biológicos que têm a capacidade de construir e 

transmitir informações, experiências que acabam por se fixar no cérebro de um co-

participante. Essas informações transmitidas se transformarão em elementos cognitivos. 
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Então, o que não foi dado pelo instinto para a realização de certas tarefas e necessidades 

objetivas é preciso aprender e ser incorporado às estruturas neurais, tendendo a se transformar 

em um instinto de segunda ordem, o que já está consagrado nas ciências sociais como 

“segunda natureza”. Isto deve ser entendido então como a problematização-limite que separa 

as Ciências Sociais de outras perspectivas teóricas: saber quais são ou foram os agentes 

externos que motivaram a incorporação desses esquemas seria uma problemática sociológica, 

enquanto que os meandros biológicos internos que tornam materialmente possível tais 

incorporações seria algo voltado às problemáticas neurológicas.  

É certo que uma perspectiva intermediária traçaria uma linha de continuidade entre as 

áreas científicas, o que parece ser o caso da perspectiva adotada por Charles Duhigg, em sua 

proposta de buscar mais conhecimento sobre a formação e reforma de hábitos em busca de 

uma tecnologia interventiva. Saindo da pura compreensão teórica para a instrumentalização 

prática, Duhigg releva como é possível que o conhecimento neurocientífico 

superespecializado adquira o status de um conhecimento que pode ser mobilizado por 

qualquer pessoa que esteja interessada em modificar os próprios hábitos considerados 

indesejáveis.  

Havendo uma linha de continuidade entre a Sociologia do habitus e a Neurociência do 

hábito, pergunta-se: como um aprendizado adquirido pessoalmente ou com maior ou menor 

pressão social
28

 alcança o nível basal, ao ponto da maior parte do trabalho da consciência ter 

sido dispensado? Para que haja a possibilidade de práticas que muitas vezes as pessoas pouco 

se dão conta de como elas realizam, Duhigg propõe que há alguns elementos 

comportamentais essenciais que ele denomina de “loop do hábito”. Com isso ele está 

querendo identificar que há um padrão de comportamento que fortalece o hábito ao ponto de 

torná-lo automático. Há uma “deixa”, uma “rotina” e uma “recompensa” que consolidam o 

hábito. Há uma interface do comportamento realizado em consonância com o trajeto neural. 

Vejamos isso com mais detalhe. 

                                                           
28

Não entraremos aqui nas discussões sobre “ação social” iniciadas por Weber, por entender que para além da 

necessidade de alguns autores de desejar que seu campo, a sociologia, se “o” campo intelectual por definição 

como um imperialismo científico, o mais importante é saber microssociologicamente se a motivação depende 

mais da (relativa) iniciativa do agente ou do meio social. Por exemplo: uma coisa é alguém desejar se tornar um 

maratonista por achar um esporte que lhe trará grandes benefícios físicos; outra, bem diferente, é uma criança 

que, independentemente do que achar, é submetida à educação formal. Nos dois casos, são habitus que estão em 

desenvolvimento, mas o segundo caso acaba tendo uma pressão social imensamente superior ao caso do 

aspirante a maratonista – até por uma questão legal: os pais são obrigados a pôr seus filhos na escola, sob pena 

de serem processados por “abandono intelectual”.  
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A deixa seria algum elemento, sinal, oportunidade, no ambiente que faz o agente 

começar seu movimento habitual. É como um gatilho do comportamento. Por exemplo, 

quando alguém é posto para escrever um texto, a deixa aqui seria a própria iniciação do ato de 

escrever. Se alguém está acostumado a correr num determinado horário, a deixa é o próprio 

horário
29

. Quando alguém que tenha “mania de limpeza” nota algo sujo no ambiente, a deixa é 

justamente a sujeira que acabara de identificar etc. 

A rotina diz respeito aos procedimentos, ações e estratégias adotadas para realizar a 

tarefa. Vamos supor que um escritor precisa fazer um ensaio sobre uma notícia do dia, 

recebendo como deixa a oportunidade de produzir um texto sobre o assunto, e que se prepara 

para mobilizar seus recursos – seu “capital cognitivo”, diríamos como cientistas sociais – para 

realizar a tarefa. A “rotina” aqui seria a própria forma de reagir a tal tarefa, o que supõe suas 

estratégias típicas, infranconscientes, de escrever tal gênero textual. Um atleta de esporte 

competitivo, quando recebe a deixa de um passe, realiza uma manobra particular para 

responder à deixa que lhe foi dada – essa é a sua rotina. 

A recompensa seria a sensação de alívio produzida ao final da tarefa, que quando bem 

sucedida reforça e fecha o loop; e com mais repetições segundo o mesmo ciclo anteriormente 

realizado faz o padrão cognitivo se consolidar. A recompensa é a contemplação e a dissipação 

emocional que acompanha a percepção de que a tarefa foi concluída, que no caso do escritor é 

o alívio do texto ter se resolvido; do atleta ter feito um passo corretamente.  

Mas para que um padrão atinja mais fortemente a condição de se integrar aos gânglios 

basais e assim se tornar automático (fazendo com que o agente se perca nas suas malhas), há 

um elemento a mais que não apenas fecha o loop do hábito como também o potencializa: é a 

“ânsia”, que seria o corpo antecipando a satisfação de ter acesso à recompensa (quem conhece 

pessoas com forte vício em cigarro conhece de perto o que significa a interrupção do fumo: o 

fumante sente uma forte irritabilidade e ansiedade, ao ponto de sentir um estremecimento 

físico).  

 

É assim que novos hábitos são criados: juntando uma deixa, uma rotina e 

uma recompensa, e então cultivando um anseio que movimente o loop. 

Pense no exemplo do cigarro. Quando um fumante vê uma deixa – digamos, 

um maço de Marlboro –, seu cérebro começa a esperar uma dose de nicotina. 

A simples visão de um cigarro é suficiente para que o cérebro anseie por 

uma dose de nicotina. Se essa dose não chega, o anseio cresce até que o 

                                                           
29

Esse exemplo foi tirado pelo próprio hábito de Duhigg de comer doces em certo horário. Entendendo o loop de 

seu hábito ele conseguiu substituir a satisfação por doces por uma conversa com seus colegas de trabalho, o que 

lhe rendeu uma perda de peso. 
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fumante, sem pensar, estenda a mão e pegue o cigarro. (DUHIGG, 2012, 

p.66-7) 

 

Após resumir as considerações de Duhigg sobre o hábito, quais seriam as implicações 

disso para a discussão sobre o habitus? De que forma é possível dialogar com o conhecimento 

que o loop do hábito nos fornece para um contexto sociológico? Não seria a aplicação ipso 

facto do loop do hábito, mas localizar de que modo o tal circuito do hábito nos ajuda a 

desvendar e a sofisticar a compreensão de fenômenos sociais que envolvam a problemática 

geral do habitus na sociologia.  

Buscando um ponto de contato entre a teoria do habitus a o loop do hábito, o habitus 

na sociologia seria então o equivalente às “rotinas” que seriam mobilizadas para dar conta de 

uma tarefa? Por exemplo: o escritor do ensaio mobilizará seus recursos cognitivos e concluirá 

que o seu trabalho seria simplesmente o equivalente às rotinas praticadas pelos personagens e 

exemplos dados por Duhigg? O habitus na sociologia seria um simples “reflexo 

condicionado”? Para ser justo com a interface que liga as duas perspectivas é preciso atenção 

sobre a forma como os sociólogos utilizam e prescrevem o uso do conceito de habitus. 

Analisando os casos propostos por Duhigg se observa que em todos eles há um gatilho de 

ação que desencadeia todo o loop.  

No caso do sociólogo, e devido à já referida ausência de problematização de Bourdieu, 

a aplicação e o desenvolvimento do conceito de habitus na sociologia muitas vezes coincide 

com a proposta de Duhigg. Mas isso se deve ao fato de que aparentemente o habitus na 

sociologia pretende contemplar fenômenos mais abrangentes do que a noção neurocientífica 

de Duhigg. Ou seja, não se reduz ao simples reflexo condicionado porque o habitus não é 

proposto para ser apenas um movimento compulsivo a ser feito, como o salivar do cão que 

responde condicionadamente ao toque da campainha, ou a algo como tirar um cigarro do 

maço, acendê-lo e pô-lo entre os lábios. Pelo contrário, há esquemas de ação que podem ser 

muito intricados, como é o ato de escrever, que a teoria do loop do hábito apenas faz menção 

de sua existência como uma etapa de um hábito, mas que devido ao enfoque mais global do 

fenômeno não teria como esmiuçar aquelas situações que implicam no aprendizado ostensivo 

e muitas vezes doloroso de uma habilidade.  

Nesse sentido, o loop de Duhigg diz mais respeito a situações que de certa forma não 

demandam comportamentos criativos, como escrever um ensaio filosófico inédito, que 

demandam a mobilização de esquemas e estratégias de escrita e argumentação, mas ações e 

comportamentos que podem ser realizados sem a necessidade da evocação explícita de 
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conhecimentos abstratos.  Assim, mesmo que haja um elemento sutilíssimo que desencadeia o 

loop do hábito, que implique no acionamento dos esquemas de ação do habitus no momento 

da “rotina” de um intelectual, não se trata de um agir pontual, quase mecânico, como tomar 

uma xícara de café, mas a mobilização de esquemas mais complexos, que, a depender do 

caso, exijam algo que supõe um relativo e prolongado treinamento cognitivo. Uma coisa é ter 

a rotina de escrever seu nome na marcação do ponto funcional em seu trabalho ao final da 

tarde, sendo necessária apenas a memória psicomotora dos caracteres que compõem o nome 

de alguém. Outra bem diferente é escrever um ensaio filosófico ao final da tarde. Ambos são 

rotinas, mas uma é infinitamente mais complexa que a outra.      

Dessa forma, o que faz coincidir a noção de hábito com a de habitus na sociologia é o 

aspecto repetitivo da ação, que acaba se tornando um comportamento gravado nas estruturas 

inconscientes do cérebro, havendo a possibilidade de gatilhos de ação que põem e que faz o 

agente pôr em movimento esses esquemas comportamentais. 

 

O hábito como esquema de ação é que está no princípio de toda ação 

involuntária (semelhante à memória involuntária). Está ligada a todo um 

passado socializador que constituiu progressivamente, desde os primeiros 

passos, os primeiros balbucios hesitantes, desajeitados, dolorosos ou lentos 

até às práticas talentosas (sejam elas da ordem do gesto, da palavra, da 

percepção, da avaliação...). Para haver hábito, esquema de ação, é preciso, 

pois, a repetição. “É nadando que se aprende a nadar”. As fórmulas 

aristotélicas da Ética a Nicômaco, convertidas em provérbio popular, dizem 

o essencial do modo de constituição dos hábitos. Somente a acumulação-

repetição (voluntária ou involuntária, organizada pedagogicamente ou tirada 

das experiências sociais) de comportamentos, de práticas relativamente 

análogas pode constituir esses “resumos de experiência”, como belamente os 

chamava Piaget, que são os esquemas de ação ou, dito de outro modo, os 

hábitos. Freqüentemente eles são tão bem interiorizados e naturalizados que 

se poderia até crer que eles mesmos são o seu próprio motor, esquecendo 

então os desencadeadores infinitesimais que os ativam. (LAHIRE, 2002, 

p.76-7) 

 

Em muitos casos, esses circuitos cerebrais atuam sem ao menos haver explicitamente 

o seu recrutamento voluntário para que sejam acionados tais comportamentos habituais, 

havendo, para certos casos, uma rotina diária que, devido ao prazer a que o indivíduo está 

acostumado, não precisa mais de um gatilho tão bem delineado, havendo mais um desconforto 

interno que lhe serve como evento microscópico para dar início ao loop do hábito. 

Observemos o que Lahire pensa sobre esses comportamentos reflexos que as pessoas têm e 

que, a depender do hábito, se tornam “mais fortes do que elas”, como é o caso da adicção em 

cigarro.  
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Por exemplo, Paul Connerton critica a concepção dos hábitos como 

competências ou habilidades à espera de serem retomadas pela ação 

(“waiting to be called in to action”) em circunstâncias apropriadas (“on the 

approprieate occasion”). Connerton dá o exemplo dos “maus hábitos” para 

sublinhar o fato de que os hábitos são tendências ou impulsos fortes para agir 

de uma certa maneira, ainda que conscientemente o ator não o deseja. Então, 

a direção do modelo de autopropulsão e o hábito incorporado não têm 

necessidade de nenhum apoio de nenhum encorajamento nem de nenhum 

desencadeador externo. (LAHIRE, 2002, rodapé nº12 da pag. 77) 

 

Essa observação sobre os maus hábitos ensejam duas considerações mais gerais: 1) Se 

maus hábitos, como é considerado fumar, roer unhas ou consumir demasiadamente bebidas 

alcoólicas, estão exclusivamente no âmbito da psicologia que estuda os hábitos ou se pode ser 

abordado pela sociologia como uma forma subsidiária para se entender algo que poderá ser 

útil para o desvendamento de certos fenômenos estudados na sociologia, como os motivos 

biográficos pretéritos que fizeram levar alguém ao vício; 2) Uma vez consolidado um mau 

hábito (ou qualquer hábito) ele se alimenta de si mesmo, sem maiores necessidades de 

elementos externos para sua “atualização”.  

Aparentemente, a mais forte candidata para ser a intersecção entre a teoria do habitus e 

o loop do hábito é a noção de uma trajetória biográfica que faz coincidir os exemplos dados 

por Duhigg, e o que os autores da sociologia consideram como rotinas que foram adquiridas 

socialmente e que acabam por se constituírem em comportamentos sobre os quais não se têm 

mais um controle consciente tão agudo. Uma vez que uma rotina qualquer seja adquirida 

socialmente, ela já é expressão de seu meio social, sendo, portanto, algo com que a sociologia 

pode trabalhar. Há uma coincidência quase perfeita entre as duas teorias, na medida em que o 

habitus compreende o aspecto mais global da ação (é possível dizer algo do tipo: “Meu 

habitus de dirigir não está bem formado.”) e o loop do hábito (“Eu tenho o hábito de dirigir 

por aqui”), talvez sendo a diferença mais marcante o fato de que Duhigg se prende aos casos 

nos quais o comportamento é “compulsivo”, assemelhados ao cigarro. Enquanto que a teoria 

do habitus pode tratar tanto daqueles casos compulsivos quanto dos esquemas de ação que são 

acionados coordenadamente ao ambiente, como é o caso, por exemplo, do habitus racional de 

um pesquisador, que só será acionado no âmbito de uma pesquisa, é possível que sua verve 

investigativa lhe leve aplicar tais esquemas de forma episódica em situações cotidianas, como 

um lazer ou mero hábito. 

 Não restam dúvidas de que os maus hábitos são tão “hábito” quanto os bons hábitos. 

No contexto da citação de Lahire, vê-se a análise do que seria o elemento desencadear do 
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hábito. Tanto ele como outros autores defendem a ideia de que o hábito/habitus seria uma 

forma arraigada de comportamento, que teria o poder de ser autopropulsor. Bom, talvez esse 

seja um leve ponto de discordância entre Lahire e Duhigg, pois se para Lahire basicamente 

haveria contextos que acionam o habitus (como uma partida de tênis) ou situações em que 

isso seria inteiramente dispensável, como hábito de fumar, para Duhigg, a maneira mais fácil 

de se observar o loop do hábito seria encontrar o elemento “deixa”, que é o rastilho por onde 

começa a correr a chama do hábito, que podem ser a hora do dia, o ambiente, alguma emoção, 

comida etc.  

Talvez isso seja uma divergência infrutífera, pois se há algum paralelismo entre o 

habitus e o loop do hábito é que os dois se propõem a desvendar aspectos não-acidentais do 

comportamento. Por exemplo: é só experimentar a impaciência que ocorre quando um 

comando feito no teclado ou no mouse de um computador não gera a ação pretendida; ou 

quando qualquer tarefa doméstica que são habituais se torna mais complicada do que o 

convencional. O que se experimenta em casos como esses? Um sentimento de frustração e 

irritação. Então, quando se trata de ações habituais – seja qual for o seu patamar 

epistemológico – a ação empreendida quer se completar. Há um senso de realização quando a 

ação chega ao fim. E esse senso diz respeito à ação de um tenista, escritor etc., como também 

de quem acende um cigarro após sentir uma onda de ansiedade causada pela baixa de 

dopamina no seu cérebro.  

O que pode diferir em casos mais “sociológicos” para os casos mais “neurológicos” é 

que, no caso do uso do conceito de habitus profissionais, por exemplo, não haveria a natureza 

“compulsiva” tão pronunciada (há os queixosos que lamentam não poder exercer suas 

habilidades por falta de tempo ou outros impedimentos, mas isso é qualitativamente diferente 

de uma dependência emocional ou química causada por adicção em drogas). Mas poderá 

haver tal manifestação compulsiva, uma “ânsia”, quando o conceito de habitus for 

instrumentalmente idealizado para atender ao propósito mais genérico de uma pesquisa, como 

o habitus cultural de um povo, que “tem a mania” de fazer ou deixar de fazer tal ou qual 

coisa, que guarda bastante semelhança ao hábito que Duhigg estuda. É preciso, de qualquer 

forma, se atentar aos elementos circunstanciais das práticas investigativas para se descobrir se 

há ativadores mais ou menos necessários para que o comportamento habitual se manifeste, e 

assim escolher qual é a melhor forma de abordar o assunto. 

 Novamente: então, pode haver desencadeadores infinitesimais ou não. Um fumante 

não espera, é claro, de um desencadeador pujante, uma deixa que tem hora marcada para 
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acionar todo o loop do hábito. Basta apenas que seu nível de dopamina – o neurotransmissor 

do prazer – esteja em baixa para que o hábito se manifeste e que, devido à dependência 

química que causa, não é de admirar que tal hábito seja diferente de hábitos menos viciantes. 

A corrida esportiva, por exemplo, mesmo sendo um “bom hábito” do ponto de vista médico, 

causa também uma sensação de prazer em seu adepto. Sempre que se fala do “vício da 

corrida”, menciona-se um corredor que ao saber que o voo que espera para o embarque 

demoraria mais de 40 minutos resolveu correr nas imediações do aeroporto, muito 

provavelmente em razão de seu hábito e o prazer que o acompanha.   

Ou seja, há hábitos adquiridos que precisam de deixas mais explícitas para dar início à 

sua reprodução e outros que isso não é necessário, pois a deixa se trata mais de ações ou 

reações físicas simples, que geram desconforto quando são conseguem ser completadas, 

buscando o alívio ou satisfação – mesmo que mínimas – quando chegam ao seu final. Desta 

forma, é preciso saber qual o tipo de hábito em questão, pois o que Duhigg descreve como 

loop do hábito não discrimina se eles são acionados por uma demanda externa (como ser 

solicitado a escrever um texto ensaístico) ou interna (fumar um cigarro para evitar o 

desprazer). Empiricamente, há ambas as situações. Então, bons ou maus hábitos podem ser 

autopropulsores do comportamento, diferindo, nesse aspecto, de outros hábitos que 

necessitam de uma ignição externa ou mais contextualizada para se fazer ver.  

A partir dessas observações o que se nota é que para um habitus se consolidar e sair da 

esfera do controle consciente de seus pormenores processuais é preciso que ele seja uma ação 

repetida várias e várias vezes e que busque atingir algum objetivo maior e mais palpável 

(como finalizar uma jogada) ou um objetivo ao nível mais sutil – como é o caso do cigarro, 

que trabalha ao nível bioquímico. O fechamento desse circuito levará o indivíduo a adquirir 

um senso de “realização” que lhe possibilitará uma maior acuidade mental para repeti-lo 

futuramente.  

O mais interessante nas considerações de Duhigg sobre o hábito é que depois de se 

entender o loop do hábito é possível modificar hábitos; principalmente aqueles que são 

considerados prejudiciais ao indivíduo, tanto em termos de saúde quanto em termos 

profissionais e de áreas de interesse do indivíduo. Ele enfatiza que seria muito difícil 

simplesmente eliminar um mau hábito, pois dada sua propensão costumeira de buscar uma 

recompensa prazerosa – que pode ser a dopamina que a nicotina do cigarro faz o cérebro 

liberar – ao se percorrer seu loop o organismo sofre sem a liberação da substância a que já 

está condicionado a ansiar diariamente. Basicamente, segundo, Duhigg, é preciso detectar 
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qual seria a “deixa” que está servindo de gatilho para todo o processo. A partir dai, troca-se a 

“rotina” por outra para que ela sirva de substituta à rotina indesejada. Por exemplo, ele fala 

como funciona o mecanismo terapêutico dos Alcoólicos Anônimos. A deixa do alcoólico é a 

sensação de angústia que é aplacada pela bebida, que por sua vez lhe traz uma sensação 

agradável, a recompensa. Desta forma, o alcoolismo se instala e se perpetua, fazendo com que 

o organismo passe a ansiar pelo álcool. A estratégia A.A. é substituir a bebida usada para 

aplacar a angústia por alguma outra coisa. Então, quando o indivíduo sente o desejo diário 

pelo álcool, em vez de beber, é proposto que ele busque o grupo de apoio que o conforte, 

servindo-lhe como o substituto da sensação prazerosa que a bebida oferecia antigamente.  

 

Porém, incontáveis estudos demonstraram que uma deixa e uma recompensa, 

por si sós, não são suficientes para que um novo hábito dure. Só quando seu 

cérebro começar a nutrir uma expectativa pela recompensa – ansiar pelas 

endorfinas ou pelo senso de realização – é que o ato de amarrar os cadarços 

dos tênis de corrida toda manhã se tornará automático. A deixa, além de 

deflagrar uma rotina, também precisa deflagrar um anseio para que a 

recompensa venha. (DUHIGG, 2012, p. 68) 

 

Sob essa luz, o hábito, seu senso de integração ao objetivo da tarefa ou às demandas 

fisiológicas inconscientizadas, pode ser um comportamento incorporado sem maior 

planejamento (como o alcoolismo) ou mesmo incorporado inadvertidamente (ex. héxis 

corporal etc.). Mas em todos os casos quando uma ação é posta em movimento há uma 

“ânsia” para ela se completar de uma maneira “eficiente”, qual seja, a busca por um 

procedimento confortável que feche o ciclo da ação – o loop do hábito. 

Desse modo, ter posse de tal conhecimento não apenas expande a visão que se tem do 

fenômeno, como também levará a discussão sobre o habitus para um patamar epistemológico 

capaz de deixar claro como demarcar metodologicamente a dimensão mais estritamente 

sociológica dos hábitos. Ou seja, tal como Durkheim dizia, o suicídio pode ser estudado pela 

psicologia, filosofia, etc., mas também como fenômeno social. Isso quer dizer que será 

possível entender melhor os mecanismos sociais de reprodução do habitus, alimentando-se, 

portanto, da compreensão do seu nível neurofisiológico. Como Lahire pontua que a sociologia 

poderá e deverá se aproximar das atuais ciências cognitivas é preciso trazer à discussão as 

atuais descobertas de como os hábitos (bons ou maus) se reproduzem. Tais descobertas não 

apenas dizem respeito à psicologia e neurociência – como também à sociologia. Neste ponto, 

é de grande relevância saber como hábitos são formados e como eles podem ser modificados 

– se assim for o desejo de um indivíduo. 
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Como as ciências sociais não trabalham com qualquer hábito, mas principalmente com 

aqueles que possuam implicações sociais que toquem em suas questões de pesquisa, seria 

estranho se ater a um hábito – a “rotina” – que poderia ser simplesmente substituída por outro, 

como descreve Duhigg. Isso esvaziaria a primazia e persistência de seu conteúdo sociológico. 

Não pode ser o caso. Isso mais uma vez só pode indicar que há diferenças entre o hábito que 

interessa à sociologia e o que interessa à psicologia e aos ramos da neurociência. Haveria, 

portanto, o caso-limite entre as duas áreas (sociologia & psicologia e ciências afins) que 

tornariam indevidas as extrapolações do objeto de pesquisa de uma área para outra. Então, 

para que a teoria do loop do hábito seja útil para a sociologia e à discussão principal desse 

texto, é notório que haja uma delimitação sobre os objetos epistemológicos das duas áreas.  

Na linha de raciocínio dada por Duhigg e o que já foi dito aqui, o habitus que implica 

também no acionamento contextual – como o especialista em detectar obras falsas que deixa 

seus afazes domésticos para autenticar um recém descoberto Rembrandt – não é derivada 

apenas de uma “ânsia” como a do fumante contumaz. A ânsia só se instala quando ele está no 

contexto de “detecção de fraudes”. É desta forma que se localiza o “momento sociológico” do 

loop do hábito. 

Casos semelhantes às adicções em cigarro, corrida, etc. não podem ser considerados 

em si mesmos “típicos” da sociologia; podem até ser práticas que sejam motivadas 

socialmente, mas dado seu aspecto não-institucional, anônimo, informal, não-contextual não 

são fenômenos sociológicos em si mesmos. Poderão ser transformados em objetos das 

ciências sociais se forem ressaltados os seus aspectos históricos, contextuais, interativos, que 

fazem alusão à natureza social daquela dinâmica.  

 

 

3.3 HABITUS DA INSINCERIDADE  

 

 

Convém observar que, no caso das mentiras de baixo risco, a avaliação das 

crenças do interlocutor é um processo imediato, evidente e, de certo modo, 

automático, estritamente dependente dos padrões culturais. Mais que 

raciocínio metódico e lógico, entre em jogo um raciocínio oportunista, com 

base no qual o indivíduo escolhe o percurso comunicativo mais eficaz e 

oportuno no plano relacional entre diferentes soluções parciais. O resultado 

desse processo é conseguir um ótimo social, ou seja, a solução que maximiza 

as oportunidades e minimiza os riscos. (ANOLLI, 2004, p. 72-3) 
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Podemos dizer que quanto mais alguém mente para o bom convívio social, tanto mais 

socializado o indivíduo é. Um estudo indica que pessoas muito populares são também grandes 

mentirosas
30

. Apesar do pesquisador não concluir se é a compulsão por mentir que as fizeram 

populares ou se ao se tornarem populares elas sentiram a necessidade de mentir cada vez 

mais, é certo que isso é um indício de que quem partilha meios sociais com muitos integrantes 

sente a necessidade de recorrer mais frequentemente às insinceridades, devido, muito 

provavelmente, às diferenças de gostos e opiniões que dividem as pessoas. Então, para não se 

indispor com quem não gosta da música que apreciamos ou para evitar emitir nosso juízo 

íntimo sobre questões polêmicas, fingimos que não nos importamos com as opiniões alheias e 

omitimos o que pensamos a respeito. 

Diante do exposto, o que devemos considerar para os objetivos deste estudo é aquela 

insinceridade que começa o dia com um cumprimento-padrão sobre o qual alguém fala 

reflexamente (“Como vai?”; “vou bem, e você?”), até as omissões e pequenas mentiras que se 

conta – ou se bloqueia tal ímpeto interior – para não ferir suscetibilidades, ou mesmo pela 

percepção do senso de inadequação do comentário – no sentido de Goffman. Não se trata 

então de uma produção ostensiva e consequente de falsidades com o intuito de obter alguma 

vantagem, mas apenas para deixar a vida fluir mais pacificamente. Isso quer dizer que a 

postura de falsidade que se desempenha perante as pessoas próximas (mas que não são 

íntimas) e também superiores, pelos quais não se tem nenhum apreço, sejam simples “falas 

reflexas” desprovidas de um conteúdo estratégico. Não seria o caso, pois se sabe exatamente 

porque se age falsamente nesses casos, e nenhum desses motivos seria suficiente para evitar 

ferir os sentimentos dele. É-se insincero estrategicamente; para não se declarar um confronto 

aberto e preservar a harmonia social.  

Se a insinceridade social é fruto da necessidade de ocultar as verdadeiras percepções e 

juízos que as pessoas têm umas das outras a fim de tornar a vida em comum possível, há de se 

concluir que tais atos insinceros não podem ser proferidos – em sua maior parte – como algo 

calculado, já que, se fosse o caso, deixaria de ser algo “prático”, “econômico”, e resultaria na 

possibilidade de não gerar o efeito de aparente naturalidade e espontaneidade, que é o que 

promove a harmonia social. Para ser prático, seria necessário que a insinceridade não fosse 

algo penoso de se fazer, que não se precisasse de uma reflexão contínua sobre o assunto, mas 

apenas que fosse a manifestação de um padrão comportamental que soasse espontâneo.  

 

                                                           
30

 (FELDMAN, 2009, p. 62-63) 
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Esta antecipação, que não tem nada a ver com um cálculo consciente, é o 

resultado do habitus lingüístico que, sendo o produto de uma relação 

primordial e prolongada com as leis de um certo mercado, tende a funcionar 

como um sentido da aceitabilidade e do valor prováveis de suas próprias 

produções lingüísticas e das dos outros em seus diferentes mercados. 

(BOURDIEU, p.64, 1998) 

 

Então, tomando como base o conceito de habitus, é possível entendermos como a 

insinceridade social se reproduz no indivíduo ao nível quase-inconsciente para atender certa 

demanda de um mercado simbólico. Digo “quase” porque pela teoria do automonitoramento, 

já mencionada, não se trata de algo involuntário como o funcionamento autônomo dos órgãos 

internos do corpo, mas um padrão cognitivo de se dirigir ao outro, que “ocorre” ao indivíduo 

como o mais adequado para as situações sociais vividas. Ou seja, para que a insinceridade – 

principalmente no mundo adulto – possa ser mantida na maior parte do tempo, é preciso uma 

base sociocognitiva que lhe dê sustentação: uma percepção e valoração das práticas sociais 

que o indivíduo tenha adquirido e acumulado ao longo da vida. É certo que isso varia de 

pessoa para pessoa, classe social, faixa etária, gênero, período histórico, história familiar etc. 

Porém, é inegável o fato de que haja algo transversal a todos os espaços sociais, no que toca 

ao modo como as pessoas se relacionam para evitar o conflito ou desconforto (quando não 

interessa a nenhuma das partes). No entanto, como as pessoas fazem isso na maior parte do 

tempo, a hipótese básica é a de que há um grau razoável de estabilidade dessa base 

sociocognitiva que promove a insinceridade das pessoas. 

Para podermos prosseguir sobre a insinceridade (mentiras pró-sociais), é preciso tecer 

mais algumas considerações sobre a “sinceridade”, pois há alguns entendimentos cotidianos 

que pode criar algumas dificuldades conceituais quando se está delimitando conceitualmente a 

insinceridade. 

Em um episódio do seriado Dr. House
31

, há um paciente que está em um estado 

clínico que o faz falar compulsivamente o que pensa (a verbalizar tudo o que a mente julga 

continuamente sobre o mundo ao seu redor). Ou seja, a falta de moderação, a tagarelice, é 

algo que pouco é provocado pelo ambiente que participa (ninguém lhe pede opiniões sobre o 

que acha das pessoas em termo morais, estéticos etc.), mas uma característica autopropulsora, 

até então inibida, ganha a plena liberdade de expressão ao menor estímulo do ambiente social. 

O conteúdo de sua fala tem o ímpeto de procurar expor em público suas preferências sexuais e 

as características físicas e intelectuais das pessoas ao seu redor. Isso se coaduna com o que 
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Episódio 17º da 5ª temporada. Warner 
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Lahire fala sobre a desnecessidade de motivações infinitesimais para que certos habitus se 

realizem. Tal noção de sinceridade é até mesmo intuitiva, pois se alguém fala exatamente o 

que pensa, sem mediações de filtros morais ou de qualquer outra ordem, então ele está sendo 

“sincero” nas suas observações e comentários. A sinceridade comumente é equivalente à 

verbalização literal do que o “hobby de julgar” da mente produz – que possui uma boa carga 

de agressividade e de conteúdos sexuais reprimidos pela sociedade. 

Porém, há um detalhe que essa fórmula não percebe: a mente está mais 

automaticamente programada para julgar negativamente e agressivamente os seus co-

presentes. Ser sincero, por conseguinte, levaria a ser consequentemente também sinônimo de 

falar palavrões e expor todos os seus impulsos mais primitivos a todo o momento. Se a 

sinceridade é apenas a exposição de conteúdos reprimidos – o que não deixa de ser, afinal – 

ela teria que ser necessariamente um ato de agressividade.   

Porém, há algo de divergência semântica importante que diferencia os dois casos nos 

usos cotidianos da linguagem para separar o que seria sinceridade de agressividade: 

 Ele foi sincero. 

 Ele foi rude.   

Se for possível ser sincero sem ser rude, a sinceridade não precisa coincidir 

plenamente com a rudeza das declarações; a sinceridade não precisa ser “antissocial” ou 

avessa ao social por definição. Portanto, a busca que nos leva à constituição de um “habitus 

da insinceridade” nos leva também a conceber que para a construção de tal conceito será 

necessário afirmar que ele possui uma grande carga de inibição expressiva. Se se busca ou 

não ferir os sentimentos alheios ou não declarar guerra às pessoas com as quais se é obrigado 

a conviver, então o que um habitus insincero realiza na maior parte do tempo é frear os 

impulsos antissociais que todos carregam em algum grau. Um conceito de habitus insincero 

seria apenas um esquema metal de inibição sociolinguística? 

 

Quanto mais se eleva o grau de censura, tanto maior e mais permanente a 

exigência de um grau mais elevado de eufeminização, um esforço mais 

constante para formular (ou colocar formas). Associa-se a isso o fato de que 

o domínio prático dos instrumentos de eufemização objetivamente exigidos 

nos mercados mais tensos, como os mercados escolar ou mundano, tende a 

se ampliar à medida que se alcançam as posições mais elevadas na estrutura 

social, ou seja, à media que se amplia a freqüência das ocasiões sociais em 

que se é submetido (desde a infância) a tais exigências e, portanto, quando se 

está em condições de adquirir praticamente os meios de satisfazê-las. 

(BOURDIEU, p.72-3, 1998) 
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Isso criaria um problema para a construção do conceito em análise, o habitus da 

insinceridade. Criaria. A questão é que se formos atentos às nossas ações insinceras e a dos 

outros, e lembrando também que foi essa a dificuldade inicial de Jürgen Schmieder, que 

imaginou que ser agressivo seria ser sincero, não é preciso reduzir a sinceridade à rudeza, a 

insinceridade à mentira pura e simples. Então, falar o que se pensa, ou seja, declarar todas as 

percepções e devaneios oriundos do automatismo mental seria mais próximo da agressividade 

a ser evitada do que ser sincero. Então, o personagem do seriado televisivo mencionado está 

apenas sendo agressivo, pois não lhe foi solicitado saber suas opiniões sexuais. Tudo isso 

levar a concluir que ser sincero não é o contrário exato – intuitivo, talvez – de ser insincero. 

Ser sincero é apenas declarar sua opinião franca quando lhe for solicitado ou materialmente 

implicado em uma dada situação (a sopa oferecida está demasiada apimentada ou salgada e 

em razão disso se declara simplesmente não ter gostado da sopa). O contrário disso, ser 

insincero, se for o caso, seria, no máximo, minimizar quaisquer comentários negativos sobre a 

má qualidade da sopa, por exemplo, caso isso implique um mal estar social desnecessário. 

Como sugere Bourdieu, a estruturação cognitiva de falas eufemísticas é construída para evitar 

que a produção inconsciente da fala do agente escolha vocabulários e construções linguísticas 

que soem como uma afronta ao seu interlocutor. O habitus linguístico em sua modalidade 

insincera é um esforço inconsciente de mediar o que se quer dizer evocando emoldurações 

cognitivas que ou omitam certos pensamentos ou produzam enunciados modalizados, a fim de 

resguardar o agente de quaisquer problemas derivados da rejeição pública ao discurso. 

Portanto, seguindo as indicações de Bourdieu, o habitus linguístico do tipo insincero 

trabalha por meio da visão antecipada do que seu público considerará como adequada. Neste 

sentido, quando a insinceridade se encontra com o eufemismo, observa-se que as operações 

mentais que subjazem tal desempenho linguístico resultam em falas que estão ancoradas nas 

consequências e efeitos futuros. Sua especificidade conceitual se constrói lhe dando 

sustentação empírica quando se constata que há forças sociais que inibem a livre produção de 

linguagem. Como esquema de ação que se baseia na acumulação da percepção de efeitos 

simbólicos que a linguagem provoca no mundo social, a atuação de um habitus insincero 

pressupõe que há uma extensa percepção e reverência ao mundo social. Como já discutido 

sobre o caráter incompleto e sempre passível de correção e aperfeiçoamento do habitus, 

haverá sempre indivíduos mais habilidosos que outros na propensão à construção de fórmulas 

eufemísticas e falas insinceras.  
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Na medida em que é preciso afastar quaisquer apreciações justas e subjetivamente 

sinceras sobre fenômenos sociais ou pessoas específicas, alguém que cultive de maneira 

intensiva a produção da insinceridade como mercadoria simbólica para satisfazer públicos 

variados terá um bom domínio sobre a capacidade de inibir em si mesmo a porção individual 

que renega parcialmente o caráter empático de seu comportamento social visível. Como 

mecanismo de ajuste e neutralização dos impulsos antissociais que habitam no interior de 

cada um dos indivíduos, a produção de falas insinceras possui um perfil conservador ou 

resignado, uma vez que seu princípio norteador e modalizador do comportamento linguístico 

não usa questionar ou condenar diretamente certas posturas políticas ou escolhas alheias, pois 

já é um conhecimento tácito que as escolhas de alguém não é algo que se lhe destaca 

abstratamente, mas que forma a identidade do sujeito, ao ponto de encarar quaisquer críticas 

aos seus gostos e inclinações estéticas, como se fosse um atentado ou condenação à sua 

própria pessoa.  

Portanto, o habitus da insinceridade que concentra os esquemas mentais incorporados 

paulatinamente no mundo social é o inverso da atividade crítica da mente, que age 

automaticamente ao menor sinal da presença de outro, produzindo muitos juízos sobre seu co-

presente. Repetindo: isso não significa dizer que não falar tudo que vem à mente seja 

insinceridade ou que falar tudo seja mostrar de sinceridade. Por exemplo, no seriado Engana-

me se Puder
32

 um dos personagens costuma dizer quais são suas opiniões – realmente de 

cunho sexual – sobre as personagens femininas ou o que pensa sobre a conduta de alguém, 

que em geral é negativa. Isso é ser sincero? E o contrário, não falar sobre seus desejos para 

com as presenças femininas e julgar a conduta alheia seria ser insincero? Tal equiparação 

contrária é sedutora, mas como discutimos no decorrer do texto, isso não é toda história. 

Portanto, a noção de sinceridade que é associada à agressividade e juízos negativos diz 

respeito ao hábito de como os as pessoas nos interessam e como as julgamos particularmente 

a um nível superficial, não sendo formulações que se busca ser criteriosamente imparcial 

sobre como a conduta de alguém soa ou o que ela pode implicar.  

Como o conjunto de disposições incorporadas de alguém se revela ao pesquisador 

através de seus atos, é pertinente que minimamente se tenha uma ideia de como a modalidade 

de habitus insincero se manifesta no cotidiano – apesar de intuitivamente ser algo 

relativamente fácil de fazer como uma lista de “falas insinceras”. Vejamos uma maneira de 
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 Lie to Me 
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ilustrar tal fenômeno na sua forma material, tal como os indivíduos as produzem e as 

experimenta. 

 Não, amor, você não está gorda! 

 Olá, bom dia, tudo bem? - Tudo bem! 

 Logo logo você consegue algo melhor! 

 Calma! Tudo vai ficar bem! 

 Sua comida está ótima! 

 Como está a família? 

 Bom trabalho! 

 

Há inúmeras falas eufemísticas que são usadas para disfarçar fatos de um mundo 

violento ou falas que expressam uma amostra do apreço que se sente pelo seu interlocutor. 

Muitas vezes não se vai até o fim com as observações e críticas que se gostaria de fazer a 

pessoas queridas, pois, como não custa ressaltar, não se quer magoá-las com o que se julga 

serem seus juízos mais autênticos. A sinceridade autêntica é a ausência de emotividade que 

arma a mente de recursos que buscam o máximo de objetividade analítica que o sujeito é 

capaz de realizar. Pedir para alguém que especialmente em um momento crítico seja sincero 

é, portanto, pedir concomitantemente que suspenda a nuvem de emotividade e parcialidade 

que lhe impedia de fazer críticas que poderiam ser duras e normalmente execradas.  

Quando ocorrem oportunidades para a sinceridade vingar, o destinatário de um 

discurso sincero poderá ter uma noção do véu de Maya que encobre comumente as relações 

humanas, pois, em uma situação extraordinária de sinceridade, a apresentação de fatos cuja 

franqueza e argúcia não são costumeiras pode impor uma revisão de vários aspectos que 

nutria sobre si e sobre os outros. É possível que haja mesmo um breve momento de epifania 

sobre seus juízos e relações pessoais, pois é possível se defrontar com noções que pelo menos 

momentaneamente têm o potencial de reestruturar sua vida.  

É preciso fazer uma observação importante sobre os cumprimentos gentis do 

cotidiano. Quando aqui se fala que as pessoas contam mentiras pró-sociais entre si, isso não 

quer dizer que as suas saudações sempre sejam falsas, mas apenas que são fórmulas 

linguísticas que simplesmente podem não simbolizar mais estados de espírito genuínos. Como 

os cumprimentos cotidianos têm a natureza de um fato social, algo externo e anterior ao 

indivíduo, eles soam mais como um hábito social sobre o qual se perdeu a espontaneidade 

criativa de se dirigir ao próximo para cumprimentá-lo genuinamente. As palavras rituais dos 

cumprimentos acabam sendo mais uma força social que uma iniciativa individual, servindo 

para desencarregarem seus usuários a terem que pensar, a cada novo dia, sobre suas relações 
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pessoais e a autenticidade de sua disposição emocional interna para travar esses encontros. As 

fórmulas padronizadas se misturam às idiossincrasias do falante, pois inúmeras intenções se 

juntam e se separam para compor os infinitesimais aspectos ilocucionários da linguagem. É 

mesmo um hábito social: é um ato reflexo de que às vezes mal se tem consciência e controle 

sobre ele. 

Retomando a perspectiva da performatividade da linguagem, para o habitus insincero 

prevalecerá o ilocucionário oculto que tem como intenção contemporanizar com seu 

interlocutor. Pensando como um conceito ideal, seria o puro contato social sem maiores 

consequências e intenções ulteriores. Além disso, como já anunciado, o habitus insincero 

inibirá as fórmulas linguísticas potencialmente desagradáveis para o ego alheio e selecionará 

as fórmulas que tem como base a empatia social (mais à frente se tratará das consequências 

causadas no desempenho do agente quando o habitus gira em falso, o que guarda paralelo 

com as “crises de sinceridade” que ocorrem em muitos momentos na vida de alguém). 

Como dimensão pós-reflexiva da cognição social, a insinceridade é uma forma de 

amoldamento social, cujos aprendizados foram incorporados há muito tempo como forma de 

socialização promovida pelos pais. Por isso que não cabe afirmar que se trata simplesmente de 

uma impostura, uma vez que o seu oposto – a franqueza ou sinceridade – seria considerada a 

declaração de um conflito aberto e de “má educação”. Ou seja, a intuição comum é a de que o 

indivíduo pouco ou mal socializado não respeita certos parâmetros necessários para o bom 

convívio social, comportando-se de maneira autocentrada, direta e desconsiderando a 

presença das pessoas ao redor. Ser educado é, portanto, filtrar as impressões imediatas que a 

mente continuamente produz, além de ter interiorizado a mínima deferência e atenção para 

com as pessoas que estão presentes no ambiente, não se podendo agir como se elas lá 

simplesmente não estivessem. Se tal interiorização for satisfatoriamente realizada, pelo 

princípio da eficiência energética do cérebro, é correto supor que o acionamento do “modo 

sociável” entra em ação na mente de alguém tanto quando se encontra algum conhecido, 

como também com aqueles que não se possui intimidade (de modo similar, é comum que 

quando em um ambiente onde apenas homens estão presentes, entrando de repente uma 

mulher no recinto, toda a dinâmica conversacional masculina muda, evitando abordar 

determinados assuntos sob determinados enfoques estritamente masculinos, para não causar 

desconforto na presença feminina).  

A insinceridade é como uma necessidade de adequação social que se aprende 

continuamente, e nem nos damos conta de como agimos de maneira imprecisa, fabricada, 
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como resultado da forma que aprendemos a nos entrosar com os demais. Se esse esquema 

cognitivo não nos é mais consciente significa que ele, na maior parte do tempo, produz 

comportamentos e respostas adequadas para os contextos sociais; significa também que uma 

parte da experiência social é composta de uma ritualização ostensiva habitual. Ou seja, cada 

vez que se evita falar sinceramente o real juízo que se faz sobre alguém, é mobilizada uma 

forma mais ou menos coreografada de se dirigir aos outros, principalmente em ambientes 

mais hierarquicamente marcados. 

As omissões e gentilezas cotidianas são realizadas sem se julgar que se age de maneira 

ditada pelo meio social: ninguém emite juízos – constrangedores – mas agem respeitosamente 

na maior parte do tempo, por meio de fórmulas ritualísticas. Por isso é crível que haja um 

habitus circulante que advirta as pessoas de que ser sincero é uma forma de impropriedade, 

inconveniência e mesmo de desajuste social (não raro, as pessoas que são francas sobre seu 

desconforto ou discordância para como seus interlocutores em determinadas situações sociais 

podem sofrer – e muitas vezes são – consideradas emocionalmente desequilibradas). Se as 

pessoas conseguem construir elocuções que não desagradam o próximo na maior parte do 

tempo – navegando no mar da linguagem sem cair nas armadilhas de sereias falando o que 

realmente se julga – é porque elas possuem estruturas cognitivas que lhes habilita a intuírem 

que tal sinceridade seria condenada – na maior parte do tempo, diga-se.  

O habitus que produz a insinceridade social dirige uma parte de sua energia para a 

inibição de fala, que são as omissões mentais: evitar falar mal ou criticar abertamente os 

superiores, cônjuges, amigos, parentes, principalmente em situações públicas
33

. Ou seja, em 

tais contextos, pressupõe-se que não houve ainda nenhuma necessidade de mentir de maneira 

ardilosa. Não há, fundamentalmente, a intenção de obter vantagem material, mas apenas a 

intenção de não desagradar o seu co-presente ao apontar, inadvertidamente, alguma condição 

da sua existência que lhe é cara ou delicada. Observe-se que a insinceridade social padrão – a 

mais difusa – pode ser, portanto, pré-reflexiva (como os óculos que se usa e se quer esquece 

que se usa), pois como condição de convívio social, seria algo mais socialmente geral, pois, 

nota-se, apesar da produção quase que involuntária de juízos sobre os comportamentos 

alheios, as pessoas não estão cronicamente agredindo verbalmente umas às outras.  

                                                           
33

É certo que tais regras não são respeitadas por todas as pessoas que passam por situações análogas. Há pessoas 

que brigam com seus familiares e cônjuges em situações públicas sem o menor constrangimento. Porém, afora a 

idiossincrasia das pessoas em situações de conflito, é certo que nas situações nas quais não se perde totalmente o 

controle emocional e não deseja criar um inimigo declarado potencialmente vingativo, evitar-se-ia as declarações 

agressivas em público e também no privado. 
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É comum ouvir o adágio que diz que “somos todos atores no palco da vida”, com 

alguns interpretando melhor do que outros. De certa forma, como o mundo social exige que o 

conflito seja evitado, do contrário mergulharia a sociedade no caos, a condição de “ator” diz 

respeito a esse nível mais fundamental de insinceridade, que permite o convívio entre as 

pessoas: somos atores de fato, mesmo que não profissionalmente, e mesmo que tenhamos nos 

esquecido disso, pois fomos treinados ou induzidos, em maior ou menor nível, a ter a 

máscara da insinceridade colada à cara. 

Portanto, as pessoas incorporaram estruturas cognitivas que lhes munem de recursos 

para saber o que se pode falar e o que se deve evitar falar, mas é certo também que tais 

habilidades não são equitativamente distribuídas, pois da mesma forma que a insinceridade 

social é um fato cotidiano, não custamos a encontrar pessoas que em dadas situações quebram 

deliberadamente a máscara da insinceridade em favor do que consideram como a atitude mais 

legítima a fazer, que seria falar a verdade, ser sincero, com todas as suas consequências, ou 

mesmo em razão de um ato falho. 

 

O ato falho consiste na infiltração, num quadro social, de uma “intenção”, de 

uma “atitude”, de um “sentimento”, ou de uma “sensação”, que só poderiam, 

ordinariamente – as normas sociais obrigam –, exprimir-se em outros 

quadros sociais (e bastante amiúde de preferência nos bastidores, no sentido 

de Goffman, e não nas cenas oficiais). O Esquecimento, o erro de leitura, o 

lapso, o extravio de um objeto, um desdém na ação... indicam amiúde que o 

ator é trabalhado, em tal situação social, por desejos, orientações, 

inclinações, injunções e esquemas de ação diferentes. Freud falava da 

“interferência de duas intenções” para definir o ato falho. (LAHIRE, 2002, 

p.100) 

 

A insinceridade acaba sendo algo tão natural que quando alguém é sincero, por algum 

motivo fortuito, fazendo observações que atinjam o narcisismo do interlocutor, tais 

declarações não são recebidas como a manifestação de “sinceridade”, mas como uma 

declaração de animosidade, do desejo, agora manifesto, de abrir um conflito, além de também 

causar surpresa. Por isso que, enquanto reinar a insinceridade como fato social, as pessoas não 

se importassem realmente com o que se pensa delas – por ignorância ou desinteresse; a 

inibição de afirmações sinceras ocorre rotineiramente, para o equilíbrio e felicidade das 

relações humanas. Como as pessoas não se dão conta, ou não queiram dar atenção a isso – 

elas podem ter outras coisas mais importantes no que pensar – a insinceridade acaba 

equivalente a uma manifestação ritual, esperada, tal como os objetos que soltos no ar espera-
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se que caiam ao solo, que se perde um pouco a capacidade de realmente dizer alguma coisa 

autêntica, que cause algum interesse pela surpresa do que se acabara de ouvir. 

 Uma observação importante: o grau de sinceridade tolerada nos ambientes sociais 

dependerá do meio cultural circundante e das idiossincrasias do alvo das críticas. Emitir 

algum desacordo sobre um entendimento ou opinião em geral é frustrante e até mesmo 

ofensivo para seu interlocutor. Porém, apesar disso, alguns considerarão válida a 

demonstração explícita de seu desacordo, por lhe ter relevado uma forma de revisar e 

consertar seus entendimentos, enquanto outros – devido provavelmente ao seu narcisismo 

mais acentuado – considerará tal declaração como uma afronta, demonstrado tacitamente que 

aprecia mesmo é que seus interlocutores sejam insinceros.   

Ouvir ditos amistosos é uma expectativa social comum; uma parte das falas amistosas 

e gentilezas cotidianas podem ser apenas a materialização dos cumprimentos cotidianos, cuja 

reprodução é quase obrigatória. Por isso que a sinceridade acaba sendo muitas vezes um tabu, 

algo que não está no universo do esperável; é uma espécie de rompimento de uma situação de 

“trégua tácita” entre as pessoas. Ser sincero, em determinados contextos, é equivalente a 

negar esses cumprimentos e omissões de juízos automáticos que ocorrem rotineiramente.  

Pelas razões enunciadas, a teoria da mente, adquirida ao longo do processo de 

socialização, será usada com o intuito de inibir quaisquer propensões enunciativas de ferir as 

suscetibilidades alheias. Isso inclui tanto apontar os defeitos morais ou físicos, como também 

contar piadas e anedotas inadequadas ao contexto. Uma inibição dessa ordem, que ocorre 

espontaneamente, não poder ser algo fortuito se isso se manifesta, como um superego a 

conduzir a prática interativa onde quer que ele esteja
34

. É preciso ter havido uma acumulação 

de experiências e percepções e valorações que isso se torne algo que ocorra ao indivíduo 

espontaneamente. Desta forma, o habitus da insinceridade é uma modalidade de realização 

empírica da teoria da mente. O sujeito da fala insincera já possui os esquemas cognitivos que 

supõe uma teoria da mente já desenvolvida. O que o habitus da insinceridade faz é 

materializar essa teoria da mente através de falas verbalizadas e omissões.  

Se a hipótese aqui defendida está coerente com a visão teórica do habitus e respaldada 

pelos fatos cotidianos, há uma alternância contínua entre a propensão em ser insincero e a 

propensão em buscar mentiras para lidar com determinadas situações, que, apesar se soarem a 

                                                           
34

 Isso vale para as condições em que o agente não esteja sob efeito de fatores que o façam “abaixar a guarda do 

autocontrole”.  São muito comuns os depoimentos muito francos de pessoas que estão sob efeito de álcool e 

outras drogas desinibidoras ou do cansaço, que por agir sobre os mecanismos cerebrais que atuam nos ativam a 

censura social, estancam o habitus da insinceridade.  
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mesma coisa, possui suas especificidades sociocognitivas. E o mesmo indivíduo, sendo um 

ser social, possuía as duas propensões que lhe serão próprias.  

 

Pesquisas recentes em psicologia cognitiva tendem a mostrar que a criança, 

o adolescente e o adulto são dotados de uma estrutura mental composta, na 

qual coexistem esquemas de percepção, de representação e de ação 

heterogêneos, até contraditórios. Por ocasião das tarefas a realizar, a inibição 

dos “esquemas perigosos” ou “desviantes” (do ponto de vista da natureza da 

tarefa), que coexistem com os esquemas pertinentes, permite que os sujeitos 

não caiam na cilada que lhes é feita. Assim, não se assistiria, no quadro do 

desenvolvimento mental, a uma simples progressão linear dos esquemas 

inadequados para os esquemas mais adequados, mas à coexistência de 

esquemas heterogêneos, logicamente contraditórios (dos mais “racionais” 

aos mais “irracionais”). O êxito da tarefa supõe, portanto, a ativação dos 

esquemas pertinentes, mas necessita também da inibição de esquemas 

concorrentes que, se fossem desencadeados, conduziriam ao erro de 

percepção e/ou ao fraco de realização. (LAHIRE, 2002, p.67) 

 

Assim, o acionamento do módulo insincero para o módulo sincero ou para o módulo 

mentiroso é regulado pelo afinamento individual a princípios protocolares dados pelas 

dinâmicas sociais desde a tenra infância. Usando ainda a metáfora de “mudança de chave 

cognitiva”, ver-se-á que o módulo mental da insinceridade dirige seus princípios protocolares 

a orientar o indivíduo a basicamente não incomodar seu interlocutor com a realidade fria do 

que se consideram fatos objetivos; ter um mínimo de deferência com as pessoas que estejam 

presentes no ambiente; omitir ou abrandar o desacordo de opinião, postura ou crença a quem 

se fala etc. Imaginemos as pessoas que conhecemos que não reveria seus conceitos depois de 

lhe fazermos certas críticas sinceras: caso se toque em questões que podem lhes ser muito 

caras, a crítica – mesmo com a intenção de ser construtiva – poderá causar no mínimo uma 

irritação ou mesmo uma desavença mais grave. Há posturas que não valem a pena contestar 

diretamente. Não se discute com pessoas que se consideram estar acima da crítica; pode ser 

mais prudente ser insincero, optando por alimentar a paz social.  

Assim, a forma mais abstrata que se poderia usar o conceito de habitus é pensá-lo 

como um fenômeno de manifestação mais impessoal, um conceito proposto para dar conta do 

comportamento social mais amplo. Tratar-se-ia de algo que não apenas um grupo isolado 

deve praticar, mas toda a sociedade, não sendo algo que simplesmente se opte por não fazer 

(não fazer, como já deve ter ficado claro, provoca sanções ao infrator). Neste caso, o 

fenômeno possui uma natureza mais geral, mas diluída no espaço social, sendo algo que seria 

mais próximo ao que Durkheim nomearia como sendo um desdobramento do fato social: algo 

cuja natureza coletiva e anônima preexiste e subsistirá ao indivíduo. Algo que tenha 
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semelhante manifestação é semelhante à própria linguagem – sua ubiquidade. A insinceridade 

acompanha os passos da linguagem para a manutenção social (a insinceridade social é como 

um parasita obrigatório da linguagem social: onde houver linguagem e humanidade haverá 

insinceridade). 

  

 

3.4 HABITUS DA MENTIRA 

 

 

Aprender a mentir adequadamente é uma característica importante do 

processo de socialização humana, razão pela qual temos um grande número 

de relatos de adultos, em um amplo contexto social e cultural, exercitando 

esse sua destreza social em contar mentiras certas na hora certa, e para as 

pessoas certas. Por “certas” quero dizer ser bem-sucedido em enganar. 

(BARNES, 1996, p.26)  

 

Tratemos agora sobre as mentiras com a intenção de enganar, mesmo que o objetivo 

de obter vantagem, de alguma espécie, seja psicológica (obter algum tipo de reconhecimento), 

tática (como se livrar de uma enrascada), pecuniária etc. Então, entraremos no terreno do tipo 

de mentira que escapa da mera gentileza, pois enquanto que a insinceridade social é mais uma 

manifestação e ação do aspecto pós-reflexivo da mente socializada, a mentira que trataremos 

nessa seção é mais um ardil estratégico, reflexivo, como já dissemos, pois exige uma 

elaboração mais sofisticada, pois não se trata mais de “omissões gentis”, mas de construção 

de estórias e de desculpas, a fim de evitar obter alguma vantagem mais vislumbrada 

(posteriormente, iremos distinguir o que difere a mentira maliciosa que estamos tratando aqui 

e os crimes através de mentiras – as fraudes. Por hora, basta saber que a mentira é um tipo 

diferenciado de insinceridade social, pois não é mais algo socialmente bem distribuído, como 

um habitus genérico, mas algo que é especializado e cultivado de maneira mais 

individualizada). 

Como já indicamos, tal como a insinceridade, a mentira também tem seu gérmen em 

idade bem precoce, indicando que tal como ocorre no restante do reino natural, a aptidão para 

a realização de procedimentos fraudulentos antes de ser um dado de cultura cultivada é algo 

que nasce com o indivíduo. Porém, na cultura, com o potencial incalculável da linguagem, tal 

propensão ganha ares radicais. 

 

Piaget: a tendência à mentira é uma tendência natural, cuja espontaneidade e 

generalidade mostram quanto ela faz parte do pensamento egocêntrico da 
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criança [...] ainda aos seis anos ela não sente realmente nenhum obstáculo 

interior à prática da mentira [...] mente mais ou menos como inventa ou 

brinca. (FONSECA, 1997, p. 40) 

 

Portanto, as estratégicas ardilosas dos mentirosos e dos vigaristas não é algo que seja 

exclusivo do habitus de um perito na arte da mentira. Na verdade, a capacidade de inventar 

histórias faz parte do próprio desenvolvimento infantil: as crianças contam histórias e 

inventam enredos para seus brinquedos, além dos amigos imaginários. Ou seja, o mentiroso 

não dispõe de uma habilidade particular que não seria partilhada pelo resto da humanidade. 

Pelo contrário, todos – excluídos os casos clínicos específicos – são capazes de mentir e 

serem desonestos. Muito provavelmente, o que impede que as pessoas sejam cronicamente 

mentirosos do tipo egoísta (o tipo que causa danos às outras pessoas) é o senso de moralidade 

que oblitera o egoísmo inerente ao agente. 

A linguagem – que é a via por onde se assenta as mentiras de todas as espécies – 

possui algumas características que produzem o efeito do fazer-acreditar, resultando na 

mentira bem-sucedida. Saindo do entendimento generalista sobre a insinceridade social, 

vejamos agora quais seriam os elementos cognitivos que nos ajudam a entender 

preliminarmente as mentiras como uma especialidade derivada da percepção de que é possível 

obter ganhos – para si ou para outrem – por meios fraudulentos. Há uma condição: para fins 

analíticos, é preciso definir que enquanto a insinceridade social é uma manifestação do 

habitus socializador (no seu sentido de um habitus que proporcionou a sociabilidade), as 

mentiras são “invenções”: é a produção ativa do falso, no qual a ação é orientada para obter 

alguma vantagem pessoal, como já tivemos a oportunidade de delimitá-lo na discussão sobre 

a origem ontogenética diferencial da insinceridade e da mentira, que também proporciona a 

sociabilidade, mas de outra maneira. 

É certo que os dois tipos – mentiras pró-sociais e egoístas – se beneficiam da teoria da 

mente, pois a mentira pró-social, mesmo sendo algo forçado e treinado pelos pais, adquire um 

status próprio quando o indivíduo se integra socialmente e sai de seu núcleo familiar. 

Cumprimenta-se pessoas das quais se nutre pouco ou nenhum afeto e omitir-se os juízos que 

se faz de todos ao seu redor para se “ser bem educado”, pois as pessoas se ressentiriam se 

assim não se procedesse, penalizando aqueles que assim procedessem por meio da interdição 

de acesso a certos bens simbólicos, como o acesso a espaços e informações que muitas vezes 

não estão disponíveis para aqueles que possuem algum vínculo de proximidade pessoal com 

alguém. A falta de um habitus empático capaz de cumprimentar as pessoas mesmo quando 

não se tem o desejo entusiástico para tal impede que certos laços de camaradagem surjam e se 
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desenvolvam. É por isso que aqui se defende a ideia de que o habitus da insinceridade torna-

se um comportamento quase que obrigatório: aquele que não tem essa habilidade terá sua 

imagem social construída sob o entendimento de que se trata de alguém antissocial e, por isso 

mesmo, não merecedor de atenção, mas, ao contrário, de desprezo.  

Mais estratégico, o mentiroso terá como premissa básica o senso de preservação de 

seus interesses, tendo que produzir um discurso que interfira na maneira convencional de 

como seu interlocutor reagiria a certos conhecimentos. Já que a mentira pressupõe criar 

discursos falsos na intenção de esconder fatos e crenças que fariam desmascarar a intenção 

deliberada de ludibriar o seu interlocutor, há, visivelmente, no caso da mentira mais 

puramente egoísta, a pertinência mais acentuada da noção de sanção, que era ausente ou 

deficitária no caso da mentira pró-social, como já tivemos a oportunidade de analisar. Ou seja, 

há uma recriminação social quando alguém tenta implantar uma crença falsa em alguém com 

o intuito de tirar alguma vantagem pessoal que não seja por um estado de necessidade. Os 

casos de mentiras com fins puramente egoístas são os mais corriqueiros, nos quais podem ser 

observadas as sanções contra o mentiroso.  

Essa sanção, perceba-se, não se estende a todos os tipos de falsidade – não seria válido 

para a mentira pró-social e as mentiras com fins altruístas (ajudar um amigo) – sendo mais 

aplicado aos casos mais graves nas quais as pessoas atingidas pelas mentiras se sentem 

manipuladas, usadas como se fossem objetos inanimados; pois se cria a representação de 

como se o mentiroso tivesse tirado o senso de dignidade  e equidade da vítima. Como as 

mentiras criam realidades alternativas na mente das vítimas, na medida em que a linguagem é 

performativa, descobrir que foi enganado por alguém, principalmente em assuntos 

simbolicamente relevantes para a vítima, é uma experiência semelhante a sentir a realidade 

simplesmente desabar
35

, causando, potencialmente, imenso sofrimento. Se há uma sanção 

contra o indivíduo que mente egoisticamente, então o ato de mentir (e ser pego mentindo) 

possui implicações morais e, portanto, sociais. 

Em todo caso, a principal reação que uma mentira egoísta causa é a sensação de 

manipulação que provoca na vítima. Por isso que, mesmo que uma mentira seja de pouco grau 

ofensivo, tal postura, no entanto, não pode deixar de implicar em questões morais correlatas, 
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Lembro-me de um professor que contava nas suas aulas de História que quando o Japão se rendeu perante os 

Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, o imperador japonês, que era considerado um deus, declarou 

publicamente que, “na verdade”, não era deus algum, mas um homem comum. Isso causou uma onda de 

suicídios nos compatriotas que sentiram que tal verdade era insuportável. Se entre escolher saber a verdade ou 

permanecer na ignorância qual seria o melhor? O mais importante dessa lição é que revelações que 

desestruturam a psique das pessoas, cuja justificação de sua existência dependem de certas crenças,saber a 

verdade dói, e pode doer muito.  
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ocasionando censura ao mentiroso. As mentiras com fins egoístas e que implicam em violar 

regras estabelecidas entre as partes (como ocorre nas “quebras de confiança”) sugerem que há 

uma relação de oposição entre o indivíduo e a sociedade, na qual se rompe os laços sociais de 

convivência em favor da satisfação do objeto fruto da transgressão, e a percepção do poder de 

como por meio de meras palavras se consegue manter a aparente estabilidade social ou criar e 

modificar relações sociais, ou nem isso, como no caso das omissões silenciosas. Sobre esta 

última observação, para que fique claro, imaginemos os casos de pessoas que por meios de 

ardis reconduzem o comportamento alheio, gerando com isso uma cadeia incontrolável de 

consequências. A invasão do Iraque em 2002 perpetrado pelos Estados Unidos é um exemplo 

radical disso.        

A teoria da mente aqui é usada para selecionar o que pode ser crível ou incrível à 

pessoa com quem se fala, o que pressupõe que públicos diferentes possuem níveis também 

diferentes do que eles considerarão verossímeis (isso é outra forma de dizer que 

hipoteticamente há formas mais superficiais e mais sofisticadas de mentiras, cuja aplicação 

dependerá das exigências de públicos com visões de mundo e expectativas diferentes). 

Ou seja, a mentira egoísta, diferentemente da insinceridade, confere a percepção de 

exercer um poder sobre os outros; sua capacidade de obter ganhos que só se tornaram 

possíveis porque houve a relativização ou elisão dos limites morais na sociedade, ocasionando 

a quebra do pacto social – indicando que tal comportamento possui também uma implicação 

sobre a forma como o mentiroso põe em questão o lugar moral do outro. Se alguém que mente 

em benefício próprio e que não sofre do que comumente se denomina de “peso na 

consciência”
36

, agindo como se sua ações fossem absolutamente legítimas, alguém poderá se 

perguntar: “é possível e justo tomar esse ato de desonestidade como um traço indelével de seu 

caráter?”. Dar uma resposta conclusiva para isso está além das possibilidades do presente 

texto, pois seria necessário saber se a partir do momento em que o sujeito se vale de mentiras 

egoístas qual seria a probabilidade de que tal ato inaugural que marca seu egoísmo lhe levaria 

a fazer no futuro. Ou seja, a hipótese de que a descoberta de possibilidades “imorais” lhe 

abrissem definitivamente as portas para uma vida de trapaças. No entanto, o simples fato de 

um mentiroso egoísta ter vislumbrado a possibilidade de satisfazer seus desejos e inclinações 

a expensas dos outros lhe põe em suspeição, na medida em que o custo simbólico que terá de 

assumir será baixo ou nulo, caso não seja descoberto e punido. Isso lhe proverá muitas 
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 O que seria o peso na consciência? O seu significado social denota que há um conflito da mente do indivíduo, 

pós-fato, o qual experimenta uma tensão entre dois horizontes morais possíveis: um que o faz lamentar o dano 

causado a outrem e um que o fez agir de maneira mais egoísta ou irresponsável.  



164 
 

oportunidades de experimentar o gozo e deboche advindo da infração de certas regras que 

limitam o comportamento social.   

Afora essas considerações de cunho mais especulativo, o ponto principal aqui é que, 

comparativamente à insinceridade, o praticante da mentira precisa ter em foco o que ele está 

ocultando, e a partir disso gerar as histórias (no caso da mentira ativa) que servirão como o 

engodo para reconduzir o comportamento e percepções alheios. Seu esquema mental se 

organiza em torno de como convencer as pessoas da veracidade de suas alegações. O mesmo 

não ocorre no caso da insinceridade, pois os princípios que geram sua prática se orientam 

mais para o interesse mútuo ou neutro das partes. 

Também é preciso deixar claro que a insinceridade social cotidiana se enquadra 

perfeitamente na possibilidade de haver um mesmo indivíduo com formas diferentes de se 

apropriar do recurso da insinceridade/mentira em múltiplos cenários. Aquele que é 

costumeiramente insincero para o chefe e no ambiente de trabalho não será necessariamente 

com os amigos – pelo menos não tão intensamente. A crítica de Lahire à unicidade do habitus 

diz respeito à especialização que ocorre quando se assimila determinados esquemas de 

adaptação a determinado contexto social, que não vale para outros contextos. Neste caso, é 

perfeitamente possível que uma pessoa produza mentiras direcionadas para fins altruístas e 

também egoístas. Isso quer dizer que seu talento pode ser usado para “fins pacíficos”, não 

causando dano a ninguém, como é o caso de pessoas com habilidades ficcionais (para 

escrever histórias) ou as que mentem altruisticamente, como também pode agir de maneira 

egoísta, manipulando pessoas para obter o que deseja. Em todo caso, o fato de ser um 

mentiroso egoísta não quer dizer que todo o seu ser social esteja regido por isso, que todas as 

suas relações pessoais sejam regidas por artifícios fraudulentos (se costuma mentir em 

determinados contextos, mentira em todos os contextos que lhe fosse conveniente). É 

perfeitamente constatável que uma mesma pessoa possua vários esquemas mentais para 

situações e necessidades diversas.  

Tudo vai depender dos jogos de linguagem que o indivíduo participou ou que foi 

exposto durante sua vida – observando e atuando. Assim, ele se torna capaz de perceber como 

a mentira poderia ser aplicada em ambientes e circunstâncias diversa. Neste sentido, serão 

infinitos os jogos de linguagem e os destinatários das mentiras; e serão diversos também os 

grau de “imoralidade” ou escrúpulos com que se mente. Ou seja, haveria diversas moralidades 

e pudores em mentir para diferentes públicos. Não se é mentiroso de maneira tão confortável 

como em um ambiente de tensão, diferentemente de quanto se mente para uma pessoa pela 
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qual se nutre a mais alta estima. Ou seja, não é apenas o aspecto técnico – habilidade de 

mentir talentosamente – que conta quando se tratar de mentir. Quem mente, não sendo de 

maneira compulsiva, escolhe os alvos de tais mentiras, o que implica níveis diferenciados de 

escrúpulos.  

Se os usos sociais da mentira comportam graus variados de moralidade, o praticante 

dela estabelecerá formas diferenciadas de mentir para cada um de seus interlocutores em seus 

múltiplos contextos sociais. Na prática, cada contexto teria um nível de escrúpulos próprio, 

que não necessariamente se estenderia para os demais. É provável que mesmo o estelionatário 

que age inescrupulosamente contra suas vítimas possua um quantum de deferência pelos seus 

amigos e parentes. Assim, tudo dependerá da forma como as pessoas se apropriam 

diversamente da mentira para seus fins particulares. Seria reducionista e incorreto supor que 

quem mente seria um mitomaníaco em tempo integral, pois como uma fonte de recurso 

simbólico, a mentira seria, na maior parte do tempo, dirigida para fins bem coerentes – do 

ponto de vista estratégico. Nas condições normais, nas quais não há alguma coisa material ou 

simbólica em questão (reputação, status, reconhecimento de alguém em particular etc.,) não 

haveria razão aparente para que se minta indiscriminadamente (só quando se trata de uma 

compulsão patológica), uma vez que, como todo recurso, seu uso prolongado não se 

sustentaria por muito tempo, seja no cotidiano (ao se adquirir a fama de mentiroso), seja no 

mundo do crime, pois estelionatários que perdem o senso de perigo são pegos mais cedo ou 

mais tarde. 

Mas quando há poucos escrúpulos, e levando em consideração as observações sobre o 

loop do hábito, é possível que a mentira possa se tornar algo compulsivo pelo prazer que 

oferece ao seu praticante. Se é o poder e o prazer que em geral move as pessoas, não seria 

improvável – muito pelo contrário – que houvesse um prazer inerente ao ato de mentir, como 

um hobby. Eu mesmo já observei pessoas que mentiam compulsivamente apenas pelo prazer 

de mentir, pois tiravam satisfação ao manipular a percepção alheia, e estar sempre um passo à 

frente do enganado. É como um tipo de jogo que se busca satisfação ao se testar qual seria a 

nova forma de ludibriar, que funcionaria mais adequadamente em um momento particular; é 

como testar sua habilidade de inventar histórias e ter essa habilidade sempre bem 

desenvolvida.  

A partir dessas observações, é possível montar um quadro sinóptico dos principais 

aspectos de como o habitus da insinceridade social difere do da mentira egoísta. É certo que 

há mentiras altruístas e as mentiras insinceras, mas os dois tipos servem de modelos que 
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empregam mais nitidez a suas implicações sociais, simbolizando espaços sociocognitivos 

especiais que, muitas vezes, para os estudiosos das mentiras, são postos no mesmo bojo.  

 

MENTIRA PRÓ-SOCIAL MENTIRAEGOÍSTA 

Pouca inventividade. Predomínio do 

uso de fórmulas convencionais. 

Muita inventividade (no seu modo ativo). Uso de 

formas convencionais e inventadas. 

Busca ocultar informações que 

magoem os sentimentos alheios. 

Buscar-se ocultar informações importantes para 

manipular as pessoas. 

Teoria da Mente usada para não ferir 

os sentimentos do interlocutor. 

Teoria da Mente usada para manipular o 

interlocutor em suas crenças, percepções e ações. 

Prática voltada para preservar as 

relações sociais.  

Prática voltada para garantir o sucesso da ação do 

mentiroso. 

Se descoberto, em geral não será 

punido. 

Se descoberto, será punido caso não se trate de um 

ato de defesa legítima.  

Quadro 01 – Características distintivas dos dois tipos básicos de mentiras 

Fonte: produção do autor 

 

 Por essas razões, apesar de os dois compartilharem a noção que ambos emitem 

declarações falsas (pois seu conteúdo emocional difere do seu conteúdo expresso), há mais 

elementos que mostram que há origens e usos sociais distintos.   

É essencial que se perceba que uma coisa é a reprodução contínua de uma prática 

quase que despercebida, que é o caso da insinceridade ou mentira pró-sociais; outra coisa é a 

mentira com fins mais egoísticos do que coletivos. É certo que quem treina em mentir se 

tornará, a cada dia, melhor mentiroso. Porém, para ser consequente com a teoria do habitus, 

salvo os campeonatos de contadores de mentira, seria preciso associar o habitus a um campo 

de atuação, o que implicaria em delinear empiricamente quais as atividades as quais uma 

grande habilidade em mentir seria um diferencial competitivo. Como não existe tal campo 

simbólico de maneira institucionalizada, há que se considerar que, no entanto, existem 

atividades profissionais, cujos membros se tornam bem-sucedidos se, além da capacidade 

técnica, forem bons contadores de histórias (há uma relação direta entre criatividade e 

mentira).  

Assim, imaginemos as seguintes situações: um advogado que quer convencer o júri da 

inocência de seu cliente, apesar de todas as provas em contrário (ter uma convicção cega na 

inocência do cliente e fingir que essa convicção é a mesma coisa aos olhos e ouvidos de sua 

audiência); um político que faz promessas vazias, modelando seu discurso de acordo com as 

conveniências; um vendedor de carros que esconde os eventuais defeitos do produto; um 

publicitário que anuncia as virtuais qualidades de um produto que ele mesmo não consumiria 
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etc. Certas categorias profissionais se beneficiam da habilidade de “relativizar” o que se tem 

por certo, como estratégia de luta em um determinado campo de disputa por bens escassos. 

É possível questionar que tal distinção entre um habitus para a insinceridade ou 

altruísmo cotidiano e um habitus para as mentiras egoístas seja algo especiosa, uma vez que 

uma mesma pessoa pode omitir informações valiosas e ser ao mesmo tempo simpática; pode 

ser uma forma de estratégia. Porém, a especificidade no caso do habitus ser mais afeito à 

noção de insinceridade social diz respeito à desnecessidade de planejamento ou 

improvisação, pois se omite de maneira quase automática, exigindo muita pouca elaboração. 

Inversamente, mentir é um ato criativo, que existe não apenas para inventar estórias e álibis, 

como também não há uma forma padrão de se aprender a mentir, como uma instituição social 

formal.  

Contrariamente a isso, ser educado, insincero é algo que se aprende pela orientação 

direta dos outros, como uma instituição social, válida para muitas pessoas, pois a criança é 

instruída – ou se leva a perceber a partir dos outros – que para obter a simpatia alheia é 

preciso que elas evitem tecer comentários que se consideram “contrários à boa educação”, 

pois quando se é sincero, inconveniente, automaticamente se é repreendido e desprezado. 

Deste modo, o mentir egoísta se individualiza bem mais do que a simples insinceridade social, 

pois neste último caso são mentiras convencionais (amplamente conhecidas e usadas), sendo 

produzidas, mas com um reflexo oriundo do sentido de tato social, como descrevemos no caso 

do habitus genérico da insinceridade. É certo que há mentiras egoístas que também são muito 

usadas, mas sua mobilização, em geral, só serve ao interesse pessoal do mentiroso. 

Toda essa discussão foi importante para podermos distinguir o hábito de ser 

“socialmente insincero” e de “mentir”. Ou seja, apesar da familiaridade de que ser insincero – 

principalmente omissivo – no cotidiano seja igual a mentir há diferenças que descreveremos 

aqui. 

Em seguida, no próximo capítulo, veremos como as mentiras egoístas podem ser 

usadas não apenas para resguardar a subjetividade, mas também para tirar proveito pecuniário 

de pessoas e entes coletivos. As artimanhas usadas possuem um grau de parentesco com 

práticas e concepções usuais do cotidiano que possibilitam que ocorram várias práticas que 

acabem se tornando processos judiciais, já que há proteção legal contra certas perdas 

econômicas causadas por terceiros. 
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4 ARDIS E DELITOS POR MEIO DA LINGUAGEM 

 

 

Será que há alguma relação cognitiva entre o que se promete como sendo uma “oferta 

irrecusável”, proposta por um desconhecido, e as insinceridades e mentiras do cotidiano? Se 

as pessoas consciente ou inconscientemente estão acostumadas a ouvir mentiras, entrar em 

contato com suas modalidades criminosas seria simplesmente um desdobramento natural e 

malicioso das falas produzidas no cotidiano. A diferença que se pode inicialmente apontar é a 

súbita pechincha que um desconhecido oferece a alguém – que por si só já seria considerado 

uma excepcionalidade – deveria intuitivamente causar alguma suspeita imediata, bem mais do 

que os casos de mentiras do cotidiano que sempre pode incitar uma mínima desconfiança. 

Mas nem sempre isso ocorre, haja vista a facticidade dos crimes praticados por meios 

fraudulentos, como o conto-do-vigário, como sua modalidade mais paradigmática. Como não 

ocorre um ceticismo natural diante de tais ofertas, é preciso saber quais os fatores presentes 

no cotidiano que permitem que os golpes sejam bem-sucedidos. Por hora, vejamos mais 

detalhes sobre as precondições sociocognitivas para os delitos ocorridos por meio da 

linguagem. 

Para fins de pesquisa sobre as ações sociais mentirosas (nas suas múltiplas 

possibilidades), já foi proposto que elas compõem a estrutura das relações cotidianas. Desta 

forma, ao mesmo tempo em que se torna distinguível a forma como as mentiras estão 

imbricadas nas diversas relações sociais, é possível também demarcar aquelas modalidades 

que são criminalmente imputáveis. Ao fazer isso, será possível construir um entendimento 

basal sobre a percepção e representação de tais crimes e os elementos que eles possuem em 

comum com outras relações sociais. Porém, apesar de determinados enunciados e ardis, que 

em geral são bem-sucedidos, possuam traços de semelhanças com as dimensões das relações 

sociais – como as insinceridades sociais que se baseiam fundamentalmente em declarar algo 

sobre o qual não se acredita ou não se possui uma convicção plena. Em todo caso, não se deve 

confundir totalmente as mentiras cotidianas com suas modalidades criminosas, pois suas 

características e consequências diferem, considerando que as mentiras criminosas acarretam 

uma série de efeitos sociais, o que inclui os efeitos jurídicos.  

Então, para fins preliminares, entenderemos mentira como uma ação pela qual alguém 

tenciona obter vantagem material, moral, emocional, por meio do que se sabe falso, tendo em 

vista fazer o interlocutor crer na suposta veracidade do ardil empregado. Esta é uma pré-
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condição para a existência dos crimes de fraude. Além disso, as fraudes são mentiras que 

saem da esfera das relações pessoais para se tornarem, por isso mesmo, mentiras que são não 

apenas passíveis de censura, mas que também possuem uma importância social ímpar, ao 

ponto de serem tuteladas pelo Estado como atos que implicam na própria possibilidade da 

convivência social: são atos que agridem algum valor importante para a sociedade. Tal 

agressão motiva e legitima o Estado a interferir na esfera individual para que se possa coibir 

tais práticas e manter a ordem social.  

É preciso analisar a questão dos crimes de fraude sob a perspectiva de que eles 

possuem um status diferencial em comparação às demais mentiras. Uma das dificuldades de 

estabelecer sociologicamente este status diferencial diz respeito à própria noção de crime. É 

certo que o simples fato de alguma ação social ser encarada como crime ou transgressão 

passível de alguma punição – como uma infração de trânsito por estacionar em local proibido 

– não implica em necessariamente dizer que a sociedade como um todo condenará 

cotidianamente tal prática. Ou seja, há uma tensão entre aquilo que prescreve o Direito e 

aquilo que é aceitável para as pessoas com atos imorais que devem ser observados pelo 

Estado. Assim, quando se trata de associar a noção de crime a algo que seria automaticamente 

reconhecido como condenável socialmente, detecta-se um problema: não há uma coincidência 

plena entre o que é reconhecido pelo Estado como crime passível de punição e o que as 

pessoas condenam no cotidiano. É até mesmo possível que certas atividades taxadas como 

criminosas ou imorais sejam condenadas publicamente, mas sejam praticadas em sua vida 

privada. Desta forma, a categorização de um ato como “criminoso”, resultado do poder 

performativo do Estado de prescrever o que pode e o que não poder ser judicializado, possui 

um caráter socialmente relativo.  

Como a qualificação de uma prática como o status de crime é um pressuposto do 

Direito Constitucional brasileiro (artigo 5º, inciso XXXIX) - não há crime sem lei anterior 

que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Trata-se do princípio da anterioridade da 

lei que prescreve formalmente as condutas que são passiveis de punição e que o Estado tem o 

monopólio da violência legítima, tal como definido por Max Weber, o que forma 

expressamente o texto constitucional brasileiro.  

De maneira geral, o debate sobre a natureza social do crime parte do princípio de que 

tal nomenclatura se deve a regras de condutas escritas ou costumeiras que simbolizem valores 

e expectativas sociais que sejam relevantes para as pessoas e para a existência da paz social. 

Sobre o comportamento humano, prevalecem alguns princípios gerais que são dados pela 
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socialização sem os quais impossibilitaria o convívio social. Já mencionamos no Capítulo 1 

que uma das maneiras de proporcionar o convívio e a integração social é a prática das 

mentiras pró-sociais, pois é através delas que se cria uma certa deferência ao próximo, mesmo 

que artificiosa. Essas mentiras obedecem a certos princípios de convivência que são 

incorporados ao longo da experiência social. De forma semelhante, a questão da imputação 

criminal a certas condutas também obedecem a certos princípios de convivência que podem 

ser implícitos e explícitos, mas que em todo caso regulam as relações sociais.  

 

O desvio surge de imediato como uma atividade que ilude uma expectativa, 

que viola uma norma social ou nega um valor. A noção de desvio pressupõe 

a existência de um universo normativo. Não se pode falar de criminoso, de 

herético, de louco ou de perverso, caso não se tenha antecipadamente idéias 

bastante claras sobre o que é justo e injusto, verdadeiro e falso, normal e 

patológico, bem e mal. Um ato de desvio é antes de tudo um ato reprovado, e 

não pode sê-lo caso não se tenha de saída uma idéia do que é reprovável ou 

não. (CUSSON, 1995, p.415) 

 

A interdição de certas práticas se dá em razão de que alguns princípios gerais precisam 

ser obedecidos, a fim de garantir as condições para a paz social. Sem um universo normativo, 

habitual ou codificado, a noção de crime perde seu apoio social, transformando-se em uma 

noção inútil. Desta forma, não há que se falar em crime na natureza, pois as regras de 

interação são estabelecidas por meio de comportamentos derivados das informações genéticas 

e instintuais e não por meio de regras que são incorporadas pelo meio da interação com seus 

semelhantes.  

De toda maneira, o fato de haver leis escritas e sancionadas pelo Estado não impede 

que haja o crime, mas apenas a promessa de uma punição, caso tal ato seja praticado. O 

desvio é exatamente a reprodução de algum comportamento, mesmo se sabendo de sua 

proibição e rejeição social, o que põe o desviante em rota de colisão com a sociedade e o 

Estado. Se o desvio é uma transgressão ao sistema normativo que prescreve o que se pode ou 

não se pode fazer, será que este último estaria se baseando em algo pré-normativo? 

No interior de uma mesma sociedade, de um mesmo país, no entendimento moderno, 

há certas condutas que são censuráveis por um grupo e não por outros. Algumas práticas 

acabam recebendo o rótulo de crime mesmo que no seu grupo de referência não haja um 

constrangimento explícito à perpetração de tais práticas. Isto indica que não está claro qual 

seria a base social para que algumas práticas sejam consideradas criminosas e outras não. É 

certo que há parâmetros sociais mínimos que devem ser respeitados para que a sociedade 

humana prospere, como a proibição de homicídios e a pilhagem da propriedade, por exemplo. 
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Porém, há condutas que interpelam os sociólogos a recuperar as motivações primitivas para 

que certas condutas passem a ser rotuladas como criminosas. Sobre isso, há uma perspectiva 

teórica que abraça a ideia de que os crimes são assim considerados em razão do poder do 

Estado de sancionar leis que criminalizam condutas específicas, sem que haja inerentemente a 

essas condutas uma ameaça à existência social que serviria de substrato fundamental para essa 

interdição. O desvio, aquilo que questiona e desafia as regras sociais, seria apenas uma 

escolha arbitrária de certos grupos que detêm o poder de legislar e constranger condutas que, 

de outra forma, não seriam censuráveis.  

 

Numa passagem freqüentemente citada, [Howard] Becker escrevia: “Os 

grupos sociais criam o desvio ao promulgarem regras cuja infração constitui 

o desvio e ao aplicarem essas regras a indivíduos rotulados como 

„outsiders‟”. Este texto presta-se a duas interpretações. De acordo com a 

primeira, a própria existência do desvio pressupõe regras e juízos sobre 

aqueles que as transgridem. Este aspecto é indiscutível, e decorre da própria 

definição do desvio. De acordo com a segunda interpretação, o desvio é uma 

criação artificial na medida em que é o produto de um processo de definição 

arbitrária. (...) Segundo eles [sociólogos partidários desta perspectiva], 

nenhum comportamento é intrinsecamente desviante; só passa a sê-lo 

quando se decide aplicar-lhe esse rótulo. Um grupo numa posição de força 

isola um ato, reconstrói-o de tal modo que surge como repreensível ou 

patológico e, no final, estamos perante uma perversão, um crime, uma 

imoralidade sexual, uma toxicomania etc. A subjetividade desse processo de 

reconstrução é assim explicitada: um indivíduo só se torna um desviante 

quando seu comportamento é objeto de uma certa interpretação associada a 

um juízo de valor. É assim que Simmons diz que o desvio, como a beleza, 

está nos olhos de quem a vê. (CUSSON, 1995, p.418) 

 

Dessa forma, a discussão em torno da rotulação de práticas que devem ser 

consideradas criminosas pode atender a certos interesses políticos difusos, à evolução cultural 

e a outros fatores sociais que podem perfeitamente estar em dissintonia com os anseios sociais 

mais amplos. É sabido que as leis são criadas e aprovadas pelo Poder Legislativo, cuja 

justificativa filosófica-racional é a de que através do sistema eleitoral seria possível 

estabelecer as condições para representação política. Os representantes eleitos pelo voto 

direito seriam indivíduos capazes de traduzir, em forma de leis, os anseios sociais mais 

fundamentais. Como há notoriamente no Brasil um hiato significativo entre o que a sociedade 

espera dos políticos eleitos e as leis que regulamentam as práticas e condutas sociais, o que 

inclui as da tipificação e prescrição penal, é preciso considerar a hipótese de que aquele hiato 

entre as leis e a sociedade diz respeito à realização precária do sistema representativo, 

tornando perfeitamente possível a aprovação de leis que não expressam o interesse social 
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maior, mas a de pequenos grupos que pretendem tornar sua agenda particular como se fosse 

de interesse geral, causando diversos problemas relacionando a isso, como a criminalização 

excessiva de práticas que podem ser reguladas de outras maneiras.  

Assim, devido à própria natureza performativa do Direito, qualquer grupo social 

organizado que possua uma causa que a tome como legítima ao ponto de querer influenciar os 

rumos da sociedade e que consiga impor sua agenda ao Legislativo, poderá transformar em lei 

uma demanda que atenda a interesses específicos. Neste sentido, o estatuto de “lei” não torna 

uma ideia ou posição política em algo necessariamente dotado de um status moralmente 

superior, forjando para garantir a paz social, com respaldo nos anseios sociais mais difusos. O 

que pode ocorrer é apenas que certas práticas que são tipificadas como crime estejam em 

desagrado com a visão de mundo de alguns grupos, que, como tudo que ocorre na sociedade, 

pode produzir efeitos que escapam do controle e previsibilidade de seus idealizados, sendo 

perfeitamente possível que uma proposta política fundada em uma visão de mundo 

aparentemente benévola se transforme, na prática, em algo extremamente nocivo à sociedade, 

produzindo o inverso ou algo bem diverso daquilo que se desejava proteger.  

Por outro lado, há outra perspectiva teórica que considera que a produção de leis não é 

algo puramente arbitrário, mas o reconhecimento de que há uma agressão a algo anterior que 

lhe serve como base. As leis punitivas seriam a cristalização formal ou oral que procuram 

impedir que certos atos atentatórios a certos valores caros à sociedade sejam reproduzidos 

livremente.   

 

O desvio não é uma construção social completamente fantasiosa. A maioria 

das vezes, os juízos geradores de desvios são reações a atos lesivos de 

outrem, que perturbam gravemente os que estão próximos do desviante ou 

que afetam seriamente o próprio desviante. Existe de fato um “dado” 

anterior ao “elaborado”. O suicídio não é apenas um ato que algumas boas 

almas decidiram reprovar, é antes de tudo um ato de autodestruição. A 

violação não é apenas uma infração ao Código Penal, é também um atentado 

que deixa graves seqüelas. A narcomania não é apenas o consumo de uma 

droga ilícita, é também a absorção de um veneno com efeitos devastadores 

no narcômano. Dito isto, as reações perante o desvio não podem ser 

reduzidas a considerações utilitárias. Uma agressão não provocada não 

choca apenas a vítima, como indigna também pessoas não diretamente 

envolvidas. (CUSSON, 1995, p.421) 

 

É certo que há validade no raciocínio das duas perspectivas. Então, quando se trata de 

desvio, o caso-limite faz uma mesma conduta ser liberada ou tolerada em uma sociedade e ser 

condenada em outra, como é o caso, por exemplo, da venda e uso de narcóticos. Até que 
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ponto a conduta autoinfligidora – como o uso de drogas e outros comportamentos 

autodestrutivos – deveria sofrer interferência do Estado? Por isso mesmo, esta discussão versa 

sobre quais seriam os valores predominantes em uma dada sociedade: seria a liberdade 

individual mais importante do que o constrangimento que tal conduta causa ao grupo maior? 

Seria mais importante proteger a sociedade da má influência virtualmente destrutiva do 

indivíduo que cultiva certo comportamento desviante ou incomum, sancionando leis punitivas 

para certas condutas e leis restritivas para certas opções pessoais? Assim, de maneira 

rudimentar, há a produção ou revogação de certas leis que regulam o comportamento 

individual, que não são fundamentalmente atentatórios à paz social, como seria o homicídio e 

o roubo, que diz respeito ao debate político e filosófico sobre liberalismo versus coletivismo. 

Em virtude das questões políticas que a construção de certas leis suscita, o debate sociológico 

sobre o tema precisa considerar a relação entre os valores políticos de uma dada sociedade e 

como eles se expressam através de seus representantes eleitos, havendo casos em que essa 

coordenação pode não se realizar plenamente pela própria complexidade e tensão entre a 

população, que é composta por pessoas com valores que podem ser muito heterogêneos, e os 

representantes que foram efetivamente eleitos pelo voto majoritário derivado do sistema 

eleitoral de cada país.     

Tratando-se aqui de mentiras que são usadas para comentar crimes contra o patrimônio 

ou engodos na oferta de certos produtos e serviços, não há dúvidas de que os crimes de fraude 

são penalizados e penalizáveis porque a propriedade privada é um valor social que as pessoas 

reivindicam continuamente, sendo desnecessário indagar mais profundamente a origem da 

sanção legal sobre tais práticas. A lesão ao patrimônio de alguém constitui algo que atenta 

contra a paz social, na medida em que o patrimônio é fator fundamental para a vida e 

sobrevivência dos indivíduos. É preciso considerar inicialmente o modo como tratamos os 

mentirosos que agem contra nós, cujas ações nos desagradam profundamente. É provável que 

tomemos alguma medida para confrontar a pessoa que nos causa o prejuízo, que, 

exemplificativamente, numa situação mais tensa, seria o punir com o ostracismo, negando-lhe 

qualquer contato ou ajuda. Isso pode variar desde uma advertência (“Que isso nunca mais se 

repita!”) até mesmo ao rompimento definitivo de uma relação pessoal. No caso dos crimes, as 

medidas não se restringem à advertência e ao ostracismo, que são medidas tomadas no caso 

de relações pessoais. Os crimes de fraude, que são cometidos por meio de ardis diversos, são 

punidos com medidas restritivas de liberdade e de Direitos.  
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Mas o que exatamente está sendo punido quando alguém comete um ato que é 

considerado crime e que, inequivocamente, agride a paz social? O pai da sociologia tece 

algumas considerações sobre a transfiguração do sentimento de vingança que se materializa 

na punição exercida pelo Estado contra atos criminosos.  

 

Com efeito, é um erro crer que a vingança seja apenas uma crueldade inútil. 

É bem possível que, em si mesma, ela consista numa reação mecânica e sem 

objetivo, num movimento passional e ininteligente, numa necessidade 

irracional de destruir; mas, de fato, o que ela tende a destruir era uma 

ameaça para nós. Ela constitui, pois, na realidade, um verdadeiro ato de 

defesa, conquanto instintivo e irrefletido. Só nos vingamos do que nos fez 

mal, e o que nos fez mal é sempre um perigo. (DURKHEIM, 1995, p. 58) 

 

Dessa forma, é preciso que haja algum elemento que ameace a paz social e que de 

alguma maneira o ato praticado não seja mais considerado uma questão de cunho puramente 

pessoal, mas algo que passa a ser tutelado publicamente devido à sua ameaça ampla e difusa, 

real ou presumível. Isto quer dizer que tais atos comprometem a vida em sociedade de alguma 

maneira importante.  

De certa forma, para essas modalidades de mentira, o impacto psicológico nas suas 

vítimas é bem mais elevado, pois, nos casos de certos crimes de fraudes o ardil consiste em se 

apropriar da confiança socialmente difusa – que está na base da construção das relações 

sociais – para pontualmente furtar patrimônio alheio. Em uma sociedade moderna fundada na 

propriedade privada, onde a posse pessoal de recursos econômicos é uma garantia dada pelo 

Estado Moderno, essas ações tornam-se um tipo social ainda mais odioso: o ato de enganar 

com o objetivo de roubar não é mais uma questão simplesmente pessoal, mas algo que 

ameaça os elementos básicos da associação, os blocos de construção fundamentais da 

interação humana. Por isso mesmo, é um ato que é possível afirmar que está ancorado em 

uma agressão fundamental à sociedade em geral, uma vez que é passível de atingir as pessoas 

indistintamente.  

De maneira também geral, não seria necessário, portanto, um grupo que isolasse tais 

comportamentos fraudulentos para somente assim serem tirados do anonimato e reconhecidos 

como atos imorais. Então, não está em questão que o estelionato poderia deixar de ser crime, 

pois como modalidade criminosa universalmente reconhecida, não há sociedade perene que 

deixe de condenar o roubo. 

Sob a perspectiva sociocognitiva que ampara este trabalho, o crime se configura como 

o que é socialmente reconhecido como interdito: ações que são proibidas ou condenáveis, e 
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quem as pratica é movido pelo senso de oportunidade, tanto no sentido do acesso à vítima 

quanto na capacidade técnica que o criminoso possui ou que assim se considera capaz de 

enganar a vítima. Desta forma, para os fins a que este trabalho se propõe, o importante é saber 

quais os recursos sociocognitivos que tornam certas modalidades de crimes e delitos passíveis 

de sucesso.  

Para uma parte dos casos de golpes, a teoria da mente, que está na base da 

possibilidade de interação humana, aparenta ser algo intuído pelo vigarista, pois este procura 

uma forma de atingir a fraqueza do psiquismo alheio, a fim de obter algum tipo de vantagem 

que de outra maneira não conseguiria tão facilmente, como a conquista de bens materiais, 

psíquicos, status social, parceiros sexuais etc. O interessante é que a noção comum que as 

pessoas normalmente reproduzem para comentar práticas com o conto-do-vigário é que o 

estelionatário só alcança o seu intento porque tem a vítima como “cúmplice”. Essa hipótese 

deve ser inicialmente considerada, uma vez que o desenho básico de um estelionato ao estilo 

“conto-do-vigário” é a possibilidade que é oferecida à vítima de um lucro volumoso, por meio 

de pouco esforço financeiro. Mas é certo também que a depender dos casos concretos, nem 

sempre é possível identificar a vítima como tão gananciosa quanto o golpista, como imagina o 

juízo convencional que se faz sobre este tipo de caso.  

A representação convencional sobre o crime de estelionato (classicamente, o conto-do-

vigário) do qual a vítima estava querendo tirar vantagem, tanto quanto o estelionatário, pode 

ser verdadeira na maior parte do tempo, mas é preciso saber o que ocorre na vítima para que 

ela se torne instantaneamente tão ingênua, ao ponto de se envergonhar amargamente sobre o 

ocorrido. Tal noção é basilar numa sociedade capitalista em que promessas de ganhos 

materiais são sempre um incentivo garantido para modificar o comportamento das pessoas. 

Propostas de emprego, investimentos de negócios com preços bem abaixo do mercado são o 

tipo de anúncio que comumente são mais mencionados, porque sintetizam a busca por bens 

escassos que são almejados pelas pessoas, que na sociedade moderna desejam uma vida cada 

vez mais confortável, para além da satisfação das necessidades fundamentais. 

Mas os golpes não parecem ser mero reflexo de uma sociedade capitalista moderna, 

pois a noção de enganar para obter vantagens não aparenta ser algo redutível à sociedade 

capitalista, pois tais engodos são conhecidos desde sempre. Talvez pelo fato de que a moeda 

tem a capacidade de quantificar o golpe, por ser o equivalente geral, torne-se mais cômodo 

observar que os golpes mantêm uma estrita relação com a ganância pelo bem monetário, 

revelando o motivo pelo qual se tenha pouco respeito pelas vítimas de estelionato, que no 
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fundo estariam querendo um lucro fácil à custa de alguém. Esta noção é válida para a forma 

como o Código Penal brasileiro classifica o crime de estelionato e abarca certas modalidades 

que aparentemente se encontram a tal “cumplicidade da vítima”, que, na maioria dos casos, se 

trata de espécies de “conto-do-vigário”. Mas há também vários outros golpes que não 

comportaria a tal noção de cumplicidade da vítima, sendo golpes que ocorreram por outras 

razões mais sutis que a cobiça explícita. 

De certa forma, para se cometer crimes de estelionato é necessário, além das 

inclinações imorais para o crime, já que o pressupõe lesar uma vítima, a oportunidade e ter 

hipoteticamente uma teoria da mente bem desenvolvida. Caso isso não se dê pelos próprios 

meios do vigarista, é simplesmente possível que ocorra a transmissão das estratégias dos 

golpes exitosos, sem que haja a necessidade de elaborá-los do zero. Isso deve ser o caso, pois, 

tal como disponível na literatura dos contos-do-vigário e dos crimes de fraudes em geral, os 

mesmos golpes se repetem em várias partes do país, por gerações, sendo perpetrados por 

vigaristas diferentes e que logicamente não se conhecem. Isso é um indício de que certos 

golpes são absorvidos e reproduzidos com uma espécie de “artefatos prontos” que não 

precisam mais ser “teorizados” pelos vigaristas. Assim, nem é preciso que haja uma prévia 

antecipação da reação das vítimas para que o crime se consolide, seja por observação ou 

aprendizado ostensivo. É certo que quando um ardil é reproduzido repetidamente, podemos 

dizer que houve uma rotinização do golpe, pois não é mais necessário explorar uma série de 

postulados sobre o comportamento das pessoas perante um desenho de um golpe.  

Desta forma, para que a noção de teoria da mente seja útil, é preciso considerar que os 

golpistas, ao fazerem uso de tais ou quaisquer expedientes, estejam pressupondo que há 

histórias, propostas e disfarces que por mais inusitados que sejam as pessoas acreditarão 

neles, de acordo com o êxito prévio já conhecido. Portanto, quando se analisa os crimes de 

fraude, é preciso ter cautela sobre o grau de entendimento que os golpistas têm de todo o 

processo, pois, tal como grande parte das ações sociais, elas podem ser resultado de uma 

prática intuitiva ou socialmente herdada como modelos prontos. Isso não nos autoriza a dizer 

precipitadamente que todos os golpistas possuam simplesmente uma inteligência superior – o 

que pode ser o caso para alguns golpes mas não para todos – pois alguns golpes exigem um 

nível maior de sofisticação e traquejo e habilidades face a face, enquanto que outros são 

necessários apenas a inclinação pessoal para o crime, ocorrendo de maneira mais anônima, 
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como as fraudes realizadas por meios digitais
37

. Porém, para os casos nos quais se trata de 

modalidades novas, inéditas ou originais é possível que haja uma percepção atenta do golpista 

para alguma brecha ainda não explorada pelos automatismos mentais que se expressam no 

consumo da linguagem e da reprodução do seu comportamento. 

Assim, genericamente, o estelionatário formulador de golpes inéditos precisa possuir 

uma inteligência social elevada ou um senso de temeridade aumentado, pois primeiramente é 

preciso observar as ações automáticas das pessoas em diversas situações comerciais, 

selecionar alguma coisa que sirva como isca para a vítima, e só finalmente é que surge a 

forma de conduzir as negociações que levam à concretização do golpe. A depender da 

modalidade do golpe, é preciso grande capacidade interpessoal, feita face a face, para que 

toda a industriosidade maliciosa seja realizada.  

Hipoteticamente, um engodo só se torna realmente lesivo porque ou não é conhecido – 

tratando-se de um caso extraordinário sob a perspectiva da vítima – ou não se sabe como 

lidar com ele, devido à imperícia da vítima (a falta de cuidados e a coleta de garantias para 

que se pudesse se prevenir de um golpe), pressupondo que o golpista usa os automatismos da 

vítima contra ela mesma. É neste ponto que os aprendizados e reações automáticas que foram 

incorporadas pelas práticas sociais são usados em malefício da vítima, por seguir um curso 

cujos desdobramentos só mais tarde se tornarão claros – desagradavelmente claros – devido à 

tomada de consciência da vítima de sua dimensão crédula – que descreveríamos como pré-

reflexiva e mesmo sugestionável. 

Para haver golpes como o conto-do-vigário, é preciso observar o que não é percebido 

normalmente pelas pessoas. É preciso saber o que fazia as pessoas acreditarem no vigarista e 

em suas propostas mirabolantes. A linguagem é apenas um sinalizador de outras ações que lhe 

são concomitantes. De certa forma, são nos interstícios da linguagem que muitos golpes são 

aplicados, pois como normalmente as pessoas estão focadas imediatamente sob a perspectiva 

da veracidade de seu uso, elas ficam vulneráveis aos assédios das mentiras. Esses vigaristas 

atuam justamente na incapacidade das pessoas de realizarem um automonitoramento mais 

atento e fazerem juízos mais aguçados sobre as ações e emoções dos outros, em razão dos 

custos bioenergéticos já discutidos.  

Entre o mundo e a linguagem há uma lacuna que permite que os engodos se infiltrem. 

Tal como a transmissão de doenças por meio de alimentos – ou quaisquer outros vetores – a 

                                                           
37

O uso de recursos tecnológicos para a realização de fraudes não se restringem à ação de criminosos para obter 

vantagens econômicas em prejuízo de terceiros. Há mesmo profissionais aparentemente idôneos que também 

usam artifícios para obter outros tipos de vantagens, como a gazeta (Ver anexo 2) 
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linguagem habilita seu usuário, mas ao mesmo tempo o enfraquece: algo útil carrega alguma 

coisa lesiva ao consumidor. É uma forma de pegar uma carona no que é muito caro e 

imprescindível às pessoas, tal como a linguagem também é. As mentiras e suas múltiplas 

manifestações são como uma apropriação parasitária da linguagem. É uma forma de se 

apropriar dos mecanismos automáticos do uso da linguagem e do comportamento das pessoas 

em relação a ela. Muito do que se fala é resultado de hábitos sociais, pois se internalizam 

regras de uso, que nos passam a fornecer esquemas de ação sobre os quais não mais 

precisamos refletir. Tais esquemas se sedimentam como um comportamento reflexo: o modo 

como as frases que nós falamos já surgem estruturadas pela sintaxe do idioma e que também 

possuem um padrão consistente, constituindo-se como o modo de nossa reação a 

determinados contextos e dinâmicas sociais.  

Há um nível de automatismo mental que precipita as pessoas a responderem de uma 

forma convencional e mecânica, dando margem para que numa situação aparentemente 

analógica às anteriores se reaja da mesma maneira habitual. Agindo inconscientemente, com 

um ato reflexo, não se percebe que tal resposta pré-programada talvez não seja a maneira mais 

adequada de reagir ao caso aparentemente análogo (é possível que haja alguma intenção de 

nosso interlocutor que ainda não foi percebida). Grosso modo, é assim que se corre o perigo 

de ser logrado, pelos seus próprios automatismos psíquicos, por algum oportunista.  

Pelo fato de a linguagem estar em todo lugar, nossa dependência e confiança nela são 

de tal ordem que mal se desconfia que por meio dela muitas atividades sejam praticadas com 

a intenção de ocultar o real juízo que se tem de algo ou de alguém, e mesmo com a intenção 

de tirar vantagens dos outros. Os crimes de fraude operaram por meio dessa dependência 

essencial.  

Nas aulas de Biologia, os livros didáticos lá usados possuem ilustrações de animais 

que mimetizam as cores e formas de outros animais venenosos e perigosos e que se camuflam 

reproduzindo o padrão do ambiente; tais habilidades são usadas tanto para defesa quanto para 

predação. Para o conjunto da biosfera terrestre há cores que foram consolidadas pela seleção 

natural, para se tornarem sinais de perigo iminente, bem como aqueles que aparentemente 

seriam inofensivos. O mecanismo do engodo no mundo humano funciona de maneira 

estranhamente semelhante. Só há uma diferença fundamental: ao contrário dos insetos, 

pássaros etc., os humanos sabem o que estão fazendo, pois há como modular o seu 

comportamento e aperfeiçoar a forma e a apresentação do engodo.  
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Lembremos que Karl Marx já nos alertava que as abelhas só fazem a colmeia de uma 

maneira particular, enquanto que o ser humano tem a capacidade de variar a construção de 

suas habitações. Do mesmo modo é o engodo. Enquanto que os humanos têm a noção do 

verdadeiro e do falso, os animais apenas reproduzem mecanicamente o falso porque as forças 

adaptativas assim os moldaram. Como veremos no decorrer do presente texto, múltiplas são 

as formas de mentiras, fraudes, golpes e engodos em geral, que não se reduzem a um fim 

estereotipado como ocorre na natureza; pelo menos não o tempo todo. 

Tudo pode ser considerado linguagem (seja a linguagem verbal articulada, linguagem 

de sinais, linguagem corporal ou quaisquer outros signos), pois todos eles expressam meios de 

transmitir informações sobre o outro e sobre o espaço ambiental e social, provocando-nos 

alguma reação, mesmo que primariamente cognitiva, como uma informação física da 

percepção sobre objetos e seus significados mais convencionais. Para fins de investigação 

sobre os engodos é preciso ter em mente que para além dos golpes perpetrados por meio da 

persuasão face a face, há várias maneiras do engodo se apresentar e provocar efeitos no 

mundo social, como já mencionamos anteriormente. Assim, podemos ser subsidiários da 

noção de performatividade, ao mesmo tempo em que não nos limitaremos à análise de atos de 

falas estritamente formalizados.  

Mas como age o vigarista efetivamente? Os mecanismos de fraude, nas suas diversas 

modalidades, exploram o vínculo de como captamos e damos significados às múltiplas 

linguagens circundantes. O modo como se reage padronizadamente a estímulos semelhantes 

abre-se a possibilidade para que algum “corpo estranho” se infiltre na linguagem – algo que 

possa desarticular essa conexão entre linguagem e reação padrão das pessoas. Então, por 

exemplo, a expectativa de um golpista é que a vítima reaja de um modo esperado para que 

passe a uma condição de vulnerabilidade. São os comportamentos estereotipados, reflexos e 

as lacunas mentais que abram alguma “brecha cognitiva” da qual os golpistas se valem para 

ludibriar suas vítimas.   

Como já indicamos, uma vez que o golpe só é aplicado quando há uma expectativa de 

seu sucesso (ninguém assaltaria um banco com uma pistola de plástico colorido, por 

exemplo), o golpista projeta, desta forma, um nível razoável de “verossimilhança” nos seus 

golpes. É neste ponto que o golpista intui o que pode dar certo, com base nas informações que 

lhe são disponíveis e o que imagina como verossímil.  

Da mesma forma, para que seja possível uma aproximação de seu público-alvo, os 

golpistas mais competentes procuram dominar o jogo de linguagem de um determinado 
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contexto ou categoria profissional. Marcelo Nascimento, estelionatário que ficou 

nacionalmente conhecido no Brasil por ter sido retratado em um filme brasileiro, usava 

termos técnicos de aviação etc. para transmitir credibilidade às suas vítimas. Dependendo da 

modalidade de golpes, os princípios, termos e noções que fazem parte da área precisam ser 

dominados, pois uma das formas de reconhecer algum profano que por acaso queira se 

infiltrar no meio social específico é saber se ele conhece as expressões e conexões semânticas 

comuns à área. Esse é o trabalho também dos espiões, que precisam se passar por um nativo 

ou um sujeito comum ao meio, usando termos nativos como forma de se fazer reconhecer por 

alguém da comunidade em questão. Desta forma, conhecer os jogos de linguagem é uma 

forma de identidade, de se fazer crível aos ouvidos dos outros. E a partir do momento em que 

se demonstre conhecer ideias e princípios que teoricamente apenas os iniciados poderiam ter 

acesso, é esperável e se seja reconhecido como um igual, como alguém também, seguramente, 

capaz de compartilhar gostos e valores comuns. 

Além das mentiras e insinceridades ditas pessoalmente ao interlocutor, há algumas 

situações sociais convencionais que não se reduzem às dinâmicas conversacionais de pessoas 

fisicamente presentes. Há os mecanismos técnico-informacionais que abrem as oportunidades 

operacionais práticas, mas que ao mesmo tempo em que aumenta a complexidade dos 

procedimentos sociais, a fim de atingir certos objetivos, como os procedimentos eletrônicos 

dos bancos e de cartões de crédito, etc., também aumentam os riscos de burla de seu sistema. 

Quanto mais houver necessidades de protocolos documentais, eletrônicos, abstratos etc., para 

que alguma tarefa desejada se realize, tanto mais haverá tentativas de burlar tais sistemas para 

obter facilidade de seus benefícios. Quando o número de etapas aumenta, quando há 

mudanças culturais e estruturais, como o advento da internet, diminuem-se as chances de 

velhos golpes acontecerem, mas aumenta as chances de novas modalidades serem inventadas, 

pois o aumento da complexidade do sistema gera também a busca de meios de logro. Ao 

mesmo tempo em que os novos procedimentos impedem que velhos golpes sejam praticados, 

novos golpes surgem em resposta à vulgarização da tecnologia. Se o cartão de crédito se torna 

o meio hegemônico, dispensando cédulas da moeda corrente, inventam-se dispositivos 

eletrônicos de burla, como o "chupa-cabras” (dispositivo que rouba os dados eletrônicos do 

cartão de crédito da vítima) para cometer golpes contra os titulares.  

De forma preliminar, vejamos o conceito de estelionato: 
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No Art. 171 do Código Penal se lê: Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, 

em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento. 

Para efeitos jurídicos, o estelionato é quando alguém pratica alguma ação por meios 

enganosos para tirar vantagem de alguém. Apesar de aparentemente tal definição soar 

cristalina, é preciso distinguir os crimes de estelionato de outras práticas sociais, pois como as 

possibilidades de surgimento dos “meios enganosos” estão na própria linguagem (há uma 

diferença de qualidade, mas não de natureza), é esperável que se iguale a condição moral do 

estelionatário ao mentiroso convencional, ou mesmo do insincero social. Porém, entende-se 

que há especificidades que podem ser apontadas para que se distingam as várias implicações 

das intenções dos agentes, desde a mentira corriqueira até a mentira criminosa.  

A dificuldade é que comumente, por exemplo, se uma mulher sem posses ascende 

socialmente por meio do casamento, tendo investido agressivamente sobre o candidato a 

marido por meio de técnicas de sedução, diz-se que se trata do famigerado “golpe do baú”, o 

que seria uma forma de estelionato, mesmo pressupondo-se que o casal ficará unido por um 

bom tempo. O seu sentimento “verdadeiro” era pela condição econômica do pretendente. 

Desta forma, o casamento seria um meio de legitimar um logro sobre uma vítima. Como a 

expressão 171 está encravada no imaginário social brasileiro, qualquer expediente que se use 

para obter vantagens, que de outra forma seria improváveis, seria um exemplo de golpe. 

Porém, apesar das semelhanças que surgem do entendimento cotidiano, a definição criminal 

pressupõe que a vítima se dirija à delegacia para prestar uma queixa sobre o que lhe ocorreu; é 

preciso que se sinta lesada, o que exclui relações afetivas, pois esse tipo de relação já 

pressupõe o compartilhamento de recursos materiais, não sendo algo atípico. Além disso, este 

é um caso que o Estado não interfere, sendo uma escolha livre do sujeito.  

Pelo contrário, mesmo que haja um casamento por interesse, a especificidade dessa 

relação pode obrigar a parte economicamente mais rica a sustentar a parte mais pobre. A 

construção da história do casal cria vínculos jurídicos diferenciados, principalmente quando 

compartilham o mesmo teto e ainda mais quando possuem filhos. Ou seja, a relação sexual 

por alguns anos em que haja a divisão de um mesmo teto elimina a possibilidade jurídica de 

crime de estelionato, quando após o fim do relacionamento uma das partes reivindica bens 

que compartilhou com a outra parte. Mesmo sendo difícil eximir quaisquer ações sociais de 

não conter algum traço, mesmo que mínimo, de “artificiosidade” nas ações e intenções, 

consideraremos “estelionato” como qualquer prática com a intenção deliberada de enganar um 
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terceiro e dele tirar alguma vantagem. Sempre será possível discriminar alguma nuance 

comportamental como indício sutil de insinceridade ou mentira, uma vez que a mesma ação 

pode ser vista sob vários ângulos diferentes. Desta forma, o 171 como gíria no Brasil serve 

para simbolizar condutas que englobam não apenas as condutas que podem ser puníveis pelo 

Estado, mas também condutas que apesar de não criminalizável são comumente reconhecidas 

por causarem problemas e dificuldades a terceiros.  

No conceito de estelionato elaborado pelo Direito cabem várias ações que em alguns 

casos apenas se assemelham ao referido crime, apenas devido ao aspecto ardiloso usado: 

houve alguma trapaça para a sua concretização. No entanto, vê-se que tal interpretação é 

devida à própria natureza de um conceito que tipifica condutas variadas sob a mesma 

nomenclatura, misturando-se às várias especificidades dos atos concretos. Como não é 

possível criar um tipo delineado para as várias nuances infinitesimais do estelionato, é preciso 

fazer aproximações conceituais entre as ações praticadas. Então, o modo de fazer isso é 

formular um princípio geral e elencar subtipos que guardam alguma semelhança com o tipo 

principal, mas não totalmente. É o que Wittgenstein chama de “semelhança de família”.  

Há traços comuns que são preservados e outros que desaparecem. O que se preserva, 

portanto, é que entre todos os tipos ocorre a noção geral de “falsidade”. Por isso que estar 

codificado no Direito não significa que seja o que é apropriado e aplicado pelos seus 

operadores ou mesmo percebido pelos leigos e no senso comum. Apesar de os conceitos no 

Direito serem elaborados para englobar abstratamente condutas semelhantes – o caso dos 

crimes de estelionato – sem suas próprias particularidades concretas, é preciso ser “generoso” 

com sua aplicação, pois nem sempre uma ação atende rigorosamente ao que a lei descreve 

como critérios para qualificar tal ação como estelionato. Na maioria dos casos, as ações são 

praticadas sem violência física, sem esforço físico, no sentido de uso de armas de fogo ou 

brancas, mas o que poderíamos nomear de “armas cognitivas”. 

Procurando sair do entendimento convencional das pessoas no cotidiano e da definição 

dada pelo Direito, é preciso se ater ao que é mais fundamental sobre a relação social do 

estelionato. Então, para os fins analíticos deste trabalho, o estelionato seria definido como 

uma forma de obter uma vantagem econômica imediata ou diretamente associada e associável 

ao ato concretamente praticado. O critério do “imediatismo” é útil porque mesmo que 

consideremos o golpe do baú um golpe – casar com uma pessoa rica para assim resolver seus 

problemas financeiros – a relação social entre as partes se prolongará por tempo 



183 
 

indeterminado, sendo bem diferente dos casos convencionais em que o golpista espera que o 

lucro ocorra seguidamente, não tendo mais contato com a vítima.  

De toda forma, apesar do golpe do baú poder ser um caso de golpe com resultado de 

prazo indefinido, sendo um “quase-estelionato”, é possível pensarmos modernamente que a 

busca por uma fonte de renda pode ser considerada uma forma social de golpe, mas que não 

há imputação criminal, muito pelo contrário: no Brasil, o indefectível “golpe da barriga” tem 

amparo legal para favorecer as mulheres que buscam ter filhos de homens com mais 

condições econômicas que elas, por meio de relacionamentos de curta duração ou mesmo que 

duram apenas uma noite. Tal modalidade de estelionato social é bem conhecida, uma vez que 

busca pela gravidez como um meio de obtenção de renda até a maioridade do filho (o Direito 

quer resguardar o interesse da criança, mas muitas vezes está beneficiando sobremaneira o 

interesse da mãe).  

Uma diferença entre a mentira cotidiana e o estelionato é que, no segundo caso, há o 

prejuízo financeiro ou patrimonial da vítima, que enseja o acionamento dos aparelhos 

repressivos do Estado. Mas imaginemos um filho que engana os pais fingindo que está 

gastando o dinheiro que recebe em um curso profissionalizante, mas que na verdade está 

usando os recursos com atividades lúdicas, como festas, bebidas e outros fins hedonistas. 

Certamente que alguém está enganando outro para obter vantagem indevida. Porém, apesar de 

ser uma mentira egoísta e reprovável, seria atualmente estranho que os pais denunciassem seu 

filho por prática de estelionato, mesmo havendo elementos formalmente inequívocos e 

suficientes para tanto. Por que isto não acontece?   

É muito provável que tal como o caso ilustrativo do golpe do baú, quando há relações 

familiares e afetivas envolvidas, os ardis mobilizados para aquisição de bens materiais 

tornam-se atos que devem ser culturalmente suportados pelos familiares. Apesar de ser um 

traço de um desvio que causa indignação em outras pessoas, não há leis que transformem tais 

ardis em algum que deva ser tutelado pelo Estado.  Aparentemente, é preciso um certo grau de 

distância social ou mesmo total desconhecimento da identidade do golpista, para que certas 

condutas reprováveis sejam consideradas crimes de estelionato.  

Vê-se que o Direito está bem distante o entendimento sobre esse caso particular, 

revelando que há práticas sociais que podem facilmente ser consideradas “golpes” pelas 

pessoas comuns, mas que não são criminalmente imputáveis; da mesma forma que há crimes 

de estelionato que as pessoas consideram como simples “malandragem”, sem maior 

conotação criminal. 
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Assim, é possível se ampliar o entendimento que preconiza a elástica definição 

cotidiana, como também não se ater à definição muito formalista do Direito, que deixa de fora 

várias situações que apesar de terem a intenção de obter vantagens, não seriam classificadas 

de estelionato. Uma definição adequada ao contexto social daria conta não apenas do 

estelionato definido pelo Direito, mas também de ações que apesar de não serem 

criminalmente imputáveis também seriam conceitualmente pertencentes à modalidade da 

prática de estelionato.  

Por essas razões, consideremos que os acórdãos dos tribunais dão conta apenas dos 

tipos mais gerais de fraudes, deixando de fora outras modalidades de engodo no mundo 

social. Portanto, para analisarmos os delitos por meio da linguagem é preciso saber, em cada 

caso, quais foram os ardis utilizados para entendermos sua dinâmica e estabelecermos padrões 

sociocognitivos dos golpes. Através disso, poderemos recuperar um conjunto de relações 

sociais e elementos mentais, por meio dos quais operaram tais ardis. Tal procedimento nos 

fornecerá elementos para a construção de um quadro sinóptico dos casos judiciais, mas 

também nos servirá como meio para termos um panorama mais amplo de como o 

estelionamento da linguagem pode tanto ser um meio de se possibilitar a convivência social, e 

muito provavelmente a sobrevivência humana, quanto também se tornar um instrumento de 

crimes. 

Procuraremos os detalhes sociais dos casos, os modos de operar e os elementos 

sociocognitivos dos casos investigados. Conceitos e noções que dão conta de práticas sociais 

pré-reflexivas serão oportunamente mobilizados no trabalho, uma vez que a linguagem, nos 

casos estudados, é usada como uma espécie de “capital” de recursos cognitivos para fins 

criminosos, em razão de seu reconhecimento social, pregnância e poder sugestivo. De certa 

forma, para que um golpe obtenha os resultados almejados, é preciso que o golpista possua 

uma relativa compreensão intuitiva de como funciona o psiquismo de suas vítimas. Neste 

sentido, o ardil é o acesso que dá a possibilidade e oportunidade de se fazer acreditar pela 

vítima; é o mesmo recurso fundamental do golpista. 
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4.1 ANÁLISE DOS RELATÓRIOS JUDICIAIS 

 

 

Os dados coletados são todos os acórdãos de 2009 a 2011
38

, cuja pesquisa eletrônica 

tinha no corpo do texto ou da ementa a palavra “estelionato”, “fraude”, “adulteração”, 

“propaganda enganosa” etc. Desta maneira, foi possível colher os documentos que nos 

possibilitaram encontrar as práticas efetivamente realizadas, que se tornaram juridicamente 

relevantes, ensejando responsabilização social.  Além disso, foi possível ter acesso aos ardis 

supostamente usados para induzir as vítimas em erro, favorecendo os objetivos pretendidos 

pelo enganador.  

Como modalidade semanticamente paradigmática dos crimes ocorridos por meio de 

fraude, vejamos novamente o conceito de estelionato e seus artigos na íntegra. O Código 

Penal descreve que o crime de estelionato é
39

: 

 

“Art. 171 Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em 

prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 

artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.” 

§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o 

juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no Art. 155, § 2º. 

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem: 

Disposição de Coisa Alheia Como Própria: 

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia 

coisa alheia como própria; 

Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria: 

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria 

inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu 

vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando 

sobre qualquer dessas circunstâncias; 

Defraudação de Penhor: 

                                                           
38

A escolha feita se baseia em uma pequena amostragem, cujo objetivo tem em vista captar algumas práticas que 

sejam relevantes para observar como certos ardis foram usados para enganar suas vítimas, não sendo, portanto, 

uma busca por revelar quantitativamente o universo dos crimes de fraude ocorridos no Estado do Rio Grande do 

Norte.   
39

http://www.dji.com.br/codigos/1940_dl_002848_cp/cp171a179.htm 

http://www.dji.com.br/penal/disposicao_de_coisa_alheia_como_propria.htm
http://www.dji.com.br/penal/alienacao_ou_oneracao_fraudulenta_coisa_propria.htm
http://www.dji.com.br/penal/defraudacao_de_penhor.htm
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III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por 

outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto 

empenhado. 

Fraude na Entrega de Coisa: 

IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve 

entregar a alguém; 

Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro: 

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o 

próprio corpo ou a saúde, ou agrava as conseqüências da lesão ou 

doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro
40

; 

Fraude no Pagamento por Meio de Cheque: 

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do 

sacado, ou lhe frustra o pagamento. 

§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em 

detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia 

popular, assistência social ou beneficência. 

 

Pelo que se deixa entender, para que fique caracterizado o crime de estelionato alguns 

critérios têm que ser preenchidos. Em um dos acórdãos se lê como deve ser procurado o crime 

de estelionato. Isso é feito ao se extrair do próprio conceito os traços que caracterizam tal 

delito:  

Para que o crime de estelionato fique caracterizado, é indispensável a presença 

(concomitante) dos quatro requisitos exigidos no artigo acima mencionado: a) obtenção de 

vantagem ilícita b) causando prejuízo a outrem c) mediante a utilização de um artifício ou 

ardil; d) que induza ou mantenha alguém em erro. Se faltar um destes elementos, não se 

completa a figura delitiva, podendo, entretanto, reconhecer-se a consumação de qualquer 

outro crime, menos o estelionato. 

 Após a descrição do artigo 171 inteiro, é possível se perceber que apesar de algum 

delito não ser completamente enquadrável como o conceito de estelionato prescreve, ele pode 

ser conectado ao § 2, o que resulta em penas similares, tal como fosse uma subdivisão do 

crime de estelionato, porém, recebe as denominações específicas assinaladas em negrito. Na 

prática, acabam sendo todos considerados estelionato, por guardar alguns traços de família 
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Para um exemplo deste caso, ver anexo 3. 

http://www.dji.com.br/penal/fraude_na_entrega_de_coisa.htm
http://www.dji.com.br/penal/fraude_para_recebimento_indenizacao_seguro.htm
http://www.dji.com.br/penal/fraude_no_pagamento_por_meio_de_cheque.htm
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com o estelionato mais conhecido, que é o conto-do-vigário, pois há sempre algum ardil, 

prejuízo de alguém, ou vantagem imoral nos subtipos.  

 

4.1.1 Caso 1 

 

(...) interrogado em juízo, o próprio acusado confessou a prática delituosa e 

disse que lá chegando apresentou os documentos que posteriormente foram 

apreendidos pela polícia, em nome de J. B. A. S
41

., tendo tentado comprar 

um celular; a vendedora falou que não poderia vender o telefone naquele 

momento, pois tinha havido um problema no computador; ele interrogado, 

não desconfiou que a vendedora tivesse percebido que aqueles documentos 

não eram seu e foi embora.  E não há como falar em crime impossível. Ora, 

o próprio denunciado afirmou que “... com referidos documentos chegou a 

habilitar um telefone residencial junto à TELEMAR e também comprou um 

aparelho de DVD nas Lojas Insinuante... o que demonstra, por si só, a 

idoneidade da fraude, ou seja, que os documentos permitiam a prática do 

crime de estelionato, afastando, portanto, a ineficiência absoluta do meio. É 

que “em sede de estelionato, incorrendo a consumação do delito por cautela 

da vítima e, sendo o meio empregado idôneo e eficaz, apto a ludibriá-la, está 

caracterizada a tentativa, que não se confunde com crime impossível, cujo 

artifício é grosseiro e incapaz de provocar engodo. 

 

 Esse caso é ilustrativo de como a vendedora se vale de uma mentira para poder evitar 

um golpe iminente. Trata-se, portanto, de uma tentativa de golpe sendo evitado por um dos 

usos da falsidade. No caso em questão, a mentira foi usada como artifício para ganhar tempo 

para poder avisar às autoridades policiais. Não haveria como se eximir do contato com o 

golpista, pois a vendedora não poderia se recusar a atender o suposto cliente, nem mesmo 

alegar que os documentos seriam “suspeitos”. Numa situação como essa, a declaração de 

“falha no computador” seria uma espécie de “falha estrutural”, o que seria entendido como 

independente da vontade da vendedora, tal como as forças da natureza. Tais meios eletrônicos 

de fato criam dificuldades estruturais para a realização de tarefas comerciais diversas, tendo 

se tornado um procedimento comercial público, conhecido por todos. São bastante conhecidas 

as limitações que as máquinas podem ter.  

É comum que haja muitos casos em que as vítimas são de estabelecimentos 

comerciais, já que, obviamente, se busca, através do engodo, obter vantagem material. Devido 

à sua própria natureza comercial, as empresas sofrem com os estelionatários, mas é 

desconhecido algum relato de um conto-do-vigário (como o conto do bilhete premiado etc.) 

                                                           
41

Resguardamos indicar os acusados apenas pelas iniciais, mesmo que os processos sejam públicos. 
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ser tentado contra um estabelecimento comercial
42

. Quando se trata de estabelecimentos 

comerciais, os golpes são praticados na tentativa de obter produtos que serão consumidos pelo 

próprio criminoso ou serão posteriormente vendidos para receptadores, o que cria um 

encadeamento criminoso.   

O uso de cartões fraudados são tão comuns e conhecidos nos intercâmbios comerciais 

que os comerciantes já se valem de meios para disfarçar sua desconfiança quanto à 

autenticidade de um cartão que alguém queria usar em sua loja. Dentre a discussão mais 

ampla quanto aos tipos de mentiras, esse caso, uma tentativa de golpe sendo repelida por uma 

mentira, se enquadra naquelas categorias de mentiras usadas para garantir a sobrevivência, 

neste caso, a saúde econômica da empresa. Aqui não há que se falar sobre egoísmo como algo 

condenável, uma vez que a mentira, por mais que seja usada para defender interesses 

particulares, é usada como uma arma de defesa. É o caso exemplificativo de como é 

perfeitamente aceitável mentir para se defender de uma violência ou de um crime. Isso 

também traz à tona como a suposta corrida armamentista no desenvolvimento filogenético da 

espécie para a produção de discursos falsos não pode ser reduzida à discussão moral – de 

como a espécie humana é eminentemente corrupta – principalmente quando se observa a 

utilidade para resguardar seus interesses pessoais e rebater uma mentira com outra.  

É por isso que a proposta de classificar as mentiras em dois tipos gerais (pró-sociais e 

egoístas) precisou ser cruzada com seu grau de legitimidade social (aceitáveis e condenáveis), 

permitindo que assim se possa pensar as mentiras ao ajuste quanto ao meio social imediato. 

Como o crime é um ato de violência qualquer que atenta contra os princípios de convivência e 

sobrevivência, os atos que forem praticados na defesa do indivíduo contra golpes são 

considerados egoístas aceitáveis, pois se trata de uma defesa legítima por parte da vítima.  

Além disso, vê-se que o ato performativo de falar que o computador parou de 

funcionar propicia também que isso seja uma fala socialmente aceitável, com pouca 

possibilidade de levantar dúvidas sobre a suspeita da tentativa de fraude. No mundo moderno 

há a possibilidade convencional de que em um estabelecimento comercial haja esse tipo de 

imprevisto. Apenas se os golpistas especializados em tal modalidade continuamente forem 

impedidos de usar o cartão falso pelo mesmo expediente defensivo dos comerciantes é que 

haverá a chance de que esse tipo de golpe deixe de existir por se mostrar completamente 

ineficaz.  

                                                           
42

 Como a criatividade dos estelionatários não encontra limites, algo semelhante ao conto-do-vigário sempre 

poderá ser adaptado para extorquir dinheiro de comerciantes, como a falsa proposta de abrir sociedade comercial 

que um estelionatário pode fazer a um empresário (ver anexo 4).  
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Vê-se que para o judiciário não basta a intenção de enganar, mas o ato concreto ou 

pelo menos sua tentativa. Isso difere do que defende alguns estudiosos do assunto da 

intencionalidade noutro contexto, que consideram a intenção como o critério diferencial para 

se determinar o traço distintivo da mentira
43

, pois é por meio da intenção precípua de mentir 

que se discrimina a mentira em si. Esse também pode ser a diferença entre aquilo que o 

Direito efetivamente intervém e o que as pessoas comuns já consideram perigosas, ao ponto 

de procurarem se precaver, não precisando que as suspeitas se confirmem, chegando à 

concretização do golpe ou mesmo ser levado ao engano, gerando a possibilidade de reservas 

quanto à pessoa do virtual mentiroso. Basta que se saiba que tal pessoa não é confiável para 

que se evite o contato e o comércio com ela. No caso do Direito, vê-se que isso não é 

suficiente, ocorrendo casos que em cujos desfechos o judiciário autoriza a liberação de 

indivíduos perigosos mesmo que tacitamente se saiba do alto risco público disso, pois só se 

punem os atos realizados.  

Então, para o judiciário, ao contrário do pensamento comum, só a intenção não é 

suficiente. Para punir o criminoso, a “tentativa” será julgada de maneira mais branda que o 

crime perpetrado integralmente. Além disso, dependendo do país, pode não haver políticas 

públicas eficazes para desarmar emocionalmente certos tipos sociais propensos à violência, 

cabendo às vítimas e à sociedade se proteger dos criminosos. Como somente a intenção 

criminosa não é punida com rigor, apenas após a vítima sofrer todos os ônus do golpe é que o 

judiciário dá uma resposta contra o criminoso. Isso difere dos juízos convencionais do 

cotidiano, porque se alguém tiver tido a intenção de prejudicar alguém – como usar um 

cheque sem autorização – não há dúvidas que se deve procurar distância do potencial golpista. 

Não é preciso que tenha havido o ato concreto de fraude, bastando concluir que alguém que se 

comporta de tal maneira não nutre sentimentos de compromisso conosco. Desta forma, 

observa-se que o senso comum considera a intenção como suficiente para antever 

determinadas ações lesivas, diferindo do judiciário (ou parte) por sua razão prática fincada na 

visão de uma teoria da mente sobre as condutas dos indivíduos.  

Há casos em que o meio de engodo é considerado “ineficaz”, como dinheiro de 

brinquedo, armas de plástico colorido, objetos de falsificação grosseira etc. Mas uma 

diferença notável entre o juízo público e o juízo judiciário sobre tal intenção é que mesmo que 

os agentes estatais considerem, num caso hipotético, que o meio seria “incapaz de enganar”, 

assim mesmo as pessoas julgariam que a intenção malévola já seria suficiente para se manter 
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(BARNES, 1996); (ANOLLI, 2004) ; (SEARLE, 2002). 
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distância daquele quase-golpista; havendo, portanto, um choque entre o que o judiciário pode 

legalmente fazer e a expectativa das pessoa sobre a índole do indivíduo com a intenção de 

enganar, mesmo os meios sendo precários. No acórdão citado acima, vê-se que o meio foi 

considerado eficaz pelo judiciário, mas há caso que somente quando o meio é considerado 

“capaz de enganar” é que o indivíduo é processado por estelionato. Golpes desta natureza, na 

qual se utiliza documentos roubados estão na base de outros casos que discutiremos mais 

tarde. 

Este primeiro caso também é indicativo de como a mentira se torna uma arma de 

defesa contra fraudes. No uso efetivo da mentira em situações ambíguas, conflituosas e 

ameaçadoras, não há razão para se falar em dilemas éticos. O universalismo moral da verdade 

se revelaria autodestrutivo, o que faz concluir que uma defesa implacável da aplicação 

indiscriminada da sinceridade das visões e juízos de mundo seria facilmente considerada o 

maior exercício de ingenuidade e falta de astúcia, comparável a alguma dificuldade de agir de 

improviso a fim se de proteger.  

Feitas essas considerações e de maneira semelhante, vê-se quando um golpe se 

consuma. 

 

4.1.2 Caso 2 

 

Relatou a denúncia que todos os denunciados [4 pessoas], em unidade de 

desígnos, se associaram para a prática de delitos, de falsificação de 

documentos público (carteira de identidade e de habilitação) e particular, 

para possibilitar a abertura de contas bancárias e o recebimento de cartões de 

crédito e talonários de cheques, junto ao Banco BRADESCO e à CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, que foram utilizados para a aquisição, mediante 

fraude, de bens e serviços, bem  como para contrair empréstimos perante 

instituições financeiras que atuam nesta capital.  

 

Aqui, encontram-se os meios documentais para praticar crimes contra o patrimônio. 

No caso em foco, as vítimas dos ardis seriam bancos. A diferença do crime de estelionato 

contra os bancos e o assalto armado é que o “meio” difere, pois não há ameaça a vidas dos 

funcionários e clientes que estejam presentes no momento do crime. Apesar disso, o objetivo 

é o mesmo: obtenção de bens monetários. Além disso, nota-se que os documentos de 

identidade são os meios cognitivos empregados para que se possa abrir as contas falsas. Ou 

seja, um documento falso para engendrar uma conta falsa para assinar cheques roubados 

como se fosse o legítimo titular. Nos dois casos, há uma soma de várias ações para que o 

objetivo maior do criminoso se realize plenamente. Ou seja, um delito é precondição do outro, 
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necessitando de todo o aparato técnico e psicológico para levar adiante um objetivo que 

possui vários estágios de execução. 

Nota-se também que esse golpe tem a característica de forçar oficialmente a criação de 

uma pessoa fictícia que, sob tal condição, poderia obter dinheiro através do que o banco faz 

melhor: conceder empréstimos para serem virtualmente saldados posteriormente pelo 

devedor. O golpe se consuma porque o estranho finge ser outra pessoa que simplesmente não 

é, valendo-se de documentos falsos a fim de subtrair valores por meio de sua condição de 

“legítimo” cliente, após a homologação de suas credenciais. Uma mentira sempre vem 

acompanhada de várias outras; sempre é preciso criar mentiras adicionais para sustentar as 

que foram contadas previamente. Em vista disso, o golpe possui várias etapas de execução 

porque, além da produção de uma pessoa física falsa, ela é precondição para que se possa 

contar outra mentira: a intenção de pagar o empréstimo solicitado ao banco e a emissão de 

cheques que pelo uso convencional materializa a promessa do pagamento. A consumação do 

golpe ocorre por meio da burla de serviço principal que lhe dá sustentação à existência do 

banco, que é a concessão de crédito mediante juros, além das eventuais vítimas dos cheques 

falsos que seriam outros comerciantes. Assim, percebe-se como um golpe leva a outros, 

produzindo um trajeto criminoso que pode atingir vários indivíduos e organizações 

sucessivamente.   

Ao contrário de certos golpistas do conto-do-vigário – em que há a escolha de suas 

vítimas, como pessoas idosas e mulheres – certos delitos de estelionato têm como alvo 

instituições financeiras, o que nos leva a julgar que tais instituições estariam mais bem 

protegidas contra golpes que os particulares e funcionários de outros tipos de empresas. Ou 

seja, o golpe é aplicado em um ente impessoal, uma pessoa jurídica que naturalmente deveria 

estar precavida, pois é um alvo preferencial de criminosos. Como a tentativa de golpe supõe 

que deve ter havido êxito anterior por parte de outros criminosos, isso mostra que tal golpe é 

possível, mas que depende de outros meios que tornem a tentativa mais convincente aos olhos 

dos funcionários de bancos.  

Deve-se notar no caso descrito pelo relato judicial, que, ao contrário de outros casos, 

os cheques, de certa forma, não são roubados, mas falsos, pois são produtos da autorização 

dos bancos, que só assim o fizeram por meio do logro da falsa identidade: a Carteira de 

identidade possui a fotografia do criminoso, essencial para que cheques sejam recebidos em 

certos estabelecimentos comerciais, mas possuem nome e informações diversas. Dados os 

detalhes do crime, o estelionato ocorreu contra o banco (por meio de documentos falsos para 



192 
 

obtenção de créditos do banco) e contra os recebedores dos cheques (já que os golpistas são 

tinham a intenção de cobrir os cheques). Isso quer dizer que fora os aspectos formais da 

abertura de uma conta, o banco não seria a vítima final do golpe, mas os comerciantes que 

aceitassem receber o pagamento de compras feitas em seus estabelecimentos por meio de 

cheque. Neste caso, o que é frequente, para que o crime se consumasse inteiramente, os 

golpistas tiveram que ter a posse de documentos falsos para abrir contas e emitiram cheques 

também falsos. Ou seja, são crimes que ocorrem associadamente, havendo, portanto, uma 

grande e vertebrada orquestração até que se obtivesse o produto final do golpe.  

Guy Durandin (1997) faz uma diferenciação entre “falso” e “falsificado”. Tal detalhe 

só pode ser útil se se considerar que “falso” seriam os documentos obtidos por meio de logro 

contra o banco, pois o documento foi realmente emitido pelo banco, sendo normalmente 

reconhecido como feito pelo banco, mas não sendo, no entanto, verdadeiro, devido à 

identidade forjada de seu titular. Seriam consideradas “falsificadas” se eles mesmos tivessem 

produzido os cheques. Tal distinção aqui pode ser especiosa, porque o fundamental é que a 

identidade forjada é resultado de uma fraude. Além disso, a disputa semântica sobre o 

conceito de falso torna certas práticas que se podem considerar reprováveis do ponto de vista 

social em algo não-criminalizável do ponto de visto do Direito Penal
44

.  

No entanto, em geral, os números de identidade e CPF são de pessoas reais, que 

perderam ou que lhes foram roubados. Há muitos casos de pessoas que são acusadas de 

estelionato, para só depois descobrirem que elas, ao terem perdido os documentos ou 

roubados, podem ter servido de matéria-prima para a documentação fraudulenta dos crimes, e 

que é muito provável que sejam consideradas autores dos cheques sem provimentos. 

A intenção predominante do estelionato praticado é a obtenção de vantagem material. 

No entanto, seria difícil conceber que essa seja a única motivação para obter bens materiais. 

Segundo consta, a prática de enganar se torna um narcótico, que pode se tornar um fim em si 

mesmo. As noções de Austin e Bourdieu pressupõem que o poder da linguagem está na 

autoridade constituída ou nas condições de felicidade variadas. Porém, o golpista enxerga a 

fonte de seu poder na propensão de não haver questionamentos sobre o que ele diz e o que as 

pessoas supõem que sejam críveis; descobre intuitivamente que padrões sociocognitivos 

podem ser usados para tirar vantagens econômicas das vítimas. Não se deve excluir que as 
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 Uma quadrilha foi apanhada com notas de R$ 3. Imediatamente seria imputável a prática de dinheiro falso, 

que seria um crime contra o Estado Brasileiro. Porém, como não há em circulação no Brasil de cédulas de R$3 

produzidas pela Casa da Moeda, não se trataria, portanto, de “dinheiro falso”. Ou seja, para que haja a 

possibilidade da produção de algo falso é imprescindível a existência de algo oficialmente preexistente, o que 

não é o caso para as cédulas de R$ 3. (ver anexo 5) 
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emoções de satisfação que acompanham um mentiroso que escapa de uma situação difícil 

tenham traços semelhantes ao que experimenta aquele que consegue aplicar o golpe e colher 

seus resultados. Os dois estão praticando o falso ao fazer crer em suas intenções simuladas, 

pois para que tais golpes ocorram há uma noção social de que enganar é como “ser mais 

esperto”; e ser esperto carrega sentimentos de superioridade e inteligência superior. A 

diferença está em considerar que obter vantagem pecuniária é imoral (ou mais imoral) do que 

outros casos de mentiras. 

Mas em um ato de estelionato, se não há um ato de linguagem mentirosa, no qual se 

diz coisas a fim de enganar, há, no entanto, os elementos tácitos que são utilizados para se 

conseguir a objetivo almejado. Ao se assinar um cheque sem fundos ou um cheque roubado, 

seu recebedor pressupõe que tenha fundo ou que cuja titularidade seja de quem esteja 

assinando. O golpista se vale desses pressupostos tácitos que mentalmente são completados 

pela vítima como um dos itens de seu ardil para enganá-la. Há uma “gestalt”, uma forma de 

preencher as lacunas do não-dito para que alguns tipos de estelionatos sejam bem-sucedidos. 

Ou seja, é possível que o estelionatário nem precise usar de meios persuasivos para ser bem-

sucedido, pois a posse do cheque lhe reserva uma possibilidade maior de reconhecimento 

social automático, uma vez que o cheque é uma espécie de “credencial simbólica”, pois, ao 

contrário do dinheiro em espécie e apesar da possibilidade de receber dinheiro falso, quem 

recebe cheques precisa ter sua vigilância redobrada para se certificar de que o que está 

recebendo possui fundos, pois essa confiança que se deposita em cheques não pode ser 

identificada imediatamente, como é o caso de dinheiro falso, que é possível reconhecê-lo por 

meios químicos e ópticos disponíveis.  

Para dar um exemplo de como se dá a interação face a face que é usada para práticas 

criminosas, vejamos no caso a seguir, que trata de cheque roubado como meio fraudulento. 

Primeiramente, há a instituição social que amplamente usa este tipo de pagamento, o cheque. 

Ele é um elemento cultural universalmente conhecido e difundido. Se tomarmos como 

sinceras as declarações arroladas pela defesa da vítima, os golpistas teriam informado que 

apesar do cheque não ser deles, o real titular moraria no mesmo condomínio para fazer com 

que a empresa aceitasse tal forma de pagamento.   

Vejamos os detalhes do caso: 

 

4.1.3 Caso 3 
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Em face de Escritório Imobiliário Maria Goretti, sobre o qual alega o autor 

que, inesperadamente, viu seu nome inserido no SPC pelo demandado, 

nunca realizou com o mesmo negócio jurídico de qualquer espécie. Nesse 

pórtico, suscitando a responsabilidade objetiva da parte ré, defende a 

inexigibilidade da comprovação do prejuízo por si experimentado, devendo 

aquela responder pela falha na prestação dos serviços, na medida em que 

negociou com terceiros sem comparar as assinaturas e verificar a 

autenticidade. (...) 

 

No mérito, assevera que o autor residia junto com outros inquilinos no 

imóvel, cuja locação era administrada pela demandada. Nesse pórtico, em 

um determinado momento em que houve atraso no pagamento dos aluguéis, 

dois outros inquilinos compareceram ao escritório da demandada e 

efetuaram o pagamento dos valores que estavam em aberto com o cheque de 

titularidade do autor. Posteriormente, assevera que antes do vencimento do 

aluguel seguinte os moradores deixaram o imóvel, não conseguindo contatá-

los até o presente momento. Por derradeiro, requer que seja o autor 

condenado em litigância de má-fé, bem como seja a presente ação 

indenizatória julgada totalmente improcedente. (...) 

 

Nesse mesmo ato, procedeu-se à oitiva da parte autora, a qual informou 

nunca ter residido no imóvel mencionado pela demandada, não possuía conta 

em banco, que teve seus documentos roubados duas vezes e não conhecia a 

pessoa que entregou o cheque à imobiliária. A parte Ré, por sua vez, 

asseverou que recebeu o cheque de um casal que não residia no imóvel 

citado e que costumava receber cheques de terceiros como forma de 

pagamento dos aluguéis.(...) 

 

Assim vejamos, o fato inconteste na presente ação é de que tanto a parte 

autora como a empresa-ré se sentem lesadas por terem sido vítimas de um 

estelionatário ou mero fraudador, o qual, usando dos dados pessoais do 

autor, abriu uma conta no banco, retirou talões de cheques e constituiu 

débitos emitindo-os, chegando um deles às mãos da demandada, que por sua 

vez negativou o nome do autor no banco de dados do SPC. Da análise dos 

documentos e declarações contidas nos autos, percebe-se facilmente que a 

demandada, ao aceitar o cheque de terceiro (fl. 64), não agiu com todas as 

cautelas necessárias, uma vez que se quedou em provar que diligenciou no 

sentido de verificar a procedência, (...) 

 

Ora, se a demandada tivesse agido com os cuidados necessários, além de 

exigir os documentos do emitente e fazer a conferência com a assinatura do 

cheque no momento do recebimento, deveria ter feito pelo menos a pesquisa 

de restrições/pendências relativo ao emitente e ao cheque, (...) 

 

Os comerciantes em geral são as vítimas, no caso dos cheques falsos, precisando 

decidir o grau de averiguação necessária para se certificarem da autenticidade dos cheques 

recebidos dos clientes. Este processo exemplifica bem como é dada a oportunidade para que o 

recebimento de cheques falsos ou sem fundos seja amplamente difundido. O juiz, em sua 

decisão, apontou as falhas da empresa no tocante à verificação de cheques de pessoa diversa 

do titular. Mas por que tais procedimentos não foram adotados? É provável que ao se receber 
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um cheque se crie algum tipo de constrangimento do comerciante de desconfiar da transação 

comercial por meio do acionamento dos procedimentos antifraude, que consistiria em alguns 

minutos ao telefone ou na internet, levantado a suspeita tácita de que não se confia na palavra 

dos portadores do cheque. Mas não parece ter sido isso a causa principal para o sucesso do 

engodo.  

Lendo o acórdão, observa-se que os golpistas se identificaram como “vizinho” do 

titular do cheque, informação que fez a vítima aceitar tranquilamente as folhas do talonário. 

Mas por quê? O status de vizinho criaria condições suficientes para tal autorização de 

“procurador” do titular do cheque? Aparentemente, sim. É como um tipo de “má educação” 

perante o cliente lhe negar a “presunção de veracidade”. O ardil, neste caso, foi se utilizar da 

falsa familiaridade com o dono do cheque. É possível que tal tipo de relação de sociabilidade 

seja suficiente para os empresários como garantidora da autenticidade do cheque. Nessas 

situações, aquela relação social falsa teve um efeito decisivo. Relações inventadas são um 

meio para obtenção de vantagens e benefícios. Lembro que um adolescente se declarou 

parente de Steven Spielberg para conseguir isenção numa instituição educacional. No Brasil, 

uma pessoa que estava se aposentado ligou para o INSS se declarando amigo do então 

Ministro da Previdência para que assim conseguisse agilizar seu processo de aposentadoria. 

Neste caso último, o blefe funcionou. Alguns golpes de Marcelo Nascimento também vão 

nessa direção. 

No caso do acórdão analisado, a dificuldade de romper com o viés da verdade é que 

questionar a autenticidade de tal vínculo seria como se alguém, por exemplo, negasse as 

relações pessoais de alguém (claro que sou amigo de João!); é algo semelhante a acusar 

alguém de fingir uma identidade falsa, apesar de não estar portando um documento de 

identidade falso. 

A presunção de veracidade da identidade que se apresenta possui uma força tão 

intensa que é possível observar muitos golpes e crimes serem realizados por meio da 

credibilidade que a identidade falsa naturalmente possui. Isso pressupõe que as pessoas são 

reféns de um automatismo poderoso que as faz muito raramente desconfiar que alguém pode 

se apresentar com um nome que não é de batismo. Além disso, não há documentos formais e 

rotineiros que atestem “veracidade” das relações sociais de amizade (apenas em casos de 

festas, que se recebe um convite que serve como a senha de entrada). Tal coisa não existe, 

como algum tipo de documento de “procuração” oriundo de tal vínculo de amizade. Por isso, 
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é possível enganar por meio de relações pessoais falsas, pois é virtualmente muito difícil ser 

contestada a identidade que se apresenta.  

Em alguns casos, não é preciso inventar relações com outras pessoas, ocorrendo por 

meio de omissão de identidade, pois se declarar integrante de uma instituição numa situação 

de conflito, o interlocutor instantaneamente concluirá que se trata de uma autoridade 

importante de lá
45

. Porém para se certificar que a relação de suposta amizade seja suficiente 

para a concretização do golpe, é preciso analisar o significado da “amizade” nesse contexto. 

Principalmente porque a noção de amizade no Brasil é bastante fluida. Não há como saber 

qual o seu grau, e se ela efetivamente existe em algum nível significativo. No Brasil, é 

possível se observar um uso elástico do termo “amigo”, a que se atribui a qualquer pessoa 

com quem haja algum tipo de convivência, ou mesmo com desconhecidos de quem se deseja 

obter um favor ou um serviço. No caso em questão, a empresa vitimada pressupôs a verdade 

de tal vínculo, o que lhe dispensou maiores cuidados (ora, um vizinho pode emprestar um 

cheque para o outro!); conhecidos podem ser apresentados como amigos no Brasil. A 

presumida convivência, preenchida na mente da vítima, possibilitou que não se desconfiasse 

que terceiros pudessem estar usando cheques de titularidade falsa. 

O que é curioso é que mesmo em um contexto social de uso vago do termo “amigo” – 

em contraposição a outros lugares onde se teria um uso mais restritivo e por isso mais unívoco 

– tal identidade, mesmo que sabidamente frágil, funcionou. Isso quer dizer que o mais 

importante, no caso em questão, não foi apenas o poder persuasivo da falsa amizade que fez o 

golpe funcionar, mas o poder da falsa identidade em si: basta inventar qualquer identidade 

minimamente baseada em algo socialmente distinguível para que se crie uma aura de 

veracidade, sendo relativa e mesmo dispensável a “qualidade” dessa relação. 

As consequências da negligência foram bastante onerosas para a empresa, pois houve 

um duplo prejuízo: além de ter perdido os valores dos aluguéis (os cheques roubados iniciais, 

que desencadearam todo o processo), ainda teve que pagar uma indenização ao titular do 

cheque roubado. Até o momento que a parte reclamante do processo se manifestou, o golpe se 

desenrolou desapercebidamente até esse ponto: a empresa não havia levado informações sobre 

a veracidade do que os portadores dos cheques contaram sobre a titularidade dos mesmos 

serem vizinhos deles, e nem sobre a possibilidade de se tratar de estelionatários. 
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O caso do falso militar que desejava implantar um programa estratégico de policiamento ostensivo para reduzir 

a criminalidade no Estado do Rio de Janeiro é exemplar de como a identidade social hierárquica recebe 

deferência imediata, que só posteriormente poderá ser desmascarada. Além disso, sobre o próprio tema da 

criminalidade, ele mesmo descobriu que falta conhecimento científico para reduzir crimes, mas são questões 

políticas que impedem a realização de ações eficazes para a prevenção do crime. (ver anexo 6) 
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Um caso recorrente – demonstrativo das consequências danosas desse tipo de golpe – 

são as vítimas de estelionatários sendo acusadas de estelionato! Lembremos que o tipo mais 

comum do que é considerado judicialmente como estelionato são a emissão de cheque sem 

fundos. Tal inversão criminal acontece porque as vítimas teriam sido roubadas, e seus 

documentos e talonários usados, como já foi dito. Nota-se que o que ocorre mais 

frequentemente nos casos das vítimas é o uso de seus nomes para a realização de compras, 

que se constitui como o primeiro dano, que ocorre quando o empresário não se precavê, 

absorvendo débitos de um eventual golpista que não serão saudados; o segundo dano surge 

quando o mesmo empresário não buscou se informar se tal débito não saudado de um cliente 

se trataria potencialmente de um golpe de um estelionatário, ou se se trataria meramente de 

um caso de um cliente inadimplente; o terceiro dano ocorre quando o empresário, à revelia, 

assume que se tratou de um cliente inadimplente e o inscreve em órgãos de proteção ao 

crédito. Sentindo-se atingido por ter seu nome impedido de obter créditos, a vítima que teve 

seus documentos usados indevidamente aciona o judiciário, a fim de entrar com uma ação 

processual contra o empresário. 

 Pelo que se dá a perceber, ninguém está imune aos golpistas. Devido às possibilidades 

eletrotécnicas atualmente existentes, os golpistas podem diversificar as opções, que 

antigamente ficavam mais restritas à emissão de cheques sem fundo e documentação falsa. 

Com a obsolescência e desaparecimento natural e gradual do cheque, veremos que o meio 

eletrônico, nas suas diversas modalidades, será o meio hegemônico para as transações 

comerciais, transformando-se no alvo das tentativas de fraude, retomando assim a corrida 

armamentista entre fraudadores e os produtores de códigos de segurança. Observando os 

dados listados nesse relatório judicial, percebe-se que, nos casos de cheques sem fundos 

roubados, as aberturas de contas bancárias ou emissão de cheques roubados ou falsos ocorrem 

pelo menos duas versões do estelionato: os comerciantes perderam dinheiro e os titulares das 

identidades falsas foram incluídos como devedores. 

Há várias maneiras de se ganhar a confiança da vítima, fazendo-a colaborar para o 

desenrolar do golpe. Uma maneira de provocar a confiança nos golpistas é fazer um depósito 

na conta da vítima, via envelope a ser inserido no caixa eletrônico, e entregar-lhe o 

comprovante de depósito. Em posse do que seria a garantia documental do valor – o 

famigerado “comprovante de depósito” – a vítima embarca no golpe. Apenas a partir do dia 

posterior, quando não ocorre a confirmação do depósito pelo Banco, é que ela nota que 

alguma coisa suspeita está em curso. Para quem está em apuros financeiros, sendo movida 
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pela emoção desesperada que busca até mesmo soluções mágicas, não se cogita a 

possibilidade de ser um golpe. O fato do banco só confirmar o depósito no dia seguinte deve 

ser entendido pela vítima como um procedimento bancário, que submete a todos. Não se 

imagina que o envelope do depósito pode estar vazio no dia posterior ao depósito, que é 

quando os funcionários do banco confirmam os valores das cédulas e os lançam 

eletronicamente na conta indicada.  

A ansiedade para conseguir o dinheiro necessário para saldar as dívidas ou para 

qualquer outro fim é um dos elementos fundamentais para que a vítima se sinta 

emocionalmente fragilizada, a ponto de nem menos questionar o porquê de ter que se pagar 

antecipadamente por serviço de um empréstimo, o que seria um problema “lógico”, pois não 

faria sentido pagar em dinheiro para receber empréstimos. Além disso, como o comprovante 

de depósito serve como “garantia” do depósito real, criam-se as condições cognitivas para que 

se substitua a coisa pela representação da coisa, o que está na base de grande parte dos 

feitiços da linguagem. 

Na execução de crimes, são raras as vezes que mentir seja uma exceção. Nada mais 

notório do que ouvir nos noticiários televisivos brasileiros que acusados de crimes mais 

variados “negaram todas as acusações”; imagina-se que seja semelhante no resto do mundo, 

em condições normais, onde mentir em juízo não seja considerado crime. O estranho e contra-

intuitivo seria ouvir que os acusados “afirmaram todas as acusações a que lhes são 

imputadas”. Ou seja, mentir sobre a autoria de delitos é o ato de fala elementar em questões 

criminais. Seria no mínimo estranho alguém se declarar culpado de alguma coisa mesmo 

sabendo que terá que cumprir muitos anos de prisão. Ouvir algo como “Fulano nega todas as 

acusações” é esperável; é uma expectativa linguística para quem assiste aos noticiários sobre 

crimes, exatamente porque a mentira aqui é o único meio de sobrevivência e defesa dos réus e 

acusados, sendo a modalidade bem conhecida de mentira com a intenção de fugir de um 

castigo. 

Talvez a condição mais provável que se possa saber que o mentiroso não está 

momentaneamente mentido é quando, em condições ideais, falar a verdade seja a única 

condição de sua sobrevivência e que mentir só agravaria a situação. Como a mentira tem 

várias aplicações e vantagens, até ser descoberta, alguém que evita a todo custo ser punido por 

suas ações e que tenha talento suficiente para soar como verdade, terá imensas oportunidades 

de mentir inescrupulosamente.  
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Como não é possível facilmente analisar, caso a caso, quem age honestamente e quem 

age com outras intenções – dado o automatismo das práticas e os custos das verificações sobre 

a idoneidade do cliente – os golpistas possuem uma vantagem importante para perseverar no 

seu intento. Imagina-se que a carreira de golpista seja algo impensável para as pessoas 

comuns. Porém, aparentemente, além da capacidade criativa, o traço mais importante deles é 

o autocontrole, pois é preciso agir com naturalidade, sem hesitação e sem embargar a voz, 

nem outros sinais físicos que possam denunciar algum sentimento de temor ou comprometer a 

criação ficcional. Lembremos que para agir com a intenção objetiva de prejudicar os outros, 

esses devem ser vistos como objetos manipuláveis, pois é preciso não ter impedimentos 

morais. Neste sentido, o criminoso tem primordialmente uma sensação de poder e desdém 

com suas vítimas. 

 

 

4.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTO-DO-VIGÁRIO 

 

 

Apesar de cheques falsos ou fraudados serem a modalidade mais comum de 

estelionato que se pode constatar em exame às páginas eletrônicas de processos judiciais, a 

modalidade mais pitoresca que nos remete ao típico vigarista é o conto-do-vigário, do qual se 

deriva a palavra “vigarista”. Uma possível origem do termo conto-do-vigário é uma disputa 

por um recurso escasso que se valeu de um ardil para encontrar um vencedor.  

 

Segundo a historiadora Denise Lotufo, tudo começou em Ouro Preto, no 

século 18. Dois padres disputavam uma imagem de Nossa Senhora. Um 

deles, da igreja do Pilar, sugeriu que amarrassem a santa a um burro. A 

direção que ele tomasse selaria o destino da imagem. O bicho foi para Pilar. 

O padre só não contou que o burro era dele. Vem daí a palavra “vigarista”. 

(Aventuras na História, 2011, p.21) 

 

É certo que há várias formas de cometer crimes por meio do induzimento da vítima em 

erro. O caso já mencionado dos cheques como modalidade quantitativamente significativa do 

estelionato é uma forma de fraude que necessita da falta de escrúpulos morais para que 

alguém realize este tipo de crime. Porém, há outras formas mais sofisticadas de golpes que 

exigem maiores habilidades interpessoais que o uso de cheques falsos.  
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Nesse caso, é sempre uma informação que uma parte de um negócio tem que esconde 

da outra parte, que será a vítima. No relato anterior, foi a presumida lisura do procedimento 

adotado para encerar a disputa que torna legítima a aceitação da vítima. A figura pública do 

vigário possuía a notoriedade de agir com boa-fé e honestidade, o que contribuiu ainda mais 

para que o termo se tornasse sinônimo de estelionato e fraude. Desta forma, as condições 

primordiais estão dadas para que uma proposta obtenha previamente alguma simpatia por 

parte da vítima e assim o golpe se realize. Ainda que diversos outros casos não deixem de 

possuir um parentesco com o conto-do-vigário, ele é o mais iconicamente identificado com a 

prática de vigaristas, exatamente porque eles precisam fazer uma proposta contando uma 

história que possa seduzir a vítima de tal forma que a faça agir contrariamente ao que agiria 

em situações análogas, mas sem a apresentação da história ficcional.  

O conto-do-vigário é uma modalidade de crime de fraude que se supõe que seu 

executor possui, consciente ou inconscientemente, um grande conhecimento das emoções 

humanas, pois as propostas irrealistas que o vigarista faz a suas vítimas são verdadeiros 

narcóticos que entorpecem a racionalidade presumivelmente presente na vida comum. O 

vigarista é um negociador que propõe coisas que, para qualquer pessoa que esteja habituada 

ao mundo das propostas comerciais convencionais, soam como algo oriundo de contos-de-

fadas; algo que pessoas sensatas não deveriam acreditar, mas acreditam. O enigma da 

eficiência e da perenidade do conto-do-vigário é algo que precisa ser investigado mais de 

perto. Principalmente porque, como se trata de uma prática humana que possui vários 

elementos de fraude, é possível que ao analisar sua dinâmica se revele algo que aglutine ao 

mesmo tempo vários elementos sociocognitivos propostos nos capítulos anteriores.  

Contrariamente à fraude de cheques, que é o tipo de estelionato predominante, são 

bem mais escassos encontrar os casos judiciais que contenham mais destacadamente o 

vigarista que conta uma história ou faz uma proposta que desencadeia o golpe, principalmente 

porque, embora muitas vezes as pessoas denunciem essas práticas, não é possível iniciar um 

processo judicial porque é muito difícil localizar os vigaristas, que estão sempre mudando o 

endereço onde praticam o golpe, como também, como veremos abaixo, mudam de residência 

para buscar outras freguesias para suas ofertas e promessas. Foram encontrados dois casos 

que contemplam a forma clássica do golpe que promete uma grande soma em dinheiro à 

vítima, mediante uma contraprestação. Ou seja, um desconhecido que aborda as pessoas na 

rua e lhe faz uma proposta irrecusável. Quando se trata do conto-do-vigário, que subitamente 

se deparam com oportunidades extraordinárias, sua característica principal é a súbita 
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possibilidade de ganho fácil ou aparentemente pouco oneroso. Mesmo sendo um evento raro, 

aparentemente, as pessoas devem considerar que é o seu “dia de sorte”, não cogitando a 

possibilidade de “ser bom demais para ser verdade”. É uma pane crítica que ocorre pela 

oportunidade de uma pechincha. Vamos agora analisar o famigerado conto-do-vigário 

ocorrido no séc. XXI. 

 

4.2.1 Caso 4 

 

(...) sustenta que foi vítima de estelionatários que ofereceram R$ 100.000,00 

(cem mil reais) em troca dela sacar um bilhete da loteria premiado, exigindo 

que ela pagasse a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como garantia de 

que não fugiria com o bilhete, vindo ela a efetuar empréstimo bancário, a fim 

de entregar a importância solicitada pelos fraudadores, quando então lhe 

entregaram envelope com o suposto bilhete dentro, vindo a perceber a fraude 

somente depois de abrir o envelope.  

Pontua ter agido sob forte estado emocional, dada a fragilidade de doença 

neurológica que lhe aflige: epilepsia. Questiona o fato do Banco do Brasil ter 

concedido o empréstimo, mesmo quando esta já possui outros três, cujos 

montantes somados ao quarto empréstimo implicarão em dificuldade 

financeira que afetará suas necessidades básicas. Entende haver 

responsabilidade subjetiva do Banco, por culpa. Afirma que tudo leva a crer 

que houve conivência de funcionário do Banco, diante da facilidade na 

concessão do empréstimo, quando já possuía outros três. Aduz que o 

periculum in mora está retratado na necessidade de proteção imediata ao 

patrimônio atacado.  

Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente agravo, no sentido 

de deferir a antecipação de tutela, determinando que a agravada suspenda o 

desconto de qualquer valor e que encaminhe a filmagem para a delegacia 

competente para apurar o ilícito, inclusive se há participação de funcionário 

do Banco e, ao final, seja provido o recurso, tornando definitiva a 

antecipação da tutela requerida. 

Um segundo ponto importante de ser ressaltado é o fato de que o golpe 

sequer foi empreendido nas dependências do Banco do Brasil, posto que a 

própria autora foi clara ao relatar que foi abordada na rua e, por seu livre 

alvedrio, dirigiu-se à instituição bancária em companhia dos estelionatários. 

Contudo, em nenhum momento ingressou na agência com eles, que ficaram 

aguardando-a fora do banco. 

No caso em testilha, portanto, não havia qualquer empecilho para a 

concessão do empréstimo, nem qualquer irregularidade no ato do Banco do 

Brasil em fornecê-lo, razão pela qual não se vislumbra a verossimilhança das 

alegações, afastando, por conseguinte, a pretensão ora perseguida. 

 

O interessante desse caso é que a vítima do conto-do-vigário, provavelmente 

atordoada em ter descoberto ter caído em um golpe, especulou que tal sincronia de ações entre 

os vigaristas e o atendimento do banco seriam etapas complementares do golpe que sofreu, 

como se houvesse uma coordenação entre a ação dos vigaristas na rua, que a abordaram, e o 

funcionário do banco que lhe concedeu o empréstimo. Além disso, e o mais grave, é que 
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como virtualmente um bilhete premiado da loteria compensaria qualquer esforço que fizesse 

para obtê-lo, o novo empréstimo que contraiu não agravaria sua situação fiscal, mas seria sua 

solução. Porém, a iniciativa de buscar mais empréstimo teve o efeito oposto e de maneira 

trágica, pelo fato de não ter podido usufruir minimamente do dinheiro do empréstimo 

conseguido, revelando que a ação causou um dano superior ao que normalmente se espera em 

situações convencionais para pessoas que tomam empréstimos quando já estão profundamente 

endividadas.   

Outro fator importante nesse golpe é o fato da instituição bancária ter uma política de 

disponibilização de crédito, mesmo para pessoas que já estejam comprometidas com outros 

empréstimos, que, neste caso, tal empréstimo tinha como finalidade servir de capital para a 

realização fantástica de um retorno de 900%. Caso tivesse havido uma restrição ao crédito ou 

mesmo o indeferimento completo para clientes nessas condições, é possível que a vítima ou 

não tivesse condições de arcar com a compra do bilhete, ou teria sofrido um dano menor. Em 

razão disso, observa-se que o golpe só foi plenamente bem-sucedido porque a política de 

concessão de empréstimos da instituição bancária efetivamente complementou o ardil do 

vigarista. Isso seria microssocialmente um exemplo de um “efeito perverso” que tais políticas 

de endividamento produzem sem intenção.   

Outra informação que se destaca do relatório é que a vítima alega que estava sob forte 

tensão emocional, o que indica que a irrealidade da oferta de cem mil reais não lhe causou 

estranhamento (a sensação de suspeita), mas provavelmente lhe causou euforia atordoante, já 

que praticamente receberia R$ 90 mil por um mínimo de esforço e praticamente do nada. Isso 

é fundamental para desvendar a natureza profunda de certos contos-do-vigário, que 

normalmente a explicação mais comum diz respeito à cobiça da vítima. Vamos analisar com 

mais detalhes esse golpe. 

A modalidade do golpe tipo bilhete premiado ocorre por meio da simulação de uma 

pessoa humilde que está em posse de um bilhete de loteria emitido por uma instituição 

bancária, a Caixa Econômica Federal. O que imediatamente causa estranheza para quem toma 

conhecimento do sucesso deste tipo de golpe é compreender como é possível a vítima achar 

crível que alguém – por mais simplória que seja – não tenha condições físicas e cognitivas de 

encontrar um endereço onde poderá receber integralmente o valor do suposto prêmio. É como 

se desconsiderasse que qualquer pessoa teria maiores dificuldades de procurar uma agência 

lotérica para reclamar o prêmio. Além disso, e o que é mais impressionante, é que se alguém 

que está em posse de um bilhete de loteria é porque ela previamente o adquiriu em uma casa 
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lotérica, não sendo crível que ela alegue não saber se dirigir à mesma casa lotérica, ou que 

tenha achado no chão ou outra justificativa qualquer. O curioso é que esse bilhete de loteria 

não foi achado ao vento, ou alguém realizou a aposta em um estabelecimento comercial 

destinado a esse serviço, sendo minimamente necessário retornar a esse local. Mas a vítima 

simplesmente não consegue fazer essas inferências.  

A produção quase que espontânea dessas inferências sociocognitivas é o típico 

pressuposto lógico que a mente das pessoas aciona para poder captar a origem de alguma 

prática social. Como é potencialmente impossível que as pessoas, por mais humildes que 

sejam, não tenham jamais frequentado uma fila de banco ou casa lotérica, o golpe do conto-

do-vigário – apesar de sua perenidade – parece ser um enigma. É como se essa interação face 

a face apagasse da mente da vítima a paisagem social circundante; como se todos os 

conhecimentos, intuições e informações esparsas que se colhe durante a experiência social 

não emergissem ao espírito para questionar a credibilidade da proposta da venda do bilhete 

premiado. Como também fosse crível que alguém que muito provavelmente tenha imensa 

necessidade de dinheiro, já que quem faz a oferta é uma pessoa bem pobre, fizesse uma oferta 

tão desvantajosa, conformando-se em trocá-lo por 10% do valor original para si mesmo 

perante um desconhecido, cuja ajuda efetiva é a compra do bilhete que poupa o ofertante de 

ter que achar o endereço do banco ou da casa lotérica.  

A representação mais comum da vítima de um conto-do-vigário dessa natureza é que 

se trata de um malandro querendo se aproveitar de outro. A cobiça seria a força motriz que 

recruta as vítimas predispostas para esse golpe. Se essa hipótese tão comum tem realmente 

algum fundo de verdade, é preciso analisar um pouco mais sua natureza. 

Em geral, o bilhete é oferecido por uma fração de seu valor nominal alegado pelo 

vigarista, havendo já de início uma desproporcionalidade entre o favor prestado e a forma de 

demonstração de gratidão do dono do bilhete. Ou seja, inicialmente a pessoa humilde, muitas 

vezes identificada como “caipira”, pede ajuda a um passante porque teria um problema: não 

sabe como receber o prêmio do bilhete. Como qualquer compromisso, cuja solução se dá por 

meio da visita a uma instituição situada em um endereço qualquer, seria suficiente perguntar 

às pessoas onde seria o local. Mas o caipira, interpretando uma ingenuidade a-social, resolve 

divulgar a informação para um completo estranho de que possui um bilhete premiado em 

mãos (aqui entra o elemento de confiança que o dono do bilhete deposita na vítima).  

Além disso, a questão da equidade é importante para esses casos, porque em situações 

normais ninguém aceitaria uma troca tão desigual (10% para o portador do bilhete e 90% para 
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o comprador do bilhete), sendo, portanto, difícil não concluir que a vítima contribuiu para sua 

própria ruína, uma vez que sua cobiça explica suficientemente a negligência para com outros 

fatores – fatores sociocognitivos – que a faria questionar a justeza e equilíbrio de sua ação. 

São esses móveis emocionais que bloqueiam o senso de realidade das pessoas e tornam os 

golpes tão frequentes. Não é à toa que a vítima alega que estava “sob forte emoção”. Como 

boa parte da experiência humana se dá por meios simbólicos, o contato virtual com uma 

quantia monetária que a imensa população brasileira levaria muitos e muitos anos para obter, 

possui o poder suficiente para gerar o efeito de desligar as estruturas sociocognitivas que lhe 

trariam de volta à realidade.  

Tomando como subsídio as descobertas neurocientíficas, é preciso ter uma 

compreensão dos mecanismos ocultos que fazem um adulto se comportar como um ser 

impulsivo, ao ponto de logo depois se arrepender amargamente das decisões que tomou. Ao 

nível sociológico, todo esse mecanismo interior, nas profundezas do cérebro, serve para 

perceber de que forma os golpistas conseguem explorar as fraquezas humanas.  

 

Percorrendo as três divisões do cérebro, estão os circuitos neurais que 

operam dois tipos de comportamentos voltados para objetivos: (1) busca por 

recompensas e (2) aversão à perda. Esses dois sistemas têm sido objeto de 

estudo da ciência desde Aristóteles e a Grécia Antiga. Até pouco antes do 

final do séc. XX, supunha-se que os sistemas de recompensa e o de aversão à 

perda orientavam nossos organismos para o prazer ou para evitar a dor. Hoje 

os cientistas acreditam que esses sistemas respondem por processos cerebrais 

complexos que envolvem emoções, cognições (pensamentos) e ações. 

Ainda que os dois sistemas sejam amplamente independentes, quando um 

deles é ativado, pode disparar uma desativação recíproca do outro sistema. 

(PETERSON, 2008, p.20) 

 

Segundo essas pesquisas, realmente o sistema crítico das vítimas se apaga e elas são 

embaladas pela percepção dos ganhos imediatos que estão prestes a vivenciar. De certa forma, 

o golpista tira proveito desse desligamento temporário do senso crítico das vítimas, mesmo 

que não saiba como ele realmente funciona, mas é suficiente saber que simplesmente funciona 

por meio da intuição dos elementos sociais e psicológicos envolvidos. A adição aqui dos 

componentes neurocientíficos procura resolver o enigma que assola as delegacias brasileiras e 

das próprias vítimas. Se a vítima não consegue se reconhecer como alguém que se deixou 

levar pela conversa do golpista, há que se considerar que existe uma parte de sua experiência 

que não reage de maneira racional em momentos cruciais – como no momento que caiu no 

golpe. 
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Com isso, é possível afirmar que quando um indivíduo cai em um golpe ao estilo do 

conto-do-vigário aqui referenciado é como se seus processos sociocognitivos aos quais foi 

submetido ao longo da vida fossem momentaneamente desligados. No contexto social onde 

ocorrem os golpes, ou seja, algum desconhecido que surge com uma proposta miraculosa, 

toda a estrutura mental que o habilita a participar dos intercâmbios sociais são suspensos em 

favor de um impulso de momento que faz a vítima regredir cognitivamente a um estado pré-

social, por assim dizer. Se os processos de socialização engendram indivíduos capazes de 

manobrar na maior parte do tempo, o contexto do golpe possui um poder de sedução que anos 

de experiência não são suficientes para impedir sua ação.    

É importante observar que ser vítima de uma mentira sem fins econômicos é diferente 

de ser uma vítima de um golpe. Devido às várias vantagens de que o mentiroso goza 

(afirmatividade da linguagem e padrões afins), ser vítima de uma mentira implica apenas que 

se compartilhe da ilusão da objetividade de linguagem – algo corriqueiro para o indivíduo 

socializado. Mas ser vítima de um golpe como o conto-do-vigário vai além, pois quando se 

deixa cegar por impropriedades lógicas que estão estampadas na fala do golpista não se trata 

de simplesmente se deixar levar pela precariedade da linguagem, pois mesmo quando ela dá 

pistas e indícios sociocognitivos relevantes – através de deduções lógicas pouco complicadas 

de se fazer – não se presta atenção a elas. No golpe do pacote
46

 e afins que exigem uma 

caução da vítima, isso fica ainda mais claro.  

Há um dado empírico que aponta para a produção de uma negligência ativa ou 

passiva: só se presta atenção à recompensa certa, o que a vítima da mentira deseja avidamente 

obter. As defesas sociocognitivas do indivíduo baixam sua guarda como uma demonstração 

de que para alguns casos a natureza egoísta ou antissocial da vítima do golpe compromete até 

mesmo a capacidade de seu sucesso pessoal, por não levar em conta outros critérios para se 

detectar a implausibilidade do golpe e mesmo a justeza e equidade de sua barganha
47

. 

                                                           
46 Golpe que consiste em o vigarista oferecer uma recompensa em razão de a vítima ter supostamente lhe 

recuperado um pacote valioso, contendo muito dinheiro. O golpe acontece quando o vigarista diz à vítima que 

ela deve ir a uma determinada rua ou beco para receber sua recompensa da empresa onde trabalharia, mas que 

para isso ela deve deixar sua bolsa com o vigarista por alguma razão de “segurança”, que por mais estranha que 

seja, acaba fazendo suas vítimas, que têm suas bolsas roubadas. 

 
47

Nota-se também que os adjetivos para qualificar os golpes são fantástico, extraordinário, incrível etc. Isto que 

dizer que se trata de ofertas “extracotidianas”, o que significa dizer que não se deve contar com tais ofertas para 

se resolver problemas pessoas habituais. Porém o conto-do-vigário revela que quando o extraordinário se 

materializa em uma proposta empírica ele tem o poder efetivo de levar a vítima a um mundo de sonhos num 

estalar de dedos. O fascínio que tais ofertas exercem faz perder também a própria capacidade do indivíduo 
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Assim, a força do golpe também se revela quando se mobiliza as inferências 

heurísticas da teoria da mente para estudar o caso, pois é como se a vítima tivesse perdido 

todos os recursos sociocognitivos que possibilitaria ler o seu interlocutor em seu contexto 

orgânico. Então, se a convencional teoria da cobiça explica o golpe do conto-do-vigário, ela 

deve receber um corolário que indica que é por meio da cobiça que o vigarista consegue 

desligar os mecanismos sociocognitivos que poderiam impedir o sucesso do golpe. É como 

furtar uma loja tomando o cuidado de antes desligar os alarmes e câmeras de segurança.  

Ainda sobre o desequilíbrio econômico e moral inerente ao negócio proposto no 

conto-do-vigário, se um parente de alguém que está prestes a ser vítima do golpe estivesse 

hipoteticamente do outro lado da negociação do bilhete, vendendo o bilhete, muito 

dificilmente a venda por 10% do valor nominal do bilhete seria um negócio aceitável, sob o 

ponto de vítima iminente do golpe. Ou seja, esses golpes revelam que a teoria da mente 

funciona mais ao nível seletivo e não de modo sistemático: se uma oferta bastante vantajosa 

consegue anular o senso de ceticismo, equidade etc., tomando a oferta como sendo verídica, 

então aquelas habilidades que dotam o indivíduo de condições para o convívio social são 

relaxadas em alguns situações, tornando a pessoa vulnerável ao uso das armas sociocognitivas 

deflagradas pelos vigaristas e mentirosos em geral. Além disso, é de certa forma 

impressionante que os vigaristas saibam ou intuam que mesmo com tantos fatores que 

poderiam inviabilizar o golpe, ele seria bem-sucedido mesmo assim. Ou seja, o senso comum 

entende que a cobiça é condição suficiente para a concretização desse tipo de golpe, para 

certos tipos de vítimas (tal golpe não funciona tão facilmente em um policial ou uma pessoa 

mais bem informada sobre a natureza do conto-do-vigário).  

Todo golpe tem suas variações. Neste caso, nota-se que a vítima não declara se 

realmente ficaria com a quantia do bilhete premiado. Porém, ainda mais irrealista do que o 

golpe promete economicamente à vítima, seria esta fazer um empréstimo de R$ 10.000.00 

apenas para fazer um favor ao dono do bilhete, sacando o prêmio. Então, a vítima tinha a 

expectativa de realmente ficar com todo, ou grande parte do prêmio do bilhete, depois que o 

tivesse recebido. Outro dado que vai além dos fatores já apontados, que se destaca nesse caso, 

que ajuda a reforçar a falência do senso crítico da vítima, é a desconfiança que os vigaristas 

estrategicamente nutriam sobre a vítima, pois ela seria capaz de fugir, adicionando ainda mais 

                                                                                                                                                                                     
perceber que o simples uso consequente de tais adjetivos num contexto onde não há garantias seria um negócio 

de risco, pois algo extraordinário, por definição, não seria algo que acontecesse. 
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um elemento social que é a conquista da confiança alheia, o que reforça o ímpeto da vítima 

em recorrer ao empréstimo bancário, para assim ser acreditada que não tomará o bilhete para 

si.  

É real a dependência que as pessoas sentem da necessidade da confirmação e chancela 

de outras pessoas para suas percepções e julgamentos; isso é algo onipresente. É um fato 

humano pedir a opinião de outras pessoas sobre as escolhas que intentam fazer. É como se as 

pessoas precisassem de apoio cognitivo e psicológico para assumir integralmente as escolhas 

feitas, o que é indicativo também de que as pessoas querem estar minimamente em sintonia 

com o que os outros pensam sobre um dado assunto. A chancela social previne também que as 

pessoas se comportem de maneira exageradamente destoante do seu meio, dada a necessidade 

humana de ser aceito pelo grupo de referência, constituindo-se um grande temor subjetivo. 

Consoante a tais necessidades psicossociais, quando se está na iminência de praticar uma ação 

importante, quanto mais suporte moral se tiver para se decidir em uma certa direção, maior 

será a segurança íntima de que a proposta é legítima e veraz.  

Não é por acaso que o vigarista do conto do bilhete premiado não age sozinho, 

havendo sempre comparsas que podem se apresentar de duas formas principais: ou como um 

transeunte que simplesmente aparece para confirmar a veracidade do bilhete, ou um 

transeunte diplomado com curso superior, que assim receberá maior credibilidade, pois seu 

nível elevado de instrução formal lhe confere socialmente a representação de alguém capaz de 

entender assuntos que exigem algum grau de complexidade intelectual. No caso do bilhete, 

não seria necessário tanta capacidade cognitiva, pois a identificação do bilhete premiado e o 

procedimento para o recebimento do prêmio se tratariam de procedimentos simples. Porém, 

pessoas com nível superior ou trajando ternos recebem automaticamente uma atenção 

especial, devido à carga simbólica que tais títulos e indumentárias representam, e poderiam, 

hipoteticamente, tirar dúvidas a respeito de bilhetes premiados de loteria. Desta forma, além 

do apagamento dos componentes sociocognitivos da vítima, há ainda o reforço moral de uma 

pessoa instruída que confirma toda a história contada pela pessoa humilde. Uma mente 

fragilizada pela cobiça e que obtém a confirmação de que o bilhete é real acaba por dissipar 

quaisquer resistências internas que ainda possam existir.  

 

Títulos são, ao mesmo tempo, os símbolos de autoridade mais difíceis e mais 

fáceis de serem adquiridos. Para ganhar um título normalmente são 

necessários anos de trabalho e conquistas, porém, é possível que alguém que 

não faz todo esse esforço adote o simples rótulo e receba um tipo de 
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deferência automática. (...) atores de comerciais de televisão e vigaristas 

fazem isso com sucesso o tempo todo. (CIALDINI, 2006, p.218) 

 

Assim, há vários fatores sociocognitivos que atuam conjuntamente para maior 

probabilidade de sucesso do golpe, sendo o conto-do-vigário a modalidade paradigmática do 

induzimento a erro por meio de ardis diversos. Além dos elementos performativos e indutores 

de veracidade, que seriam a base de como a linguagem possibilita ser uma ação social, 

recapitulando os demais elementos mobilizados pelo conto-do-vigário mencionado, têm-se: 

 Somas vultosas como forte elemento motivador. 

 Representação social do caipira. 

 Teste de confiança através do pagamento de uma fração do valor do bilhete.  

 Apoio social por parte de uma autoridade ou alguém que possa confirmar a 

história.  

Tais elementos acabam por minar a resistência daquelas pessoas que nunca ouviram 

falar do conto-do-vigário na modalidade bilhete premiado e que estariam suscetíveis aos 

efeitos das armas sociocognitivas dos vigaristas. Esse bloqueio cognitivo é tão forte que 

consegue fazer a vítima temporariamente esquecer ou desaprender fundamentalmente que 

qualquer pessoa, por mais simples que seja, e principalmente tão bem motivada pela grande 

soma que lhe espera, encontraria o local para receber a totalidade do prêmio. A vantagem do 

vigarista – ou mesmo a possibilidade de existir a vigarice – se deve a esse estado hipnótico 

que nada questiona e que tudo absorve, como se fosse uma esponja mental. 

 

Porque se o conto do vigário que oferece vantagens ilusórias é tão 

proximamente aparentado do sonho, ele também, à sua maneira, acena 

simbolicamente com a possibilidade de realização de alguma fantasia 

intimamente cultivada por quem se deixa prender por suas malhas. O 

fundamental, nesse caso, é que o enredo do golpe seja compatível com um 

anseio que já se faz presente no espírito do indivíduo a ser enganado; trata-se 

de saber sintonizar aquilo que não é mais apenas uma genérica disposição, 

mas uma autêntica e bem determinada predisposição. (DIAS JÚNIOR, 2010, 

p.261) 

 

É como se, para que alguém caia em tais contos, sonho e realidade se misturassem e a 

capacidade de discernimento fosse apenas um detalhe que se guarda para outras ocasiões 

mundanas. Talvez as pessoas que creem na veracidade das propostas que pessoas 

desconhecidas lhes fazem na rua ou mesmo pela internet imaginem que o mundo é preenchido 

de infinitas possibilidades, que estão esperando para ser encontradas por pessoas certas, na 

hora certa, e que é então chegado o momento delas. Nas situações nas quais o desejo de 
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acreditar no que se ouve é intenso, o enunciado ouvido é como um teste de Rorschach: se 

ouve o que se quer ouvir ou o que se está predisposto a ver, ignorando todos os outros sinais 

adjacentes que poderiam denunciar a intenção fraudulenta do seu interlocutor. 

Se a emotividade que a vítima é induzida a ter pelo vigarista possui algum efeito 

concreto, relevante para o entendimento do sucesso de certos golpes, pode ser o de fazer as 

vítimas se tornarem menos racionais e mais impulsivas (adiante veremos um pouco mais 

sobre isso em um caso). Isso quer dizer que as emoções que são concomitantes aos golpes 

podem ser de duas naturezas principais: egoístas e altruístas. Se o egoísmo faz vê o lucro 

palpável, o altruísmo pode promover a justificativa moral para que a vítima se sinta bem 

consigo mesma ao ter concordado em receber a oferta generosa. Ou seja, são emoções 

complementares para que haja o desligamento da varredura sociocognitiva que poderia ser 

feita da proposta e que esses tipos de golpe têm como fundamento manipular o bom senso das 

vítimas através de suas emoções. 

 Complementando essa discussão sobre o conto do bilhete premiado, vejamos um caso 

que ilustra como o golpe sempre recebe aprimoramentos para aumentar ainda mais suas 

chances de engabelar as possíveis vítimas.  

 

 

4.2.2 Caso 5 

 

(...) a senhora M.S.A. relatou, em Juízo (...), que no momento em que E. A. 

lhe apresentou um bilhete de loteria dito premiado, a sua comparsa R. 

aproximou-se e ligou para um suposto funcionário da Caixa Econômica 

Federal, na intenção de confirmar o prêmio e, assim, ludibriar a vítima. A 

ofendida disse, inclusive, ter falado, por duas vezes, com tal homem, que se 

passou por gerente do banco, confirmando os números do sorteio e a 

contemplação do bilhete portado por E. A finalidade do grupo era a 

implementação de estelionatos diversos e, para tanto, saíram de Rio 

Claro/SP com destino a esta Capital e a outros locais, para a consecução do 

intento comum, no qual se procedeu a uma preestabelecida divisão de 

tarefas, pela qual as mulheres E.e R. constituíam a comissão de frente, as 

executoras materiais do núcleo do tipo penal do art. 171 do Código Penal, 

enquanto os homens davam todo o suporte necessário à realização da 

atividade central. (...) As interceptações telefônicas demonstraram, de forma 

indubitável, que os quatro compunham uma associação permanente para 

perpetrar o mesmo tipo de golpe, inclusive o do bilhete premiado. Pouco 

tempo depois do engodo que vitimou a Sra. M. G., nesta cidade, o número 

do celular utilizado pela ré, fornecido à autoridade policial pela própria 

vítima, passou a ser monitorado pela polícia, que constatou que a sua 

usuária, uma mulher não identificada, conversava com um interlocutor a 

quem chamava de 'J.', prenome do réu J.B.S., que é companheiro de R., 

sobre os golpes do 'bilhete premiado' que realizariam aqui na região 

Nordeste, do mesmo modo como procedido em Natal, como se observa do 
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auto circunstanciado, datado de 17/01/2011, onde Jonas se passaria pelo 

funcionário da Caixa Econômica Federal.Várias outras gravações denotam 

que Jonas e Emílio se revezavam nesse papel, via telefone, pois que um 

passava o telefone para o outro, fingindo que estava havendo uma mudança 

de setor para que o responsável pelas loterias prestasse as informações 

solicitadas, inexistindo dúvidas de que, de fato, integravam a quadrilha (...)” 

 

Além do visível concurso de pessoas com o fim de arquitetar e executar o golpe do 

bilhete premiado, os integrantes da quadrilha se deslocam pelo país para explorar novos locais 

que possam agir, sem serem reconhecidos por suas vítimas anteriores, pois quando agem em 

dada localidade aumentam as chances de serem pegos em flagrante delito, o que induz a 

pensar que os vigaristas precisam sempre agir de modo itinerante. O golpe sempre possui 

algumas variações, que, neste caso, há dois elementos que se destacam: o primeiro é que em 

vez de uma pessoa de meia idade ou idosa, do sexo masculino, aqui se encontram mulheres 

praticando o golpe face a face, indicando que não se trata mais de um golpe exclusivamente 

masculino. O segundo incremento ao conto do bilhete premiado foi o uso do personagem de 

um gerente do banco que teria o poder de dar uma informação “oficial” sobre a veracidade do 

prêmio do bilhete. Sempre é útil ter uma confirmação de alguém que se julga não pertencer à 

cena, como já foi dito. O golpe funciona porque se uma pessoa humilde diz o que ela declara 

– ter a posse do bilhete premiado – é confirmado não mais por um transeunte ou um 

diplomado, mas por pessoas que trabalham diretamente com assuntos lotéricos, trata-se de um 

“especialista”, alguém que não possui uma autoridade abstrata sobre o tema, mas uma 

autoridade profissional específica sobre prêmios lotéricos. Desta forma, o especialista possui 

um poder distintivo de “tornar mais concreta” a proposta oferecida pela vigarista.  

Se o poder de confirmação de um especialista é derivado do poder social investido por 

fazer parte de uma certa instituição, conclui-se que esse poder, suposto pela vítima, acaba por 

restringir o sopro de ceticismo que ainda poderia restar na vítima. Não havendo a rejeição 

inicial e peremptória da oferta como fosse uma tentativa de golpe, é possível que a vítima 

tenha considerado a possibilidade da proposta ser real, mas que tenha certas dúvidas se a 

portadora do bilhete realmente sabe que o bilhete em suas mãos é premiado (a portadora do 

bilhete poderia ter se enganado). Com o especialista da própria instituição pagadora do 

prêmio confirmando toda a história a dúvida cessa ou arrefece e pode ser dado início à 

próxima etapa do golpe.  

Além disso, percebe-se o bloqueio sociocognitivo da vítima que não chega a concluir 

que se a portadora do bilhete possui mesmo o contato com um funcionário do banco 

responsável pelo pagamento, qual seria a dificuldade de ela mesma receber o montante 
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prometido? Em vez disso decide compartilhar grande parte desse valor com uma completa 

estranha. Nota-se mais uma vez que os mesmos padrões se repetem, havendo sempre 

inferências sócio-lógicas que não são feitas pela vítima, e que devido ao poder imperativo do 

golpe, a vontade de acreditar que seja verdade é superior ao ceticismo saudável que hesitaria 

em validar a autenticidade de propostas que soam como uma simples doação de um estranho 

que não é um milionário fazendo caridade a instituições que cuidam de necessitados.    

Para alguns autores, o conto-do-vigário seria algo prioritariamente dependente do 

elemento “confiança” que o vigarista está depositando na vítima que assim aquiesceria em 

pagar pela oferta, para assim provar que se é digno de confiança. É como se o vigarista 

dissesse sub-repticiamente: “Tenho um proposta para você, mas preciso saber se você é digno 

de minha confiança, pois é uma oferta generosa”. É certo que o elemento confiança faz parte 

das negociações feitas pelos vigaristas. E é certo também que a confiança permeia as relações 

sociais, mas isso não quer dizer que ela será a força predominante em todos os casos de 

embustes conhecidos ou classificados como contos-do-vigário. Nos exemplos em tela, a 

confiança ajudou para a concretização do golpe, mas diferentemente do conto do bilhete 

premiado, há algo a mais que revela sua especificidade: seria muita má-vontade recusar uma 

ajuda tão simples – e um pouco lucrativa para com alguém. Mas antes de qualquer 

consideração sobre isso, vejamos o exemplo a partir do qual a confiança se torna o elemento-

chave: 

 

Zak lembrou-se de ter encontrado um homem que saía do banheiro com um 

colar de pérolas: 

– Achei-o no chão do banheiro – disse o sujeito. – Puxa, parece bom. Quem 

será que perdeu? 

Nesse instante o telefone tocou e um outro homem perguntou se alguém 

tinha achado um colar de pérolas. Ele acabara de comprá-lo para seu 

aniversário de casamento. Ofereceu uma recompensa de duzentos dólares 

pela devolução do colar. Feliz de ajudar, Zak disse ao homem que um cliente 

acabara de achar a joia. 

– Está bem, estarei aí em trinta minutos – disse o homem. 

Zak lhe deu seu endereço do posto de gasolina e o homem lhe forneceu seu 

número de telefone. 

Mas nem tudo estava bem. O homem que havia encontrado o colar disse que 

estava atrasado para uma entrevista de emprego e não poderia esperar a 

chegada do outro. Que fazer? 

– Hmm, que tal se eu lhe entregar o colar e nós dividirmos a recompensa? 

Zak sentiu o “cobiçômetro” disparar em sua cabeça, reprimindo qualquer 

pensamento racional. 

– É – disse –, você deixa o colar guardado comigo e eu lhe dou cem dólares. 

(...)  

O Resto é previsível.  (MACKNIK, 2011, p.234) 
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Esse golpe possui características sutis, mas qualitativamente diferentes do conto do 

bilhete premiado. De fato, é possível observar que a cobiça e a confiança foram os fatores 

principais que impulsionam o desenrolar do golpe. Além disso, apesar da recompensa 

generosa, duzentos dólares, este golpe possui mais características verossímeis que o conto do 

bilhete premiado, pois não há o elemento do portador do bilhete de loteria ingênuo que não 

sabe chegar ao banco para receber seu prêmio, com a possibilidade da vítima fazer todas as 

inferências já discutidas.  

É qualitativamente diferente se recusar a entregar o valor de 10% de um prêmio de 

bilhete de loteria, pois, abandonando a ótica do malandro que veria aí uma excelente 

oportunidade, seria um favor injusto pelo radical desequilíbrio do acordo. Algo bem diferente 

de fazer um favor a alguém lucrando 50% de um valor infinitamente menor do que o prêmio 

de uma loteria. Alguém que presta este favor não se sentirá, pelo menos a priori, 

envergonhado por ter enganado alguém ingênuo, que não sabe encontrar nem mesmo o 

caminho de um banco extremamente conhecido e onipresente no Brasil inteiro. Desta forma, 

há contos que seu nível de sofisticação não precisa se basear na cobiça exagerada de suas 

vítimas, utilizando outros mecanismos sociocognitivos bem mais sutis e menos óbvios, e por 

isso mesmo mais eficientes para pessoas mais céticas ou pelo menos que se supõe que não 

sejam tão ingênuas.  

Nesse golpe do pato entra em ação a figura do cúmplice por meio do telefone. A 

recusa em ajudar significa que nenhum dos dois receberá valor. No caso do bilhete premiado, 

caso a pessoa se recuse a participar do compartilhamento da recompensa, o mais provável é 

que a pessoa lamente profundamente uma grande oportunidade perdida, como se fosse a 

maior oportunidade de sua vida – o verdadeiro arroubo de sorte, pois o dono do bilhete em 

algum momento fatalmente venderá para alguém interessado no negócio ou ele mesmo 

encontrará, mesmo que acidentalmente, o caminho do banco.   

Vejamos agora propriamente o argumento da confiança, que procura ajudar a entender 

como o golpe se torna bem-sucedido:  

 

A chave de um conto-do-vigário, diz Zak, não está no fato de você confiar 

no golpista, mas em ele demonstrar que confia em você. Os golpistas 

exercem sua atividade fingindo ser frágeis ou necessitados de ajuda, 

parecendo vulneráveis, por causa da oxitocina e de seu efeito em outras 

partes do cérebro, nós nos sentimos bem ao ajudar outras pessoas. A frase 

“Preciso de ajuda” é um estímulo poderoso. Quanto ao golpe do pato, a 

primeira fisgada foi o desejo de Zak de ajudar o pobre sujeito a levar aquele 
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presente para a esposa. A segunda foi o homem que queria devolver o colar, 

mas estava atrasado para uma entrevista. Que bom se Zak pudesse ajudá-lo a 

conseguir esse emprego! A oxitocina do organismo de Zak entrou em alta 

atividade, instando-o a retribuir a confiança que lhe fora demonstrada e a 

ajudar essas pessoas. Só então a cobiça entrou em jogo. “Puxa, pensou Zak, 

“posso ajudar esses dois homens deixar uma esposa feliz e ainda sair com 

cem paus – grande negócio!” Sim, bastava suspender toda a desconfiança e 

entregar o dinheiro. É comum os golpistas trabalharem melhor quando um 

cúmplice se faz passar por um espectador inocente que “só quer ajudar”, 

segundo Zak. Afinal, somos criaturas sociais e costumamos fazer o que os 

outros acham que devemos fazer. (MACKNIK, 2011, p.235) 

 

 É preciso fazer algumas considerações sobre esse argumento. Caso a vítima não 

tivesse conhecimento prévio dessa modalidade de golpe, teria bem menos condições de se 

proteger de tal oferta, porque, apesar de extraordinária, a oferta ainda assim é minimamente 

plausível, sendo válido dizer que, além da cobiça, a confiança teve um peso significativo no 

sucesso desse golpe. Isso quer dizer que, a depender do golpe, alguns elementos mobilizados 

e encadeados pelos vigaristas terão maior ou menor peso, e que todos eles têm como função 

impedir que a vítima vislumbre as falhas lógicas dos golpes.  

 Há casos que embora a cobiça seja a isca, o que promove o sucesso do golpe é algo 

mais sutil: uma composição de elementos e princípios sociais de reciprocidade e deferência e 

uma dose de cobiça. É certo que em todos os casos que envolvem o pagamento de caução, 

existe a “ajuda” que a vítima estaria oferecendo ao vigarista para que ele resolvesse um 

problema pontual – a entrega do pacote etc. Portanto, a modalidade conto-do-vigário não é 

um bloco unitário com o qual todas as vítimas contribuíram para serem enganadas da mesma 

forma. Alguns sofrem o efeito de desligamento sociocognitivo promovido pela cobiça e 

outros se tornam vítimas em razão da manipulação de elementos sociocognitivos incrustados 

nas relações sociais que são manipulados pelos vigaristas de outras maneiras. Em muitos 

casos, as pessoas só são “induzidas ao erro” porque a oportunidade oferecida parece ser 

vantajosa, e, adicionalmente, se atribui a culpa à vítima, por ter sido gananciosa, pelo fato de 

primeiramente tentar tirar proveito do vigarista. Mas há casos nos quais não é isso que move 

as vítimas a participar de seu próprio logro financeiro.  

Em alguns casos, quando o golpista aparenta ser alguém humilde ou idoso (o que é a 

regra), é possível que a vítima queira prioritariamente ajudar o golpista, como me 

confidenciou uma vítima de um velhinho, que se dizia estrangeiro, precisando de dinheiro, 

com sotaque espanhol provavelmente forjado, que vendia um aparelho que permitiria ter 

acesso a TV a cabo, simplesmente plugando o aparelho na tomada de energia elétrica e 

conectando a entrada de antena no televisor. A vítima alega ter secundarizado o desejo de 
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adquirir o aparelho; que sentiu mais desejo de ajudar o velhinho, pois mesmo estando em 

posse do aparelho nem teve coragem de testá-lo devido à sua aparência suspeita.  

Ainda segundo a vítima, especialmente ela não poderia ter caído nesse golpe, pois à 

época trabalhava numa empresa de tecnologia eletrônica de ponta, tendo contato diário com 

equipamentos sofisticados e que por isso mesmo não poderia ser enganada por um dispositivo 

tão grosseiro. No entanto, seu senso de desconfiança foi desligado sobre a possibilidade de tal 

aparelho ser real e tão barato, ao mesmo tempo em que estaria oferecendo ajuda a uma pessoa 

necessitada. Há, nos vários golpes, componentes emocionais empurrando as vítimas ao 

prejuízo financeiro. Nesse caso mencionado, tão logo a transação foi concluída, seu senso 

crítico veio à tona, observando que tal tipo de aparelho se tratava de um logro grosseiro. 

Isso também indica que durante a dinâmica do golpe, a rapidez e sucessões de falas 

que se é bombardeado e induzido a não desconfiar da proposta, ocorrendo um certo nível de 

distração que impede de se julgar apropriadamente o que está se passando. Apenas quando o 

golpista some de vista é que a vítima retorna gradualmente ao seu senso crítico. 

Para se verificar que os contos-do-vigário não são apenas um espertalhão tentando 

enganar outro, no Brasil há os casos de vigaristas disfarçados de agentes do Estado que 

abordam principalmente comerciantes a fim de extorqui-lhes dinheiro, por suposta existência 

de irregularidades no seu estabelecimento.   

 

O Conto do Policial funcionava, sobretudo, porque evocava fantasmas de 

antiga existência dentro da vida brasileira, assustadoras imagens de relações 

sociais historicamente marcadas por um grotesco autoritarismo. A elas 

estava associada uma frase que bem poderia servi-lhe de divisa, e que se 

apresentava na forma de uma interrogação famosa – você sabe com quem 

está falando? A resposta estava implícita na própria formulação da questão. 

Quem a ouvia devia reconhecer que estava falando com um superior, um 

poderoso, um maioral, cuja autoridade não podia ser desafiada e a quem 

convinha obedecer de maneira imediata e incondicional. (DIAS JÚNIOR, 

2010, p.220) 

 

Não há o que se falar de cobiça ou algo do gênero quando de trata de crimes de 

extorsão: a recusa em pagar o que é pedido pelo vigarista implica em provável violência e 

represálias por parte de agentes que virtualmente possuem os meios necessários para retaliar a 

resistência ao pagamento da extorsão. Se o golpe é eficaz, isso quer dizer que os brasileiros 

que compartilham, lato sensu, uma cultura em comum teriam expectativas sociais próximas, 

no que se refere à possibilidade de agentes do Estado usarem o cargo público e suas 

prerrogativas como forma de intimidação para a obtenção de vantagem pessoal. Em muitos 

casos, mesmo que não haja nada errado com o estabelecimento, já é conhecido no imaginário 
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social a possibilidade de se “plantar” alguma prova para assim punir o não pagamento do que 

exigido. O fantasma do autoritarismo brasileiro, no qual os hierarquicamente superiores se 

sentem acima dos meros mortais (observação válida para muitos contextos brasileiros), é sinal 

de que a manipulação por parte de vigaristas que se travestem de agentes do Estado está 

baseada em elementos culturais empíricos, pois, do contrário, esse mimetismo social não teria 

efeito algum, ou seria um caso excepcional.  

Dessa forma, os personagens que os vigaristas podem se travestir podem ser também 

oriundos de uma representação social mais profunda na sociedade, o que identifica certas 

práticas que revelam que o conceito de patrimonialismo brasileiro proposto por Sérgio 

Buarque de Hollanda e outros autores não é apenas um conceito acadêmico, mas uma 

representação que circula na sociedade e que pode ser ardilosamente usada para a prática de 

golpes. O espírito do patrimonialismo – tomar a coisa pública como se fosse sua própria – 

alimenta o autoritarismo dos agentes do Estado, na medida em que inexistindo o cultivo de 

práticas que tomam como objetivo a realização de ações que visem o bem coletivo, o agente 

do Estado poderá usar o cargo público para promover seus interesses pessoais, cuja extorsão 

praticada por vigaristas é sua expressão radical. Embora os cidadãos brasileiros não formulem 

entendimentos filosóficos sobre o bem comum, eles sabem muito bem o efeito do assédio de 

pessoas querendo praticar extorsão, sendo, portanto, personagens brasileiros que podem ser 

considerados verdadeiros arquétipos culturais. E como elementos sociocognitivos, podem ser 

usados como armas para praticar golpes. 

Dias Júnior cita um caso que exemplifica o caso de alguém que se comporta de certa 

forma diferencial quando por não se ter uma representação social que se tema a extorsão por 

agentes do Estado. 

 

Houve pelo menos um caso em que o comerciante assediado conseguiu 

resistir bravamente aos repetidos avanços dos vigaristas, levando-os quase 

ao desespero. O episódio é tão notável que vale a pena relatar: em especial 

porque a atitude do comerciante em questão – um japonês vindo de Mie e 

que tinha se estabelecido como vendedor de carvão em São Paulo – não 

resultava da desconfiança de que aqueles que o perseguiam fossem golpistas, 

mas da simples convicção de que nada fizera de errado, e que, portanto, nada 

devia. (DIAS JÚNIOR, 2010, p.236) 

 

Se uma grande parte dos golpes está ancorada em representações sociais – que é a 

forma como as pessoas estão acostumadas a ouvir e a vivenciar o ambiente cultural ao seu 

redor – as práticas institucionais de um Estado burocrático que importuna seus cidadãos com 

regras muitas vezes minuciosamente excessivas, não é de se admirar que o golpe dos falsos 
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fiscais seja tão fácil de compreender. Também releva que a cultura do “jeitinho”, uma forma 

de despistar o cumprimento de leis por meio de suborno a agentes públicos, seja algo de que 

todo brasileiro pelo menos já ouviu falar. O caso do imigrante japonês é uma exceção que 

confirma a regra: desconhecendo a natureza invasiva dos agentes do Estado, comportou-se 

como alguém que nunca conseguia localizar um problema e nem o ensejo para resolver seu 

problema de uma maneira informal. Por não compartilhar dos mesmos referenciais culturais 

de um brasileiro nato não lhe ocorreu que seria melhor pagar o suborno e esquecer o 

problema. A sua resistência irredutível é marca de que se as representações sociais não forem 

compartilhadas o golpe simplesmente míngua.  

Portanto, os contos-do-vigário são conhecidos como uma noção de que seria uma 

tentativa de engano recíproco entre o vigarista e a vítima. Não se nega que esse juízo valha 

para muitos casos. Porém, o mais importante é ressaltar que em todas as suas modalidades a 

batalha que o vigarista trava para abiscoitar dinheiro de suas vítimas ocorre na mente dessas 

últimas, o que envolve posturas morais, conexões emocionais, expectativas, conhecimentos e 

práticas previamente assentadas em meio às dinâmicas sociais.   

Como o reconhecimento formal da existência de crimes é uma prerrogativa do Estado, 

há práticas que se poderia inicialmente classificar como estelionato, mas que resiste a tal 

classificação devido à agressão que a defesa da suposta vítima causaria ao Estado. 

Imaginemos o antigo golpe chamado de “conto da guitarra”, que consiste em alguém comprar 

uma máquina de fazer dinheiro de um golpista, mas a máquina de fazer dinheiro 

simplesmente não funciona. Seria impossível a condenação de tal golpista, a partir do 

pressuposto de que ele teria cometido um crime contra uma vítima, pois, neste caso, está em 

franca oposição ao Estado, pois é exclusividade da Casa da Moeda de seu país a produção da 

moeda oficial que circula na sociedade. Defender uma vítima de um golpe desta natureza seria 

o equivalente a legitimar uma prática criminosa, um paradoxo jurídico.   

Sobre esse tipo de golpe, um juiz já declarou que: 

 

(...) na espécime, o patrimônio, invertido em fim ilícito, deixou de ser 

protegido juridicamente. Não é possível conceber-se tal lei tutelando um 

patrimônio empregado para fim criminoso. Se a pessoa enganada entregou 

dinheiro em troca de uma suposta máquina de fazer dinheiro falso, não há 

como punir o fraudador, pois, de outro modo, estaria a justiça proclamando 

que a este deveria ser entregue uma autêntica máquina de fabricar falso 

numerário!... Nunca deparei com argumento suficiente para me convencer 

do desacerto do meu ponto de vista, no sentido de inexistência do estelionato 

quando se apresenta a torpeza bilateral. (DIAS JÚNIOR, 2010, p.258) 
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Dessa forma, para realizar plenamente o entendimento comum sobre o conto-do-

vigário, que afirma que a vítima é tão culpada quando o golpista, é preciso que o golpista 

proponha algum negócio que atente contra a exclusividade do Estado ou mesmo ofertas de 

produtos ou serviços explicitamente ilegais. Talvez na tese da torpeza bilateral se encontre a 

situação-limite dos crimes de fraude. Seria a condição totalmente antijurídica do ato 

criminoso que realiza, de fato, a tese do senso comum sobre a malícia da vítima do conto-do-

vigário.  

Dito isso, apesar de ser possível encontrar elementos que indicam o nexo causal entre 

o comportamento da vítima de um conto-do-vigário e sua ruína financeira, isso não livra o 

vigarista de responsabilidade no âmbito judicial, mesmo supondo a irrealidade da proposta 

feita pelo vigarista. A atitude da vítima de pagar um valor qualquer para obter o bilhete 

premiado de loteria ou de participar de uma pirâmide financeira, apesar de soarem 

mesquinhas ou pouco inteligentes, não são ilegais. O desejo de subitamente se conseguir um 

aumento de renda em um mundo de recursos escassos é algo que compreensivelmente ocorre 

ao indivíduo. Há um certo pensamento mágico que fazem as pessoas alimentarem uma ânsia 

de repente tirarem a sorte grande, como se fosse uma providência sobrenatural. Então, tal tipo 

de júbilo diante de um prêmio, despertando as possibilidades de emprego de tais valores é 

algo que as pessoas comumente fazem diante de um súbito aumento de renda. Como exemplo 

emblemático, imaginemos alguém que, trabalhando formalmente, recebe o comunicado de 

que ganhou um aumento de salário. É natural que a renda extra lhe estimule a imaginação 

sobre as possibilidades de consumo. Semelhante ao que uma das vítimas experimentou 

quando ouviu sobre a “recompensa”. Ou seja, não há algo malicioso quando se recebe uma 

oferta – mesmo que extravagante – pois se pensarmos que o fundamento de tal “colaboração” 

é, na verdade, o funcionamento ordinário da mente, continuamente produz cenários pessoais 

mais favoráveis. Nota-se também que a capacidade de fazer associações a partir do que se 

ouve é algo que se espera que aconteça ao indivíduo saudável. 

Não há, portanto, algo estranho ao que acontece no mundo social, tendo em vista que 

os recursos materiais são escassos e a aparição de um valor extra não é algo que se possa 

deixar de interferir na dinâmica habitual das pessoas. A mente divaga. O que se mostra o 

maior empecilho para os iniciantes de práticas meditativas – a dificuldade da mente se 

aquietar – também é válido para quem se vê diante da possibilidade de gastar uma quantia que 

surja de repente: é bastante difícil se evitar que a imaginação se infle e produza suas fantasias. 

Percebendo isso, e recondicionando o entendimento comum sobre a participação da vítima no 
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golpe, o que de fato seria um partícipe do golpe é a imaginação sem freios que é parte da 

condição humana. Deste modo, torna-se mais compreensível que as pessoas, após caírem em 

um golpe, se sintam ingênuas e tolas com todo o ocorrido.  

 

 

4.3 OBSERVAÇÕES SOBRE O SENTIMENTO DE VERGONHA DAS VÍTIMAS DE 

GOLPES  

 

 

Geralmente, muitas vítimas de vigaristas se sentem extremamente envergonhadas por 

terem caído em golpes. Não se trata de qualquer golpe indistintamente, uma vez que todo 

indivíduo socializado já deve ter sido vítima de engodos diversos, pois isso faz parte da 

condição de ser membro de uma sociedade humana. Como as mentiras estão em toda parte, 

seria incrível que alguém nunca tivesse ouvido uma mentira. Por isso, ter sido enganado uma 

vez na vida, ou mesmo diversas vezes, é uma condição do ser social normal, não 

representando necessariamente alguma deficiência cognitiva comparativamente a outras 

pessoas. Ser vítima de engodos não é uma condição diferencial de alguém. Então, por que as 

pessoas sentem vergonha por terem sido vítimas de golpes? Para responder a essa indagação é 

preciso antes observar que há vários tipos de mentiras com efeitos e consequências diferentes, 

e que os golpes que causam o sentimento de vergonha são uma classe de engodos que põe a 

vítima em uma condição moral bem delicada.    

Uma vítima de cheque sem fundos é diferente de uma vítima de conto-do-vigário de 

modalidades assemelhadas ao bilhete premiado, pois, no primeiro caso, o recebedor do 

cheque assume um risco do mesmo não ser compensado, mesmo se ele tomar todas as 

precauções, não sendo algo que se tenha ocorrido por meio de uma cobiça desmensurada, mas 

ser vitimizado no interior de uma atividade comercial convencional. É o risco inerente ao 

aceitar cheques como forma de pagamento, sabendo de antemão que existem larápios que 

pretendem adquirir os produtos de seu estabelecimento sem arcar com os custos; no segundo 

caso, trata-se de uma negociação não-convencional, que é o ganho extraordinário de um valor 

oferecido por um estranho. São principalmente esses os casos que as pessoas relatam sentirem 

mais vergonha.  

O sentimento de vergonha por ter caído em um golpe é o subproduto da 

experimentação de que há uma parte oculta da mente da vítima que a torna vulnerável a 
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mentiras usadas para subtrair valores. O vigarista permite que as pessoas entrem em contato 

com o lado oculto da mente de suas vítimas; um lado que negligencia quaisquer atributos 

críticos que, por meio de uma análise lógica, racional, as teria prevenido ou lhe alertado da 

irrealidade da oferta proposta, que se trataria de um golpe. Ou seja, as pessoas não consideram 

que haja uma dimensão irracional que lhes habita e que pode ser manipulada por pessoas 

inescrupulosas, inflamando-lhes a cobiça pelo metal precioso a fim de lhe retirar o que existe 

em sua carteira ou em sua conta bancária. Como nesses casos o autoconhecimento seria 

importantíssimo para saber que se está sujeito a sucumbiu a um golpe, o sentimento de 

vergonha que alguém experimenta é apenas a reação às instâncias sociais do julgamento 

alheio sobre a tolice de seu comportamento, mas que no fundo também pode ser imputado à 

ignorância quanto à dimensão irracional e impulsiva que o habita. Somente quando descobre 

que foi vítima de um golpe, e que aquilo que a princípio parecia uma recompensa era um 

embuste, é que se tem a chance de entrar em contato com essa irracionalidade.  

Essa parte desconhecida, apesar de ser tão humana, fica oculta às pessoas porque, 

como já discutido, elas possuem um senso de superioridade que as impedem de ver suas 

próprias limitações morais e cognitivas. É o autoengano. Ou seja, a engenhosidade dos 

vigaristas só obtém êxito porque do outro lado há pessoas que “se sentem acima da média”, 

não sendo passíveis de serem ludibriadas como se fossem crianças ingênuas.  

Percebamos: se uma transação típica do conto-do-vigário fosse efetiva (que não se 

tratasse de um golpe), o comprador teria que ter alguma referência social de que algo 

semelhante já tinha ocorrido antes, como uma oportunidade que ele já ouviu falar que foi 

bem-sucedida. Porém, com exceção de inúmeras pessoas que a todo momento ganham 

prêmios de loterias e os recebem, não há registros, nem mesmo boatos identificáveis, que 

descrevam pessoas vendendo bilhetes premiados de loteria. Ou seja, algo extraordinário desta 

ordem não algo que já tenha ocorrido algum dia. Por isso que ser vítima de um golpe ao estilo 

bilhete premiado apenas lhe dá um leve vislumbre de que também pode cometer tolices que 

normalmente se atribuiria aos outros que teriam a mente fraca e sugestionável.   

Nesses casos, a vergonha é equivalente, para o adulto, se rebaixar ao nível de uma 

criança de pouca idade, que teria a propensão infinitamente maior de ser enganada, pois é 

comum que elas não se surpreendam com acontecimentos extraordinários, como a existência 

de mágica e também com propostas irrecusáveis de recompensas vultosas. A perplexidade que 

sente ao de deparar com seu comportamento pueril é que sua imagem social – a forma como 

alguém quer que as outras pessoas o vejam – está destruída. O sentimento de ter sido feito de 
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tolo e de ser tomado a partir daquele momento como tolo é um forte motivador para que evite 

as delegacias policiais (“Como é que eu pude cair num golpe desses?”). A perplexidade não 

cessa: como é que um adulto pôde ser enganado de uma maneira tão elementar? É como se os 

anos de experiência não tivessem servido para lhe prevenir de uma mentira que, 

retrospectivamente, parece ser tão óbvia. A vergonha que acompanha tal autojulgamento é o 

reconhecimento forçado de que tal como as outras pessoas sua inteligência é limitada, e que 

há forças internas ou externas que podem lhe tirar do caminho da razão e do bom senso.  

 Embora a possibilidade de se encontrar barganhas no cotidiano não seja impossível, 

pois sempre é possível acontecer de se comprar objetos cujo valor é desconhecido até pelos 

proprietários, só ocorrem geralmente para pessoas que as recebem como doação ou que as 

comprem em leilões ou antiquários certificados. São as lendas urbanas de que se descobriu 

um violino Stradivarius sendo oferecido por um preço ínfimo para sua fama. Nada disso 

proíbe que existam momentos de grandes barganhas. Mas quando ocorrem não se sabe, no 

momento da compra, que se trata de uma barganha. Essa é uma diferença importante.  

 De forma semelhante, se houve algum sentimento de vergonha nas pessoas que foram 

enganadas por Marcelo Nascimento, quando disfarçado de empresário de avião civil, é porque 

quando elas descobriram que se tratava simplesmente de um farsante, além do sentimento de 

frustração e raiva que elas sentiram, podem ter entrado em contato com a dimensão 

desconhecida ou reprimida de si mesmas. Os mecanismos de defesa do autoengano impedem 

que chegue à consciência, a deferência e carinho efusivos por um desconhecido que não 

possuía aquela condição social imaginada. Essa imagem de si mesmas, como pessoas que 

agiram de maneira estritamente utilitarista, que seria algo moralmente condenável, 

descortinou o teatro da mente que alimenta a imagem como sendo pessoas honestas e movidas 

pelos melhores ideais. Essa foi a oportunidade de entrar em contato com seu eu mais 

profundo, que é admissível que normalmente não tenha pleno acesso.  

A pessoa não se reconhece como vítima do golpe porque alguma coisa contida na 

oferta cegou a capacidade de discriminação da vítima, levando-a a experimentar um lado de 

sua psique que lhe revela não ser tão esperta assim como imaginava. A vergonha sentida é o 

reconhecimento de que todas as defesas narcísicas produzidas pelo fenômeno do autoengano 

foram traídas pela cobiça momentânea. É como uma queda de um castelo de cartas, cujo 

singelo descuido leva à catástrofe. Experimentar esse outro eu que é capaz de agir com tanta 

torpeza é, portanto, uma forma de superestimar as próprias capacidades e expectativas. 

Ninguém quer ser visto como tolo. A vergonha originada de ter caído em um golpe produz 
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um duplo efeito: descobrir a própria ingenuidade, torpeza moral e irracionalidade (a depender 

do caso), e ser socialmente identificada como uma pessoa possuidora dessas características. 

 

 

4.4 A GESTALT DA EMBALAGEM  

 

 

4.4.1 Caso 6 

 

“(...) No dia 23 de março de 2005, por volta das 07:30h, no prédio da 

Secretaria de Estado dos Recursos Humanos – SEHID, o denunciado 

subtraiu um computador tipo NOTEBOOK, da marca Toshiba 2.8 GHZ, 

avaliado em R$ 8.398,00 (oito mil, trezentos e noventa e oito reais), do 

gabinete do Secretário de Estado dos Recursos Hídricos, pertencente ao 

citado órgão público. De fato, no aludido dia o denunciado se dirigiu à 

referida Secretaria de Estado, de posse de uma bolsa de carregar 

NOTEBOOK vazia, e lá adentrou, de forma fraudulenta, uma vez que se fez 

passar por Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, que teria um 

compromisso com o Secretário daquela pasta de governo. Após entrar 

fraudulentamente no gabinete do Secretário de Estado dos Recursos 

Hídricos, em determinado momento, o denunciado foi deixado sozinho na 

aludida sala, oportunidade que aproveitou para subtrair o aparelho de 

computador NOTEBOOK que se encontrava no recinto. “(...) ao chegar na 

referida Secretaria (com o aparelho celular ao ouvido, como se estivesse em 

uma ligação e uma bolsa de carregar NOTEBOOK vazia) conversou com o 

Vigilante, dizendo que era Promotor do Meio Ambiente, e que o Secretário 

tinha mandado este Interrogado entrar e aguardar em sua sala, pois iriam 

viajar, tendo aquele vigilante “caído” na conversa e levado este Interrogado 

até a Sala do Secretário, onde o vigilante abriu a porta e saiu logo em 

seguida; que já dentro daquela sala o interrogado viu um NOTEBOOK em 

cima do birô, tendo colocado o mesmo dentro de uma bolsa que carregava e 

posteriormente saiu da sala, dizendo ao vigilante que o Secretário tinha 

telefonado para o mesmo e que estava esperando-o na entrada de Natal para 

viajar; (...)” 

  

O artifício empregado para praticar esse golpe é usar uma valise para encobrir o objeto 

do furto de modo a causar a impressão de continuidade do comportamento, sem que se 

levante suspeitas. A pessoa que teria como atribuição vigiar o patrimônio perde o contato 

visual com os objetos guardados, pois uma bolsa é um instrumento eficaz para fazer o objeto 

do furto passar desapercebido. A identidade falsa serviu como meio de obter a confiança e o 

acesso fácil diante dos funcionários da instituição. É o clássico disfarce de ser uma autoridade 

social que automaticamente conquista a atenção e favores de outras pessoas. Dando ares de 

ser uma pessoa ocupada e cheia de compromissos, como deixa claro o uso contínuo do 

http://esaj.tjrn.jus.br/cjosg/pcjoDecisao.jsp?OrdemCodigo=1&tpClasse=J
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aparelho celular, que é uma parte importante da caracterização do personagem. No interior de 

instituições públicas, a deferência de funcionários subordinados às autoridades da própria 

instituição e mesmo de outras instituições permite que a identidade sirva como uma 

camuflagem eficiente para que ganhe a confiança imediata dos presentes no ambiente.  

 Além disso, alguém que se apresente como uma autoridade social abstrata recebe, 

automaticamente, o status distintivo de honestidade, sendo-lhe improvável que ocorra alguma 

suspeita prévia da intenção de roubar equipamentos eletrônicos em repartições públicas. A 

falsa identidade é eficiente porque, como se costuma ver em casos semelhantes, todas as 

características morais, intelectuais, habituais e gostos lhe são automaticamente investidas. A 

grande vantagem é que, ao contrário das camuflagens encontradas na natureza, que precisam 

possuir traços morfológicos idênticos aos animais e plantas que emulam, a falsa identidade é 

algo aprendível. A depender do caso, basta o uso de roupas, certos conhecimentos que podem 

ser superficiais, a ausência de escrúpulos e uma boa capacidade ficcional, assemelhado a de 

atores profissionais. O uso de identidades falsas é por isso mesmo um tipo de fraude definitiva 

ou mais desenvolvida, devido à sua flexibilidade de ser uma janela para todas as outras 

possibilidades de golpes, pois tendo instantaneamente obtido a confiança de seus 

interlocutores e neles instalado certas expectativas oriundas de representações sociais e 

elementos de imaginação, as propostas comerciais que ele faça não precisam mais se apoiar 

apenas na cobiça e elementos sociocognitivos derivados de reciprocidade social e afins. A 

identidade falsa desencadeia todos os referenciais, conceitos, preconceitos e suposições que 

estejam armazenados na mente de seu público.  

Esse artifício é bastante usado em golpes que envolvem compras de objetos em locais 

sujeitos ou mesmo em compra direta com indivíduos que fazem a oferta na rua, sem haver 

instalações fixas. Tal como no caso do notebook escondido na bolsa, vale ressaltar alguns 

exemplos de como embalagens são usadas como meio para execuções de golpes.  

Em meados de 2007, um sujeito, numa feira de produtos usados numa das cidades-

satélites no Distrito Federal, foi abordado por dois supostos vendedores de cerca de 17 anos. 

A oferta: um console do videogame Playstation 2, que, na época, tinha seu preço em torno de 

R$ 900. A caixa do produto se mostrava autêntica. Inicialmente, o valor inicial pedido pelos 

vendedores era R$ 800, porém, devido ao desenrolar da negociação, logo esse valor desceu 

para R$ 400. Mesmo assim, o comprador interessado não tinha este valor na hora, mas apenas 

uma quantia bem inferior. Os vendedores se conformaram em vender o console de videogame 

por R$ 150. Resultado projetado após o pagamento do preço combinado seriam horas de 
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diversão eletrônica. Mas o resultado real, após desembalar o pacote, era um tijolo comprado 

inadvertidamente por R$ 150. O interessante, neste caso, é que não se tratava de alguém que 

desconhecesse os valores de mercado do aparelho eletrônico.  

Para os aficionados em videogames, os valores não são desconhecidos, mas isso 

poderia servir de justificativa plausível caso tivesse sido os pais os compradores da 

embalagem e que estivessem querendo presentear o filho. Portanto, não se trataria de alguém 

que estivesse procurando comprar um produto, mas que desconhecesse os intervalos de preços 

que se pudesse esperar, mesmo numa feira de produtos usados. Pelo contrário, tratava-se de 

um jogador contumaz que conhecia grande parte dos consoles de gerações anteriores e que 

sabia que estava diante de uma pechincha sedutora. O que aconteceu neste caso? Como 

alguém que conhece os valores praticados no mercado pôde ser logrado desta maneira? 

Somado ao que já foi comentado em outros golpes, o diferencial desse caso se dá pelo 

poder sugestivo de se visualizar a caixa original do produto num local de vendas, uma feira, 

criando as possibilidades situacionais de surgir ao eventual comprador distraído que o 

vendedor está em posse de um aparelho real. Mesmo que racionalmente se negue a 

possibilidade “lógica” de que tal oferta seja normalmente impossível, já que se tratava de um 

consolo do momento e não um videogame fora de linha, o apelo da posse imediata de um 

videogame cobiçado não ofereceu margem para que se ponderasse sobre a possível intenção 

fraudulenta dos vendedores. No entanto, dada a natureza gestáltica da mente, que 

regularmente completa os pontos-cegos cognitivos criando inferências e conclusões a partir de 

alguns elementos que sugiram uma conclusão previsível, visualizar a caixa do videogame 

significa visualizar o próprio videogame. A associação é automática, e os criminosos que se 

valem desse golpe intuitivamente sabem disso. Em razão também o frisson que envolve essas 

negociações-relâmpago, o abordado fica emocionalmente desarmado para ter tempo de 

perscrutar alguma intenção maliciosa, que nem mesmo pede para conferir o interior da 

embalagem assim que a recebe. Aceita-se tacitamente que haja algo dentro de caixas de 

produtos que compramos. Não há o que questionar quando recebemos em mãos uma caixa 

que nos garantem conter o que queríamos adquirir. 

 O que poderia ajudar a antever a intenção fraudulenta seria a imensa margem de 

negociação que fez um produto cair a apenas 18,75% do seu valor original de oferta. Do 

ponto de vista do vendedor não seria crível que não se pudesse esperar por outra pessoa para 

conseguir um valor de venda maior, pois ao vender por um valor tão baixo se recupera um 

valor ínfimo que não pode ser considerado algo plausível em relações de mercado: todo 
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vendedor tem um limite abaixo do qual ele não mais considera o negócio vantajoso. Vender 

por uma margem tão baixa é, portanto, algo fora do mercado e assim esse golpe entre no rol 

daqueles que a cobiça em adquirir algo muito barato possui um papel fundamental.  

 Normalmente, quando se compra em lojas conhecidas, não se verifica o interior da 

embalagem, para se certificar de que o produto realmente está presente. Porém, em contextos 

negociais que deveriam ser considerados precários, seria normal que se tomasse os cuidados 

necessários para não comprar, por exemplo, um produto que possa apresentar problemas. 

Então, seria prudente só comprar um produto se se puder testar antes de comprá-lo. Como 

nenhum cuidado dessa ordem foi tomado, a vítima se comportou movido exclusivamente pelo 

ganho economicamente pouco oneroso, sendo, portanto, a cobiça o fator que lhe impediu de 

fazer inferências sobre a trama antieconômica que estava se desenrolando diante de si.  

Outro caso semelhante: certo dia, numa estação rodoviária, um sujeito se aproxima de 

uma pessoa que aguarda seu ônibus chegar. O homem, bem trajado, com um ar discreto, 

devido ao risco de vender mercadorias à vista da polícia, oferece uma proposta que soa como 

uma pechincha irrecusável: uma câmera fotográfica digital. O preço, R$ 200, era um terço de 

uma câmera vendida em lojas convencionais à época. O vendedor mostra uma câmera 

garantindo que se trata de tal produto, e diz que irá embalá-la na caixa e trazer para o incauto 

comprador. Com a caixa original da câmera em mãos, o vendedor a entrega, pega o dinheiro e 

desaparece na estação. O comprador, ávido para conferir o produto, vai para o banheiro da 

estação e abre a caixa. Após estranhar a quantidade de papel-bolha que envolve a pretensa 

câmera, começa a sentir um calafrio, que intuitivamente lhe anuncia que alguma coisa não 

está certa. Perplexo, após dar as últimas voltas para desembalar o conteúdo da caixa, descobre 

o vendedor que foi vítima de um golpe: acabara de comprar a barra de sabão mais cara de sua 

vida. 

 Como esses golpes envolvem embalagens e seu efeito induz uma conclusão mental 

que a embalagem supõe um conteúdo existente, chamaremos de “gestalt da embalagem”. 

 

 

4.5 O PODER MÍSTICO DA FALSA IDENTIDADE  

 

 

Observemos que o golpe do notebook na maleta ocorreu também por meio do artifício 

de alguém se apresentar com uma identidade falsa, mesmo que tenha sido o uso de uma 
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identidade de um cargo público. A identidade de alguém, o que não necessariamente se trata 

do documento oficial numerado que é emitido pelo Estado, traz algumas revelações 

interessantes sobre como se dá a relação entre identidade e deferência social.  

Veremos como mentir sobre a própria identidade é uma forma extremamente eficaz de 

obter vantagens pessoais, ao mesmo tempo em que revela, de maneira desconcertante, como 

as relações sociais podem ser pautadas por jogos de interesses, semelhante aos casos dos 

personagens do conto-do-vigário. Quando alguém resolve assumir uma identidade falsa todas 

as características que são associadas àquela identidade magicamente são imputadas ao 

vigarista. O lobo em pele de cordeiro é visto como cordeiro e detentor de todas as 

características que se pode presumir que um cordeiro possui.   

É a habilidade do ator de se fazer crível ao seu público, mas, nesse caso, sem a 

consciência e certeza da falsidade que o público tem quando está em uma sala de teatro. No 

livro VIPs, que conta a história do atualmente conhecido estelionatário brasileiro Marcelo 

Nascimento da Rocha, observa-se que o que caracteriza predominantemente os golpes de 

Marcelo é a apresentação de identidade falsa, seja verbalmente ou através de documento de 

identificação, que o permitia viver qualquer personagem – imaginários ou pessoas reais. Esses 

personagens possuíam ou lhe poderia atribuir certa condição social suficiente para que 

pudesse ter acesso a bens e serviços, além de dinheiro, manipulando assim a confiança tácita 

que as pessoas demonstram para qualquer pessoa que se apresente sob uma dada identidade.  

Além dos golpes com fins de obtenção de dinheiro, o livro VIPs descreve que Marcelo 

fingia ser alguma autoridade, artista, empresário, ou qualquer pessoa em posição de fornecer 

recursos e favores que de outra forma não seriam possíveis. Apenas por essas façanhas, já 

seriam dados empíricos suficientes para se investigar os mecanismos profundos que permitem 

que uma identidade falsa possa ter tanto poder. Porém, quando Marcelo fingiu ser o herdeiro 

de uma companhia de aviação civil, o que já era revelador sobre os aspectos sociocognitivos 

que constrói a legitimidade das pessoas exercerem poder apenas pela identidade anunciada, 

tornou-se um verdadeiro laboratório sociológico de como as pessoas se transformam em seres 

explicitamente ambiciosos e interesseiros ao descobrirem que estão próximas de alguém que 

se apresenta como rico e dono de uma empresa brasileira de grande porte.   

 

Tudo começou como uma brincadeira, eu não tinha planejado uma coisa tão 

grande. Mas eu percebi que o tratamento mudava da água para o vinho 

quando as pessoas achavam que eu era Henrique Constantino. Foi 

inacreditável. Alguns Vips chegaram a confirmar que eu era dono da Gol e 
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falaram para outras pessoas que eram meus amigos íntimos já há muitos 

anos. (CALTABIANO, 2005, p.118) 

 

A experiência de encarnar uma pessoa economicamente poderosa, como o dono da 

companhia aérea Gol, destaca como se dão os processos sociais quase que automáticos de 

deferência e atenção. Mesmo que não esteja, digamos, distribuindo dinheiro, o simples fato de 

assumir uma identidade de alguém rico o transforma automaticamente em alguém rico, com 

todas as suas consequências, benefícios e custos. Isso também é mais uma amostra de como 

através de uma identidade falsa, um blefe, um mundo inteiro de possibilidades de frequentar 

espaços sociais restritos se abre para o embusteiro.  

O relato de Vips mostra o poder de natureza mágica que uma simples identidade 

tomada de empréstimo muda toda a dinâmica e paisagem de um contexto social. É uma 

verdadeira metamorfose em que, tal como nas histórias fantásticas, os personagens adquirem 

capacidades e poderes místicos por meio de feitiços ou bruxarias. Mas se vê que esses poderes 

sobrenaturais são, na verdade, a manifestação mais convencional das tramas sociais. A 

capacidade de instantaneamente obter a atenção de pessoas que normalmente o ignorariam 

sem nenhum remorso mostra, sem dúvida, como uma mentira tem um poder performativo que 

pode fugir às expectativas de quem a profere. Para uma pessoa rica, como se vê, é provável 

que grande parte das pessoas que se aproximam dela esteja praticando aquela modalidade de 

mentira que une a gentileza dos cumprimentos convencionais ao egoísmo que busca obter 

favores de pessoas que possuem um poder social ímpar.  

 

Amaury Jr.: “É claro que as pessoas mudavam o tratamento quando sabiam 

que ele é dono da Gol. Isso é natural. É a mesma coisa que eu te apresentar 

uma pessoa e dizer: „Esse aí é o Ivan Zurita, empresário‟. Ou dizer: „Esse 

aqui é o Ivan Zurita, empresário, presidente da Nestlé‟. Muda tudo... 

(CALTABIANO, 2005, p.120) 

 

O que chama atenção nessa fala é a declaração de que é normal e esperado que as 

pessoas tratem um grande empresário de maneira diferenciada, pelo simples fato de ser um 

empresário socioeconomicamente importante, mesmo que nunca o tenham visto antes e 

desconheçam outros aspectos socialmente importantes da pessoa, como seu temperamento, 

valores sociais, gostos etc. Seria de se esperar que prioritariamente apenas as pessoas que 

participam do mesmo ramo econômico ou algo similar – como curiosidade técnica e 

administrativa – tenham um maior interesse em se aproximar de algum desses status sociais, 

pois assim poderia, de repente, realizar alguma parceria comercial. Seria como um cientista de 
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uma determinada área do conhecimento ter o maior interesse em conhecer alguém que seja 

intelectualmente muito relevante para aquele cientista.  

O golpe do falso herdeiro da empresa aérea confirma que grande parte das pessoas que 

se aproximam de pessoas ricas é para poderem tirar algum proveito dos recursos que essa 

pessoa tem em mãos. É a busca de estar em contato com pessoas que tenham “poder social”: 

poder de interferir significativamente na vida das pessoas, que em tempos antigos seria o 

equivalente a ser benquisto pela nobreza, e que modernamente é estar em bom favor da alta 

burguesia. A falsa identidade em questão explorou o afã que as pessoas têm de participar 

“intimamente” do mesmo espaço social de pessoas socialmente poderosas, mesmo que 

ficcionalmente, e que as pessoas se tornam socialmente relevantes, tirando-as do anonimato 

da multidão, tornando-se simbolicamente relevantes quando anunciam seu status social 

(quando sua fisionomia não é conhecida). O mesmo golpe da identidade falsa foi aplicado 

com o músico de uma banda brasileira famosa, empresário de gravadora etc. A identidade 

falsa de uma pessoa poderosa é capaz de mostrar o tamanho da adulação que algumas figuras 

estão sujeitas.  

Pelo que se lê nos relatos de suas farsas, Marcelo só foi pego pelos crimes imputados 

ao uso da identidade falsa de herdeiro da Gol porque se demorou tempo demais fingindo o 

personagem, permitindo que assim as notícias sobre a sua presença tomassem um rumo que 

chegariam aos ouvidos de pessoas que realmente conhecem a pessoa mimetizada. É possível 

concluir que o sucesso que Marcelo teve é imensamente devido à condição de relativo 

anonimato que certas pessoas influentes vivem, pois, pelo que se pode depreender do relato 

do livro, foram raras as pessoas que realmente conheciam o herdeiro da Gol na festa na cidade 

de Recife, o que dá margem interpretar que há pessoas ricas e influentes que não possuem 

rosto publicamente conhecido, nem mesmo por pessoas que frequentam festas e eventos de 

pessoas que aglutinam estratos sociais economicamente elevados. A identidade forjada só foi 

desmascarada quando os boatos tomaram uma proporção que chegou aos ouvidos de pessoas 

próximas ao mimetizado, que lhes causou o desconforto necessário para denunciar o 

impostor.  

Nesse caso, o poder performativo da declaração de identidade é condição suficiente 

para se produzir os efeitos sociocognitivos nas pessoas que estejam predispostas a reproduzir 

as reações socialmente estereotipadas perante pessoas com as quais gostariam de receber seus 

favores ou que realize alguma necessidade simbólica de ordem mais emocional, como ir para 

casa com alguém famoso ou poderoso. 
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Essa farsa é exemplo de um ardil que acaba tendo um fim em si mesmo para o 

vigarista. As pessoas fruíram certas emoções reais inerentes à crença de que estavam diante de 

uma pessoa influente, tal como alguns pacientes reagem positivamente a pílulas de açúcar 

como se fosse o medicamente real, como é o funcionamento do efeito placebo. É a força da 

imaginação que gera todos os efeitos psicofisiológicos nas pessoas. O objeto falso causa tanto 

prazer quanto o verdadeiro. Isso mostra que uma parte da satisfação humana não necessita do 

contato real com a coisa, mas da crença em se estar em contato com a coisa. Reconhecidos os 

estímulos que aparentam ser os corretos, a mente se encarrega de fazer todo o restante do 

trabalho. Seria correto afirmar que a relação emocional que as pessoas estabelecem com as 

pessoas com as quais não se possui intimidade suficiente são dependentes do status social que 

essa pessoa possui, variando proporcionalmente a ele. Desta forma, as deferências 

dispensadas a essas pessoas consideradas influentes são, em grande parte, mentiras contadas 

para assim possibilitar o “consumo” de bens simbólicos pessoalmente e socialmente 

desejados.  

O curioso é que se o verdadeiro empresário estivesse presente em vez do farsante, 

supondo que ele possua um temperamento extrovertido para participar ativamente da festa, 

não seria de admirar que dinâmicas semelhantes lhe teriam ocorrido. De fato, experimentar 

ser uma pessoa socialmente influente produziu grande parte dos efeitos esperados pelo 

farsante, e, adicionalmente, para sua surpresa, uma imensa bajulação pública que talvez 

somente fosse crível para ícones da música pop. 

Além dos estratagemas que normalmente são usados pelo vigarista para incutir 

expectativas falsas nas vítimas, a falsa identidade tem o poder de não apenas fazer críveis suas 

palavras através de um falso reconhecimento de pessoas poderosas ou que se possa atribuir a 

posse de certas características, como também, de certa forma, acaba sendo o golpe definitivo 

por conseguir engendrar uma série de outras mentiras que ganharão o status de verdade uma 

vez que são homologadas pela identidade do farsante. É por isso que o trabalho de espiões é 

tão valorizado pelos Estados. Somente mediante uso de uma identidade ad hoc, certas 

informações, espaços sociais, pessoas etc. tornam-lhe acessíveis. A paisagem social 

permanecerá inalterada com todo o seu funcionamento regular, sendo assim capaz de revelar 

ao espião os segredos que estariam fechados a pessoas estranhas ou não acreditadas.   

Ser um intruso no mundo dos Vips é, por isso mesmo, um exercício de obtenção de 

dados empíricos de como as pessoas podem receber deferência social de maneira puramente 

abstrata, através de sua identidade social mais difusa. Nem é mesmo preciso conhecer a 
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pessoa para se declarar a afeição que se nutre por ela, tornando-se supérfluos vínculos efetivos 

de proximidade pessoal, pois o que se busca não é conhecer alguém que teria conhecimentos 

aeroempresariais interessantes para compartilhar, mas o desejo da conexão transcendental de 

estar em contato com um verdadeiro artefato vivo largamente cobiçado. Neste ponto, chega-se 

a uma conclusão que corrobora com a visão comum que versa sobre o conto-do-vigário: há 

várias pessoas tentando tirar algum proveito de um vigarista, tal como no conto do bilhete 

premiado, com a diferença de que a própria identidade forjada pelo vigarista é o prêmio da 

vítima.   

Dessa forma, como não existe o hábito cultural da apresentação de documentos de 

identidade onde quer que se esteja, a identidade declarada funciona como um automatismo 

social que produz todas as consequências previstas e inesperadas pelo vigarista. A identidade 

falsa não ocorre apenas por meio de apresentações de documentos falsos ou o fingimento de 

se ser uma pessoal socialmente influente. Ao contrário do caso analisado acima, as 

possibilidades de uso de identidade falsa também se estende a golpes que têm como princípio 

fingir uma falsa familiaridade com a vítima. Essas artimanhas usadas por alguns golpistas 

consistem em criar uma conexão simbólica com a vítima através do que já mencionado como 

o “falso conhecido”. Ou seja, ao contrário de casos em que o vigarista pretende induzir as 

pessoas a se curvarem diante de uma autoridade do Estado ou de um empresário rico, obtendo 

um reconhecimento de maneira abstrata, o vigarista finge ser um conhecido; alguém com 

quem já se teria interagido em algum momento, mas que, “por algum lapso de memória”, não 

se consegue lembrar. Em geral, esses golpes ocorrem em locais destinados a comércio ou em 

locais de passagem próximos a estabelecimentos comerciais. Mas é possível que também 

ocorram em encontros acidentais, sem o planejamento do vigarista. O exemplo que consegui 

colher me foi relatado por um homem idoso, que após ter sofrido o assédio desse tipo de 

vigarista não mais cumprimenta pessoas que não reconheça imediatamente. Este golpe 

consiste no seguinte: o golpista chama a atenção de alguém na rua e:  

 

– Oi! 

– Como é que vai? Não está se lembrando de mim?  

– Não 

– Minha mãe não para de falar do senhor! Ela vive comentando sobre o 

senhor e queria encontrá-lo novamente! Ainda bem que eu te encontrei! Vou 

contar pra minha mãe mais tarde, quando eu chegar em casa! 
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Por meio da intensa insistência que o vigarista impõe à vítima, ele consegue criar uma 

conexão emocional que a torna perplexa e ao mesmo tempo envergonhada por não conseguir 

se lembrar de quem se trata. Em dado momento, após desferir todos os cumprimentos que ele 

e seus familiares sentem pelo transeunte que acabara de encontrar na rua, o vigarista, que se 

diz estar incisivamente contente em encontrar tal pessoa, oferece um brinde, que consiste num 

pacote com um perfume de baixíssima qualidade, com uma fragrância que desafia os 

parâmetros e cânones mais convencionais dos apreciadores de perfumes, e que se fosse 

realmente posto à venda seria por uma quantia irrisória. Neste momento, percebe-se que o 

suposto conhecido é um vendedor carregando uma valise com várias embalagens de um 

mesmo tipo de produto. O primeiro pacote que oferece é grátis. Porém, o golpista pede que a 

vítima colabore com alguma quantia pela aquisição de um segundo pacote. O valor comprado 

é baixo, cerca de R$ 20. No entanto, se esse mesmo golpe for aplicado no mesmo dia com 

inúmeras pessoas será possível imaginar facilmente o montante do lucro ao final de um dia.  

O mecanismo social que faz esse golpe funcionar diz respeito ao abalo íntimo que se 

sente quando se encontra uma pessoa que se lembra de nós, mas nós não nos lembramos dela. 

É um verdadeiro sentimento de constrangimento social, principalmente porque, embora não 

seja raro esquecer determinados nomes de pessoas – que por si só já seria encarado como uma 

espécie de negligência e desconsideração, como se a pessoa que teve o nome esquecido pouco 

significasse para a outra – esquecer a pessoa por inteiro seria ainda mais grave, pois não 

lembrar quem nos interpela é considerado um ato de incivilidade, mesmo que isso não seja 

intencional, mas obra do puro processo neurológico alheio à vontade consciente. Mesmo 

assim, pode-se considerar que o esquecimento, mesmo que involuntário, precisa ser 

compensado, como retribuição pelo fato de alguém ter se lembrado de nós de forma tão 

entusiasmada. Essa retribuição pode se concretizar de diversas maneiras, que incluiriam 

minimamente enviar saudações para os familiares que tão calorosamente queriam reencontrar 

a vítima. Porém, na própria dinâmica do golpe surge uma forma de compensar esse débito 

simbólico, que é através da compra de uma caixa de perfume. É desta forma que a vítima 

aceita ajudar o seu falso conhecido em suas vendas.  

 

Apesar de a obrigação de retribuir constituir a essência da regra da 

reciprocidade, é a obrigação de receber que torna a regra tão fácil de ser 

explorada. A obrigação de receber reduz nossa capacidade de escolha em 

relação a com quem queremos nos endividar e coloca o poder nas mãos dos 

outros. (CIALDINI, 2006, p.31) 
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A maioria de nós acha muito desagradável ficar devendo um favor. Trata-se 

para nós, de um peso muito grande que precisa ser removido. Não é difícil 

identificar a origem desse sentimento. Como arranjos recíprocos são vitais 

para os sistemas sociais humanos, fomos condicionados a nos sentir 

constrangidos quando temos uma dívida de gratidão. Se ignorássemos 

tranquilamente a necessidade de retribuir o favor inicial prestado por 

alguém, interromperíamos uma seqüência recíproca e tornaríamos menos 

provável a possibilidade de nosso benfeitor prestar tal favor no futuro. 

Portanto, somos treinados desde a infância para nos esfalfarmos 

emocionalmente sob o peso da obrigação. Então, podemos concordar em 

prestar um favor maior do que o que recebemos simplesmente para nos 

livrarmos do fardo psicológico da dívida. (CIALDINI, 2006, p.34) 

 

Se o vendedor de perfumes tivesse apenas oferecido seu produto sem se identificar 

como um conhecido, é provável que a imensa maioria de seus “clientes” não tivessem se 

interessado. Como uma boa parte das pessoas compra desses vigaristas, infere-se que o hábito 

da reciprocidade é um elemento-chave para o sucesso da venda de tal produto.   

Através de simples manifestação de ser alguém que deveria ser um conhecido, o 

golpista conhece a simpatia da vítima, que pode sentir uma espécie de débito moral por sua 

displicência. É provável que esse tipo de golpe não chegue ao poder judiciário porque 

presumivelmente nesses casos não haverá denúncia formal à polícia, pois seria difícil alguém 

prestar queixa contra algum produto defeituoso, ou falso, uma vez que realmente houve uma 

venda de um produto que, embora de qualidade questionável – ele realmente está presente, ao 

contrário dos tijolos e sabões que substituem os objetos de compra presumidos pelos 

compradores. Difere das modalidades usuais de golpes passíveis de denúncia porque ninguém 

foi tecnicamente induzido a comprar algo inexistente, por exemplo. Apesar disso, entendemos 

que foi por meio de uma mentira simuladora de familiaridade que o vigarista conseguiu 

aumentar suas vendas e evitar ser denunciado às autoridades policiais.  

Este golpe também mostra que as pessoas, na busca constante de serem simpáticas 

umas com as outras, acabam sendo insinceras por esquecimento, ao tencionar que as 

reconhece, mesmo quando se trata de um total desconhecido, principalmente se se considerar 

que os habitantes de cidades grandes, como capitais, têm a oportunidade de interagir com 

muitas pessoas desconhecidas que uma população isolada não tem. Isso faz reforçar a falta de 

convicção da vítima de que realmente não conhece a pessoa que se apresenta como 

conhecido. É possível que esse tipo de venda de perfumes ruins tivesse menos sucesso se as 

pessoas simplesmente fossem sinceras e dissessem que efetivamente não conhecem tal 

pessoa, como aconteceria em ambientes sociais mais restritivos. Mas como a mente do 

citadino é povoada por encontros incidentais com pessoas conhecidas e desconhecidas pode 
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faltar convicção de que não se conhece alguém, entrando em cena o elemento de insinceridade 

que pretende restabelecer a reciprocidade social, que, no caso estudado, ocorre por meio da 

compra de perfumes desprezíveis.   

 

 

4.6 ALGUNS CASOS DA PRÁTICA DO ESTELIONATO  

 

 

4.6.1 Caso 7 

 

(...) o acusado L. E. B. emitiu diversos cheques sem provisões de fundos a 

comerciantes locais. Resta também salientar que antes de emitir cheques sem 

provisão de fundos, o denunciado ganhava a confiança dos comerciantes 

fazendo compras a estes e efetivando os respectivos pagamentos, e só após 

ele emitia cheques de altos valores sem provisão de fundos. (...) consta na 

denúncia que o acusado L.E.B, além de se utilizar de cheques de sua conta 

bancária, utilizava cheques pertencentes à conta de M. N. S. e depois de 

emitidos contra diversos estabelecimentos comerciais, eram dados contra 

ordem, frustrando o pagamento.  

  

Vê-se que o acusado primeiramente estabeleceu vínculos de confiança com as vítimas 

através de ações passadas que assegurariam que o mesmo tipo de resultado se repetiria no 

futuro. Ou seja, é provável que um meio de pagamento já costumeiramente fraudável, como é 

a conhecida condição do cheque, já possua uma rejeição natural de grande parte do setor 

comercial, que não raro é possível encontrar placas em estabelecimentos pelo país afora que 

informam a não aceitação de pagamento em cheque. Uma maneira de obter a aquiescência do 

comerciante para esse tipo de pagamento é construir uma relação de proximidade social, para 

que a relação que anteriormente seria puramente negocial, anônima, se torne algo mais 

pessoal e ancorado em um nível de familiaridade razoável: alguém por quem se começa a 

criar uma expectativa positiva.  

A construção da confiança se dá justamente pela expectativa de que atos praticados no 

passado se repetirão no futuro. O ardil, neste caso, estava baseado exatamente na noção de 

que eventos positivos ocorridos no passado se repetiriam no futuro, como se fosse uma 

continuidade lógica que, imaginariamente, seria algo sólido como rocha. Na perspectiva do 

comerciante, é válido especular que, como as compras foram saldadas normalmente no 

passado, nada mais natural do que, em algum momento, conceder crédito ao cliente quando 

este se propuser a comprar bens de valor mais elevado, uma vez que em algum momento os 
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clientes que inicialmente eram anônimos se tornam cada vez mais conhecidos, construindo 

assim uma relação comercial baseada no hábito. Como todo hábito, a repetição constante dos 

mesmos procedimentos e esquemas de ação e reação acabam por dispensar certos esforços 

mentais – o que no caso de um comerciante equivaleria às precauções e comportamentos 

vigilantes. A constância das repetições de procedimentos acaba por tornar certos esquemas 

prévios, que aparentemente não mais possuem serventia, em esquemas supérfluos. 

Dessa forma, o golpista se valeu da noção de que a confiança social é um processo que 

deve ser alimentando por etapas, a fim de que em um momento propício se possa tirar 

proveito disso. É como hipnotizar a vítima paulatinamente até que ela “baixe a guarda” e 

concorde em vender em cheque mercadorias que, provavelmente, de poucos ou raros clientes 

normalmente aceitaria tal forma de pagamento. Na perspectiva do golpista, era preciso que o 

terreno fosse preparado para aumentar suas chances de comprar por meio de um cheque de 

valor elevado. A crença na confiança dos comerciantes não seria um dado da natureza, 

principalmente porque muitos estabelecimentos se negam a aceitar cheques, e principalmente 

cheques com valores altos. Desta forma, o habitat social do comerciante exige que ele adquira 

certa prudência e esquemas mentais para que possa prosperar em sua atividade laboral, o que 

implica primordialmente em evitar prejuízo econômico. Segundo o relatório judicial, o golpe 

se confirma e se consolida com a contraordem bancária, significando dizer que 

deliberadamente a intenção de pagamento era mentirosa. Esse expediente é usado para que o 

estelionatário tenha tempo de fugir com a mercadoria sem executar o pagamento, pois como o 

cheque é uma promessa de pagamento, que se confirma em alguns dias, o que o estelionatário 

faz é quebrar essa promessa.  

Resumindo, o que oportunizou o golpe foi a substituição ou deslocamento do hábito 

que os comerciantes têm de desconfiar de cheques, deixando que lentamente as emoções que 

acompanham o senso de familiaridade se sobreponham à cautela que deve ser inerente ao 

comerciante. Ou seja, quando as atividades comerciais, paulatinamente, se tornam mais 

pessoais, acabando com o anonimato que a princípio marca as trocas comerciais, pode ocorrer 

esse tipo de golpe, que é baseado na quebra de confiança que estava apenas na mente do 

comerciante, que alimentou tal deferência social a partir do momento em que constatou que o 

então cliente estava repetindo a visitação à sua loja. Normalmente, entende-se que quem usa 

cheques sem fundo não costumaria comprar várias vezes na mesma loja. Mais do que um 

golpe, tal prática configura-se no que comumente se denomina de “traição”: alguém com 

quem se tem uma relação pessoal que pratica algum ato que desestabiliza ou destrói essa 
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relação. Nestes casos, o vigarista se vale de um tempo de maturação da relação até que se 

encontrem condições oportunas de aplicar o golpe. Ele sabe que para criar a experiência social 

da confiança é preciso consolidar sua reputação perante suas futuras vítimas, e que uma 

maneira mais eficiente de isso acontecer é através do fomento de pequenas amostras de que é 

e será um comprador fiel de seus produtos. Cada passo dado é mais um ponto de 

reconhecimento que ele ganha de sua vítima, que começa a afrouxar a vigilância sobre os 

assuntos financeiros de seu negócio.  

Vê-se que nesse caso a teoria da mente mobilizada pelo vigarista não age apenas com 

a intenção de instalar uma crença falsa na vítima; uma crença que se reduziria a uma cobiça 

avassaladora da vítima. Como a atividade comercial é algo ordinário, fazendo parte das 

relações facilmente encontradas no cotidiano, não seria estranho que alguém, de repente, 

decidisse comprar um grande volume de produtos que já tinha realizado em menores 

quantidades em transações passadas.  

O padrão desse golpe é visível: pequenas compras repetidas que se cumpre o 

pagamento do cheque e finalmente uma grande compra que se configura no desfecho do 

golpe. A construção paulatina da confiança é mais uma forma de se encontrar como os ardis 

dos vigaristas se baseiam em formas de antecipar o comportamento alheio, como vimos no 

tópico da teoria da mente.  

 

 

4.6.2 Caso 8 

 

Narra a vestibular que o Sr. M. da S. B., no dia 30.09.2006, perdeu o seu 

cartão de crédito Hipercard, quando jantava no restaurante onde o acusado 

trabalha, tendo este se dirigido aos estabelecimentos comerciais citados 

acima e realizado várias compras (nos valores descritos às fls. 19), fingindo 

ser o titular do cartão e apondo assinatura nos comprovantes de compra. 04. 

Ainda segundo a inicial, utilizando-se do mesmo modus operandi, nos dias 

27, 28 e 29 de novembro de 2006, o acusado obteve para si vantagem ilícita 

em prejuízo de J. B. de A. e dos estabelecimentos HiperCard, Júnior 

Calçados, Andrade Tecidos e Baroni Presentes, induzindo as vítimas a erro, 

utilizando-se de um cartão de crédito HiperCard de outro cliente do 

restaurante em que trabalha, o Sr. J. B. de A., mais uma vez falsificando a 

assinatura do titular do cartão. (...) 1ª) a vítima Márcio usou o cartão pela 

última vez no restaurante KoXin China, onde o acusado trabalha; 2ª) logo 

depois, no mês de outubro, o acusado usou o cartão; 3ª) os funcionários da 

loja Júnior Calçados reconheceram o acusado (fato confirmado pela 

declarante L., esposa do proprietário), o qual teria afirmado, inclusive, que 

era da cidade de Monte Alegre, o que coincide com a sua naturalidade; 4ª) 

segundo o laudo pericial, as assinaturas apostas nas faturas são do acusado; 
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5ª) as testemunhas/declarantes D., L. e J. B. reconheceram o acusado como o 

autor das compras narradas na denúncia; 6ª) quanto ao segundo cartão de 

crédito, este foi perdido no mesmo restaurante onde o acusado trabalha, o 

qual se utilizou do mesmo modus operandi. Por sua vez, a vítima M. de S.B. 

afirmou em juízo que tinha certeza que perdeu o seu cartão no restaurante 

KO XIN CHINA e que só utilizou o seu cartão até o dia 30.09.2006. 22. Já a 

vítima J. B.A. afirmou em juízo que utilizou o cartão no restaurante KO XIN 

CHINA e que, ao pagar, trocaram o seu cartão pelo do Sr. M.deS. B., o que 

foi percebido alguns dias depois. 23. Em suma, restaram comprovados ao 

todo, dos crimes narrados na denúncia, 

 

 O caso da troca de cartões se deu porque houve a perda do cartão de crédito num 

primeiro lugar e a troca de um por outro de titularidade diferente. Ocorreu em um ambiente 

onde as vítimas estariam mais suscetíveis à desatenção. É certo que uma coisa é simplesmente 

esquecer o cartão no restaurante, e outra é ter o cartão trocado. Porém, mesmo no caso da 

troca, desconheço quem ao receber seu cartão confira se seu nome está realmente gravado 

nele. Depreende-se que o ato de receber o seu próprio cartão num estabelecimento 

gastronômico é um ato opaco, rotinizado e automático, só sendo passível de verificação se 

alguma coisa explícita, extraordinária, chamar a atenção do usuário, como receber um cartão 

com cores diferentes ou partido em dois. Não há um procedimento habitual realizado pelas 

pessoas de “verificação-do-cartão-após-a-entrega-do-garçom”, havendo simplesmente o 

recolhimento do cartão para o interior da bolsa ou da carteira. Os golpistas que trocam cartões 

sabem disso, o que nos indica que eles instrumentalizam essa lacuna mental: já que se trata de 

um ambiente cujas ações da clientela eram repetitivas, valem-se de tal brecha cognitiva para 

efetuar a troca, quando não ocorre a cópia das informações digitais por meio do dispositivo 

conhecido popularmente como “chupa-cabras”.  

 Não há como saber exatamente como ocorre em detalhes o caso descrito no relatório 

judicial, mas é possível que o mecanismo ardiloso de trocar cartões possa ter sido iniciado 

com o furto do cartão na mesa do restaurante, num momento de distração do titular, após a 

refeição na qual, a depender do conteúdo, como a inclusão de bebidas alcoólicas, tornaria a 

vítima mais vulnerável à distração e ao esquecimento sobre a necessidade de guardar o cartão, 

o que teria desencadeado todos os golpes posteriores. Numa situação semelhante, presenciei 

como é possível se perder o cartão de crédito de vista, possibilitando, assim, as fraudes 

derivadas da cópia das informações digitais do mesmo. Bastou que, ao efetuar o pagamento 

nas máquinas eletrônicas portáteis, tal máquina (ainda com o cartão inserido) fosse afastada 

do proprietário, e que ele se distraísse com ambiente tumultuado do ambiente e pelo 

atendente, bastante atarefado, puxasse a máquina para dentro do seu balcão num gesto 
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habitual. O atendente, imerso em sua rotina, somente registra mentalmente os mecanismos 

dos apertos dos botões necessários para acionar a máquina para registrar o pagamento, às 

vezes sendo perfeitamente possível que se esqueça de retirar o cartão e entregá-lo ao cliente.  

Não é possível saber se algo semelhante ocorreu no caso descrito pelo acórdão, mas há 

boas chances, na medida em que os procedimentos realizados em um estabelecimento 

comercial como um restaurante não difere significativamente do que ocorre em situações de 

pagamento em outros restaurantes, sendo, portanto, rotinas que se repetem em locais 

diferentes, mas que são contextos sociais semelhantes. Os procedimentos de pagamento são 

os mesmos. O que pode ser diferente de um estabelecimento para o outro são os poucos 

segundos necessários que o cliente perde de vista o seu cartão, oportunizando a substituição 

do cartão ou mesmo que se esqueça de tê-lo recebido de volta. É como se o ato de retirar o 

cartão da máquina que realiza a operação de pagamento não soasse como uma parte do 

procedimento do pagamento, já que na prática o cliente já encerrou na digitação; já pagou a 

conta, o que pode ser uma das causas do esquecimento do cartão na máquina de pagamento. É 

por isso que os caixas eletrônicos de banco atualmente possuem alarmes para que as pessoas 

não esqueçam seu cartão na fenda de inserção, e que os antigos telefones públicos que usavam 

cartões próprios também possuíam alarmes para que as pessoas também não se esquecessem 

de retirá-lo da máquina.  

 Nesse caso, certos automatismos comportamentais concomitantes ao uso de cartão de 

crédito é que tornam seus usuários vulneráveis aos oportunistas, que acabam fraudando seus 

usuários originais.  

 

4.6.3 Caso 9 

 

(...) propôs Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Liminar 

em desfavor da Lista Telefônica LTDA, alegando, em síntese, que: a) Nunca 

celebrou qualquer contrato com a demandada; b) Entretanto, teve o seu 

nome inscrito nos cadastros do SERASA, devido inadimplemento de 

pretensa dívida existente perante a ré. Ao final, requereu, em caráter 

antecipatório, a retirada do seu nome dos cadastros do SERASA.(...) No que 

pertine a afirmação autoral de que não contratou com a empresa demandada, 

sabe-se que a comprovação de fato negativo é deveras difícil, quiçá 

impossível. Logo, é preciso considerar o princípio da lealdade processual, 

como também o que hodiernamente ocorre na sociedade em que vivemos, 

posto que é da sabença de todos a praxe dos malfeitores que se utilizam de 

documentos falsificados com o fito de enganar as pessoas de boa-fé, 

lesando-as e praticando o crime de estelionato. 

 



237 
 

 Uma modalidade bastante frequente de golpes de estelionato, fraude, falsa identidade, 

etc. é usar cheques, cartões de crédito de outras pessoas para comprar em lojas e empresas 

variadas. O que se torna inusitado para esse tipo judicial é que os réus que aparecem nesses 

tipos de relatórios judiciais foram as vítimas primárias dos estelionatários originais. Há uma 

lista imensa de lojas e bancos que são denunciados por terem solicitado aos órgãos de 

proteção ao crédito a inscrição do que creem serem clientes maliciosamente insolventes, que 

teriam contraído uma dívida a qual se recusam pagar.   

São esses os casos que ocorre uma indistinção entre identidades falsas e falsificadas, 

pois para que tal golpe se torne possível é preciso que o golpista tenha posse do número da 

identidade e CPF de alguém que oficialmente assumirá a dívida criada pelo golpista, 

tornando-se alvo das lojas onde as compras foram feitas pelos golpistas. Mas quem tem a 

identidade roubada apenas passa a ter ciência de que se tornou vítima de algum ardil apenas 

no momento em que a empresa lesada a inscreve no rol dos devedores. Isso quer dizer que é 

possível passar um tempo razoável sem saber que há dívidas em seu nome. Isto pode ser 

extremamente lesivo para pessoas que por alguma emergência médica, por exemplo, precisam 

obter crédito, mas descobrem que não será possível devido às dívidas pendentes e não pagas, 

feitas por vigaristas. 

Dado a quantidade de casos similares encontrados nas páginas eletrônicas dos 

tribunais, é notório que não há cautela na inscrição dos supostos devedores na lista dos 

inadimplentes, motivando aos falsos inadimplentes a recorrerem à maquinaria do judiciário a 

fim de reverter a negativação oficial a que foram submetidos. Caso a empresa houvesse se 

cercado de precauções sobre a veracidade da identidade dos inadimplentes, não haveria a caso 

de pessoas indevidamente inseridas nos órgãos de listagem dos devedores. É notório que esse 

é um exemplo de empresas que através de uma crença falsa são induzidas a erro. Ou seja, 

uma vítima (pessoa física) acusa uma outra vítima do mesmo golpe (empresa) por causa de 

um golpista originário, que rouba identidade de alguém, realiza compras de serviços e 

mercadorias em nome desta em uma ou várias empresas. Os responsáveis pela empresa, 

percebendo o não-pagamento, se prontificam a inscrever o devedor nos órgãos que registram 

os clientes que não honram seus compromissos financeiros.  

O que há de repetitivo nesses casos, e que pode ser observado pelos representantes do 

judiciário que despacham os acórdãos, é novamente a ausência da precaução de verificar se se 

trata de um cliente inadimplente ou de um golpe realizado por meio de documentos roubados. 

Portanto, o que motiva a movimentação da máquina judiciária, culminando na emissão dessas 
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decisões judiciais, é a descoberta da sua suposta situação de inadimplência. Mas por que não 

há tal atenção a esse detalhe?  Por que a vítima não consegue tomar conhecimento de que há 

débitos em seu nome antes que seja inserido no rol de devedores? Uma resposta provável é 

que como não houve a informação aos titulares de débitos via uso do correio, infere-se que os 

telefones e endereços para cobranças que a empresa lesada dispunha tenham sido obviamente 

forjados pelo golpista, tornando-se impossível que o titular dos documentos se informe a 

respeito do débito, só ocorre a ciência da fraude quando constata a negativação de seu nome.  

Assim, havendo um débito pendente e não sendo possível localizar o devedor, é 

natural que a empresa ponha o nome do seu devedor na lista pública dos inadimplentes, pois, 

do contrário – imagina-se – as empresas que foram lesadas não impediriam que o suposto 

inadimplente continuasse a agir. A negativação pública não é uma forma de reaver a quantia 

ou objetos perdidos pela loja, mas um meio de frear a ação daquele que lhe causou prejuízo 

econômico, evitando, assim, acesso a mais crédito em outros estabelecimentos. Ao impedir 

que efetue compras a crédito, via cheques ou cartão de crédito, cogita-se que o inadimplente 

quite suas dívidas a fim de restabelecer seu crédito no comércio. Essa estratégia é falha 

exatamente porque no afã de bloquear ação dos insolventes é possível atingir pessoas 

inocentes, vítimas também de estelionatários.  

Dessa forma, caso não encontre outra maneira de distinguir entre um real devedor e 

um golpe, continuará havendo outros casos de duplicação de vítimas de estelionatários: 

lesando ao mesmo tempo o comerciante e a pessoa que teve seu nome envolvido na fraude.  

 

4.6.4 Caso 10 

 

(...) o flagranteado subtraiu para si, mediante fraude, um cartão bancário e a 

respectiva senha anotada em um pedaço de papel, ambos pertencentes à 

vítima F. A. de F., 72 anos, efetuando em seguida saque de R$ 300,00 

(trezentos reais) de sua conta bancária. Relata, ainda que, no mesmo dia, 

cerca de duas horas e vinte minutos depois, utilizando-se do mesmo 

procedimento, o indiciado entrou na residência da vítima O. A. da S., 83 

anos (...), apoderando-se de seu cartão bancário e respectiva senha, 

dirigindo-se, em seguida, a uma agência bancária com o fim de subtrair 

valores existentes na conta da vítima, não conseguindo concretizar seu 

intuito por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia também traz 

informações acerca da habitualidade com que o indiciado realiza tais crimes, 

utilizando-se de seus golpes como verdadeiro meio de vida, sempre se 

fazendo passar por funcionário da prefeitura, informando às vítimas sobre 

uma suposta isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a que 

teriam direito em face da avançada idade, bem como a restituição de tudo 

que foi pago nos últimos anos. Para tanto, solicita a apresentação do cartão 
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bancário e respectiva senha, sob alegação de que tais informações são 

essenciais para a realização da aludida restituição. 

 

 Golpes contra idosos são bastante comuns. Via de regra, os meios midiáticos relatam 

grupos que veem em aposentados e pessoas de mais idade alvos preferenciais para seus 

golpes, uma vez que consideram que sejam pessoas mais crédulas e suscetíveis aos mesmos. 

Como já mencionado no tópico sobre a identidade falsa, para se utilizar de uma identidade 

desta natureza não é necessário um documento falsificado, e muitas vezes nem mesmo o uso 

de qualquer documento, sendo suficiente apenas a autodeclaração do farsante. Dependendo do 

grau de exigência e desconfiança de suas potenciais vítimas não é raro que haja criminosos 

que se disfarçam de agentes públicos para cometer os mais variados golpes. Os golpes em que 

o vigarista se traveste de agente público são conhecidos por tornar a modalidade do 

estelionato mais assustadora, pois existe a possibilidade de haver extorsão da vítima mediante 

ameaça de violência ou retaliação, como no caso dos falsos policias e fiscais. Em alguns 

estados brasileiros ocorrem falsas blitze policiais, falsos carteiros etc. como cavalos troianos, 

para que se permita a entrada ou fazer veículos pararem nas vias públicas para subtrair os 

pertences das vítimas. Neste caso, o vigarista revela mais um uso de disfarce: a isca do 

oferecimento de ajuda para a prática de um golpe. 

Identificar-se como funcionário público é uma forma de ganhar, automaticamente, a 

confiança de seu público, principalmente para as vítimas em questão, os idosos, pois eles, 

muitas vezes dependentes dos serviços públicos, estão, portanto, acostumados a tratar com 

agentes do Estado. A promessa de uma virtual restituição de valor do IPTU torna-se o ardil, 

pois um benefício desta natureza seria algo sempre bem-vindo, não havendo promessas de 

prêmios extraordinários – comuns em outros tipos de golpe – mas apenas o auxílio atencioso 

para a realização de um Direito sancionado pelo Estado.  

No caso citado, tal tipo de ardil serviria com meio de se adentrar nas residências das 

vítimas para lhes retirar cartões e senhas de banco. Tal golpe não teria sucesso com qualquer 

pessoa, pois soaria estranha a necessidade de cartões e senhas de bancos para o recebimento 

de tal restituição. Além disso, quando ocorre tal tipo de devolução de valor de imposto já 

pago, ele se faz via desconto nas faturas posteriores ou algo do gênero; nunca pessoalmente e 

em domicílio, e menos ainda através de uso de cartões de banco dos supostos beneficiados 

com tais isenções. Em uma situação hipotética, pessoas mais jovens imediatamente 

questionariam por que um agente da prefeitura precisaria do cartão de crédito e senha para 

realizar tal restituição.  
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Esse caso é ilustrativo também porque exemplifica novamente de que maneira as 

vítimas não seriam “tão condenáveis quanto os golpistas”, tal como se julga normalmente. 

Nota-se que uma restituição de um imposto não configura “um malandro tirando vantagem de 

outro”, pois seria como receber de volta o próprio dinheiro que já foi pago.  

Lembremos que para haver intercâmbios sociais significativos é preciso que as 

pessoas não apenas comuniquem suas intenções e se façam entendem pelos seus 

interlocutores, mas também que saibam interpretar as intenções de seus interlocutores, 

ocorrendo, por meio daqueles um exercício constante, o aprimoramento da inteligência social, 

que tornará o indivíduo apto ao convívio mais amplo e capaz de julgar a plausibilidade de 

intenções e propostas que contrariam o bom senso. Desta forma, é preciso entender o relativo 

sucesso desse golpe, que ocorre por meio da confiança que as vítimas depositavam no agente 

do Estado, o que por si só causa um efeito de reconhecimento instantâneo da legitimidade de 

suas alegações. Principalmente para pessoas idosas que, por estarem se distanciando das 

dinâmicas sociais comparativamente às pessoas que são economicamente imersas no mercado 

de trabalho e nas mais diversas dinâmicas sociais. Por esta razão e paradoxalmente, os idosos 

possuem cada vez menos necessidade de interpretar detidamente as intenções alheias, 

afastando-se das tramas do mundo do trabalho e de outras instâncias sociais complexas que 

amoldam a teoria da mente que cada pessoa desenvolve, o que acaba fazendo com que se 

tornem vítimas preferenciais de vigaristas. Em vista desses fatores sociocognitivos, torna-se 

inteligível que o mimetismo de funcionário do Estado tome os idosos como presas mais fáceis 

de seus golpes.  

 Outro elemento mobilizado pelo golpista, provavelmente tacitamente, foi a “política 

social da exclusividade”. Uma maneira de propiciar atendimentos céleres para pessoas idosas 

é a delimitação de caixas bancários preferenciais, assentos em transportes públicos, filas 

exclusivas em estabelecimentos comerciais etc., de tal forma que se torna um elemento 

cultural a possibilidade de implantação de mais algumas outras políticas de atenção ao idoso, 

a fim de facilitar as suas vidas. Em geral, há os anúncios existentes nos interiores das agências 

bancárias – que alertam contra eventuais ajudantes voluntários que se proponham a ajudar na 

movimentação da conta corrente. Estes se dirigem às pessoas idosas, pois a falta de hábito no 

manejo de meios tecno-informacionais lhes transformam em potencias vítimas de golpistas. 

Como eram nos bancos os locais mais comuns de tais golpes, há funcionários que são 

designados para ajudar as pessoas com essas dificuldades de uso dos terminais eletrônicos. Ou 
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seja, de fato, há funcionários que geralmente estão designados para ajudar pessoas idosas em 

alguns contextos sociais, não sendo algo inédito.  

Portanto, travestir-se de funcionário público enviado para auxiliar os contribuintes 

idosos a lhes devolver dinheiro seria a versão moderna, e mais sórdida, de aplicar golpes 

contra idosos. Para isso, é devido à própria condição de embotamento sociocognitivo que 

comumente acompanha o envelhecimento, somado às necessidades econômicas crescentes e à 

possibilidade lógica de políticas públicas surgirem a fim de amenizar o custo de vida de 

pessoas mais idosas, é que o golpe finca suas raízes sociocognitivas. Estão postos os 

elementos para tal golpe ter se tornando prática contumaz, como deixa entrever o teor do 

relatório judicial.  

 

4.6.5 Caso 11 

 

Acusado que, exercendo a ilegal atividade de "cambista", vende às vítimas, 

como sendo para a disputa que ocorreria naquele momento, ingressos de 

jogo de futebol realizado dias antes, causando-lhes prejuízos. Presença dos 

elementos do delito: o artifício fraudulento, o prejuízo suportado pelas 

vítimas, o correspondente locupletamento ilícito do agente e o dolo, 

revelando-se o ardil no meio pelo qual o réu manteve em erro as vítimas, 

vendendo ingressos falsos sem que fosse possível a percepção da falsidade 

ictuocculi. Vistos etc. E. D. S. foi denunciado por prática de crimes 

capitulados no art. 171, caput, do Código Penal, por ter, por volta das 17h00, 

de 03 de outubro de 2007, em continuidade delitiva e exercendo a ilegal 

atividade de "cambista", vendido como sendo para a disputa que ocorreria 

naquele momento, ingressos de jogo de futebol anterior, causando prejuízos 

aos consumidores. 

 

No mais, dos depoimentos testemunhais resta claro que o acusado, 

exercendo a ilegal atividade de "cambista", vendeu a alguns "torcedores", 

como sendo para a disputa que ocorreria naquele momento no "Estádio 

Frasqueirão", ingressos de jogo de futebol realizado dias antes, causando-

lhes prejuízos. Sustenta a defesa que tudo ocorrera por mero engano do 

acusado, que, embriagado, confundira os ingressos que vendia, mas os 

depoimentos produzidos mostram o contrário, ou seja, que ele se aproveitara 

do tumulto existente no local, em razão da procura de ingressos ser muito 

superior à oferta, quando muita gente ainda se encontrava fora do Estádio 

tentando assistir ao espetáculo futebolístico. O dolo, a intenção preordenada 

de enganar a vítima, está patente nos negócios realizados pelo acusado, 

especialmente na forma como entregava os “ingressos” aos torcedores e na 

aparência deles com os verdadeiros, inclusive no formato e cor. Interessante 

observar que o acusado tinha em seu poder apenas bilhetes de jogos do ABC 

com times do Estado da Bahia, o que demonstra a intenção preordenada de 

enganar os compradores, já que dificultava a rápida identificação da fraude, 

principalmente com o repasse dos ingressos no tumulto verificado após o 

encerramento da sua venda oficial, momento em que muitos torcedores 

tentavam adquiri-los para adentrar ao local onde se realizada o espetáculo 



242 
 

futebolístico. A propósito, a falsidade dos bilhetes vendidos, apesar da 

inexistência do exame pericial, é provada pelos depoimentos tomados, 

inclusive no relato de terem sido eles "recusados pela catraca" da portaria do 

estádio. Enfim, as provas delineiam, de forma segura, o induvidoso 

estelionato, ao mesmo tempo em que apontam o acusado como autor da 

manobra fraudulenta que o tipifica, sendo inconteste a materialidade 

delituosa, além do locupletamento daquele e os danos patrimoniais às 

vítimas. 

 

 Nota-se que para que o ardil dos ingressos antigos pudesse funcionar o relatório 

judicial menciona a condição psicossocial do “tumulto”, pois, segundo tal entendimento 

descrito no texto, seria preciso um elemento de distração para a realização do golpe, que, do 

contrário, dando a oportunidade dos compradores analisarem o ingresso em condições mais 

amenas, certamente poderiam perceber o engodo. Entretanto, além da condição do tumulto, há 

outros elementos constituintes da cena do golpe, que chamaremos de condições gestálticas, 

que possibilitam que tenham ocorrido processos de automatismos mentais em todo o processo 

de compra dos bilhetes. Desta maneira, tornam-se mais discerníveis outros elementos que 

contribuem para que os torcedores logrados somente no último momento tenham descoberto 

que foram vítimas de um golpe. 

Por condições gestálticas (já expressamente sugeridas nos casos das embalagens 

vazias), referimo-nos aos atos automáticos realizados nas mais diversas situações, que 

completam as lacunas da percepção consciente. Nas inúmeras atividades diárias, as pessoas 

não mais reagem com atenção minuciosa para a realização de procedimentos e de gestos 

corporais, como pegar objetos, antecipar a ação de estender a mão para ligar interruptores de 

um cômodo etc. Tais ações não se realizam mais de maneira reflexiva, mas como ações que 

estão carregadas de pressupostos assumidos e incorporados pelos agentes. Nossa percepção e 

ações automáticas completam as arestas das nossas ações, tornando-as fluidas, bem-

delineadas, tal como alguns traços, apesar de incompletos, serem suficientes para que se 

consiga distinguir um rosto em uma nuvem. É como se ao se iniciar uma ação ela já fosse 

antecipadamente avaliada como cumprida. A mente pressupõe muitos elementos de nossas 

ações e percepções, como forma de economizar energia. Temos observado nos exemplos já 

mobilizados e em toda a discussão do texto que os vários “tropeções mentais” se dão 

justamente por essa característica de completar os traços para formar a figuras, percepções e 

ações. Acertou quem imagina que tais características são também conhecidas e usadas por 

golpistas! 

 Quando há ingressos disponíveis fora dos locais oficiais de venda, recorre-se ao tipo 

social conhecido como “cambista”, que é o sujeito que adquire muitos ingressos, a fim de 
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obter algum lucro ao jogar com a escassez do produto e da falta de disposição dos torcedores 

para encarar longas filas no dia da realização do evento esportivo. Os cambistas atuam mais 

fortemente nas ocasiões de eventos de grande público. No caso em questão, os compradores 

eram torcedores contumazes de futebol – haja vista que parte deles se deslocou de seu estado 

de origem, a Bahia, para a capital do Rio Grande do Norte, exclusivamente para assistir 

àquela partida –, e que devido a esse cansativo deslocamento já estão emocionalmente 

frustrados com a possibilidade de ter de enfrentar grandes filas para conseguir o ingresso, ou 

mesmo não consegui-lo ao final da fila espera. Para eles, o cambista é, portanto, um 

personagem conhecido; e apesar de tal ocupação poder ser socialmente condenável, sua 

incidência leva a crer que as pessoas, mesmo que a contragosto, recorrem a tal vendedor. 

 O fato de haver semelhanças entre o ingresso vendido com o de uma partida ocorrida 

anteriormente poderia ser considerado o prenúncio de tal golpe, pois o cambista, 

provavelmente não dispondo mais de ingressos válidos, enxergou nessas semelhanças uma 

oportunidade de golpe; e já tendo tempo suficiente no ofício, deve ter percebido que o 

comportamento do torcedor típico, em uma situação de tumulto, para adquirir ingressos 

escassos é esquecer-se de conferir tais ingressos (semelhante ao que ocorre em casos de uso 

de cartão de crédito). Então, numa situação de tumulto, na iminência da partida começar sem 

ter conseguido um assento, e com um vendedor gritando ao redor que possui o que 

provavelmente pode ser a única opção, chama-se a atenção dos torcedores interessados em 

potenciais vítimas de um golpe que funciona pelo princípio da confiança tácita, irrefletida de 

que se estaria comprando algo legítimo: a compra de bilhetes, já rotinizada pelos esquemas 

práticos, deixa de ser um ato consciencioso para se tornar um ato “automático”. Mesmo se 

tratando de um vendedor não-autorizado, para o qual se poderia acionar os mecanismos 

cognitivos de suspeita, tal coisa não ocorreu, provavelmente devido ao alvoroço do contexto e 

a familiaridade pública de tal figura, como já mencionamos. Tudo conspiraria para que tal 

ardil funcionasse. O golpe somente foi percebido quando os aparelhos de coleta eletrônica 

recusaram os ingressos antigos.  

Dadas às circunstâncias já mencionadas, enganar por meio de ingressos velhos 

torcedores desesperados e receosos de perder a partida de futebol não acarretaria a noção da 

facilitação ou contribuição da vítima para a ocorrência do golpe. Como foi um golpe 

sistematicamente aplicado em vários bilhetes comprados ao mesmo tempo, não seria 

deficiência ou erro de apenas uma única pessoa, mas algo mais geral e que pode vitimar um 

número indeterminado de pessoas, pois efetivamente isso que aconteceu.  
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Dada a natureza oportunista do golpe, seria muito estranho que um vendedor 

especializado com tal produto cometesse algum deslize grosseiro entre os ingressos antigos e 

os válidos para a partida. Tanto mais verdade que para se justificar perante a acusação de 

estelionato teve que se valer de outra forma enganosa como defesa: estaria embriagado no ato 

da venda, o que foi desmentido pelas testemunhas. Ou seja, socialmente seria inconcebível 

que tal confusão fosse possível, pois alguém que se instala diante de um estádio esportivo 

com a intenção principal de vender ingressos com um preço acima do valor da bilheteria, 

explorando ativamente “a lei da oferta e da procura”, saberia as características de seus 

produtos, uma vez que estaria em constante contato visual com ele.  

Além disso, já que se trata de ingressos velhos, por qual razão levaria às portas do 

estádio na iminência de realização de uma outra partida de futebol? Tal raciocínio é tão 

intuitivo e socialmente esperado que, para esboçar uma justificativa da oferta de ingressos 

velhos, se valeu da alegação de alteração de seu estado de consciência e percepção: só seria 

minimamente verossímil se o vendedor estivesse fora de seu juízo perfeito. Vê-se que mesmo 

devido à desatenção dos compradores, não houve dúvida das autoridades de pedir a 

condenação do golpista por tal ardil.  

Nesse caso, a mentira que induziu os torcedores de futebol a erro consistiu em 

fundamentalmente terem se fiado na palavra do cambista, que em situações comuns seria o 

suficiente para a concretização da compra de um produto qualquer. A realização empírica de 

uma compra necessita de poucas palavras e gestos padronizados que se baseiam na confiança 

tácita da oferta que condiciona todo o processo comercial. Consoante a isso, o engodo se 

completa quando se instala a crença falsa nas vítimas que estariam em posse de um bilhete 

verdadeiro, que lhes permitiria assistir à partida de futebol.  

 

4.6.6 Caso 12 

 

Conforme consta na peça informativa, em dias do mês de março do ano de 

1997, o Sr. F. A. S. A., ora vítima, empresário do ramo de revenda varejista 

de combustível, foi procurado pelos denunciados, os quais propuseram um 

negócio, no qual consistia na transferência para a vítima do direito de operar 

um posto de gasolina, este de propriedade da PETROBRÁS, a ser construído 

na Av. Juvenal Lamartine, 1062 – Tirol, nas proximidades do trecho 

conhecido como 'canal do baldo'.(...) “A vítima apesar de ter conhecimento 

de que o referido posto vinha com pendências na justiça, relativas à sua 

construção, teve apresentado pelo denunciado Reinaldo uma sentença 

publicada no Diário Oficial, datado de 06-12-96, autorizando a construção 

do referido posto, sendo inclusive dito pelo denunciado, ora citado, que a 

sentença já havia transitada em julgado.” “Com o fito de obter vantagem 
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indevida em prejuízo alheio, o denunciado Reinaldo alegava para a vítima 

que o direito que ele havia adquirido de operar o Posto de Gasolina lhe teria 

sido dado pela Petrobrás, como forma de recompensa pelo mesmo ter 

conseguido, junto à Justiça, a liberação da construção e funcionamento do 

posto, onde também o denunciado Jorge havia auxiliado.”(...) “A referida 

quantia foi paga à pessoa do denunciado Jorge, com o consentimento de 

Reinaldo, já que o mesmo se encontrava na cidade de Maceió/AL. Acontece 

que, decorridos alguns dias da referida transação, a vítima tomou ciência de 

que a sentença que autorizava a construção do posto de gasolina não 

transitou em julgado, pois já havia recurso interposto desde o dia 24/02/97, 

data esta anterior à proposta de cessão por parte do denunciado Reinaldo.” 

“Em face do negócio mal sucedido, a vítima tentou junto aos denunciados 

reaver a quantia por ele investida, mas não logrou êxito.”(...) A vítima, por 

sua vez, informa ter pago a quantia de R$ 30.000,00 ao acusado J.R., após o 

acusado R. dizer que a ação judicial existente já tinha sido resolvida, 

mostrando-lhe cópia de uma sentença, afirmando que não era mais passível 

de recurso, sendo este, nos termos da denúncia, o meio ardiloso 

supostamente utilizado para obtenção da vantagem ilícita por parte dos 

acusados. Ocorre que esta garantia de que não havia a possibilidade de ser 

negada a construção do posto naquele terreno não restou comprovada nos 

autos, e, embora a palavra da vítima seja relevante, é necessário que seja 

corroborada por outros elementos de prova, e isto não ocorreu. Com efeito, 

embora tenha sido provado nos autos o pagamento do referido sinal ao 

acusado J. R., fato que ele mesmo confessa, não restou demonstrado que este 

sinal foi recebido pela utilização do meio ardil, conforme se depreende dos 

depoimentos das testemunhas constantes dos autos, e assim não restou 

configurada a prática do estelionato. 

(...) Ressalte-se que a pendência judicial existente sobre o terreno em 

negociação era de conhecimento da vítima, fato, inclusive, de fácil 

comprovação perante os Órgãos do Poder Judiciário, e, tratando-se de um 

negócio de grande monta (R$ 250.000,00), o normal é que as pessoas 

envolvidas se cerquem de todas as cautelas, a fim verificar se o negócio é 

realmente seguro, o que não ocorreu no caso em apreço. Portanto, não restou 

provado. 

 

Vê-se que o judiciário não intercede por compradores descuidados ou negligentes. Os 

detalhes desse caso nos revelam um pouco como ocorre empiricamente a representação social 

do Direito como sendo, em muitos casos, um labirinto kafkiano, onde se torna difícil 

encontrar uma solução rápida e eficaz para um dado problema. Se não, vejamos: um 

empresário estava interessado na compra de um terreno para a construção de seu 

empreendimento. Duas pessoas, tendo ouvido falar de um potencial comprador, se apresentam 

com uma proposta de venda de um terreno que serviria para suas intenções empresariais. O 

comprador alega que os vendedores teriam mostrado um documento que comprovaria que o 

terreno já tinha sido “transitado em julgado”, garantindo assim que eventuais problemas legais 

futuros são seriam plausíveis. Apesar de tal declaração do comerciante, não é possível saber 

se realmente tal fato aconteceu, como também, ele mesmo registra essa dúvida, tal como 

descrito no teor do acórdão. 



246 
 

No entanto, se considerarmos a hipótese de veracidade – que a vítima fala a verdade – 

por que não verificou pessoalmente tal condição legal do terreno, como recomendou 

posteriormente o representante do judiciário? Seria estranho alguém comprar um terreno que 

posteriormente poderia perder a posse pela simples falta de iniciativa para verificar uma 

informação crucial. Aparentemente, se o vendedor tinha ciência de que o terreno realmente 

teria passado por um processo judicial por irregularidade, mas que já estaria em condições 

normais de negociação, o comprador pode ter interpretado tal gesto como um indício de 

“honestidade”: os vendedores reconheceram que o terreno já esteve em condição irregular. 

Tal gesto seria representado como uma amostra de boa vontade, até mesmo de respeito ao 

comprador, pois poderia ocorrer de simplesmente omitir tal informação; mas, do contrário, 

escolheram revelar o histórico litigioso do terreno. É possível que, ao declarar tais condições, 

os vendedores tenham sutilmente conquistado a confiança do empresário, que não mais se 

interessou em procurar informações juntos às instituições oficiais que cuidam de assuntos 

imobiliários.  

Lembremos que a compra de um carro usado, por exemplo, é sempre melindrada, pois 

o antigo dono ou vendedor pretende esconder seus eventuais problemas mecânicos para poder 

realizar a venda; e qualquer declaração de problemas mecânicos já desmotivaria um potencial 

comprador. No caso do terreno, por sua própria especificidade, tal tipo de irregularidade não 

acarretaria, necessariamente, o desinteresse do comprador, pois, uma vez regularizado o 

terreno não se “deteriora” como um carro usado, cujos defeitos aparentes, mesmo que 

consertados, não mudam sua condição de carro velho, com presumíveis novas necessidades 

de conserto e manutenção. Esse é um ponto. Além disso, no caso do terreno, há um certo 

constrangimento de desconfiar publicamente das intenções dos vendedores, que, ao que tudo 

indicava, não estavam escondendo que o terreno teria estado em situação irregular.  

No caso de funcionários que desconfiam da idoneidade dos documentos apresentados 

por um golpista, há rotinas já convencionadas para se verificar a veracidade dos documentos. 

No entanto, o mesmo não é tão prático quanto um empresário que recebe a visita de dois 

vendedores de um terreno, o que leva a perceber que a “inversão”, de vendedor para 

comprador, de lhe visitarem para lhe vender algo, é uma prática um pouco atípica. Além 

disso, a oportunidade de adquirir um terreno pode ter lhe causado também um efeito de 

autoengano, de relaxamento crítico: mesmo sabendo que o terreno tinha estado irregular, 

negligenciou a busca por informações oficiais de fonte diversa oferecida pelos vendedores, 

pois queria acreditar na viabilidade do negócio.  
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 Constata-se que a falta de atenção a detalhes visuais nas cenas de compras de imóveis 

não são indultadas pelo judiciário. Ao contrário do caso dos ingressos antigos, também serão 

tecnicamente enquadráveis na mesma negligência do comprador do terreno irregular, haja 

vista que a desatenção aos detalhes do objeto de compra tornou-se a condição derradeira para 

que o engodo se consolidasse. Enganar uma pessoa que poderia oficialmente descobrir a real 

condição do imóvel por meio de instituições públicas seria culpa do comprador descuidado. 

Mas alguém enganar vários torcedores com ingressos vencidos seria culpa do vendedor. A 

diferença entre esses dois casos mencionados é que inicialmente se infere que se um ardil 

engana muitas pessoas ao mesmo tempo seria considerado um meio eficaz para a prática do 

estelionato. Em contraposição, se um negócio vultoso, como é a compra de um imóvel que se 

vende a uma ou poucas pessoas, presumi-se que seja um procedimento padrão buscar 

investigar se não há alguma irregularidade vinculada ao imóvel, pois isso for constatado é 

passível de tornar o negócio impraticável. Desta forma, observa-se que não havendo uma 

prova cabal do engodo, o que seria a posse do documento oficial em mãos, o comprador, 

apesar de ter sido economicamente lesado, não reuniu indícios jurídicos suficientes para fazer 

condenar os vendedores do terreno irregular. 

Nesse caso, como não houve condenação por estelionato, o empresário terá que 

ingressar com uma ação civil contra os vendedores, pois, segundo consta no relatório judicial, 

não teve seu dinheiro devolvido. 

Esse é um exemplo de que pode ser muito perigoso negligenciar os cuidados mínimos 

que se deve ter em qualquer transação comercial, principalmente quando envolvem somas 

elevadas. O contexto social no qual a vítima foi envolvida revela que há casos em que a 

vítima indiretamente contribui para a sua ruína, quando apenas confia na palavra alheia que, 

como se sabe, produz um efeito de veracidade na mente, mas que efetivamente não é a própria 

verdade factual das coisas, e menos ainda quando se trata de assuntos humanos. A confiança 

inadvertida que se deposita na palavra alheia acaba sendo um meio eficaz de se envolver em 

problemas que poderiam ser evitados quando alguém se envolve em negócios de grande vulto 

econômico em que a prudência manda que se busquem mais informações para evitar 

problemas futuros.  

 

 

4.7 O SIGNIFICADO DIFERENCIAL DA PRÁTICA DA “ADULTERAÇÃO” 

 



248 
 

 

4.7.1 Caso 13 

 

Realizado um levantamento da carga instalada no local, verificou-se que esta 

representava um consumo muito superior ao que vinha sendo registrado. 

Ressalta que o consumo do autor, que em janeiro de 2006 era de 527,00 

KW/h, chegou a 201 KW/h em Julho de 2006. Depois da correção do desvio, 

foi retomado o consumo, conforme os registros anteriores à fraude. (...)A 

inversão do ônus da prova se aplica quando o consumidor não tem 

possibilidade de provar o que alega. Contudo, vemos que o medidor é 

situado no imóvel da parte autora, que não se deu ao trabalho de juntar 

sequer uma foto do local onde o mesmo fica instalado. (...)E, como tratamos 

de um serviço de concessão pública, os prejuízos sofridos pela 

concessionária, seja por inadimplência, ou por desvio de energia, oneraria a 

todos os consumidores dos seus serviços, indistintamente, seja pobre ou rico, 

empresa ou pessoa física, pois os prejuízos integrarão os cálculos a serem 

apresentados à Agência Reguladora, para justificar pedido de aumento de 

tarifa. 

 

 

A forma mais comum de se encontrar o termo adulteração nos arquivos digitais dos 

tribunais são casos de fraudes ocorridas em registros de energia elétrica da companhia que 

distribui para as residências e estabelecimentos comerciais. Na verdade, é sua imensa maioria, 

perdendo apenas para a adulteração de identificação de veículo automotor. A especificidade 

deste caso é que é raro um exemplo em que o cliente é o fraudador. Ou seja, não é possível 

absolutizar a noção de que apenas o lado vendedor de uma transação comercial é que poderia 

encontrar mentirosos ou vigaristas. Uma fração do público consumidor também faz uso de 

ardis para evitar uma parte do pagamento que lhe é devido, o que é suficiente para caracterizar 

um comportamento que se busca ludibriar a empresa de energia elétrica. Deste modo, a crença 

falsa que se pretende induzir a empresa a ter a faz cobrar menos do que seria normalmente 

devido pelo cliente. O ardil se baseia na ideia de que o equipamento em questão registraria 

integramente o consumo de um determinado cliente. Enquanto a fraude não for descoberta por 

meio de indícios apontados pelo cálculo do consumo médio e de verificação in loco, a crença 

tácita no medidor continua a produzir seus efeitos.  

O ardil é possível porque como o serviço que está sendo prestado é algo que depende 

de meio mecânico para que se possa aferir o consumo de cada consumidor, e estando o 

mesmo à mercê de pessoas que saibam manipulá-lo, torna-se uma fraude que, devido à sua 

abrangência, dá margem para se pensar que este seria um caso em que o acesso contínuo ao 

aparelho de medição, que registra o valor que os consumidores terão que pagar ao final do 

mês pelo serviço, pode incitar a uma parcela da população a cometer uma transgressão. Neste 
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caso, devido à equiparação a um serviço público, cujo prejuízo se torna um pouco abstrato, 

sem rosto, não é socialmente tão reprovável pelas pessoas que observa a fraude, mas que de 

toda maneira é um delito reconhecido pelo Estado. É possível mitigar o sentimento de culpa 

quando o que está sendo desviado não prejudica alguém especificamente, sendo uma prática 

que subjetivamente pretende apenas evitar o pagamento. Então, fraudar o medidor de energia 

de uma empresa sem rosto, cujo prejuízo seria ínfimo, acaba sendo uma forma de economia 

que as pessoas realizam sem remorso, dado o volume de processos judiciais movidos contra 

consumidores que tiveram a fraude descoberta. 

O termo “adulteração” pode significar fraude e falsificações em contextos diferentes. 

É possível identificar, a partir de seu significado primário, que as ações realizadas que 

correspondem pragmaticamente a esse sentido são a manipulação de algum objeto para que 

ele, de algum modo, beneficie o adulterador, aparentando ser o mesmo objeto que 

normalmente se espera, passível de ser usado e comercializado sem levantar suspeitas. Da 

mesma forma que documentos oficiais de identificação pessoal, os veículos possuem um 

registro que é modificado para que se passe por um bem de consumo legalmente existente. A 

isto se dá o nome de “adulteração de veículo automotor”.  

Observando o sentido de adulteração em produtos líquidos, já foi possível constatar, a 

partir do caso de água misturada ao óleo diesel em taques de combustível, que adulterar é 

introduzir alguma substância que faça o produto original aumentar de volume, mas que ao 

mesmo tempo ainda permita que o produto original mantenha as propriedades para que seja 

destinado ao seu consumo convencional. Apesar do óleo diesel que continha água ter causado 

os problemas mecânicos que surgiram no veículo em decorrência do uso continuado de 

combustível adulterado, ele continuou a fazer o motor funcionar.   

De forma análoga, um leite adulterado
48

 é diferente de um leite, digamos, falsificado; 

neste último caso acarretaria a noção de um leite produzido por um meio radicalmente 

diferente do convencional. Por essa razão, a adulteração em contextos alimentares também é 

um ardil usado para que a matéria-base possa promover maior lucro: o produto é autêntico, 

mas possui algo mais que não era previsto legalmente e que, normalmente, se descoberto pelo 

consumidor, é motivo suficiente para a rejeição do produto e a imputação criminal aos seus 

responsáveis. Embora nesses casos possa haver duas possibilidades de adulteração: uma 

inócua, como a adição de água ao leite; e uma nociva, com uso de produtos químicos que 

sabidamente fazem mal à saúde se ingeridos. 

                                                           
48

 Para observar como tal crime é praticado (ver anexo 7) 
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Apesar do leite vendido com água não ser potencialmente prejudicial à saúde, mesmo 

assim torna o leite inferior se comparado ao leite vendido sem água. Isto quer dizer que a 

adulteração não modifica a finalidade do produto, mas o torna potencialmente menos 

eficiente; a nutrição que o leite proporcionaria aos seus consumidores decai em razão do 

aditivo indesejado. Essa seria uma diferença entre o exemplo do leite adulterado e 

combustíveis que sofrem adulteração, pois, da mesma forma que produtos químicos 

adicionados à gasolina ou a outro combustível causarem prejuízo ao proprietário do veículo, 

pois em geral o aditivo clandestino danifica os componentes do motor, alimentos adulterados 

causam prejuízos aos seus consumidores. 

Quando se trata de produtos de vestuário, o termo “adulteração” pode ser aplicado 

numa prática curiosa que algumas pessoas fazem para ostentar um tipo de marca de roupa: 

alguém resolve retirar uma etiqueta famosa de uma peça de roupa, em geral já desgastada pelo 

uso, e costurá-la a outra peça de roupa do mesmo tipo, mas que teria outra procedência 

industrial (veremos mais adiante a razão que possivelmente motiva tais processos de 

adulteração de roupas com marcas famosas). Tal prática carregaria o sentido do termo 

adulteração porque, para quem observa e identifica que há uma etiqueta sobreposta, muito 

provavelmente pelo próprio usuário, concluirá que a antiga etiqueta foi retirada para dar lugar 

à etiqueta de marca famosa.  

Observemos esses atos de linguagem: 

 Essa calça está adulterada! 

 Essa calça é falsa! 

Ninguém dirá que uma calça que sempre foi reconhecidamente produzida para soar 

uma imitação de uma marca famosa é uma “adulteração”. Em vez disso, ela será designada 

como uma falsificação. Roupas falsificadas significariam aquelas que ostentam uma etiqueta 

de um fabricante, mas que na verdade não teriam nenhuma procedência reconhecida, sendo 

produzidas clandestinamente. O que ocorreu no caso de falsificações de artigos de vestuário é 

simplesmente a apropriação de uma etiqueta, cujo fabricante não possui direitos legais de usá-

la. 

Nessa mesma linha de raciocínio, uma bolsa falsificada recebe esse nome porque o seu 

fabricante não possui direitos legais do proprietário da marca que ostenta na etiqueta. A bolsa 

continua sendo usada para os mesmos fins que a original – carregar objetos e servindo como 

objeto de distinção social, mas ela geneticamente foi projetada para assumir o status fictício 

de uma bolsa famosa. Essa diferença faz com que a noção de falsificação de produtos esteja 
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cognitivamente atrelada à sua origem fabril, que desde sua concepção nunca assumiu uma 

condição que não fosse ser uma simulação ardilosa de um bem de consumo destacadamente 

reconhecido. 

Assim, um dos sentidos do termo adulteração pressupõe, em contextos de produção de 

mercadorias, que o objeto em questão já havia sido usado com o propósito para o qual foi 

produzido, principalmente para os casos em que o consumo do produto não se esgota em um 

único momento de uso como produtos líquidos como leite e combustíveis. Então, quando se 

observa as práticas que são encontradas em processos judiciais, nos quais aparece o termo 

“adulteração”, há duas possibilidades básicas: a) Ao produto foi adicionada uma substância 

estranha que normalmente não se espera que seja misturada a esse produto. b) Trata-se de um 

produto que já foi previamente usado e posteriormente foi manipulado para que servisse aos 

propósitos do fraudador, mas permanecendo com a aparência de originalidade, inviolabilidade 

ou autenticidade. É certo que o leite possui água naturalmente em sua constituição. Porém, 

quando um produto é oferecido com algum aditivo não-especificado em sua fórmula original 

ou na expectativa dos consumidores (que não espera a adição artificial de água ao leite) ocorre 

o evento da adulteração.  

É por isso que, apesar da gasolina brasileira ter um percentual de álcool em sua 

composição, não é socialmente considerado uma “adulteração”, uma vez que, por ser decisão 

embasada politicamente, torna-se um procedimento socialmente conhecido e esperado. 

Embora haja críticas a respeito desse procedimento, seria politicamente oneroso exigir que o 

porcentual de álcool contido na gasolina fosse diminuído ou mesmo eliminado.  

Se observássemos os casos de adulterações de documentos, números de chassis de 

carros, placas de veículos, cheques etc., ver-se-ia que todos têm em comum o fato de que o 

adulterador não construiu ou fabricou o objeto desde seus elementos essenciais, mas apenas 

adicionou uma substância (no caso de líquidos) ou alterou alguma coisa para que funcionasse 

para realizar ou seus propósitos (como é o caso do medidor de energia e placas de veículos) e 

que soasse autêntico à vista do público que observa o objeto adulterado.  

A diferença pode ser sutil, mas engendra processos sociocognitivos diferentes, porque 

partem de referenciais materiais levemente diferentes. É certo que essa distinção baseada em 

fundamentos genéticos não serve para todos os casos, pois, como acontece com o dinheiro 

fraudado, uma cédula de menor valor é quimicamente tratada para se transformar em uma 

cédula de valor bem maior. Isso será um caso de dinheiro falso ou adulterado? 

Pragmaticamente é possível usar os dois termos, pois quando se trata de dinheiro produzido 
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por alguém e que é descoberto pelas autoridades do Estado, ele perde toda sua aplicação 

funcional. Mas se o objetivo é ser tecnicamente rigoroso, seria preferível considerar que se 

trata de dinheiro adulterado para os casos de uso de cédulas de menor valor, para soar como 

de maior valor, uma vez que esse termo tanto indica a submissão a meios fraudulentos, como 

também sua origem social: uma cédula que foi inicialmente produzida pela Casa da Moeda do 

país e modificada para fins escusos. Porém, ainda se poderia considerar como um caso 

híbrido: uma cédula falsa por meio de uma adulteração.   

No entanto, levando adiante o par dicotômico falsificação/adulteração seria estranho 

um cartão de crédito ser considerado “adulterado”: ou ele é falso ou é considerado 

simplesmente o resultado de uma fraude. Não se manipula um cartão de crédito bancário 

idôneo para que ele se transforme em um outro cartão de crédito forjado. Nos casos que 

ocorrem roubos dos dados digitais dos cartões por meio de “chupa-cabras”, a matéria-prima 

para a confecção de duplicação do cartão de origem, se dá por meio de cartões novos, em 

branco, e, portanto sem uso anterior algum.  

Esses diferentes sentidos da adulteração também é um sinal de que se trata de um 

fenômeno regido por procedimentos que fazem remissão à forma diferencial que essa fraude 

possui, principalmente em oposição complementar à falsificação. Se é possível traçar sua 

especificidade genética através de procedimentos sociocognitivos (a comparação entre um 

produto ser adulterado ou falsificado), então estamos diante de um tipo de engodo que por 

definição denuncia os princípios procedimentais de sua execução, que são princípios baseados 

na fraude ocorrida em momentos posteriores à fabricação do objeto – a adulteração – ou a 

fraude ocorrida desde a concepção do produto – a falsificação.    

 

 

4.8 A PRODUÇÃO DA PROPAGANDA ENGANOSA  

 

 

 Uma modalidade de engodo bastante conhecida são os anúncios de produtos e serviços 

que induzem o público interessado a um entendimento errôneo sobre o que efetivamente irá 

adquirir, caso decida ir a um estabelecimento comercial ou mesmo via internet para adquirir 

um produto a partir das promessas implícitas e explícitas do anúncio publicitário. A 

propaganda mercadológica tem como ofício oferecer produtos com a promessa de que eles 

realizariam certas funções e desejos. Quando tais promessas não são cumpridas, é possível 
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caracterizar uma propaganda que motivou o consumidor a adquirir o produto ou serviço como 

enganosa. As propagandas enganosas podem trazer várias consequências para os 

consumidores, pois, como se trata de relações de consumo, em que eles são submetidos à 

incorporação de desejos para que assim movimente as engrenagens capitalistas, muitas vezes 

o ímpeto do comerciante para obtenção de lucro atropela os interesses dos compradores de 

adquirir exatamente o que o anúncio lhes fizeram imaginar.   

 Os casos judiciais citados aqui não têm a pretensão de dar conta de uma vasta 

amostragem do que se chega ao judiciário brasileiro com a epígrafe de propaganda enganosa, 

mas apenas ilustram algumas formas usadas para atrair a atenção do público com ofertas 

atraentes, mas que acabam possuindo muitos traços cognitivos que nos remetem aos golpes 

praticados por vigaristas nas ruas. Há também os casos em que o consumidor, por estar 

insatisfeito com os efeitos do uso de um produto ou de um serviço prestado, intitula tal 

insatisfação de propaganda enganosa. Isso quer dizer que para além dos critérios que o Direito 

prescreve para qualificar uma prática como propaganda enganosa, há também a interpretação 

que as pessoas fazem do que consideram ser uma tentativa de enganá-las por meio de 

informações falsas ou parciais. Deste modo, os critérios usados pelas pessoas que se sentem 

lesadas por algum anúncio de produto ou serviço que não atendeu plenamente suas 

expectativas podem não coincidir integralmente com o que é interpretado pelo representante 

do judiciário.  

A diferença entre os dois horizontes cognitivos, a apropriação que o senso comum faz 

do conceito e aquele previsto pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), é que a 

precondição para que surja a designação “propaganda enganosa” é a existência de um 

estabelecimento comercial ou serviço de algum profissional autônomo formalizado e 

autorizado pelo Estado, pois de outra forma o induzimento a erro por meio de um anúncio 

poderá ser classificado de maneira diversa, possivelmente se enquadrando em algum tipo de 

crime associado à fraude. É certo que a propaganda enganosa também é, na prática, uma 

forma de manipular o consumidor, uma vez que este criará certas expectativas em razão do 

anúncio que teve acesso e que não se cumprirão totalmente ou parcialmente. Porém, para o 

Direito brasileiro, tais práticas realizadas por comerciantes são, em geral, passíveis de 

retificação, o que implica em indenizações pecuniárias. Existem penalidades restritivas de 

liberdade, porém o mais comum são as penas pecuniárias por meio de indenização. Desta 

forma, os processos judiciais que são abertos pela motivação de propaganda enganosa 

buscam, prioritariamente, pedir indenizações para reparar os danos sofridos pelos 
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consumidores, havendo casos também que a sentença favorável ao reclamante é fazer o réu 

cumprir com o que prometeu na oferta veiculada.  

 Vejamos inicialmente um caso judicial interessante de como é possível fazer um 

anúncio usando uma terminologia formalmente correta, mas que apesar disso não informa aos 

interessados o seu significado para efeitos práticos, gerando como resultado interpretações 

discordantes por parte dos representantes do judiciário. Este caso mostrará como os jogos de 

linguagem de um dado contexto burocrático, que não são familiares às pessoas que não 

participam deste meio, podem ser usados para o induzimento a erro, com consequências 

bastante desagradáveis para os consumidores. Foi possível encontrar pelo menos oito 

processos judiciais de pessoas diferentes pleiteando a mesma coisa a partir do Código de 

Defesa do Consumidor, mostrando que uma mensagem incompleta pode causar problemas 

para um público bem amplo. Como os casos repetem seu conteúdo, selecionei as duas 

principais sentenças judiciais que demonstram como o mesmo público com o mesmo 

problema pode obter resultados judiciais divergentes em razão dos elementos sociocognitivos 

mobilizados em seus processos. 

 

 

4.8.1 Caso 14 

 

Em análise à prova dos autos e aos argumentos da parte demandada, nota-se 

que os materiais publicitários do ano de 2002/2003, juntados pela autora às 

fls. 21/26, que não foram impugnadas pela parte ré, prevê a possibilidade de 

habilitação em bacharelado. Assim está escrito no material publicitário: “O 

Curso de Ciências Biológicas oferece graduação de licenciatura ou 

bacharelado, o estudante que opta por este curso observa todas as questões 

relacionadas à fauna e à flora, além dos aspectos biológicos do corpo 

humano”. E acrescenta no documento: “Duração do Curso: 4 anos para 

licenciatura e mais 6 meses para bacharelado”. Como se vê, o curso de 

bacharelado é oferecido como um complemento, um plus, de acordo com a 

livre opção do aluno, no caso, da autora. A ré insiste que o edital que regeu o 

certame vestibular do qual se submeteu a autora já previa que o Curso de 

Bacharelado, Ciências Biológicas era ainda somente autorizado pelo MEC, e 

não reconhecido, sendo esta situação precária. Contudo, a parte autora, 

sendo hipossuficiente, não tem conhecimento, como admitiu na réplica à 

contestação, de saber a diferença entre autorizado e reconhecido pelo MEC. 

(...) O que houve foi quebra de contrato pela parte ré. Não se pode ignorar a 

frustração da autora quando, depois de se submeter a quatro anos de curso, 

finalmente descobriu que aquilo que havia sido prometido, através das 

campanhas publicitárias, não seria cumprido pela ré. A autora sofreu um 

dano à sua honra, quando lhe foi negado um direito contratual, direito este 

vinculado à profissão que resolveu abraçar para seu futuro. (...) Vale lembrar 

que a oferta contida no material publicitário é feita unilateralmente, sem a 

interferência do consumidor. Deve a ré, portanto, honrar com a oferta 

vinculada, sob pena de ser veiculadora de propaganda enganosa. 
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4.8.2 Caso 15 

 

No caso dos autos, não existem folders publicitários referentes ao ano de 

2002, ano em que engressou a autora, mas apenas folders referentes ao ano 

de 2004, os quais não podemos considerar como oferta válida a vincular o 

contrato firmado entre as partes no ano de 2002. E mais, as demais provas 

corelacionadas aos autos, ou seja, o edital e o contrato de prestação de 

serviço, não obrigam em momento algum a Universidade ré ao oferecimento 

do Curso de Ciências Biológicas na modalidade de bacharelado; muito pelo 

contrário, o edital é claro que o curso apenas seria oferecido na modalidade 

licenciatura, para os aprovados no vestibular de 2002. Desse modo, com 

fundamento nas linhas anteriores, reconheço o cumprimento de todas as 

obrigações assumidas pelo réu perante a autora no contrato de prestação de 

serviços educacionais, não havendo, pois, que se falar em danos sofridos 

pela autora, nem muito menos em indenização a ser paga, uma vez que não 

era legítima a expectativa da autora quanto ao oferecimento da modalidade 

de bacharelado no curso de ciências biológicas. 

 

 O caso enfrentado pelos alunos do referido curso possui algumas implicações sobre a 

forma de como podem ser apresentadas as propagandas de cursos superiores no Brasil. A 

alegação de vários alunos que entraram com processos judiciais próprios é a de que teria 

havido propaganda enganosa por parte de uma conhecida instituição de ensino superior 

localizada na cidade do Natal. Pelo que se pode verificar nos relatórios judiciais, ao se 

matricularem na faculdade os alunos tinham a expectativa de que em algum momento se 

tornariam bacharéis em Biologia. Porém, segundo se pode colher dos depoimentos dos 

alunos, apenas depois de alguns anos de curso é que lhes foi informado que a disciplina que 

os habilitariam oficialmente para que pudessem receber tal titulação não seria mais oferecida 

pela instituição, o que ocasionou prejuízo para os alunos que optaram pelo referido curso com 

essa expectativa. A propaganda enganosa seria a frustração de ter perdido anos de curso que 

só os habilitaria a serem professores, mas não poderem trabalhar em laboratórios, trazendo 

consequências profissionais e salariais bastante diferentes para os graduados.  

 Todo o problema se deu em razão da veiculação de informações que geraram uma 

interpretação errônea no público interessado no curso mencionado. O ponto principal é que as 

propagandas referentes à oferta de graduação não especificaram explicitamente certos 

significados técnicos de termos usados para qualificar a condição jurídica de cursos superiores 

perante o Ministério da Educação (MEC), que é a instituição que regulamenta os cursos 

superiores no Brasil, e que tem o poder de autorizar e validar os títulos concedidos por todas 

as instituições de ensino superior dentro do território brasileiro. Assim, quaisquer atividades 

que exijam diplomas válidos para uma dada categoria profissional precisará do aval do MEC. 
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É comum que existam cursos superiores em funcionamento que não possuem validade ou 

estão ainda pleiteando sua validade formal perante o MEC. Então, os alunos que 

desconhecerem a condição jurídica de seu curso perante o MEC poderão, ao final de um 

curso, não ter a posse do diploma de curso superior ratificado pelo MEC, e, 

consequentemente, sem validade para pleitear cargos profissionais que exijam diplomas 

ratificados por este Ministério.  

 Segundo os alunos do referido curso, havia promessa de que a instituição de ensino 

ofereceria uma disciplina para que eles pudessem se graduar como bacharéis. O problema que 

se constata é que os alunos não conheciam a condição jurídica precária que o seu curso se 

encontrava, sendo o jogo de linguagem que identificaria esta condição perante o MEC algo 

possivelmente desconhecido pelos alunos. 

 Para que um diploma seja validado pelo MEC, é preciso que ele seja “reconhecido 

pelo MEC”, significando dizer que a palavra “reconhecido” não possui apenas um sentido 

intuitivo, que indicaria cognitivamente que o curso é válido, mas um sentido jurídico. 

Quaisquer outros termos que aparentem ser sinônimos possuirão um significado diverso com 

consequências também diversas. Na oferta de curso superior, existem dois termos principais 

que são usados para discriminar a condição de um curso perante o MEC: “autorizado pelo 

MEC” e “reconhecido pelo MEC”. Como já foi sugerido, apesar dos dois termos soarem a 

mesma coisa, possuem significados técnicos diferentes. No primeiro caso, o MEC apenas 

concedeu a autorização para que o curso fosse oferecido à população, mas após um período de 

tempo ele dirá se a estrutura oferecida aos alunos é suficiente para qualificar o curso como 

apto a formar graduados com um mínimo de competência profissional. Em um caso assim, é 

possível que a instituição de ensino superior pleiteie o “reconhecimento”, mas não o consiga, 

devido ao não preenchimento de requisitos prescritos pelo MEC. No segundo caso, com o 

“reconhecimento do MEC”, o curso já possui, pelo menos aos olhos do MEC, as condições de 

formar graduados, e os alunos receberão os diplomas validados por aquele Ministério. A 

confusão se instalou no referido curso de Biologia em razão do uso do termo “autorizado pelo 

MEC” como também significando “reconhecido pelo MEC”. 

O uso de termos ambíguos, “reconhecido/autorizado”, para não-especialistas em 

questões administrativas do Estado, sobre assuntos de nível superior, é um indício de que a 

instituição em questão não explicitou os desdobramentos que tais termos trariam para os 

interessados no curso, gerando assim um entendimento de que a promessa do curso seria 

formar bacharéis com diplomas validados pelo MEC. A julgar pelos vários pedidos de 
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indenização feitos pela mesma classe, seria estranho alguém cursar uma graduação de quatro 

anos sabendo que perderia tempo e dinheiro com a mesma, pois saberiam, antecipadamente, 

que quando chegasse ao final do curso não teria acesso ao almejado diploma de bacharelado. 

O induzimento a erro ocorreu exatamente através do emprego de termos tecnicamente 

idôneos, mas que devido a não-vivência desse jogo de linguagem levaram as pessoas a 

interpretarem da maneira que lhes fosse mais favorável, pois dizer que um curso é “autorizado 

pelo MEC” soa muito semelhante, em termos de pragmática linguística, a “ser reconhecido 

pelo MEC”. Se algo está “autorizado”, provavelmente, presume-se que é porque os alunos 

terão acesso aos benefícios inerentes ao que qualquer o curso de graduação proporciona aos 

seus alunos regulares. Nos dois casos, uma pessoa comum que ouça ou leia as duas 

expressões tomará o significado como equivalentes. Por outro lado, somente uma pessoa que 

conheça legislação sobre educação e concessão de abertura de cursos de graduação para 

empresas privadas ou que tenha familiaridade com os usos técnicos dos dois termos não seria 

facilmente induzido a erro. Mas, tratar-se-ia de pessoas que estariam diretamente envolvidas 

com questões técnicas e legais de cursos superiores, que não é a regra para as pessoas que 

simplesmente querem fazer um curso superior.   

Há, portanto, uma diferença de horizontes linguísticos que podem ser explorados por 

empresários que, posteriormente, podem ser acusados de veicularem uma propaganda 

enganosa, em que uma parte pode contar com a ignorância da outra parte sobre os estritos 

significados jurídicos de termos com os quais o pretenso consumidor imagina estar 

minimamente apto a interpretar as informações de um anúncio de forma correta. Isso também 

é um indicativo de que o jogo de linguagem do Direito entra em choque com o jogo de 

linguagem do cotidiano, pois neste último não é preciso uma depuração lexical como se 

encontra no Direito, no qual um termo que soe semelhante ao significado comum pode induzir 

facilmente a uma interpretação equivocada, com consequências muito desagradáveis. Alguém 

que saiba que a prática linguística do cotidiano faz equivaler termos que em contextos 

técnicos seriam dessemelhantes poderá explorar essa dupla possibilidade de interpretação ao 

seu favor, induzindo as pessoas a erro. A instituição, pelo que se dá para aferir a partir dessas 

sentenças judiciais, teve o cuidado em excluir a menção explícita ao termo reconhecido pelo 

MEC, porque muito provavelmente sabia que assim procedendo se comprometeria a cumprir 

algo com o qual não lhe era indubitavelmente garantido, passível de lhe trazer problemas 

legais, o que veio a se tornar realidade.  
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Ainda sobre a forma como o consumidor poder ser induzido a erro, vimos na 

discussão sobre teoria da mente que a maneira de formular uma pergunta pode facilitar ou 

dificultar a resolução da tarefa feita pelas crianças no experimento realizado. De forma 

análoga, a escolha de termos que possam suscitar um entendimento impreciso ou que soe 

ambíguo pode ser também corrigido ou reformulado para evitar que se caia em erro. Desta 

forma, seria incrível que alguém se matriculasse no referido curso se o anúncio fosse algo 

assim: “O bacharelado não é reconhecido pelo MEC”. Ou ainda: “Somente a licenciatura é 

reconhecida pelo MEC” etc. Dizer que é “autorizado” pelo MEC, de maneira indistinta, induz 

a erro, pois dá margem a interpretações diversas, e foi exatamente o que aconteceu. Em 

termos sociocognitivos, a escolha de cursar ou não tal curso seria bem mais acertada se 

soubesse explicitamente quais seriam as consequências para quem cursa algo que é apenas 

autorizado, mas que não é efetivamente reconhecido pelo MEC, pois a cognição – os aspectos 

epistêmicos – estaria mais amparada pelo lampião de uma linguagem inequívoca.     

É muito provável também, com base no que já foi falado sobre a teoria da mente, que 

a não-explicitação de que o bacharelado não era reconhecido pelo MEC se deveu à 

expectativa de que a instituição de ensino superior estivesse esperando a confirmação do 

reconhecimento, que acabou não acontecendo. Dada a sua natureza jurídica precária, tal 

reconhecimento poderia ser negado pelo MEC, em razão da instituição de ensino superior 

presumivelmente não poder cumprir as exigências fundamentais para adquirir o direito de 

ostentar a oferta de um bacharelado em Biologia. A instituição não pôs explicitamente o curso 

de bacharelado, porque, desta forma, dificultaria futuras reclamações por partes de alunos que 

se sentissem lesados.  

Resgatando aqui as observações de Luigi Anolli sobre os tipos básicos de mentiras, é 

possível que o induzimento a erro, nesse caso, se deu por meio de um “ocultamento” de 

informações. Ou seja, criou-se a expectativa nos alunos através da formatação documental, 

para que prevalecesse a interpretação mais favorável aos interesses do público interessado e 

aos interesses econômicos da instituição. 

Observando os dois tipos iniciais de sentenças proferidas pelos magistrados que 

julgaram os processos de pedido de indenização, nota-se uma divergência que basicamente dá 

razão aos alunos ou dá razão à instituição. Vejamos cada um dos resultados, mas antes é 

pertinente observar que, para o Direito brasileiro, cursar em uma instituição de ensino 

superior de capital privado é concebido como uma relação de consumo. Para estes casos, 

existe uma lei específica que regula tal atividade comercial e que também prescreve as 
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condições e critérios que são necessários para qualificar uma propaganda como sendo 

enganosa.  

 

Lei 8079/90 

 

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, 

fácil e imediatamente, a identifique como tal. 

 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

 

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 

caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro 

modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a 

respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, 

origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

 

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão 

quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 

 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas:  

 

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista 

sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus 

produtos ou serviços; 

Fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm 

 

Sabendo que é comum que a publicidade vinculada a produtos e serviços pode contar 

com alguma artimanha que induza as pessoas a erro, a legislação brasileira que trata da 

proteção do consumidor fala que as propagandas têm que ser mensagens explícitas, para não 

induzir o consumidor a uma interpretação diversa daquilo que o consumidor encontrará no 

produto.  

Porém, quando a questão alcança a instância judicial, há algumas condições que 

devem ser respeitadas para que se possa revelar taxativamente a ambiguidade ou mesmo uma 

mensagem que, explícita ou implicitamente, gere a expectativa errada no público interessado 

no curso. Neste caso, mais do que o induzimento a erro, os alunos precisaram demonstrar qual 

foi exatamente a mensagem que os fizeram motivar a ação judicial que moveram contra a 

instituição de ensino. Basicamente, os documentos são o edital do curso, que discrimina que o 

curso para bacharelado é “autorizado pelo MEC” e um panfleto que diz indistintamente que a 

instituição estava oferecendo “curso de graduação em licenciatura ou bacharelado em 

Biologia”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8884.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
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Apesar de quaisquer propagandas que tenham a intenção de enganar o consumidor ser 

legalmente proibida, não impede que haja a prática de construir formas linguísticas que 

roubem a atenção de um eventual interessado, mas que não cumprem totalmente aquilo que é 

prometido. No caso em questão, para que se pudesse caracterizar que a publicidade era 

enganosa, foi preciso que a pessoa que se sentiu lesada demonstrasse minimamente os signos 

do engodo a que foi submetida. Analisando vários processos judiciais que tratam do mesmo 

assunto, observa-se que os casos que tiveram sentenças favoráveis aos ex-alunos são aqueles 

que o indivíduo ainda estava em posse do panfleto que discriminava explicitamente que 

haveria a bacharelado: “O Curso de Ciências Biológicas oferece graduação de licenciatura 

ou bacharelado, o estudante que opta por este curso observa todas as questões relacionadas 

à fauna e à flora, além dos aspectos biológicos do corpo humano”. Os ex-alunos que não 

estavam mais em posse de tal panfleto e que só souberam que não teria mais direito de se 

tornar bacharéis pela instituição de ensino e apenas contavam com a recordação de tal 

promessa não tiveram a mesma sorte. Ou seja, mesmo com todos os indícios de que seria 

difícil alguém escolher fazer um curso de licenciatura inconscientemente durante vários anos, 

o elemento de prova imprescindível foi o panfleto. Isto mostra que, a depender das 

circunstâncias, os direitos do consumidor – em casos como esses – só serão respeitados se 

houver o cuidado em guardar provas de que sua pretensão era legítima às vistas do judiciário.  

Para os alunos que não guardaram o panfleto da época da oferta do curso, a decisão 

judicial não lhe foi favorável, pois o magistrado apenas considerou os conteúdos formais do 

edital do curso e não as promessas da graduação em bacharelado que os alunos leram em 

folhetos de propagandas e ouviram durante o curso. Desta forma, a natureza formal do edital 

do curso, que funciona como um contrato comercial, recebeu um peso imenso devido a ter 

explícito no corpo de seu texto o termo “autorizado pelo MEC”. Nesse sentido, é possível 

aduzir que um critério como uma hipossuficiência técnica não foi mobilizada, a fim de 

resguardar o direito de vários alunos enquanto consumidores. Mostra também que as pessoas 

que obtiveram êxito no seu pleito contra a faculdade só o conseguiram porque guardaram um 

mero panfleto que, apenas nele, descrevia taxativamente a promessa a que todos os alunos 

tinham já em mente, que era o bacharelado.  

 Perceba-se que é o mesmo caso, mas dada a subjetividade do juiz é possível realizar 

conclusões completamente diferentes. Para alguns casos, o juiz considerou que o edital era a 

peça fundamental para que se pudesse vincular a faculdade a cumprir o prometido, o que 

apenas mencionava a autorização do MEC. Sob aspectos puramente técnicos, a pretensão 
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realmente seria ilegítima. Porém, como não houve uma mensagem analiticamente inequívoca 

de que autorizado não quer dizer reconhecido, o que acabou prevalecendo nesses casos foi a 

natureza técnica do edital; o jogo de linguagem que seria acessível a especialistas e a pessoas 

familiarizadas, pois tal conhecimento seria idealmente uma exigência por quem se engaja em 

certas atividades reguladas por contratos. É preciso sempre se cercar de certos cuidados 

quando se trata de termos técnicos, pois eles podem ser críticos para o que o texto promove 

efetivamente.  Outros ex-alunos que não tiveram esse cuidado e não tinham como demonstrar 

que escolheram um curso diverso daquele que a instituição alega, ficaram à mercê das 

interpretações e de outros indícios que o juiz usou para formular seu julgamento, o que, pelo 

que se constata nos casos analisados, terá um direcionamento mais voltado para os 

documentos disponíveis, o que, neste caso, é o equivalente ao edital do curso, que suprime a 

observações sobre as oferta do curso de bacharelado.  

Esse caso também é muito ilustrativo de como as expectativas dos alunos perante o 

compromisso da faculdade dependerá de outrem – os membros do judiciário – para captar as 

intenções ocultas das ofertas do curso, e que eles poderão considerar se as pessoas possuem 

ou não condições de decifrar mensagens potencialmente polissêmicas.  

A fronteira que separa a mentira do marketing ou propaganda publicitária parece ser 

tão sutil que se considera que nem mesmo exista – marketing seria apenas um nome comercial 

para a mentira, com autorização formal do Estado para a sua prática. Seria a forma legalmente 

correta e permitida de aferir lucros com mentiras, que, literalmente, as pessoas compram. Em 

geral, faz se esse tipo de acusação por dois motivos principais: a propaganda está querendo 

vender algo que as pessoas não precisam ou que o que está anunciado não corresponde à 

verdade dos fatos. No primeiro caso, trata-se do que foi descrito como propaganda enganosa. 

No segundo caso, trata-se de uma prática que faz uso de elementos constituintes das relações 

sociais, a saber, a forma como o discurso persuasivo faz as pessoas aderirem a certas ideias e 

consumirem determinados produtos, porque a representação mental que anteriormente tinha 

(ou se não tinha nenhum) foi modificada para algo positivo e agora desejável. Essa adesão 

pode ocorrer a algo que anteriormente se desconhecia ou nem mesmo se percebia.   

A linguagem publicitária tem o poder de fazer as pessoas passarem a desejar coisas 

que a princípio não teriam necessidade. Não é algo inédito, pois a linguagem é performativa: 

tanto ela é capaz de fazer crer como de provocar o desejo, sendo a criação do desejo uma 

decorrência sociocognitiva do poder evocativo e expressivo da linguagem. As pessoas estão 

continuamente comentando sobre seus gostos e objetos de consumo como dotados de 
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condição superiores, e, por isso mesmo, esses objetos de desejo legitimamente aptos a serem 

desejados também pelas demais pessoas. O que a publicidade faz é tentar associar alguma 

coisa desejada, ou que ainda não é desejada por ser desconhecida, a algo positivo, algo a que 

se deve aderir e adquirir. Desta forma, o objeto anunciado pela publicidade não é apenas um 

objeto com fins utilitários, mas algo que realiza alguma necessidade emocional ou estética.  

O escritor Seth Godin defende a ideia de que: 

 

As empresas lucram porque os consumidores compram aquilo que querem e 

não o que precisam. Necessidades são pragmáticas e objetivas, desejos 

irracionais e subjetivos. E o que quer que você venda – seja para 

consumidores ou para outras empresas – o caminho para um crescimento 

lucrativo é satisfazer desejos e não necessidades (É claro que o seu produto 

precisa realmente satisfazer esses desejos e não apenas fingir que os faz!) 

(GODIN, 2005, p.7) 

 

Com isso, apesar de se poder associar o marketing à mentira, por meio dessa teoria 

defendida por Seth Godin o caminho seria o contrário: as pessoas, ao se depararem com um 

produto ou com um anúncio publicitário atraente, mobilizam discursos que criem uma 

justificativa subjetivamente plausível para que possa comprar o objeto racionalmente, mesmo 

se tratando de um produto que elas atualmente não precisem verdadeiramente, pois não fará 

uma grande diferença em suas vidas. Retomando a problemática do autoengano, seria 

inaceitável que a pessoa declarasse a si mesma que está comprando por impulso ou por outro 

fator emocional que não seja algo embasado em critérios “objetivos”: o cumprimento de uma 

necessidade que facilitará a vida do comprador.  

O que a publicidade faz é acrescentar alguma narrativa ou noção estética, que sem ela 

o produto seria visto apenas sob a perspectiva estritamente utilitária. A publicidade procura 

adicionar um conteúdo imaginário ao produto, que assim receberá um conteúdo imaterial, 

pois excluindo as suas características técnicas a noção estética criada pela propaganda é o seu 

diferencial competitivo perante os outros produtos similares: “Uma história muda a maneira 

pela qual o consumidor vive a experiência de uso do produto ou serviço, e ele conta uma 

mentira para si próprio”. (GODIN, 2005, p.25).  

Como ato performativo, a publicidade consegue transformar um refrigerante que não 

consegue se impor no mercado em algo que passa a possuir uma aura de atratividade apenas 

através do discurso com o qual o produto é envolvido. Desta forma, ele se torna mais uma 

opção de consumo no interior das possibilidades subjetivas do comprador. O que o marketing 

tem em comum com as práticas estelionatárias e com as propagandas enganosas é o seu 
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conteúdo performativo: o objetivo de fazer as pessoas agirem de acordo com a vontade do 

emissor, levando-as a comprarem algo que aparentemente é desejável, mas que tal compra 

pode se mostrar logo em seguida imediatamente como um engodo ou algo inútil, levando o 

comprador ao arrependimento.  

 

4.8.3 Caso 16  

 

(...) que na reclamação o consumidor informou que foi atraído pela 

promoção “Dia das Mães”, promovida pela empresa demandada, através de 

publicidade veiculada por esta nos diversos meios de comunicação, tais 

como revistas, outdoors, televisão, panfletos, dentre outros. Ressalta que a 

referida propaganda tinha os seguintes dizeres: CELULARES GSM A 

PARTIR DE R$ 1,00, NO PLANO ESTILO 200 MINUTOS”, onde a 

empresa veiculava imagens de diversos aparelhos celulares. Em outras 

propagandas a empresa apresentava a foto de vários celulares e indicava o 

valor de um deles pelo valor de R$1,00, no plano estilo 300 minutos. Diz 

que, no ato da compra, a citada oferta ao consumidor não foi cumprida, pois 

o consumidor ao se dirigir a uma loja da Claro foi informado que o celular 

que pretendia adquirir não se encontrava incluído na promoção e que seu 

preço era de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais).(...) O artigo 37 

do Código de Defesa do Consumidor é claro: é enganosa qualquer tipo de 

publicidade que divulga informação total ou parcialmente falsa, capaz de 

induzir o consumidor a erro de julgamento. É verdade que os panfletos 

publicitários, através dos quais foi veiculada a propaganda do “Dia das 

Mães” da empresa de telefonia móvel ré, não são claros quando coloca a 

fotografia de vários modelos de celulares e informa o preço de R$ 1,00 pelos 

celulares. Não há nos panfletos qualquer menção ao preço individual de cada 

celular ali exposto, o preço veiculado é geral para todos os celulares do 

instrumento da propaganda. É de se reconhecer a propaganda como 

enganosa, visto que o panfleto publicitário trazido aos autos foi capaz de 

induzir o consumidor, de um modo geral, a erro, fazendo-o acreditar que 

todos os modelos de celulares constantes no panfleto custam R$ 1,00 (um 

real) no plano estilo 200. 

 

 Tipicamente, os anúncios com ofertas extraordinárias são usados para atrair a atenção 

do consumidor, para que assim ele seja atraído ao interior da loja, pois de tal modo aumentam 

as chances de que ele venha a comprar tal produto, muito embora ele possa descobrir, estando 

agora mais perto da oferta, que o anúncio que lhe capturou a atenção não corresponde 

exatamente ao que foi originalmente compreendido pelo consumidor interessado. Pela própria 

natureza do anúncio de ofertas de produtos e serviços, eles são, em geral, produzidos por meio 

de um discurso afirmativo, dando grande destaque para os valores cobrados. Porém, como já 

vimos sobre a lei que protege o consumidor de propagandas enganosas no CDC, quando há 

alguma mensagem comercial que gera alguma interpretação ambígua ou incompleta o 

anunciante poderá ser judicialmente responsabilizado a respeito da produção de uma 
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publicidade que leve o público a um entendimento diverso do que realmente está sendo 

ofertado no anúncio original.  

No caso em tela, apesar do anúncio da empresa ser indutor de um entendimento 

diverso do que efetivamente é o real custo do produto, é certo que não é uma propaganda 

enganosa que lese efetivamente o consumidor, pois quando um interessado se dirigir ao 

estabelecimento comercial e descobrir quais são as verdadeiras condições do plano ofertado, 

poderá simplesmente recusá-lo. Não há uma obrigação de comprar. Se formos pensar em 

termos de um “dano social” causado aqui, ele diria respeito à frustração de quem, ao entrar 

em contato com a publicidade, tiver de deixar seus compromissos e afazeres de lado para de 

deslocar à loja que ostenta tal promoção.  

 Apesar da discrepância e inverossimilhança do valor do produto anunciado por apenas 

R$ 1,00, ele não deixa dúvidas de que seria possível adquirir um aparelho de telefone celular 

por este preço. Do ponto de vista da performatividade da linguagem, a intenção primária do 

anúncio era induzir uma crença falsa, mas a intenção secundária era atrair os interessados ao 

interior do estabelecimento comercial para que assim se aumente as chances de vendê-lo 

através da proximidade física e psicológica com o produto (essa seria uma estratégia 

cognoscível que justificaria a proposição de que tal anúncio não fosse totalmente inócuo). 

Desta forma, como o objeto em questão estava sendo ofertado por um preço infinitesimal, se 

comparado ao seu preço de mercado, mesmo assim sempre haverá quem leve a sério a 

propaganda e reclame o produto conforme a forma como anúncio foi veiculado. 

É correto afirmar que a propaganda foi forjada a fim de criar essa expectativa nos 

eventuais clientes, uma vez que, por mais irrealista que a oferta seja e por mais que possa ser 

muito onerosa para quem a oferece, as pessoas sempre acreditarão que se trata de uma oferta 

real. Como já exposto neste texto, o poder sugestivo da oferta cria a imagem mental da 

induzida pela mensagem; e a forma mais convencional e favorável de interpretar uma 

mensagem será a que as pessoas tomaram como verídica. Por isso que antes da transação 

comercial se concluir no mundo real o consumidor já imaginou a compra de tal produto 

concluída em sua mente. Quando uma oferta como um celular por R$ 1 fica estampada no 

cartaz de uma loja formalmente constituída, é natural que, no mínimo – mesmo para os mais 

céticos – haja a curiosidade de saber se o que se entendeu é o que realmente está sendo 

oferecido. Isto quer dizer que, sob o enfoque cognitivo, a linguagem é um instrumento pelo 

qual se cria realidades imaginadas, e por isso mesmo permite que a mente produza um 

simulacro da experiência que a linguagem está prometendo.  
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 Esses casos de propagandas que dão informações incorretas ou incompletas, mas que 

objetivamente não criam obrigação de compra nos clientes, são produzidas a fim de explorar o 

poder sugestivo que a linguagem induz nos incautos, fazendo com que os mesmos passem a 

desejar um produto que virtualmente não se teria maiores dificuldades econômicas de adquiri-

lo, em razão de seu preço ínfimo. De certa forma, é como se os lojistas fizessem um 

experimento cognitivo com as pessoas que passam diante de suas lojas ou que sejam expostos 

aos seus anúncios a fim de atrair a atenção quase que involuntária delas, pois mesmo que não 

se queira ou não se precise de tal aparelho de telefone celular, tais anúncios sedutores não 

deixam de causar surpresa no consumidor convencional.  

Ou seja, no interior de uma sociedade de consumo em que mercadorias cobiçadas, 

como objetos eletrônicos, assumem preços que se tornam instantaneamente acessíveis para 

qualquer transeunte que se depare com tal oferta, esses objetos eletrônicos deixam de ser 

objeto de desejo para se transformar imediatamente em objeto de posse. Principalmente para 

grande parte da população brasileira que sobrevive com uma renda mensal tão baixa, que faria 

o tal aparelho eletrônico ser o equivale à metade ou até mesmo ao total de seu salário mensal. 

Desta forma, o que a propaganda com preço irrisório provoca é um sequestro das emoções das 

pessoas que se anteveem estarem em posse quase que imediata de tal objeto, que fatalmente 

será frustrado quando adentrarem o estabelecimento comercial.  

 

4.8.4 Caso 17 

 

Trata-se de Ação de Indenização promovida por R.S.S., em desfavor de 

SOUZA CRUZ S/A e PHILIP MORRIS, mediante a qual propugna a 

obtenção de provimento jurisdicional de natureza condenatória, com verba 

de indenização mensurada em R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), 

destinada a ressarcir a parte autora pelos danos morais e materiais 

decorrentes da morte de seu genitor, J.S.F., cuja causa é atribuída ao hábito 

de fumar, a considerar que o mesmo fazia uso de cigarros fabricados pelas 

indústrias demandadas.(...) No mérito, após demonstrar que as decisões dos 

tribunais em causas semelhantes têm lhe sido favoráveis, a demandada 

Souza Cruz argumentou que sua atividade é lícita, que seus produtos são 

reconhecidamente perigosos, o que todavia não implica na sua imediata 

responsabilidade, especialmente porque os riscos são razoavelmente 

esperados. Afirma que cumpre todas as normas federais concernentes à 

informação de seus produtos, que não há propaganda enganosa, que não há 

nexo de causalidade entre a publicidade do cigarro e o hábito de fumar do 

autor. Especificamente sobre os fatos do caso concreto, controverte as 

afirmações da inicial ao aduzir que não há nexo de causalidade entre o 

câncer de laringe que acometeu o autor e o alegado consumo de cigarros, e 

que, mesmo havendo a decisão de não parar de fumar, diante do 

conhecimento pelo autor dos riscos, importaria em sua própria 
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responsabilidade. (...) Não se poderia falar aqui de defeito de criação ou de 

produção, porquanto os riscos envolvendo o consumo de cigarro sejam 

notórios. Há décadas que o consumo de cigarro é combatido pelos médicos, 

pela imprensa, pelo estado e, principalmente, pelo senso comum. A 

quantidade de estudos que apontam os riscos do tabaco para o homem, a 

avassaladora cobertura dos meios de comunicação e a brutal intervenção 

estatal, por meio de impostos e restrições de toda ordem, não deixam 

dúvidas: toda pessoa sabe que o consumo de cigarros é um risco para a 

saúde. Em outras palavras, o cigarro possui atrativos que dão prazer aos seus 

consumidores. Tais atrativos, entretanto, são acompanhados pelos riscos à 

saúde. Assim como também é acompanhado de risco o consumo de carne 

vermelha, bebidas alcoólicas, sal e açúcar, dependendo das circunstâncias. O 

fato de, portanto, não existir um nível seguro para o consumo do cigarro 

impõe que o risco lhe é imanente (...). Ora, a simples afirmação de que a 

propaganda incentivou o uso do cigarro, por si só, não é motivo para fazer 

crer que o autor não pudesse ter rejeitado o apelo das empresas. Se assim não 

fosse, certamente a quantidade de clientes das empresas demandadas seria 

bem maior. Com efeito, é certo que a publicidade busca vincular o produto 

com o que há de belo e bom no mundo, pois é sabido que a maioria das 

pessoas não é atraída pelo que é feio e mau. Se a essência da publicidade é 

atrair consumidores, mantê-los fiéis ou ainda tentar fazer os de outra 

empresa mudarem de marca, certamente assustá-los não é a melhor receita. 

Assim, a suposição de que material publicitário possa destruir 

completamente as faculdades mentais das pessoas, anular suas vontades e 

fazê-las consumir produtos mesmo que não queiram é, na falta de melhor 

definição, absurda. Como é, da mesma forma, qualquer presunção de que o 

cigarro causa uma dependência que não possa ser sobrepujada pela firme 

resolução individual. 

  

A pretensão de processar judicialmente as empresas que comercializam produtos 

prejudiciais à saúde de seus usuários, sob a alegação de que se trata de propaganda enganosa, 

configura-se como o típico caso em que todas as discussões filosóficas e científicas sobre a 

questão da existência ou não do livre-arbítrio abandonam sua aura acadêmica, restrita a 

especialistas e curiosos, para se transformar em um pleito com consequências materiais 

concretas. Em geral, toda ciência busca os nexos causais que as mudanças de estado 

provocam em seus objetos de pesquisa. O conhecimento científico se pauta pela busca por 

elementos invisíveis que produzem os resultados que as pessoas observam ou sentem seus 

efeitos, mas que não conseguem explicar satisfatoriamente, devido, principalmente, às 

limitações cognitivas que afetam toda a humanidade. A ciência é, portanto, a busca por 

encontrar meios de superar essas limitações. O seu problema é que, quanto mais se explica a 

natureza de um fenômeno social, mais se rouba a “liberdade” de tal fenômeno, pois a ciência 

constatará que os fenômenos observados se reproduzem por leis ou padrões que se pode 

descrever intelectualmente.  
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O problema do cigarro diz respeito ao fato de que é possível demonstrar que há uma 

perda de liberdade quanto à capacidade de discernimento de alguém que fuma: mesmo 

sabendo que faz mal à sua saúde, não consegue parar de fumar. Se o hábito de fumar, como 

vimos no tópico sobre Lahire e Bourdieu, é uma força autopropulsora, independendo da 

vontade consciente do indivíduo, então se poderia dizer que a ciência que estuda o 

comportamento humano chegará a tal desenvolvimento teórico que eliminará quaisquer 

vestígios e preconceitos que sejam mobilizados para defender a vontade livre. Essa discussão, 

muito ancestral, datando da época da Antiga Grécia, é algo que a sociologia tem que 

enfrentar, pois o produto de suas descobertas toca em pontos políticos sensíveis sobre como 

os temas sociais devem ser ponderados, quando se descobre que é possível encontrar e 

descrever conceitualmente as forças sociológicas de sua reprodução. O problema é que muitas 

vezes encontrar as forças que movem um fenômeno empírico equivaleria simbolicamente a 

dizer que sua existência é derivada da natureza eterna ou imutável dessas forças: ao descrever 

como o mundo social se comportou ou se comporta em um dado momento, é possível que 

alguém politicamente motivado deseje justificar a expressão de estado de coisas como se ele 

fosse a condição eterna e imutável da humanidade. Mas qualquer descoberta sobre padrões de 

comportamentos humanos são passíveis de revisões, pois quando se trata de assuntos 

humanos sempre é possível a transformação de comportamentos antigos e a proposição de 

novos. As descobertas científicas podem ser mobilizadas, por isso mesmo, para justificar 

certas práticas de cunho essencialista.  

 Para o caso do fumo, configurar-se-ia em uma propaganda enganosa qualquer 

publicidade que teria como fundamento a noção de que o fumo seria hipoteticamente 

considerado um produto de consumo seguro, e que seus efeitos prejudiciais à saúde não 

seriam descritos pelo fabricante, o que ocasionaria problemas aos consumidores que não 

teriam tido qualquer informação sobre isso. No entanto, a argumentação encontrada no 

relatório judicial diz respeito à sedução que a propaganda possui de produzir a adicção em 

fumo, que posteriormente provocou uma doença no pai do reclamante. A argumentação que 

se poderia fazer nesses casos é que realmente o hábito de fumar se torna uma força interior de 

tal ordem que a pessoa terá que fazer um esforço hercúleo para se livrar de seus tentáculos. 

Alguém sabedor de que não possui mais o controle subjetivo sobre seu hábito terá, pelo 

menos subjetivamente, teria razões suficientes para considerar que a indústria do cigarro é a 

responsável pelo seu vício e eventuais problemas de saúde – tendo vasto amparo científico 

que correlaciona o fumo a problemas de diversos tipos, incluído o câncer.  
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Os pesquisadores das ciências cognitivas que estudam os hábitos dos indivíduos não 

desconhecem que o hábito de fumar seja algo que pode se tornar tão imperativo ao ponto de 

eliminar a necessidade de deliberação racional, que assim permitiria a pessoa poder optar por 

não mais fumar, realizando assim um cálculo entre o curto prazo (o prazer imediato que o 

fumo proporciona) e o longo (a diminuição de risco de contrair doenças graves relacionadas 

ao consumo frequente de fumo). Considerar tal deliberação racional por parte do fumante é 

continuar alimentando a perspectiva de que haveria uma vontade livre, uma consciência que 

calcula entre meios e fins, para assim fazer a melhor escolha: aquela que maximiza os ganhos 

de longo prazo. Fora os contextos estritamente comerciais (caso um comerciante não haja de 

maneira calculista é provável que leve sua empresa à falência), as demais atividades humanas 

ocorrem por hábito (e mesmo o comerciante que precisa pensar no longo prazo para manter a 

saúde financeira de sua empresa também passou por processos de “adestramento” para 

adquirir o seu hábito de pensar e agir com foco nos ganhos futuros). Não há como continuar 

imaginando que as ações são puramente voluntárias, pois, se assim fossem, as ações humanas 

demandariam uma quantidade de energia imensa, já que teria que reaprender todas as suas 

habilidades para que pudesse realizá-las satisfatoriamente.  

No caso do hábito de fumar, sendo uma atividade que gera prazer e assim a “ânsia” 

bioquímica muito intensa que não precisa de contextos minuciosamente montados para se 

reproduzir, é possível argumentar que isso diminui a já pouca liberdade que o individuo 

possui. Porém, em sentido contrário, Duhigg, já apresentado, propõe que a descoberta de que 

os hábitos nos dominam sem que tenhamos consciência disso não quer dizer que não haja 

uma forma de intervir em tais hábitos, caso eles sejam destrutivos. Da mesma forma que 

Ulisses se deixou amarrar ao mastro no navio para não ser seduzido e devorado pelo canto das 

sereias, é possível também modificar o hábito de fumar, não sendo, portanto, um destino 

inegociável.  

 Do ponto de vista sociocognitivo, o hábito de fumar pode ser enquadrado como algo 

que antigamente possuía certa atitude de distinção social, por ser historicamente associado a 

uma forma de rebeldia e liberdade, uma forma de transgressão social leve. É por isso que as 

pessoas que fumavam recebiam a representação de indivíduos que não se rendiam aos padrões 

tradicionais da sociedade. Paradoxalmente, os processos judiciais que envolvem pedido de 

indenização contra a indústria do tabaco alegam exatamente o oposto do que as pessoas 

antigamente buscavam: os reclamantes de tais processos judiciais alegam serem reféns do 

hábito de fumar. Isso revela que as práticas sociais ganham sentidos e significados que 
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independem parcialmente ou totalmente de suas consequências e descobertas ao nível 

fisiológico. Algo pode ter um sentido para o estudioso dos processos fisiológicos do corpo 

humano e um sentido social que representa uma postura moral e política, que pode 

perfeitamente criar um antagonismo básico entre esses dois entendimentos (liberdade e perda 

de liberdade). O mais curioso também é que as questões relativas a como o cigarro diminui ou 

gera a liberdade do sujeito não deixam de gerar implicações sociológicas por razões variadas: 

se por um lado é uma atitude para demarcar sua individualidade perante a sociedade, por 

outro esse ímpeto de liberdade pode se transformar em um problema social mais amplo (saúde 

pública) ou mesmo uma forma de mercadoria que alimentava no passado a imagem de 

pessoas destemidas e ousadas, que todos gostariam de ser, ou seja, uma mercadoria que se 

consumia porque se buscava “distinção”. 

 Dessa forma, se se for generoso com as alegações de pacientes que adoeceram em 

razão do uso prolongado do cigarro, a acusação de propaganda enganosa teria que ser 

analisada sob as duas perspectivas principais: entre a promessa de distinção e impetuosidade 

(social) e o risco que tal produto oferece à saúde (perspectiva médica). Ter-se-ia que saber se 

a representação social do cigarro como objeto de distinção foi simplesmente uma criação 

publicitária ou se ela foi baseada em uma representação já existente na sociedade que só fez 

reforçá-la. É bastante difícil achar esse nexo causal, pois em determinado momento essas 

forças acabam se confundindo. Em todo caso, o que é importante é distinguir que a demanda 

contra a indústria do cigarro, como fica evidente no relatório judicial, só poderia prosperar se 

não tivesse havido a intervenção do Estado, no sentido de obrigar a indústria a pôr imagens 

desagradáveis e mesmo chocantes nas embalagens de cigarro, bem como o banimento das 

propagandas televisivas.  

A indústria tabagista também pode se escudar no fato de que linguisticamente ela não 

mais vincula aquelas propagandas glamorosas de outrora, admitindo mesmo que seu produto 

não comporta um nível de consumo seguro, não havendo, portanto, um defeito a ser corrigido 

no produto. Em que pese a possibilidade de imputação de uma manipulação ao nível 

bioquímico de seus clientes – que teriam perdido a capacidade relativa de escolher por não 

mais fumar –, não é mais tão simples argumentar que houve uma propaganda enganosa, 

simplesmente porque não há mais propaganda sendo veiculada pelos meios de comunicação.  

O magistrado que recebeu esse processo contra a indústria do cigarro demonstra 

conhecer bem como as propagandas são construídas no intuito de provocar o desejo nas 

pessoas, e não a sua repulsa ao produto anunciado. Exatamente. Observando os casos de 
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propaganda enganosa, o mais provável é encontrar lojistas que não tenham o interesse de 

dizer até o fim o conteúdo e as implicações de sua mensagem, pois, se assim o fizesse, 

inviabilizaria parte do que comercializa. Em muitos tipos de propagandas que podem induzir 

o consumidor a erro, deixa-se uma margem de laconismo para ser preenchida pela mente de 

quem é exposto ao anúncio publicitário. As propagandas, pela sua própria motivação 

econômica, não têm naturalmente a motivação de revelar as deficiências e problemas que 

potencialmente seus produtos trariam aos consumidores. Se o comerciante tem dúvidas sobre 

a segurança de seu produto, é possível que dificilmente ele revele os riscos eventuais que seus 

consumidores correrão, sob pena de perder parcela de seus clientes. É por isso que leis são 

criadas para regular a produção de mercadorias, pois do contrário os produtores não 

assumiriam os riscos potenciais que suas mercadorias poderiam trazer aos consumidores. Na 

ausência de tais preocupações com a saúde e a transmissão de informações sobre os 

problemas inerentes aos produtos e serviços oferecidos é que as propagandas podem atuar de 

maneira mentirosa. Como vimos no caso do curso superior que acabou frustrando muitos 

alunos, a propaganda pode agir por meio de ocultamentos de risco. A informação vinculada 

não conta toda a história.  

A decisão do juiz sobre o presente caso foi baseada em critérios que apontam para a 

concepção de que mesmo não havendo uma vontade livre que faz o fumante crônico largar 

definitivamente o cigarro, mesmo assim é possível alguma margem pessoal de autonomia para 

que se possam encontrar meios de vencer o hábito. Como se vê, questões filosoficamente 

espinhosas como o livre-arbítrio são resolvidas por meio de argumentações que se embasam 

em critérios informacionais objetivos: não há que se falar em propaganda enganosa se o 

próprio fabricante anuncia que seu produto pode causar danos à saúde das pessoas, não sendo 

explicitamente possível concluir que o consumidor está sendo induzido a erro por informação 

ambígua ou de difícil compreensão. Outros fatores que interfeririam na compreensão mais 

ampla do fenômeno social do fumo não são postos em discussão, porque o corte 

metodológico que cria a decisão judicial se dá a partir da interpretação do que a lei prescreve. 

Como se trata de questão referente ao direito do consumidor, há pouca margem para qualificar 

atualmente a indústria do fumo como agindo de má-fé expressamente declarada. Embora, 

como já dito, tenha havido historicamente a associação entre o fumo e liberdade, em 

contextos médicos atuais tal prática ganha outro sentido. 
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4.8.5 Caso 18 

 

Afirma que tomou conhecimento através do consumidor D. R. que as 

compras parceladas no supermercado demandado somente podem ser feitas 

com o uso do cartão Carrefour, apesar de nos anúncios do 

estabelecimento/réu propagar a possibilidade do uso de outros cartões de 

crédito (American Express, MasterCard, Visa, Diners Club Internacional). 

Sustenta o parquet que a empresa ré continua anunciando a possibilidade de 

seus clientes poderem fazer parcelamento de compras, sem, contudo, 

informar a exclusividade do cartão Carrefour para as compras a prazo. 

Assevera que na fiscalização realizada pelo Procon Estadual nos autos do 

inquérito civil foi noticiado que não consta na peça publicitária distribuída 

ao público consumidor, no período compreendido entre 12/11/2005 a 

15/11/2005, qualquer informação de que as compras a prazo ou à vista só 

poderiam ser feitas mediante o uso do cartão Carrefour.(...) Do que se extrai 

do caderno processual, observo que os anúncios publicitários postos na 

circulação do mercado pela ré, levam o consumidor à dúvida quanto a 

interpretação, vez que junto a divulgação de parcelamento aparece a figura 

ilustrativa do cartão Carrefour e no rodapé aparecem os vários cartões que 

podem ser utilizados, tanto na função débito, como na função crédito. É 

sabido que a linguagem em sinais, figuras e símbolos é bastante utilizada em 

propagandas, anúncios, encartes e etc., porém, quando importar restrição ao 

consumidor essa comunicação tem que ser clara e precisa, para que não reste 

margem à interpretação duvidosa por parte do consumidor, parte 

hipossuficiente na relação consumerista. (...)  

 

 O potencial ofensivo de uma propaganda ambígua pode ser quantitativamente imenso, 

pois se as pessoas que realizarem suas compras no supermercado usarem um cartão de crédito 

que não seja o da própria loja, todas elas terão que arcar com os valores adicionais que não 

estavam mais previstos, pois haviam sido excluídos em razão da oferta que anunciava um 

desconto ao consumidor. Quando os consumidores descobrirem, no ato do pagamento, que na 

verdade terão que pagar os juros referentes ao pagamento parcelado, e discordando disso de 

maneira enfática, será subjetivamente oneroso para todos eles ter de desistir de uma compra, 

que poderia ser para o mês inteiro, em razão de não possuir o cartão da loja. Não deixa de ser 

uma armadilha para as pessoas mais desatentas ou simplesmente crédulas na noção de que as 

propagandas veiculadas sempre fornecem todas as informações necessárias para guiar as 

escolhas do consumidor.   

 Não é possível saber conclusivamente se a rede de supermercados estaria 

deliberadamente forjando essa armadilha a fim de criar uma espécie de constrangimento 

psicológico para os clientes que não possuem o cartão da loja, para que mesmo assim 

finalizarem suas compras. Constrangimento esse que teria como base o custo emocional que o 

consumidor teria que arcar com a desistência das compras após ter esperado em uma fila de 

caixa, com o carrinho cheio de produtos, e ter de se rebelar contra uma propaganda que lhe 
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induziu a erro, pois tal anúncio enganoso teria como objetivo aumentar o valor final a ser 

pago.  

O mais provável é que a ambiguidade do anúncio, como é típico, tinha a intenção de 

atrair os clientes para comprarem mais do que normalmente comprariam. Notadamente, esse 

tipo de oferta é dirigido àqueles clientes que já estão habituados a contrair dívidas em cartões 

de crédito, e que na oportunidade não teriam que arcar com os juros inerentes ao 

parcelamento do pagamento. Mesmo que o responsável pela propaganda ambígua não 

estivesse agindo de má-fé deliberada, o anúncio assim produzido tem o poder de onerar as 

contas de clientes que paguem com cartões diversos. Desta forma, também é possível que haja 

pessoas que acrescentarão produtos porque não estavam contabilizando os juros da compra 

com cartão, gerando lucro adicional para as empresas operadoras dos cartões, por meio 

oblíquo, com a utilização extra de seus cartões pelos clientes nessa rede de supermercados.  

 Em casos como esse, não é possível ter certeza de quais eram as intenções finais de tal 

anúncio ambíguo. Como todo agente inescrupuloso, não se está pessoalmente interessado em 

saber o quão danoso será o golpe para a vítima. Para que haja um golpe, é preciso se focar no 

resultado projetado e não possuir qualquer sentimento de respeito e empatia pelo próximo. 

Um anúncio de supermercado atingirá um amplo público sem rosto, o que torna ainda mais 

moralmente distante a sensibilidade às consequências materiais de tal anúncio. Assim, como 

todo anúncio publicitário que segue a lógica do lucro, o que se busca prioritariamente é que os 

clientes, ao visitarem uma loja, comprem mais do que normalmente fariam. Tal anúncio 

atingirá os clientes indistintamente. Secundariamente, para os que não possuem o cartão do 

supermercado, o prejuízo terá que ser assumido, o que difere das propagandas incompletas 

que não obrigam psicologicamente os clientes a arcar com os custos não anunciados. 

 Consoante à problemática da performatividade possuir níveis imprevisíveis de 

consequências, percebe-se que o anúncio ambíguo pode produzir os efeitos já comentados, 

sem que haja a necessidade da decisão voluntária de produzir os vários efeitos e resultados 

possíveis. Uma mensagem contendo uma ambiguidade tem o poder de pulverizar a forma 

como as pessoas lhe responderão. Mas também é possível que haja premeditação a fim de 

causar danos múltiplos aos incautos. Novamente, tem-se uma propaganda que não diz até o 

fim sua intenção e que por isso mesmo tem o potencial de produzir efeitos indesejados e 

desagradáveis nos clientes interessados no benefício que a propaganda poderia lhes 

proporcionar.  
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4.8.6 Caso 19 

 

(...) foi atraído para a concessionária ré, em virtude de um banner exposto 

em seu interior, que oferecia um veículo por um preço promocional de seu 

interesse, a saber, em 60 (sessenta) parcelas de R$ 360,00 (trezentos e 

sessenta reais), totalizando R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). 

Afirmou que ao se dirigir à concessionária foi prontamente atendido por uma 

vendedora, a qual, após ser indagada sobre o anúncio contido no banner, 

para sua surpresa, esclareceu que o valor estava parcialmente correto, pois 

ele teria que arcar, além das parcelas, com uma entrada no valor de R$ 

13.000,00 (treze mil reais), tendo a vendedora, após sua reclamação de que o 

anúncio oferecia um produto em condições diferentes do informado, 

limitando-se a anotar o valor do veículo em um folder da loja. (...) 

Outrossim, cumpre destacar que o valor do bem que, nos moldes anunciados, 

perfaz o total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) é 

compatível com o bem, pelo que este juízo, em sede de cognição sumária, 

não vislumbra se tratar de preço vil. Reputo estar presente, ainda, o justo 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que o não deferimento 

da medida poderá acarretar prejuízos ao réu, na medida em que espera o 

julgamento do mérito da causa poderá inviabilizar definitivamente a 

aquisição do veículo nos moldes pretendidos, em razão da fabricação de 

novos modelos com características distintas da pretendida pelo autor, o que 

ocorre sempre de um ano para o outro, quando passam a ser fabricados 

automóveis com modelos correspondentes ao ano em curso, o que, no mais 

das vezes, acarretam aumento de preço ao consumidor final. De outro modo, 

o provimento antecipado não se reveste do perigo da irreversibilidade, nem é 

passível de causar dano à parte demandada, uma vez que o autor deverá 

efetuar os pagamentos correspondentes às parcelas, conforme anunciado, e, 

na hipótese de inadimplemento, a demandada poderá se utilizar dos meios 

cabíveis para a retomada do bem, fatos estes que recomendam a sua 

concessão. Diante do exposto, com fundamento no art. 273, inc. I, do Código 

de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida 

para determinar que a parte ré venda ao autor um veículo com as mesmas 

características e preço - 60 (sessenta) parcelas de R$ 360,00 (trezentos e 

sessenta reais). 

 

Como mais um exemplo de como se dão as propagandas enganosas, temos esse caso 

que mostra que é possível correr um grande risco empresarial quando não se divulgam todas 

as informações que o consumidor precisa saber para poder arcar com os custos totais para 

adquirir a mercadoria desejada. Este é um exemplo também de que o indivíduo que se sente 

contrariado por uma propaganda incompleta não deseja prioritariamente uma indenização, 

mas o cumprimento exato daquilo que havia sido expressamente prometido em sua 

propaganda. O cumprimento da oferta feita soa como uma punição exemplificativa de como o 

anúncio vincula juridicamente o vendedor a não se desviar do que prometeu publicamente. 

O ato ilocucionário da oferta, como já comentados em casos semelhantes, tinha o 

objetivo também de atrair clientes para o interior da loja. A diferença neste caso é que, ao 
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contrário dos casos vistos anteriormente, a sanção judicial não foi erigida para impor uma 

multa pela prática de propaganda enganosa, mas para simplesmente fazer cumprir a oferta, o 

que equivale dizer que a sentença judicial serviu para contemplar imediatamente o anseio do 

reclamante, o que também fatalmente terá que ser ponderado se valerá correr o risco de uma 

nova denúncia da mesma natureza; o comerciante irá pensar futuramente se valeria a pena 

recorrer ao mesmo tipo de expediente enganoso.  

Basicamente, a estratégia era mesmo atrair a atenção das pessoas para o interior da 

loja para ganhar a atenção do possível cliente. Porém, diferentemente de outras situações em 

que o lojista não pode cumprir o prometido porque teria que vincular as vontades de outras 

pessoas jurídicas
49

, o caso em questão não possui essa limitação, pois se trata de uma oferta 

que o lojista pode corrigir a qualquer momento. Difere do caso anterior porque naquele caso 

caberia apenas a multa sobre a propagada que não se poderia cumprir. Neste caso atual, é 

perfeitamente exequível, apesar de mais oneroso para ele, o lojista cumprir os termos do 

anúncio ao consumidor que foi induzido à crença diversa do que o lojista ocultamente 

pretendia.  

Nesse caso, a decisão do juiz beneficiou o reclamante, obrigando a empresa 

concessionária de automóveis a arcar definitivamente com os prejuízos de seu anúncio 

enganoso. Uma peculiaridade do ramo comercial automotivo é que caso essa decisão seja 

revertida por uma instância judicial superior, mesmo assim continuará havendo efeitos 

indesejados pelo lojista, pois quando um veículo é comprado e sai da loja seu valor começa a 

depreciar de forma contínua, fazendo com que o carro, se recuperado pelo lojista, seja 

vendido como usado, o que, ironicamente, poderá igualar o valor do carro em questão 

próximo ao valor do anúncio inicial. Isso é um caso que revela que, por meios imprevistos, é 

possível que uma propaganda com informações incompletas acabe vinculando judicialmente o 

vendedor, e que ele não terá opção de corrigir o seu anúncio e evitar cumprir o que claramente 

tinha ofertado aos eventuais clientes.  

Esses casos, cuja epígrafe é a denúncia de propaganda enganosa, servem como uma 

minúscula amostragem de como os lojistas que elaboram os anúncios jogam com a percepção 

de que há ofertas que são potencialmente poderosas para atrair a atenção dos expectadores, 

mesmo que não se tenha a intenção efetiva de cumpri-las integralmente. A noção que as 

                                                           
49

O caso judicial que relata a propaganda incompleta que não avisa ao público a necessidade de uso do cartão de 

crédito emitido pelo próprio supermercado,para que o cliente pudesse se beneficiar de pagamento parcelado sem 

cobrança de juros, é um exemplo de como não haveria como as empresas administradoras de cartão de crédito 

serem obrigadas a conceder ao supermercado uma promessa que apenas o supermercado fez. 
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pessoas carregam de que algumas ofertas são formatadas para soarem economicamente 

irrecusáveis e/ou que criam certas expectativas nos interessados faz eco com as discussões 

prévias sobre o estelionato clássico. A diferença é que, como se viu nos casos elencados 

acima, as promessas são, em geral, parcialmente cumpridas, enquanto que no conto-do-

vigário o engodo é absoluto.    

Além disso, há os casos em que o consumidor pode simbolizar a sua insatisfação ou os 

efeitos nocivos de um produto com a noção de “propaganda enganosa”. Algo que é oriundo 

do entendimento cotidiano que serve como referência cognitiva para enquadrar as 

insatisfações genéricas que as pessoas têm com os produtos que são adquiridos no mercado. 

Foi discutido que a insatisfação e a nocividade do produto por si sós não caracterizam uma 

propaganda enganosa, pois para haver tal tipo de engodo faz-se necessário pinçar alguns 

elementos constituintes do suposto engodo, que é a declaração distintiva de que o produto não 

oferece riscos ao consumidor ou que a oferta divulgada não o surpreenderá com custos 

adicionais ou promessas que não se quer ou não se pode cumprir pelo ofertante. Retomando a 

problemática de John Austin, é possível dizer que o compromisso acordado pode até se 

mostrar “infeliz” (algo que seria sociologicamente impossível ou extremamente oneroso ao 

ofertante que veiculou tal anúncio infeliz), mas isso não deixa de gerar obrigações 

reparatórias ou indenizatórias.  

É inegável que a propaganda enganosa explora as estruturas mentais dos clientes que 

são aparentadas àquelas que são manipuladas pelos vigaristas ao estilo do conto-do-vigário. 

Porém, é preciso distinguir que na propaganda enganosa, mesmo que cause prejuízos diversos 

aos clientes, existe, muitas vezes, a chance de reparação, uma vez que se trata de uma prática 

que por definição ocorre em circunstâncias sociais nas quais os comerciantes assumem um 

compromisso com determinados parâmetros legais, que os fazem ser, pelo menos 

teoricamente, ciosos e cientes do descumprimento dessas regras. Já vimos que essa reparação 

pode ser de duas maneiras principais: a indenização à pessoa lesada ou à sociedade 

difusamente, ou a obrigação de fazer cumprir os termos do anúncio. 

Já os casos de induzimento a erro por meio de ardis diversos, que ocorre pela ação de 

vigaristas na rua, o processo de reparação é mais dificultoso. Pelo seu próprio caráter precário, 

acidental, distante de quaisquer regulamentações e garantias oficiais superiores às vontades 

tomadas isoladamente, não há como efetivamente fazer cumprir o que foi prometido por 

vigaristas. É impossível obrigar um vigarista a conseguir um bilhete premiado, e mesmo a 

restituição do dinheiro perdido pela vítima se torna um processo demorado, e mesmo inviável, 
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mesmo no caso de o vigarista seja localizado e preso, uma vez que o montante que foi 

espoliado da vítima é gasto quase que imediatamente. Eles, em geral, são responsabilizados 

na esfera penal, uma vez que há previsão legal para as ações que praticam, fazendo com que 

as vítimas, em geral, absorvam o prejuízo sofrido.  

 

 

 

4.9 MARCAS E O ENIGMA DO FALSO 

 

 

O domínio do falso não é apenas associável a aquilo que é usado com a pretensão de 

enganar alguém, em que haveria sempre o lugar de uma vítima. Há situações, como já 

preliminarmente esboçada sobre a especificidade de produtos falsos, nas quais existe a 

possibilidade da aquisição de um produto falso por opção explícita do comprador, 

desaparecendo a figura da vítima de um golpe. Há casos em que as pessoas compram 

produtos falsos sabendo que são falsos. Obviamente que tal prática não é uma novidade, pois 

as pessoas estão a todo o momento comprando objetos que são imitações de objetos 

preexistentes, porque as falsificações ou “réplicas” são mais baratas. Porém, e é o que 

veremos a seguir, há uma peculiaridade em certos casos de compra de objetos falsificados que 

radicalizam a preponderância que as marcas registradas de produtos diversos provocam na 

psique dos consumidores. Quando se pensa sobre objetos falsificados, imagina-se, 

inicialmente, que os mesmos são consumidos como simulacros dos objetos originais, sem 

maiores implicações e consequências. Porém, o consumo de objetos com marcas falsas – 

objetos que ostentam etiquetas de marcas famosas, mas que não foram produzidos pela 

indústria responsável pela marca – possui uma dimensão sociológica bastante intrigante, pois 

nos remete a elementos sociais que não se esperaria encontrar em uma peça de roupa, mas em 

um objeto de cunho religioso ou de natureza transcendental.  

Nesta pesquisa descobri que pessoas falsificam uma marca com a ajuda do próprio 

vendedor do produto, e ainda exibem tal produto como se fosse legítimo, mesmo que todos, 

inclusive ela, saibam que se trata de uma falsificação. Funciona assim: a pseudovítima compra 

uma bolsa de um modelo que mais lhe agrada e em seguida o vendedor lhe pergunta qual é a 

marca que ela quer que seja costurada na bolsa: pode ser Prada, Louis Vuitton etc. Ao final da 

transação, todos saem satisfeitos, como uma cliente que adquiriu uma bela bolsa Prada que 

ajudou a falsificar. Este caso acaba com a noção de que na aquisição de produtos falsos 
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haveria necessariamente uma vítima sendo enganada por um espertalhão. Considerar que a 

compradora da bolsa Prada falsa foi enganada seria um absurdo lógico – um comprador de 

produtos falsos que ajuda o falsificador a lhe enganar – porém, maior que a perplexidade que 

isso possa causar a quem porventura não tenha conhecimento de tal prática é saber que isso 

pode ser revelador sobre como se manifesta o poder das marcas famosas e de como a 

performatividade da linguagem pode ser observada em situações tão distantes como um 

casamento (o ato de fala do juiz que produz efeitos jurídicos) e algo mais etéreo como as 

marcas de produtos variados (que produz efeitos de consumo e outras consequências sociais).   

Partindo do caso da bolsa falsa com a coparticipação da compradora, não se sustenta a 

alegação de que o falso seja aquilo que engana, havendo a inconsciência por parte da vítima. 

Se isso não é o caso, então do que se trata quando alguém compra algo que acabara de ajudar 

a falsificar? O que torna possível que mesmo em posse de um objeto falsificado exibe-o 

orgulhosamente com se fosse de procedência autêntica? Para entender tal fenômeno, precisa-

se sair do campo discursivo que prescreve a dicotomia falsidade/autenticidade e entrar no 

terreno do culto moderno das marcas, pois se há a exibição orgulhosa da posse de uma marca, 

então o que está em questão não é a qualidade de tal produto, mas a possibilidade de se portar 

algo que possua, de alguma maneira, um valor social inerente à coisa (algo valorizado pelos 

consumidores de tal artigo de consumo e também pelos meios mediáticos) e seja 

subjetivamente significativo (algo que a pessoa deseja possuir em razão do prazer que isso 

proporciona, sendo, em parte, um prazer que em instância ulterior pode ser atribuído às 

representações sociais criadas e fomentadas em torno dessa marca).  

Quando se sabe que o objeto é falso, a etiqueta da marca não é mais mero signo de 

qualidade de alguém que deseja possuir um produto durável e confiável e que, por isso, 

pagaria mais caro para ter algo mais durável. Se tal busca não é o que importa na compra de 

um artigo de vestuário falso, então a marca incorpora alguma realidade autônoma, possuindo 

um poder de tal ordem que ela não precisa estar agregada ao objeto ao qual ela fisicamente 

está costurada para poder expressar sua majestade. Ou seja, o nome da marca está servindo 

como uma potência simbólica em si mesma, para alguém que queria garantir ou certificar sob 

seu nome. Se a própria etiqueta que exibe o nome da marca de uma bolsa também não foi 

feita pela fábrica da marca, então o poder moral que o nome da marca carrega é algo 

totalmente abstrato: não se reduz a nenhuma de suas manifestações matérias como a bolsa ou 

mesmo o material de que é feito a etiqueta. A bolsa é só o pretexto para se carregar o nome da 

marca: é o momento material – visível e tangível – necessário para dar acesso à sua dimensão 
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supramaterial, que em última análise é de ordem social, pois representa o poder social da 

marca.  

Em As formas elementares da vida religiosa, Durkheim nos lembra sobre o poder do 

emblematismo, que traria uma mudança psicológica para o grupo religioso, com a diferença 

de que, para o contexto totêmico, o emblema servia como forma de síntese visível dos laços 

sociais que uniam os membros. Em um contexto capitalista ele pode servir como uma forma 

de acesso a uma potência experimentada intimamente, que não passa por uma 

confraternização e reverência feita pelas pessoas do clã.  

Para que algo de tal natureza possa proporcionar tal satisfação, é preciso que a marca 

possua alguma conexão que não se reduza ao objeto, que proceda, de certa forma, de uma 

ordem “sobrenatural”, transcendendo sua condição de um mero objeto tangível do mundo. Na 

busca pela posse de um símbolo que propicia um contato sobrenatural, com algo que possa 

fazer alguém se destacar da multidão anônima, vale até mesmo fingir ter a posse de algo; e 

num caso extremo, estar em posse da marca de uma maneira inusitadamente abstrata. 

Carregar tal signo, mesmo que sabidamente falso, é estar em contato com sua natureza 

simbólica, fazendo referência a algo além de sua realidade física imediata.  

De certa maneira, o “fetiche da mercadoria” de que falava Karl Marx aparenta ser a 

noção sociológica a qual imediatamente nos faz recordar. No entanto, como o culto à marca 

não é mera aparição mágica que esconde as relações de produção, podemos dizer que ela 

incorpora outras dimensões sociais e psicológicas mais sutis. Quem compra uma bolsa 

genérica e solicita a agregação de uma marca famosa não está supondo que o produto em si 

possa ter qualidade, mas o que lhe confere qualidade; se pudermos usar tal expressão, é a 

etiqueta, o que ela representa e anuncia. Não se trata simplesmente de um “fetiche da 

mercadoria”, pois não é um produto legítimo, mas uma espécie de um uso parasitário desse 

fetiche, pois se apropria de seu status de objeto de consumo real, de pessoas que sob o efeito 

de uma sociedade de consumo construíram sua posição social no mercado. Seria então uma 

espécie de “superfetiche da mercadoria”, pois o que importa para o consumidor de marcas 

famosas e glamorosas é o signo em si mesmo, resultando de momentos posteriores aos 

processos de produção.  

As marcas são a expressão imaterial da necessidade de reconhecimento social. A partir 

delas, seus portadores obtêm o reconhecimento de anônimos, dando-lhes uma satisfação 

imediata de autoestima, altivez e mesmo superioridade. As marcas são como fichas sociais 

que potencialmente permitem que se crie distinção social instantânea. É uma forma de 
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reconhecimento pelo desconhecimento, pois ninguém conhece essa pessoa que passa com 

uma bolsa Prada. É uma espécie de coroação simbólica. Quando se tolera o rei desprezível por 

ser rei; por ele ter a posse da coroa. Mas sem essa posse, esse reconhecimento pode lhe ser 

retirado automaticamente, tornando-se apenas em um plebeu. Portar um objeto de distinção 

permite que se perceba a natureza impessoal de certas relações sociais, pois quando um 

desconhecido, um estranho, rouba a atenção das pessoas por portar algum símbolo de status 

social, o poder empiricamente objetivo do símbolo de distinção se torna nítido.    

Não é desconhecido que as marcas exercem um apelo visual e emocional imediato, 

inconsciente. Sabendo-se disso, é possível usar o fascínio imediato que a simples visualização 

de uma marca famosa provoca no público para capturar a atenção das pessoas para suas 

próprias propagandas e ideias, através da emulação da estrutura da logomarca. Há muitas 

camisetas que fazem paródia das marcas famosas, a fim de terem a mínima atenção dos 

transeuntes que se deparem com ela. Com o reconhecimento cognitivo de logomarcas, muitas 

pessoas agem automaticamente às formas e contornos básicos delas. Apenas quando o texto 

começa a se completar é que se percebe o embuste. Esse é um modo estratégico de capturar a 

atenção alheia ao fazer uso do mimetismo encontrado na natureza. Dependendo do contexto 

social, é possível encontrar várias paródias cômicas sobre marcas famosas, como também 

ocorrem nas paródias musicais que mantêm a melodia, mas trocam a letra de uma canção.  

No caso do consumo estrito de uma marca famosa que se saber ser falsa, é difícil dizer 

que se trata de um “autoengano”, pois o indivíduo tem plena consciência de que a bolsa é 

falsa ou que a etiqueta não pertence à peça de está trajando. Mas como as marcas possuem 

objetividade social, e como as pessoas estão em busca de distinção, não é de admirar 

totalmente o uso de tais artifícios. Essa dimensão cognitiva do reconhecimento imediato das 

marcas famosas dá ensejo para que elas, vencido o período de consolidação e sedimentação 

social, passem a ter vida própria, independentemente do produto que carrega sua etiqueta. 

O carnavalesco Joãozinho Trinta teve a argúcia apropriada para perceber como há uma 

subestimação do poder social do consumo: “Quem gosta de pobreza é intelectual; pobre gosta 

de luxo”. Além da crítica que o carnavalesco fez sobre um período de estudos voltados às 

manifestações sociais da pobreza no Brasil, uma espécie de estetização da pobreza, a fim de 

criar uma espécie de avessa ao etnocentrismo europeu e norte-americano (seria um 

“etnolegitimismo”?), é certo que quando se trata da busca aguda por reconhecimento de 

anônimos, as pessoas de contexto sociocultural mais pobre são aquelas que buscam nas 

marcas e nos objetos de luxo formas de obtenção de reconhecimento e favores sociais via 
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consumo. Com a ostentação de objetos de marcas famosas buscam, portanto, abandonar seu 

modo de vida originário. A observação perspicaz do carnavalesco é uma mostra de como a 

condição de pobreza é algo mais complexo do que supõe a intelectualidade mais afeita ao 

etnografismo da pobreza.  

Não raro, quando grandes traficantes de entorpecentes são presos no Brasil e seus 

esconderijos são debelados, encontram pequenas mansões incrustadas em favelas. A busca de 

recursos materiais é dirigida ao consumo de bens de luxo e de conforto. E como esses bens 

simbolizam o poder social – sinônimo de sucesso e possibilidade de reverência social – não é 

por acaso que são tão desejados, além de suprir necessidades simbólicas de outras ordens. 

Certa vez, conversando com um rapaz pobre que buscava se engajar no futebol, ele me 

revelou que quando jovens pobres se tornam jogadores de futebol as primeiras providências 

que tomam ao se depararem com valores até então inéditos em sua posse é comprar carros 

caros, relógios e correntes de metais preciosos. Excluídas situações de que se paga mais caro 

por qualidade, a busca pela posse de marcas falsas é, portanto, motivada por seu valor 

extrínseco – social.   

Não é de admirar que o mecanismo simbólico que permite a ostentação de um item 

falsificado não causa nenhum tipo de autocensura. Uma vez que a marca se transforma em um 

ícone cultural com vida própria, não importa mais a qual item efetivamente ela está costurada. 

Os proprietários da marca só devem se preocupar no caso de desvalorização da marca – 

quando por algum motivo ela caia em desprestígio social, ou quando passa a ser associada a 

grupos ou comportamentos inferiores ou desprezíveis. Ter a posse de um objeto de valor 

significa que não se tem a sua simples posse: há uma busca por distinção, mesmo que falsa, 

pois não faria sentido – ou faria pouco sentido – comprar um objeto falso com a intenção de 

não ostentar para um público. O objeto de ostentação muitas vezes exige que seu portador o 

ostente publicamente.  

 É possível que o engodo consentido seja uma manifestação extrema de como é 

possível um objeto obter poderes mágicos. Explico. Desde a noção marxiana de que as 

mercadorias possuem um “feitiço” sobre os consumidores, o “fetiche das mercadorias”, a 

crítica social sobre o tema, nas aulas de ciência social, pretendia dissertar sobre como as 

mercadorias se manifestam no comércio, como se elas não possuíssem história, como se 

tivessem surgido por mágica nas prateleiras das lojas. Tal juízo faria com que os 

consumidores vissem tais mercadorias como bens sobrenaturais, exercendo um fascínio capaz 

de induzir ao consumo. Tal compreensão já está embutida na construção das grifes comerciais 
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modernas: elas são criadas para exercer esse poder fetichista em seu público. Tal feitiço das 

marcas, como se vê, diz mais respeito a entrar em contato com alguma força superior ao 

próprio objeto, algo que se atrela a ele, mas sem coincidir com ela de certa forma. A 

dificuldade de entender o mecanismo do feitiço das marcas ocorre porque parece 

rotineiramente inconcebível se vangloriar com algo que se sabe ser falsificado. Porém, devido 

ao poder arcano – de pura distinção social, entenda-se – é possível recuperar um pouco do 

sentido que subjaz ao prazer da posse de uma etiqueta – também falsa – que representa uma 

condição social; este é o poder mágico, sensual mesmo, que as marcas exercem. 

 

Mesmo tendo certeza de que a logomarca escondida, ninguém perceberia 

que era uma bolsa Prada, e apesar de não me considerar alguém que se 

preocupa com moda, algo parecia diferente em mim. Eu estava 

continuamente consciente da marca da bolsa. Estava usando um produto 

Prada! E isso me fez sentir diferente; minha postura estava mais reta, e eu 

estava com um pouco de arrogância. Eu me perguntava o que aconteceria se 

usasse roupas de baixo Ferrari. Será que me sentiria mais revigorado? Mais 

confiante? Mais ágil? Mais rápido? (ARIELY, 2012, p.102) 

 

Outro aspecto revelador, devido à citação acima, são os poderes sugestivos, também 

mágicos, que estão presentes na possibilidade imaginária da transformação psicológica, física, 

cognitiva ou moral das pessoas que estão em posse de um bem de consumo dessa natureza. É 

a sensação de poder e o desejo de corresponder a esse novo “status social”. Essa operação 

simbólica ocorre da maneira similar quando algumas pessoas mudam de classe social, 

fazendo-as tentarem abandonar certos valores ou hábitos e mesmo pessoas que lhe eram 

próximas, pois não mais se sentem identificados com elas. Como já discutido, o habitus serve 

como o meio de integração social e pode ser definido as estruturas cognitivas e emocionais 

que se tornam profundamente arraigadas em alguém cultiva durante toda a vida, e que lhe 

serviu de guia para suas ações, reações e reflexões, exercendo uma força intensa no sentido de 

lhe fazer retornar aos seus comportamentos anteriores. Apesar de ser uma tarefa bastante 

difícil modificá-lo, não é uma tarefa irrealizável. No caso da magia da marca, trata-se de 

adotar uma postura nova, uma energia moral diferenciada em relação ao mundo. As coisas 

podem criar possibilidades psicológicas poderosas em alguns casos. O fascínio que exerce a 

construção de tais marcas por meio de sua exclusividade dá uma indicação básica de como as 

pessoas buscam formas variadas se de distinguirem das demais, buscando uma distinção que 

as tirem da banalidade cotidiana e do anonimato social, possibilitando o cultivo de novas 

impressões, valores e disposições emocionais.   
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Quando algo tem um preço elevado, de acesso a poucos, ele se torna sinônimo de 

qualidade superior, e é possível que algo de qualidade superior se transforme em um objeto 

fundamental de distinção. As marcas ganham vida própria, como pessoas jurídicas, que 

mesmo na condição de pessoa fictícia – não sendo uma pessoal natural – é-lhe dada a 

possibilidade de pleitear indenização por dano moral. A vida íntima da marca, mesmo sendo o 

constructo humano, se deve não mais a seu aspecto singular da elaboração de sua matéria-

prima e manufatura, mas de alguma coisa imaterial. É como uma ficha simbólica, cuja 

simples posse permite o rápido reconhecimento por parte dos demais. 

Martin Lindstrom vai mais longe e percebe que o feitiço que as mercadorias exercem 

são mais do que feitiço – são mais do que metáforas – pois há uma verdadeira conexão 

cerebral que sugere uma associação profunda entre marcas famosas e sentimentos religiosos.  

 

Resumindo, nossa pesquisa mostrou que as emoções que nós (pelo menos 

aqueles que se consideram devotos) sentimos ao sermos expostos a iPods, 

Guinness e carros esportivos da Ferrari são semelhantes às emoções geradas 

por símbolos religiosos como cruzes, contas de rosários, Madre Teresa, a 

Virgem Maria e a Bíblia. Na verdade, as reações dos nossos voluntários às 

marcas e aos ícones religiosos não foram simplesmente semelhantes, foram 

quase idênticas. Porém, quando eles viram marcas emocionalmente mais 

fracas, áreas completamente diferentes do cérebro foram ativadas, sugerindo 

que marcas fracas não evocaram as mesmas associações. (LINDSTROM, 

2009, p.111) 

 

A equivalência entre marcas e religião e a posse de objetos de marca, ou o simples fato 

de ostentar uma etiqueta mesmo que falsa, são os fenômenos sociais mais próximos de que 

comumente seriam denominados de “artefatos mágicos”. Se alguém porta algo que transfere 

dádivas psicológicas – algo que possa mudar o temperamento de alguém ou lhe transferir os 

poderes e habilidades de seu antigo possuidor – seria uma amostra de um poder mágico que 

guarda uma ligeira diferença da noção de religião como culto instituído no qual se faz parte de 

um grupo. Para o artefato mágico produzir seus efeitos simbólicos não há necessidade de 

culto organizado, pois o poder místico que ele encarna possui uma natureza derivada da 

reputação social da marca, tal como a sugestão dada por Ariely de como as cuecas da Ferrari 

poderia causar efeitos psicológicos ao seu possuidor: uma espécie de “força moral”, 

semelhante a uma dádiva transcendental, mas no fundo é eminentemente um feitiço encarnado 

em dinâmicas sociais. 

É claro que uma marca não se sustentará por muito tempo se seus produtos mostrarem 

ser de baixa qualidade. Porém, em um universo onde a qualidade não é mais um fator 
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distintivo, pois muitas se equiparam em termos técnicos, o que as distinguem é a aura que as 

revestem. Essa aura incorpora expectativas simbólicas que serão cobradas pelo seu portador. 

Alguém que usa roupas e carros de marcas caras soa como se seu portador possuísse uma aura 

de superioridade social: talvez seja uma pessoa de modos educados, que possua uma 

inteligência acima da média, que já tenha viajado por até mesmo alguns países pelo mundo 

afora, e saiba pelo menos uma língua estrangeira (principalmente num país monolíngue como 

o Brasil) etc. Ou seja, dependendo do status de uma marca, principalmente no universo das 

vestimentas e dos veículos automotores, a posse de umas grife é bem mais do que ela mesma.  

As campanhas publicitárias fazem das marcas o que elas são: símbolos mágicos de 

uma forma de vida. Desde cigarros – antigamente, antes do banimento de sua publicidade – 

como sinônimo de liberdade, esporte, aventura, até roupas como sinônimo de sofisticação. 

Apesar dos produtos de marcas famosas possuírem qualidade técnicas sobre as quais não se 

pode questionar, sendo símbolos de consumo pela qualidade, eles são mais do que isso, pois 

são desejados pelo “estado de graça” que o produto reclama para si.  

Escolher um produto dentre vários similares pode ser – baseada na teoria da “aura” – a 

busca por estar em contato com essa remissão lúdica da publicidade, pois se torna uma forma 

de arte popularizada, um artefato cultural. É algo que gruda na cabeça das pessoas pelo seu 

poder sugestivo, ancorado ao cotidiano de maneira íntima e publicamente reconhecível. Pode 

haver até mesmo um processo de metonímia do produto com alguma conduta ou relação 

social que lhe transforme num ícone para uma dada sociedade ou grupo social. É comum se 

esquecer do que está sendo vendido para se focar na narrativa na qual o produto passa a ser 

envolvido, pois desta maneira o que se vende não é mais apenas o objeto utilitário, mas 

também a história a partir da qual ele ganha uma nova condição sociocognitiva: passa a ser 

um produto que desperta certas associações cognitivas. Então, não se fala das qualidades de 

refrigerantes, bebida, calçados, carros, mas no contexto onde ele está sendo consumido para 

poder se ancorar certas imagens, impressos sensoriais e conteúdos narrativos. 

 Por tudo isso, observa-se que a colonização mental que as marcas produzem é um 

processo bem mais sofisticado do que supõe o nosso vão julgamento – muitas vezes 

precipitado – sobre as práticas consumistas.  
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4.10 A ARTE CONTEMPORÂNEA COMO RELATIVIZAÇÃO DA FALSIFICAÇÃO  

 

 

Em um ambiente de arte convencional, a autenticidade de uma obra é uma questão 

importantíssima, pois se ela for materialmente produzida, do início ao fim, por um pintor será 

atestada como pertencente ao conjunto das obras de um dado artista, o que terá como 

consequência a valorização monetária da obra caso o artista se torne famoso em vida ou 

depois de sua morte. Caso se descubra posteriormente que uma obra que anteriormente era 

atribuída a um artista famoso não tenha realmente sido executada pelo presumido autor, perde 

valor. Afora as questões relativas ao poder performativo que a autoria de uma obra produz em 

termos monetários, a autenticidade tem a ver com a operação manual executada pelo artista: 

não é possível delegar essa tarefa a alguém, sob pena de desvalorização da obra.  

Um fenômeno curioso ocorre quando os artistas contemporâneos não mais detêm o 

monopólio da produção efetiva de obras que carregam seu nome, tornando-se moralmente 

concebível que eles artistas terceirizem a mão-de-obra que executará todo o processo de 

produção de uma obra de arte, restando ao artista consagrado apenas o papel de registrar sua 

assinatura após a obra ter sido finalizada por sua equipe terceirizada.      

Esse tipo de processo de produção artística vai de encontro à concepção comum do 

campo artístico tradicional, pois é como se essa produção perdesse a necessidade de sua 

“procedência genética” e se transformasse em algo mais abstrato, que nos remete à forma 

como são fabricados produtos manufaturados, que podem ser feitos virtualmente por qualquer 

pessoa autorizada pelo detentor da marca. É como o caso das bolsas falsas com etiquetas de 

marcas famosas: é possível vender uma obra de arte somente pela assinatura que ela carrega, 

dispensando a individualidade técnica que caracteriza os artistas convencionais. Isso contraria 

o princípio que diz que da mesma forma que cada pessoa possui uma impressão digital ou 

uma letra que não se confunde com os das demais pessoas, o estilo de um artista também 

possui uma individualidade única que seria intransferível.  

Nesse ponto, há uma verdadeira fusão entre campos simbólicos que permaneciam 

sutilmente separados.  

 

(...) Hirst declarou que essas obras, tal como os tubarões e os quadros de 

bolinhas e borboletas, eram feitas por uma equipe de assistentes. Cada 

pintura é feita por várias pessoas, e assim nunca ninguém é responsável pela 

obra inteira. Hirst acrescentou algumas pinceladas e pôs sua assinatura 

(THOMPSON, 2012, p.98) 
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Essa é uma maneira radical de diluir o conceito de autoria, que se antigamente baseava 

na real execução da obra feita pelo artista que a assina, sem prejuízo de sua “autenticidade”: a 

autenticidade é o que o artista autorizou que fosse feito em seu nome, pois ao final a produção 

receberá sua assinatura. Isso é resultado da transformação da obra de arte em uma marca. Ou 

seja, é a consumação extrema de algo, cuja procedência “conceitual” se torna mais importante 

do que a habilidade técnica ímpar de seu realizador. Não é preciso mais saber as técnicas de 

pinturas como definição elementar do que seria um artista de obras visuais, pois agora é 

possível tomar de empréstimo as habilidades de outrem, assinar como de sua lavra, com o 

consentimento do público de apreciadores e consumidores de arte desse tipo de arte.   

 A noção de marca acaba por produzir uma nova maneira de se relativizar a noção de 

falsificação ou fraude. Se nem mesmo é necessário que o artista “ponha a mão na massa”, 

mas apenas sua assinatura, o que ele está vendendo é a aura de seu próprio nome – um puro 

ato performativo capaz de se apropriar do trabalho alheio como seu e poder ser autorizado e 

legitimado para isso. A autoria não é mais o que sai da mão do artista, mas o que recebe seu 

nome. O único critério que se torna necessário para a felicidade dessa operação simbólica é 

que a “ideia” do projeto ainda é do artista; saiu de sua cabeça. Algo que seria considerado 

ilegítimo para os artistas tradicionais, uma vez que, por exemplo, muitos quadros que foram 

inicialmente atribuídos ao pintor holandês Rembrandt Van Rijn, mas que se descobriu 

posteriormente que foram feitos por seus alunos, perderam a possibilidade de ostentar a 

condição de obras legitimas de Rembrandt. Por isso que a terceirização da mão-de-obra é uma 

concepção moderna, sendo, portanto, uma relativização da antiga concepção de autoria, 

possibilitando assim que a arte não seja mais um ato de habilidade e da expressão de traços 

indefectíveis da mão executante do artista, mas um ato performativo, na medida em que basta 

a autorização do artista para que uma produção alheia seja considerada como a legitimação 

concedida pelo seu público.  

 A consumação mais geral de uma falsificação ocorre quando alguma coisa é concebida 

para convencer o seu público destinatário que se trata de um objeto que seria garantido por 

instâncias sociais que detinham o poder de emissão, autorização de fabricação e homologação 

desse objeto. Algo falso é algo que desde sua gênese foi destinado a convencer que seria algo 

verdadeiro, mas não é.  

Por outro lado, e assim se percebe a especificidade de cada caso, carteiras de 

identificação pessoal falsas, cartões de banco falsos etc. teriam em comum com obras 
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contemporâneas falsas o simples fato de que não foram autorizados pelas instituições oficiais 

de emissão, e as obras não foram rubricadas pelos artistas sendo mais um indício cognitivo de 

que a arte contemporânea é uma produção “despersonalizada”, sendo gerada por meios 

performativos.  

Se o que faz uma obra de arte ser uma obra de arte não são critérios técnicos, então o 

que os artistas contemporâneos fazem é realizar um passe de mágica e transformar, 

potencialmente, qualquer coisa em arte. O objeto transformado em arte permanece o mesmo, 

mas a forma como o objeto é olhado se transforma a partir do ato performativo do artista. De 

certa forma, de maneira provocativa, torna-se supérfluo desejar comprar uma obra de arte se o 

próprio consumidor compreender que ele mesmo pode ser um artista. Se o que o artista vende 

não é algo que se exige um nível de esforço que levaria anos e anos de estudos dedicados, mas 

algo mais abstrato, como um ato performativo que muitas vezes batiza arranjo de objetos 

como sendo arte, então se torna especioso discutir sobre o caráter distintivo do artista em 

comparação à população em geral, bastando um ato de linguagem para transformar, por assim 

dizer, chumbo em ouro. Desta forma, um ato de linguagem de um artista socialmente 

reconhecido acaba sendo capaz de criar pequenas fortunas praticamente do nada.  

O artista contemporâneo é uma soma de costureiro (idealizando o projeto), 

marqueteiro (promovendo a sua mostra), mas não de artífice (executando sua obra), como era 

antigamente – ninguém cobrará que Yves Saint-Laurent (ou qualquer costureiro famoso) 

costure pessoalmente, uma por uma, as roupas que são vendidas sob seu nome. Por isso, a arte 

contemporânea parece ser mais uma questão de atitude, de puro voluntarismo do artista.  

Será que um irmão de Leonardo Da Vinci teria o acolhimento pelo meio artístico 

simplesmente por ser irmão de Da Vinci? Tal operação mágica seria complicada caso o irmão 

não demonstrasse quaisquer talentos técnicos que socialmente seriam considerados superiores 

aos meros mortais e aspirantes a artistas. Porém, tal presumida rejeição a familiares 

destituídos de habilidades artísticas não é o caso para a arte contemporânea.  

 

Era tão óbvio que Warhol era uma marca que, três anos depois de sua morte, 

seu irmão Paulo Warhola montou uma exposição com cartazes de uma lata 

de feijões vegetarianos Heinz, a 550 dólares, assinados “Paul, irmão de 

Andy Warhol”. Sem nenhum talento especial para as artes, Warhola tinha 

sido comerciante de ferro-velho e criador de galinhas. Ele utilizou a técnica 

de Andy de fazer serigrafias a partir de uma fotografia. Os feijões em lata 

venderam. Então, Paulo fez sua própria linha de obras de arte, mergulhando 

pés de galinha em tinta acrílica e imprimindo o andar delas sobre a tela. A 

série toda foi vendida a 5.500 dólares. Depois ele criou uma linha de 

camisetas Warhola.  (THOMPSON, 2012, p.117) 
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Há um poder de contágio que é transmissível pela noção de marca e também pelo 

sangue. Quando a noção de marca se atrela ao universo das artes, algo curioso acontece: por 

sua própria natureza industrial, que implica que os produtos são feitos por funcionários e não 

pelo seu idealizador, os membros da família também são contemplados pela insígnia de 

sucesso de seu parente. Um filho de um artista famoso recebe parte do “glamour” de seu pai. 

Se, além disso, torna-se possível que as pretensões artísticas do filho sejam encaradas 

seriamente, isso é um indicativo de que a aura performativa da obra é estilo do artista; é 

perfeitamente possível desvincular a obra de sua personalidade originária, sendo passível de 

uso por parte de quem for autorizado para tal: uma fundação, instituição, família, ou alguém 

que detenha os direitos legais de sua posse e reprodução. 

A arte moderna também realiza discursivamente o sonho dos alquimistas de 

transformar metais de menor valor em ouro. É a verdadeira pedra filosofal, apenas deferindo 

que em vez da pedra propriamente dita ser usada na operação alquímica, seriam necessárias 

apenas as palavras mágicas para realizar a transmutação de obras anônimas, e por isso mesmo 

sem valor, em obras valiosas.  

Mesmo a noção de performatividade da linguagem não é algo exclusivo do ambiente 

universitário, pois, segundo Don Thompson, há um conhecimento mobilizado para que os 

objetos expostos como arte contemporânea carreguem títulos enigmáticos, que não descreve 

um “estado de coisas”, mas algo que procura exaurir a capacidade de significação do 

visitante. 

 

Os títulos de Hirst são parte integrante do marketing de suas obras, e boa 

parte do significado deriva justamente do título. Se o tubarão se chamasse 

apenas Shark, o espectador diria: “É de fato um tubarão”, e seguiria em 

frente.  Dar o nome de The Physical Impossibility of Death in the MInd of 

Someone Living [A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém 

que Vive] obriga o espectador a criar um significado. O título gerou tanta 

discussão quanto a obra. (THOMPSON, 2012, p.93) 

 

 A obra citada acima consiste em um tanque transparente com um tubarão-tigre 

mergulhado em formol. A qualidade e o significado da obra não falam por si só, mas precisam 

de um suporte para que as pessoas possam apreciá-la, tal como ocorre nos casos já discutidos 

sobre os produtos de supermercados que precisam de uma narrativa para tirá-los da condição 

de produtos estritamente utilitários. Essa operação simbólica, mais do que explorar os poderes 

performativos do artista idealizador do projeto, é também uma amostra de como a linguagem 
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dota de significados objetos acidentais, ladrilhando o caminho para se aceitar o que poderia 

ser inimaginável.  

A relativização da noção de falsificação promovida pela arte moderna revela que há 

contextos que simplesmente eliminam toda a carga de negatividade que o termo falso 

normalmente possui. O fato de as pessoas estarem satisfeitas ou pelo menos tolerarem que 

obras de arte sejam feitas por terceiros autorizados indica que a noção de “qualidade” ou 

“autenticidade intransferível” não se aplica mais ao universo da arte. Além disso, há algo mais 

que se soma à transformação da arte em marca: não é possível considerar que uma obra de 

arte está com algum “defeito”, o que seria aplicável a objetos utilitários falsificados. Isto quer 

dizer que a especificidade das obras de arte frente a outros objetos de consumo é que objetos 

falsos podem ser prejudiciais à saúde, enquanto que a obra de arte produz seus efeitos de 

outra forma. Mesmo uma obra que posteriormente se descubra ser falsa, mas que possua 

qualidades estéticas inegáveis, continuará a produzir seus efeitos estéticos em seus 

expectadores, mas um medicamento falso pode ser fatal.  

Cada item fraudado possui suas próprias peculiaridades, que o tornam socialmente 

mais ou menos vulneráveis à falsificação e à fraude em geral. Ninguém falsificaria uma 

pintura da Monalisa. Porém, é possível – até o limite do bom senso – falsificar e adulterar 

produtos que, mesmo que exclusivos, possuem um número razoável de “cópias”, como é o 

caso de garrafas de vinho de safras anuais, que são limitadas por definição. Ou seja, há bens 

culturais e de consumo que estão sujeitos à falsificação devido à sua exclusividade ou relativo 

anonimato. No caso da arte tradicional, o que é possível fazer em termos de fraude é propor 

que uma obra, cujas características remetam a estilo de um artista famoso, seja considerada 

um item perdido ou desconhecido deste artista. A fraude, portanto, consiste em tentar imitar o 

estilo pessoal que um indivíduo possui ao pintar. Isso revela que as produções humanas que 

são consideradas arte não possuem uma unidade consensual do que pode ser considerado um 

objeto de contemplação, sendo, muitas vezes, suficiente copiar um estilo de um artista e reunir 

os materiais que usaria à época para produzir obras virtualmente merecedoras de atenção.  

A mentira que o falsário de arte conta é convencer seu público de que aquele retrato 

que ele pintou seria de um certo artista consagrado. Porém, a arte não permite – em termos 

estritos – a possibilidade de “adulteração”. O próprio falsificador de pinturas Meegeren
50

 se 

recusou a fazer uma cópia do pintor Vermeer, alegando que não era algo digno de ser feito. 

Um falsificador de arte, por sua especificidade, sugeriu que ele fizesse um novo Vermeer 

                                                           
50

 (WYNNE, 2008) 
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(aparentemente, há limites para o exercício “moral” da arte da trapaça. O que seria admissível, 

para o falsário, no caso dos vinhos, não o é para o de obras de arte). 

De certa forma, quando há uma “adulteração” numa pintura em geral foi consentida, 

tal como ocorre em restaurações. Porém, a adulteração, no caso do vinho, só é aceitável 

quando ele se destina realmente ao consumo, para quem não se importa com a presumida 

procedência histórico-metafísica do vinho, como defende o próprio Thomas Jefferson
51

. É 

como se, conscientemente, abandonasse a sugestibilidade da linguagem (o caráter 

performativo do conhecimento da procedência do objeto), para se dedicar à experiência 

sensorial mais crua – até onde isso é possível. Agindo-se assim, seria viável a construção de 

uma nova visão de mundo sobre o universo da arte e do consumo em geral. Porém, para que 

isso fosse possível, as pessoas teriam que ser insuportavelmente analíticas das forças 

simbólicas que atuam sobre elas, o que fatalmente levaria a um grau extremo de honestidade 

consigo mesmo, potencialmente uma sociedade (sociedade?) de serem obsoletamente egoístas 

e autocentrados (sempre pondo em dúvida a aplicação mesmo em termos especulativos, pois 

sabendo-se que o consumo é baseado em princípios sociais, seria muito sutil a forma como se 

separaria o que seria um escolha pessoal ou socialmente induzida).  

Dessa forma, caso as pessoas pudessem ser conscientes dessas forças que atuam sobre 

elas, notariam que uma parcela considerável de suas escolhas e decisões feitas são motivadas 

por critérios alheios ao sentimento genuíno que tais escolhas trazem ao indivíduo; e seria até 

mesmo possível delimitar “metodologicamente” o que seria social (aquilo que as pessoas 

escolhem porque pressentem que com isso estão pretendendo obter algum reconhecimento ou 

que estão sendo induzidas a adquirir algo por motivos alheios à utilidade e necessidade 

efetiva), e o que expressaria os sentimentos e inclinações mais pessoais que não se reduzem às 

prescrições sociais explicitamente veiculadas: aquilo que se escolhe por se sentir bem, 

privadamente, independentemente do que as pessoas possam julgar a respeito disso.  

Como seres sociais, o desejo de ser admirado e de obter algum reconhecimento de 

seus pares é uma força-motriz capaz de motivar o consumo de bens culturais que possuem 

certo status social – principalmente, mas não exclusivamente, quando todas as necessidades 

de alguém básicas já foram satisfeitas.  

                                                           
51 “Nos últimos dias de sua vida, Jefferson viu-se obrigado a tomar vinhos inferiores. Abandonou seus hábitos 

anteriores de fazer encomendas diretamente aos châteaux, passando a empregar um agente em Nice e pedir 

vinhos simples daquela região, chegando a se declarar disposto a comprar uma imitação de Bordeaux misturada 

pelo comerciante. Thomas Jefferson estava tomando vinho de mesa barato, e com muito gosto”. (WALLACE, 

2008, p.252) 
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De maneira sucinta – sem deixar de ter um fundo de veracidade – quanto mais refém 

se é do mundo social, maiores serão os seus gastos com objetos de status social; quanto maior 

for a dedicação à elaboração de sua própria subjetividade, maior será o cultivo de sua 

individualidade. Desta forma, quando as pessoas “consumem marcas” não estão em “busca de 

si mesmo”, mas de entrar em contato com um objeto socialmente cultuado, a natureza 

metafísica que as produções culturais carregam. 

É certo que alguém que busca um item de marca famosa para seu próprio deleite está 

forçosamente cultivando sua subjetividade: será alguém que representará a si mesmo como 

consumidor de marcas famosas. Porém, se a motivação para tanto tiver se originado do desejo 

de ser admirado e aceito por possuir tal item, é sinal de que o desejo de se integrar ao exterior 

(aos grupos de referência ou aos que se gostaria de participar) seja sua motivação 

predominante. Pode-se alegar que a própria escolha que se faz para realizar os anseios de sua 

subjetividade seria socialmente condicionada. Não há dúvida. Mas a questão sobre o consumo 

não se reduz a isso. O que se quer saber em termos microssociológicos é a relação entre o 

consumo conspícuo de itens de marcas famosas e a sua motivação mais importante. Alguém 

que possui uma relação de identidade de longa data com o objeto de consumo em particular, 

que cultivou sua subjetividade no relacionamento particular com tal objeto – 

independentemente do julgamento alheio – é diferente de quem está querendo causar um 

impacto semiótico no seu meio social. As gradações e combinações entre os dois extremos 

são factíveis, a exemplo da dificuldade de se encontrar o tipo “puro”, como já observava Max 

Weber: o dado empírico está em algum ponto diferencial entre os dois tipos polares.  

Apesar de ser a princípio inviável uma escala que meça o “nível de individualismo do 

consumo”, é válido afirmar que o tipo de relação que se estabelece com os objetos é o que 

determinarão quais são as forças que estão agindo sobre o consumidor. De certa forma, quem 

busca o objeto mais motivadamente pelas pressões sociais está mais vulnerável aos falsários. 

Mas quem compra por causa de uma identificação, mesmo se for enganado – tratando-se de 

uma fraude – não será tão acometido do sentimento de decepção. O objeto era real para ela 

por suas qualidades intrínsecas, ao contrário do primeiro. Este é o dado importante: a 

falsificação de obras históricas e artísticas decepciona mais os indivíduos que as adquirem por 

razões extrínsecas em comparação às pessoas que as adquiriram por razões intrínsecas às 

obras: a qualidade dos produtos adquiridos satisfazem seus anseios estéticos mais do que a 

necessidade de ostentação.  
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Ao que parece, o que os ricos querem comprar é o que os economistas 

chamam de “bens de Veblen” ou “bens de status”, coisas que provam para o 

resto do mundo que eles são realmente ricos. (THOMPSON, 2012, p.27) 

 

Dessa forma, os casos de falsificação de obras de arte e de vinhos raros possuem um 

público predisposto a se render a seu apelo, como fica claro nos relatos encontrados nos livros 

“Eu Fui Vermeer” e “O Vinho Mais Caro da História”. O curioso sobre os casos revistos é 

que, apesar dos princípios conspícuos presumíveis nesses meios sociais, houve compradores 

que não se importaram com o fato de ter sido vítimas de fraude. É muito provável que esses 

eram os que estavam naquele prato da balança reservado aos indivíduos motivados pela 

“satisfação intrínseca” do consumo.  

Outra conclusão que se pode tirar desses casos de falsificações de objetos raros é que, 

ao contrário do que popularmente se imagina, é possível encontrar pessoas as quais a posse de 

uma fortuna em dinheiro não é suficiente para lhes proporcionar o sentimento de grandeza e 

superioridade que almejam possuir, sendo necessário recorrer a outros expedientes para 

obterem um grau superior de reconhecimento social. Normalmente, a representação social 

sobre pessoas ricas ou que ocupam algum tipo de estamento social é que elas são arrogantes, 

pois não precisam se importar com a opinião alheia. No entanto, há uma preocupação em 

torno de seus pares: querem ser admirados por eles para ter acesso a algo ainda mais 

exclusivo do que a conta bancária gigantesca que já possuem. Assim, a busca por algo que 

desafie as limitações humanas, que fuja do ordinário, que transcenda os meros fatos 

cotidianos, é a motivação das pessoas que já ocuparam uma posição privilegiada no tabuleiro 

social – pelo menos para aqueles indivíduos cujos símbolos de sucesso não sejam bens 

materiais que são adquiríveis por qualquer pessoa que tenha dinheiro suficiente. Além de se 

ter dinheiro é necessário possuir certas ambições estéticas, que nem sempre é algo que o novo 

rico possui ou apreenda, pela própria ausência do cultivo de hábitos nessa direção.  

Dessa forma, as falsificações de produtos exclusivos ou obras de arte atingem um 

público-alvo bem específico. Quando se trata de oferecer produtos de luxo fraudados, os 

falsários, os “predadores”, precisam de um alto nível de sofisticação e trabalho para que seu 

logro capture suas presas. Realmente, soa como a metáfora da corrida armamentista: das 

falsificações mais vulgares à fabricação de produtos fraudulentos que exigem maior grau de 

perícia na falsificação e de segredo, exige-se níveis ainda maiores para a detecção das fraudes, 

que no caso da arte e do vinho falsos só é possível via análises laboratoriais. Poucos se 

incomodarão com um tênis “Mike”, ao se pagar 25% do valor da marca famosa, mas terão um 
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surto de raiva e frustração se se tiver pagado o valor integral – de mercado varejista – pelo 

objeto autêntico, mas se descobrir que era, infelizmente, um autêntico Mike.  

As fraudes de luxo também revelam a artificialidade do que é considerado arte e não-

arte. Na medida em que algo se torna especial, quando a representação prévia que as pessoas 

tinham sobre um determinado objeto muda, é possível ter um rápido vislumbre das 

possibilidades que o artista e o crítico de arte (principalmente este) têm de usar seus dotes 

para conduzir e reconduzir a visão e o entendimento de seus expectadores. Desta forma, tudo 

é virtualmente passível de ser considerado arte. Se os objetos do cotidiano, ao modo do urinol 

de Marcel Duchamp, se transformam em arte por estarem num contexto que lhe dota de tal 

condição (por exemplo, em um espaço de museu), então o poder performativo dos marchands 

e todos os demais integrantes do campo de produção e comercialização de arte se torna uma 

autoridade sacramental que lança um feitiço sobre um pedaço de chumbo que se transforma 

em ouro.  

Há que se questionar se uma pintura, que inicialmente não agrada a um público e que 

precisa de uma defesa apaixonada e intrincada feita por um especialista para que as pessoas 

pensem novamente sobre ela, não seria o sinal de que uma operação cognitiva está em 

andamento: será que algo que precisa fazer nossa avaliação mudar realmente não estaria 

querendo nos enganar, ou, pelo menos, nos forçar a aceitar o que naturalmente não estaríamos 

inclinados a gostar? Até que ponto e em quais contextos um discurso que nos faz tomar algo 

que nos deixaria indiferentes com alguma coisa especial não seria uma forma de produção de 

engodo para nos tirar vantagem, ou pelo menos glorificar os poderes performativos de seus 

promotores?  

 

 

 

4.11 A POSSIBILIDADE DA MENTIRA NA POLÍTICA COMO VIRTUDE 

 

 

Em seus escritos, Nicolau Maquiavel deixa claro que há uma diferença da moral 

praticada nas relações cotidianas e a moral que circula nos meios políticos. Ao revelar a 

verdadeira matéria de que é feita a política, o pensador florentino não deixa dúvidas, através 

de seu pessimismo metodológico, como são tomadas as decisões de Estado e quais são as 

habilidades para se manter o poder. Naquele contexto histórico, a preocupação fundamental 
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de seu Príncipe era encontrar os meios necessários para se unificar e manter o Estado italiano, 

que, à época, estava fragmentado em diversos estados e principados menores. Para isso, ele 

poderia recorrer à mentira, caso fosse vital para a manutenção do seu poder.  

 

(...) um Príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando 

isso lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinaram cessam de 

existir. Se os homens todos fossem bons esse preceito seria mau. Mas, dado 

que são maus e que não a observariam a teu respeito, também não és 

obrigado a cumpri-la para com eles. Jamais faltaram aos Príncipes razões 

legítimas para dissimular o descumprimento da palavra empenhada. (...) Mas 

é necessário disfarçar muito bem essa qualidade de ser bom simulador e 

dissimulador. E tão simples são os homens, e obedecem tanto às 

necessidades presentes, que aquele que engana sempre encontrará quem se 

deixe enganar. (...) Contudo, o Príncipe não precisa possuir todas as 

qualidades acima citadas, bastando que aparente possuí-las. Antes, teria eu a 

audácia de afirmar que, possuindo-as e usando-as todas, essas qualidades 

seriam prejudiciais, ao passo que, aparentando possuí-las, são benéficas. Por 

exemplo: de um lado, parecer ser efetivamente piedoso, leal, humano, 

íntegro, religioso, e, de outro, ter o ânimo de, sendo obrigado pelas 

circunstancias a não o ser, tornar-se o contrário. (MAQUIAVEL, 2010, p.40) 

 

A defesa da mentira por “razões de Estado” seria uma demonstração pragmática de 

que o mundo social opera setorialmente por lógicas diferentes e até mesmo contraditórias. 

Quais seriam as características que o governante deveria ter para se manter no poder num 

universo de ambições e interesses mesquinhos se estes se misturam com interesses de Estado? 

No campo político, há vários interesses que se sobrepõem e que se tornam dependentes de 

indivíduos impuros, porque sempre há vários interesses combinados que criam o 

comportamento político de alguém, sendo um deles a satisfação de se ocupar cargos que 

possam conduzir os destinos dos assuntos humanos, mas também a motivação de propor leis e 

medidas para solucionar certos problemas políticos e sociais. Desta forma, quem se propõe a 

travar lutas políticas deve saber que seus adversários farão uso de quaisquer artimanhas que 

lhes possam favorecer nesse espaço. A arte da política é conseguir obter os meios necessários 

para a implantação e execução de seus programas e ideais políticos.   

As virtudes que formam um líder político, avisa Maquiavel, dentre muitos outros, não 

são as mesmas virtudes que se encontrariam em um santo, pois no espaço político impregnado 

de apetites diversos, um santo sucumbiria rapidamente diante de fatores próprios da política, 

pois não teria as habilidades necessárias para navegar nem meio às várias tensões que surgirão 

a todo momento. De toda forma, há pouco espaço de sobrevivência para quem, entre feras, 
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não se transformar também em um pouco de fera. Ou seja, ser íntegro o tempo todo pode ser 

sinônimo de ruína política. Existiria uma moral própria do espaço político, que não se 

confunde com a forma intuitiva ou conceitual que o indivíduo não pleiteante do poder do 

estado concebe. 

Então, dado que o objeto da política é o poder, sendo o seu pior mal perdê-lo, cria-se 

um contexto sociocognitivo no qual se torna legítimo, para seus participantes, o exercício de 

uma moral alheia ao entendimento comum. Tal moral desafia o homem comum porque se 

perde o elemento fugidio de princípios subjetivos que não seriam negociáveis, uma convicção 

sobre determinados assuntos que não seriam passíveis de barganha ou redefinição. Tal afronta 

soa altissonante, pois é possível que os mesmos personagens políticos que poderiam pregar 

uma moral possam, em busca do poder ou de conservá-lo, trair tais princípios, pois o que 

importa é vencer e permanecer no interior do campo decisório da política. 

É nesse contexto demasiadamente humano que a mentira se transforma numa virtude 

do ponto de vista da ciência política inaugurada por Maquiavel. Não que seja algo louvável, 

mas que apenas demonstra como os homens realmente agem, revelando os meios pelos quais 

eles conseguem se manter no poder. Tal morte política não possui nenhum mérito, uma vez 

que não virá aos autos, e a História só comenta sobre os feitos dos vencedores. Tal moral 

consiste em usar de todos os artifícios imagináveis para perseverar no poder. A mentira seria 

um meio inteiramente legítimo, se o objetivo é a conquista e manutenção do poder. Tal 

concepção deriva da antropologia negativa de Maquiavel, que abandona uma visão idealizada 

do ser humano de sua época, ao contrário de seus contemporâneos, que traziam fundamentos 

não-empíricos para analisar os fatos e manifestações do fenômeno político. Ao não idealizar 

os homens, Maquiavel se torna um analista pragmático: o que interessa é o que funciona, pois 

é preciso urgentemente ser absolutamente consequente com o homem que se encontra no 

mundo, e não aquele que se tem na imaginação.   

O desafio moral, nesse caso, é saber compreender até que ponto é aceitável o jogo da 

política, já que este supôs muitas vezes a manipulação da sociedade com o objetivo principal 

de manter o poder pelo poder. Há que se questionar se a pureza moral inegociável não seria 

um engodo, como se deduz dos escritos de Maquiavel, pois ela impediria a própria vida 

política, na qual é preciso negociar temas muitas vezes delicados e caros às partes em litígio.   

A mentira na política, ao contrário do que reza a compreensão comum, não tem apenas 

o papel de ocultar os ganhos pessoais, tal como transformar um interesse particular do 

mandatário em um interesse geral da sociedade. A mentira é simplesmente usar o discurso do 
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“bem comum” como forma de mascarar a pilhagem dos recursos públicos, basicamente o que 

se tem como noção de patrimonialismo, nos quais os mandatários e políticos que estão 

ocupando os cargos públicos usam de tal condição para enriquecer seu patrimônio pessoal. 

Apesar desse forte entendimento (que também possui base empírica), há ocasiões que é 

genealogicamente possível aferir que a mentira praticada por políticos realmente tinha como 

motivação a busca estratégica por um meio que garantisse o sucesso e a sobrevivência de um 

povo, e mesmo a sobrevivência de uma instituição trans-social: a tese de vários historiadores 

(STRAUSS, 2007) de que a democracia como instituição política foi salva, graças a uma 

mentira contada por um político ateniense.  

O historiador grego Heródoto conta que Temístocles, político ateniense, temendo a 

invasão de sua terra pelo império persa, persuadiu a população de Atenas a investir um 

recurso monetário recém adquirido no fortalecimento de sua Marinha, pois, tal político 

argumentava, Atenas não poderia ficar desprotegida de uma provável agressão da ilha de 

Egina aos navios comerciais, em seus arredores. Caso ele falasse a verdade, que sua 

verdadeira intenção era se precaver dos persas, sabia que não seria ouvido.  

Com a autorização da população para se investir na Marinha, ele obtive os recursos 

navais necessários para vencer a batalha de Salamina, fundamental para repelir o avanço persa 

e assim livrar os gregos do julgo persa, que implicaria em dissolver o sistema democrático de 

governo e prestar submissão política ao imperador persa. Como a democracia era uma 

instituição política muito nova e o restante do mundo estava sob a égide de variações de 

governos despóticos de cunho hereditário, a noção de democracia não teria se desenvolvido e 

servido de inspiração para suas modalidades posteriores no mundo moderno. 

Ou seja, por mais que a noção de “bem comum” ou “bem maior” aparente ser algo 

muito abstrato e talvez até mesmo uma invenção racionalizadora do Estado moderno, isso 

também é uma amostra de como o campo político faz uso de falsidades para realizar ações 

que, de outro modo, não seriam exequíveis – pela completa falta de apoio público a ideia e 

projetos. Devido às condições fundamentais impostas pelos regimes participativos, ter-se-ia 

imensa dificuldade de fazer convergir os corações e mentes para uma proposta particular, por 

causa das limitações cognitivas e inclinações políticas de cada pessoa – uma vez que cada um 

terá opiniões diferentes e divergentes sobre o mesmo assunto, o que tem o potencial de 

paralisar os processos decisórios. As mentiras podem servir como forma de superar esses 

obstáculos, o que novamente põe em xeque a concepção de “imoralidade” associada à 

mentira, principalmente quando se trata de contextos políticos.  
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Para não ser mal-interpretado, não estou dizendo que a mentira é uma grande 

virtude, nem que mais mentira internacional é melhor do que menos mentira. 

Estou dizendo apenas que a mentira por vezes é um instrumento útil na arte 

de governar em um mundo perigoso. De fato, um líder pode eventualmente 

contar o que Platão notoriamente chamou de “mentira nobre”. Por exemplo, 

o presidente Franklin D. Roosevelt mentiu ao povo americano sobre o ataque 

alemão ao USS Greer em agosto de 1941. Ele estava tentando levar os 

Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista, que 

então parecia estar a caminho de conquistar toda a Europa.  O objetivo de 

Roosevelt era o mais correto, e era apropriação que ele mentisse nesse caso. 

(MEARSHEIMER, 2012, p.31) 

 

Além disso, retomando a discussão sobre como há mentiras do tipo pró-sociais que são 

condenáveis, elas, em geral, podem ser encontradas no ambiente político, como resultado de 

estratégias fracassadas.  

 

[quando uma política externa fracassa] ...é provável que o principal motivo 

pelo qual um líder cai sob a ira de seus cidadãos seja o fracasso da política, 

não a mentira em si. E por isso, é claro, é improvável que um líder que tenha 

sido pego mentindo a seus cidadãos a respeito de uma determinada política 

pague um preço político alto caso ela funcione como se espera. 

(MEARSHEIMER, 2012, p.27) 

 

 Portanto, quando se pensa no ambiente político institucional, a representação mais 

comum, e felizmente muitas vezes correta, é que os políticos profissionais são um bando de 

mentirosos na busca exclusiva de maximizar o seu próprio interesse. No entanto, afastando-se 

da moral estrita das relações pessoais, que mais dificultosamente aceita mentiras 

manipulatórias, no espaço da política, alguns momentos cruciais da história da humanidade 

podem ter sido definidos por meio de mentiras, cujo desdobramento trouxe resultados 

positivos para o público ao qual foi inicialmente dirigida a mentira.       
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 As mentiras são mensagens que as pessoas produzem de modo a declarar, todo ou em 

parte, o que seu enunciador acredita intimamente. O modo mais comum de contar mentiras é 

através da linguagem verbal articulada, mesmo não sendo o único meio disponível, já textos 

escritos e artifícios fraudulentos de toda espécie. A mentira é a manifestação radical de que a 

linguagem não comunica estados de coisas do mundo, pois se assim o fosse o fenômeno da 

mentira seria uma impossibilidade humana. Como a mentira é um fenômeno factual – as 

pessoas realmente contam histórias que sabem que não são reais para assim enganar outras 

pessoas – a maneira de contornar essa concepção e especular entre linguagem e mundo é 

através da filosofia da linguagem, mais destacadamente as noções propostas por John Austin, 

quando versa sobre a performatividade da linguagem. Com ela, a linguagem é compreendida 

como uma ação interventiva no mundo. O simples fato de alguém fazer uma referência a um 

fato do mundo provoca reações mentais em seus interlocutores, que tomarão essas declarações 

como afirmações que descreveriam estados de coisas ou estados mentais de alguém. Este 

poder evocativo é a condição primordial para que haja a decodificação e compreensão do que 

é dito a alguém para seu destinatário. Além de produzir imagens mentais e provocar o 

comportamento de alguém por de seu sentido social e suas consequências, há também a 

necessidade de o conteúdo semântico de algum texto também funcionar como referência 

virtualmente factível de como o mundo funciona ou se apresente ao entendimento. Deste 

modo, para ser efetiva a linguagem precisa fazer crer; precisa incutir, mesmo que 

temporariamente, a ilusão (útil) de que ela representaria o mundo.  

Defendeu-se a ideia de que existem dois tipos básicos de mentira, que são as mentiras 

pró-sociais e as mentiras egoístas. Cada uma, a seu modo, equilibram as forças existentes 

entre o indivíduo e a sociedade, pois, ao mesmo tempo em que as mentiras possibilitam o 

convívio não-conflituoso com pessoas sobre as quais são produzidos incessantemente 

julgamentos sobre seus comportamentos (o hobby de julgar dos automatismos mentais), elas 

também são um meio para resguardar seu espaço de individualidade, que não se confundem 

totalmente com os desígnios sociais, pois sempre há interesses pessoais que se chocam com 

os interesses coletivos. As mentiras seriam usadas como um artifício para obter vantagens que 

não seriam socialmente autorizadas ou acessíveis. Excluindo-se os casos nos quais a força 

bruta é usada para obter esses recursos, a forma “socialmente inteligente” de se tentar obter o 
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acesso a certos recursos ou o exercício de alguma atividade socialmente interdita é usar meios 

fraudulentos. 

Vimos também que, por meio de processos de socialização, as mentiras que as pessoas 

contam se tornam cada vez mais acuradas, pois as pessoas acabam adquirindo a percepção de 

que precisam tomar como pontos referenciais os estados mentais de seus interlocutores, que 

podem ser basicamente os desejos, emoções e intenções. A esse esquema mental que 

possibilita as interações sociais e consequentemente a própria sociedade, e potencializa o uso 

eficiente das mentiras, dá-se o nome de teoria da mente. Como as pessoas produzem 

continuamente juízos sobre as pessoas ao seu redor, seria bastante difícil manter o equilíbrio 

social, na medida em que as pessoas se ofendem quando lhes é dito o que se pensa delas. Caso 

se queria evitar conflitos e dissabores com as pessoas com as quais alguém convive, a teoria 

da mente que cada pessoa desenvolve fornece os meios para que as interações cotidianas 

sejam calibradas para se evitar falar algo que atingiria os brios de seus interlocutores. É a 

partir da teoria da mente que se torna possível cumprimentá-las, consolá-las, estimulá-las etc., 

a fim de fortalecer os laços sociais, além de servir como subsídio para alguém agir 

estrategicamente, com vistas a defender seus interesses pessoais.  

A teoria da mente se dá em meio aos processos interativos que as crianças contraem 

durante seu processo de socialização. Porém, a produção das mentiras mais destacadamente 

do tipo pró-social são estimuladas pelos pais, que incentivam seus filhos a serem indivíduos 

“educados”, o que, na prática, significa que eles devem cumprimentar pessoas e demonstrar 

deferência por elas, mesmo que não possuam intimamente o desejo de cumpri-las, pois assim 

se tornarão potencialmente pessoas civilizadas. Então, as mentiras são um dos elementos que 

permitem a existência mútua, o que vai de encontro ao que preconiza o juízo comum que se 

faz das mentiras, inteiramente condenáveis.  

Seguindo os cânones sociológicos, defendeu-se a ideia de que o que distingue um tipo 

de mentira do outro é o seu aspecto socialmente reprovável. Se uma mentira não é censurável 

ou é até mesmo louvável, então estamos experimentando uma mentira que promove o bem-

estar social em alguma medida. São as mentiras gentis do cotidiano: as mentiras que os pais 

contam aos filhos para manter e os proteger de perigos de ameaças, para ajudar as pessoas a 

resolverem problemas, superar dificuldades etc. Há contextos e tipos de relações sociais que a 

mentira é impositiva, tendo a força de um fato social. 

Por outro lado, se uma mentira é descoberta, torna-se amplamente censurável; então se 

está diante de uma mentira que provavelmente fere alguma instância social preciosa, que 
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configura como quebra de confiança, e o mentiroso é considerado um manipulador imoral. A 

punição para este tipo de mentira pode variar de uma censura ou o banimento social do 

mentiroso, que não será mais considerado digno de confiança. Desta forma, mesmo que as 

mentiras sejam onipresentes na cultura humana, a produção de mentiras que podemos 

classificar genericamente como mentiras egoístas é um empreendimento que comporta riscos.  

Perceber que as mentiras são um fenômeno tão espontaneamente condenável ao 

mesmo tempo é tão abundantemente reproduzido é se deparar com um paradoxo. Analisando 

mais detidamente se verifica que é possível encontrar inúmeros casos nos quais a mentira é 

plenamente aceitável. É revelador de como as pessoas negam e rejeitam aquilo que 

empiricamente praticam e aplaudem. Isso é um exercício de como é preciso separar aquilo 

que o senso comum junta, pois há vários tipos de mentiras que se pode didaticamente agrupar 

em dois conjuntos principais, mas que normalmente são concebidas como fazendo parte de 

um mesmo aglomerado. Como a construção conceitual desses dois agrupamentos mais gerais 

das mentiras se baseia no princípio metodológico dos tipos ideais (não são tão facilmente 

encontrados isoladamente em suas manifestações empíricas), sempre haverá casos que são 

híbridos, ambíguos ou anômalos que não foram oportunamente contemplados neste trabalho, 

o que demonstraria que nossas ferramentas conceituais precisam constantemente ser 

aprimoradas para alcançar e organizar intelectualmente o mundo social. Como indicação 

disso, foi proposto que uma maneira de observar o caráter híbrido e ambíguo de uma mentira, 

que seria intersecção entre os dois grupos principais – mentiras pró-sociais e mentiras 

egoístas: as bajulações.  

Há mentiras que, apesar de terem como objetivo beneficiar o seu público, podem ser 

punidas por sua ineficiência em realizar o que se propôs, como é o caso das mentiras contadas 

por agentes políticos que se produzem nefastos.   

 Outro fenômeno humano derivado da propensão de se crer em representações falsas é 

o autoengano. É por meio dele que as pessoas cultivam um sentimento de dignidade íntima, 

permitindo que assim elas possam se engajar em atividades sociais e realizarem proezas 

diversas que só se tornam possíveis em virtude desse senso de grandeza. O autoengano, as 

limitações físicas, intelectuais, morais e circunstanciais, que comporia o que se poderia 

chamar de “senso de objetividade”, desmotivariam as pessoas, fazendo-as sucumbir a um 

estado de apatia, com consequências sociais importantes, pois muitos empreendimentos 

humanos seriam abandonados e nem mesmo sequer cogitados caso não houvesse um certo 

nível de temeridade de seus empreendedores. Em um nível mais íntimo, cultivar um senso de 
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objetividade sobre si mesmo fatalmente faria os indivíduos se perceberem como seres 

vulneráveis, mesquinhos e imperfeitos, o que abalaria a estrutura emocional da autoconfiança 

necessária para impulsionar suas ações. O autoengano é como um sistema de defesa capaz de 

repelir entendimentos que aprisionam as perspectivas do indivíduo. Por outro lado, ele 

também cria desdobramentos sociais problemáticos quando a superestimação exagerada de si 

mesmo faz o indivíduo se tornar arrogante e patologicamente autocentrado, sendo capaz de 

gerar problemas para si mesmo e para o seu meio social.  

 Dessa forma, as mentiras que são contadas para os outros e para si mesmo são 

complementares. A conjunção desses vários discursos fraudulentos acaba por construir e 

moldar uma parte das dinâmicas sociais, sendo uma das condições para a sociabilidade 

humana.  

Nessa esteira, uma vez que as mentiras não ocorrem em um vácuo social, mas são 

práticas habituais, elas se estruturam nas mentes dos indivíduos, passando a ser produzidas de 

maneira consistente. Ou seja, como há diversos tipos de mentiras e elas não são contadas 

indistintamente de qualquer forma para qualquer pessoa, em todas as situações 

aleatoriamente. Os diversos contextos intersubjetivos engendram certos tipos preferenciais de 

mentiras. Sendo um tipo de atividade habitual, há de se esperar que a repetição de certas 

mentiras acabe por estabelecer certos esquemas mentais que balizam a produção das mesmas. 

Como no presente texto foram propostas duas formas principais de mentiras que revelam seu 

caráter sociogênico e moral, foram propostos também dois esquemas cognitivos, na tentativa 

de entender a forma como os dois tipos principais de mentira são mentalmente estruturados. A 

ideia é que há um esquema cognitivo (habitus) para as mentiras pró-sociais, que visam o bem-

estar de seus interlocutores: essas mentiras são produzidas com fins altruístas, sendo 

mobilizados recursos psíquicos a fim de proporcionar um “ótimo social”, o que implica 

refrear o proferimento de certos discursos que provoquem o dissabor das pessoas. Por outro 

lado, o esquema cognitivo das mentiras egoístas é voltado para defender os interesses 

estritamente pessoais do mentiroso; essas mentiras são arquitetadas por meio de matrizes 

principiológicas que rastreiam meios de manipular as pessoas, o que basicamente é a 

produção de discursos que aumentem a probabilidade de instalação de crenças falsas que 

beneficiem o mentiroso. 

 Então, tomando como base as reflexões sobre como a linguagem é performativa 

(induzindo a crença nas pessoas), a teoria da mente auxilia na produção de mentiras eficazes. 

Como os esquemas mentais dos mentirosos egoístas são estruturados para instalar falsas 
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crenças nas vítimas, torna-se mais tangível quais as armas cognitivas usadas para ludibriar as 

vítimas de golpes. Os diversos crimes de fraude são em grande parte realizados porque as 

nossas estruturas cognitivas são erigidas em meio às relações sociais que nos fazem reagir, de 

modo padronizado, a certos contextos sociais. E que da mesma forma que a teoria da mente 

permite a existência e fluidez das dinâmicas sociais, ela também é usada para apreender as 

nossas crenças, desejos e comportamentos habituais. Para entender os golpes que os vigaristas 

praticam, é necessário entender que essas condições cognitivas são a base sobre a qual eles 

constroem os golpes. Estes somente são eficazes porque são arquitetados por meio de 

pressupostos que acabam tornando as pessoas vulneráveis, ao induzir a erro ou a um 

entendimento enganoso, dependendo da especificidade do golpe.  

Os contos-do-vigário são um exemplo de como a cobiça acaba provocando o que 

podemos nomear de “desligamento sociocognitivo”: pessoas que são levadas pela 

possibilidade de um imenso ganho financeiro instantâneo, mas que em razão de um bloqueio 

cognitivo, não conseguem suspeitar que uma oferta tão generosa se trataria de uma tentativa 

de golpe.  

A gestalt da embalagem é uma forma de automatismo mental que usa a crença da 

vítima de que uma embalagem pressupõe a existência de um conteúdo em seu interior, 

principalmente quando alguém acaba de negociar a compra do conteúdo dessa embalagem. 

Não se trata da oferta de um bilhete premiado, mas seria possível desconfiar que um vendedor 

de uma mercadoria valiosa não desceria tão agressivamente o preço do produto. A cobiça e 

desatenção à conferência do conteúdo da embalagem também faz suas vítimas aqui.  

A identidade falsa é derivada do poder que muitas vezes a autodeclaração do sujeito 

em um contexto no qual ele é desconhecido se torna condição suficiente para assumir a 

identidade que desejar. Vimos que através de uma identidade falsa é possível receber 

automaticamente todas as reverências socialmente inerentes a ela.  

As propagandas enganosas, geralmente produzidas por comerciantes formalmente 

estabelecidos, são um exemplo de como mensagens ambíguas ou incompletas podem induzir 

as pessoas a erro, por impedir que elas tenham acesso a todos os custos, riscos e 

consequências que os clientes terão que arcar, caso venham a fechar negócio com o 

comerciante do anúncio.  

 As adulterações se aproveitam dos automatismos das relações de consumo, em que um 

produto autêntico passa por uma manipulação que lhe altera a composição e que pode gerar 

danos ao consumidor. Vimos também que é uma das possibilidades em que o cliente pode ser 
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o fraudador, como no caso dos medidores de energia elétrica manipulados para registrar 

menor taxa de consumo mensal.  

 Apesar das diferenças e especificidades, todos esses casos possuem em comum a 

instigação a uma falsa crença, por meios de falas, discursos e mensagem que pretendem soar 

verossímeis e autênticas, e que são lidas e interpretadas desta forma pelas vítimas. São 

mentiras que são contadas para que o mentiroso se locuplete; mentiras que não apenas são 

censuráveis, mas que também são juridicamente responsabilizáveis.  

Dessa forma, o vigarista – sem querer idealizar tal personagem – acaba sendo alguém 

que descobre, intui ou herda noção de que há algumas forças invisíveis e poderosas que são 

capazes de fazer as pessoas agirem de acordo com suas previsões e desejos, mostrando que há 

lacunas, limitações e automatismos mentais que acabam por condicionar a racionalidade dos 

indivíduos, tornando-os suscetíveis à manipulação de oportunistas. Isso indica que o senso de 

realidade (que fazia as pessoas recusarem propostas extraordinárias) é um recurso limitado, e 

que as ações humanas também são reproduzidas por meio de hábitos mentais arraigados, pois 

há um custo energético de manter as forças da desconfiança sempre em constante estado de 

alerta.  

Também foram feitas algumas considerações sobre a relação entre autenticidade e 

falsificação no mundo da arte. Quando a noção de autoria da obra como forma de 

autenticidade se perde, é possível que haja uma relativização do que as pessoas entendem 

como o que é considerado falso. Desta forma, no ambiente social de pessoas muito ricas que 

buscam formas diferenciadas de obter um maior reconhecimento social, certas obras de 

artistas contemporâneas e mesmo vinhos antigos são usados como formas exclusivíssimas de 

distinção. Falsários que oferecem certos produtos desta natureza podem fazer pequenas 

fortunas, uma vez que não importam as qualidades estéticas e técnicas dos itens culturais 

oferecidos, mas a possibilidade social de reconhecimento de serem seus atuais portadores e 

consumidores exclusivos.  

Encontrar as conexões entre as mentiras mais singelas do cotidiano e os crimes de 

fraude é um exemplo sociológico de que é possível encontrar em cada prática social um fio 

que o liga aos mais diversos e inusitados tipos de empreendimentos humanos. Dada a 

onipresença e os múltiplos usos das mentiras é possível observar a conexão existente entre 

aquilo que nos parece ser tão imoral e condenável e aquilo que pode ser algo que nos é muito 

familiar, revelando o material muitos vezes insuspeito e paradoxal de que é feito o tecido das 

tramas sociais. 
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Anexo 1- Mulher é chamada de vaca gorda e emagrece 50 kg! 

 

8 de julho de 2011- às 17:35 

 
Mulher é chamada de vaca gorda e emagrece 50 kg!  

Josie Barnes, de 29 anos de idade, perdeu aproximadamente 50 kg, depois de ser roubada por 

um assaltante armado; o incidente aconteceu em 2006. Josie estava saindo do barzinho onde 

trabalhava, quando um homem mascarado apontou a arma para ela e a xingou de vaca gorda 

enquanto a assaltava. 

Desde o ocorrido ela se sentiu motivada a perder peso! “Ter uma arma apontada para a sua 

cabeça sempre vai deixar qualquer pessoa com uma enorme cicatriz emocional. Se isso não 

me motivasse a mudar a vida para melhor, não sei o que poderia me encorajar”, explicou Josie 

ao tabloide Daily Mail. 

Josie, que mora em Brentwood, Essex (Inglaterra), ainda contou que, quando era criança, as 

pessoas a chamavam de gordinha, obesa e gorduchinha. “Quando o assaltante me chamou de 

vaca gorda eu me lembrei de todas aquelas lembranças horríveis da minha infância e resolvi 

mudar”, desabafou Josie. 

A britânica pesava quase 115kg e hoje, quando sobe na balança, lê apenas 63,5kg! Foram 

50kg perdidos em cinco anos, ou seja, dez quilos por ano. Ela inicialmente parou de comer 

chocolate e tomar sorvete. Depois parou de fazer refeições em restaurantes de fastfood e 

passou a beber muita água e comer vegetais. 

“Estou muito orgulhosa, não conseguiria ter feito isso sem o apoio da minha família”, contou 

Josie, que ficou sem conseguir sair de casa por alguns meses depois do assalto.  

http://virgula.uol.com.br/inacreditavel/mulher-e-chamada-de-vaca-gorda-e-emagrece-50-kg 

  

http://virgula.uol.com.br/inacreditavel/mulher-e-chamada-de-vaca-gorda-e-emagrece-50-kg
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Anexo 2 - Médica do Samu é detida com seis dedos de silicone, em Ferraz 

10/03/2013, 13h24 - Atualizado em 10/03/2013, 17h53  

Ela marcava ponto para colegas que estariam de plantão, diz a polícia. 

Jorge Cury, coordenador do Samu, diz que não tinha conhecimento. 

Gladys Peixoto e Fernanda Lourenço - Do G1 Mogi das Cruzes e Suzano  

 
Dedos de silicone seriam usados por médicos e enfermeiros para fraudar ponto 

eletrônico. 

(Foto: Gladys Peixoto/G1) 
Uma médica foi flagrada pela Guarda Municipal de Ferraz de Vasconcelos marcando ponto 

para colegas com dedos de silicone, por volta das 7h deste domingo (10). Ela trabalha para o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que é administrado pela prefeitura. 

A funcionária foi levada para a delegacia, onde, segundo a Secretaria Municipal de 

Segurança, denunciou um esquema  que envolveria 11 médicos, 20 enfermeiros e seria 

organizado pelo coordenador do Samu no município, Jorge Cury. Com ela, foram apreendidos 

seis dedos de silicone. 

Na delegacia, a médica Thauane Nunes Ferreira, de 29 anos, "confessou que fazia os registros 

em nome de médicos a mando do diretor Jorge Cury", segundo o boletim de ocorrência. 

Thauane vai responder por falsificação de documento público. Ela foi detida, mas às 12h15 o 

advogado dela, Celestino Gomes Antunes, estava no plantão judiciário, em Mogi das Cruzes, 

em busca de um habeas corpus para que a médica fosse liberada. Ele disse que a cliente fazia 

a marcação de ponto de colegas "em função do emprego, era uma condição de contratação", e 

ainda completou que "ela entrou ontem (sábado), às 19h, e nem ganharia essas horas. Às 7h 

de hoje (domingo) era o horário que ela deveria entrar para ficar até amanhã." 

O coordenador do Samu, Jorge Cury, disse, às 11h35 deste domingo, ao G1, que não tinha 

conhecimento das irregularidades e que foi surpreendido pela notícia. “O secretário de Saúde 

me ligou e estou indo para a delegacia. Isso é um absurdo! Sou funcionário da prefeitura há 

25 anos. Eu nunca soube disso. Passo no Samu todo domingo e nunca faltava funcionário. 

Hoje que não fui aconteceu isso.” 

O secretário municipal de Segurança, Carlos César Alves, disse que guardas municipais 

ficaram a postos para flagrar a irregularidade na manhã deste domingo, por causa de uma 

denúncia anônima. Os profissionais do Samu batem cartão na sede da prefeitura. Além dos 

dedos de silicone, também foram apreendidos comprovantes impressos quando os 

funcionários batem o ponto. De acordo com o boletim de ocorrência, com o consentimento do 

Ministério Público, a Guarda Municipal fez imagens do momento em que a médica usava os 

dedos. 

O secretário municipal de Saúde Juracy Ferreira da Silva esteve na delegacia na manhã deste 

domingo. Ele disse que ainda vai avaliar quais medidas vão ser tomadas. 

http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2013/03/medica-do-samu-e-detida-

com-seis-dedos-de-silicone-em-ferraz.html  

http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/cidade/ferraz-de-vasconcelos.html
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2013/03/medica-do-samu-e-detida-com-seis-dedos-de-silicone-em-ferraz.html?fb_action_ids=10151548590066096&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151548590066096%22%3A544609882250484%7D&action_type_map=%7B%2210151548590066096%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2013/03/medica-do-samu-e-detida-com-seis-dedos-de-silicone-em-ferraz.html?fb_action_ids=10151548590066096&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151548590066096%22%3A544609882250484%7D&action_type_map=%7B%2210151548590066096%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2013/03/medica-do-samu-e-detida-com-seis-dedos-de-silicone-em-ferraz.html
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2013/03/medica-do-samu-e-detida-com-seis-dedos-de-silicone-em-ferraz.html
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Anexo 3 - Brasileira que forjou ataque terá que deixar Suíça até o fim do mês 

 
 

Por BBC, BBC Brasil, Atualizado: 12/3/2010 14:48 

 

A brasileira Paula Oliveira, condenada no ano passado por tentar enganar a Justiça da Suíça, 

ao forjar um ataque neonazista contra ela própria, precisa deixar o país até o dia 31 de março. 

O prazo foi dado pelas autoridades de imigração suíças, que decidiram não prolongar a 

validade do visto de permanência da brasileira. 

O visto atual foi concedido na época em que a advogada trabalhava para uma empresa 

multinacional em Zurique. Hoje ela está desempregada. 

Paula Oliveira poderia ter recorrido contra a decisão das autoridades suíças até o dia 5 de 

março, mas, de acordo com informações das autoridades de imigração de Zurique, obtidas 

pela BBC Brasil, não o fez. 

Em dezembro, Paula Oliveira foi condenada a pagar uma multa de 10,8 mil francos suíços 

(quase R$ 18 mil), pelos acontecimentos de fevereiro de 2009, além das custas do processo, 

outros 15 mil francos suíços. 

 

Marcas no corpo 

Quando o caso veio à tona, a brasileira disse que havia sido alvo de um ataque xenófobo de 

neonazistas. 

Paula alegou que estava grávida e que tinha perdido gêmeos depois que os agressores 

marcaram, no corpo dela, as iniciais de um partido de extrema direita suíço. 

O caso, entretanto, mudou de direção quando se descobriu que a brasileira havia mentido em 

seu depoimento. Paula confessou a automutilação. 

Ao longo do caso, o governo brasileiro enviou ao governo suíço mensagens duras pedindo 

todo o rigor possível na investigação. 

Na imprensa brasileira, o caso chegou a ganhar contornos nacionalistas e criou mal-estar na 

Suíça. 

Com a decisão de não prolongar a permanência da advogada, a imprensa suíça voltou a tratar 

do caso com manchetes que lembraram o caso. 

"Fora com ela!", "Adeus! Paula-mentira tem que deixar a Suíça definitivamente" e "Sem 

perdão para brasileira condenada" foram alguns dos títulos dados à notícia no país. 

As autoridades suíças informaram que a advogada se mostrou disposta a deixar o país até o 

fim do mês. 

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem 

autorização por escrito da BBC. 

 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100312_suicabrasileiraebc.shtml 

  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100312_suicabrasileiraebc.shtml
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Anexo 4 - Denúncia leva polícia a pegar o rei do golpe 

O flagrante foi feito em um cartório da Asa Norte  

Tamanho da FonteLUDMILA MENDONÇA 

lvaz@jornalcoletivo.com.br Redação Jornal Coletivo  

Foto: Brito 

 

Lucimário de Oliveira tornou-se sócio e ainda conseguiu mudar os planos da vítima 

Um dos maiores estelionatários do Brasil foi apresentado, na manhã de hoje, por policiais 

civis da 2ª DP (Asa Norte). Lucimário Lima de Oliveira, 33 anos, já tem vários mandados de 

prisão em aberto e mais de oito passagens por essa prática de crime. Ele foi preso em 

flagrante, na tarde de ontem, quando aplicava um golpe em um empresário de 35 anos.  

A polícia recebeu, por volta de 12h de ontem, uma denúncia anônima de que um homem 

estaria no cartório da Quadra 504 – Norte, para praticar um estelionato. Com as características 

dos suspeitos, os investigadores encontraram três pessoas que haviam acabado de ser 

atendidas. Lucimário e um rapaz identificado pela polícia como Anderson de Sousa 

Grangeiro, 25 anos, acabaram abordados. Eles queriam aplicar um golpe contra o empresário. 

Os dois foram indiciados por tentativa de estelionato. Se condenados, podem pegar até cinco 

anos de reclusão.  

De acordo com o delegado-chefe Marcelo de Paula Araújo, a vítima tinha colocado um 

anúncio no jornal há um mês, com o objetivo de encontrar um sócio para comandar as duas 

empresas de sua propriedade: um restaurante e uma escola de língua estrangeira. Lucimário 

ligou para a vítima e mostrou ter se interessado pela sociedade. “Ele ficou colega da vítima, 

disse que pagaria R$ 25 mil pela sua parte nas empresas, mas que pagaria em várias parcelas. 

Ele chegou a dar palpites na decoração do estabelecimento”, comenta Marcelo. No dia 20 de 

janeiro deste ano, o acusado fez com que o empresário pagasse R$ 4 mil para que ele 

mandasse realizar uma reforma no restaurante, mas as mudanças não foram feitas. “A 

intenção dele era enrolar a vítima para conseguir extorquir dinheiro dela. Ele chegou a 

inverter o objetivo do empresário, que era ter um sócio. Tudo leva a crer que Lucimário o 

convenceu a abrir uma outra empresa para pegar esse dinheiro e fugir”, acredita. 

De pastor a empresário em vários Estados 

 Depois da prisão do acusado, os  investigadores descobriram que ele aplicava golpes em todo 

o Brasil, que já tinha sido preso várias vezes pelo crime de estelionato. Os jornais de outras 

cidades chegaram a publicar matérias dos casos. Lucimar já se passou por pastor de igreja, 

onde pegava dinheiro dos fiéis e realizava casamentos, festas caras para se passar por 

empresário, chegou a fazer algumas reuniões na Câmara Municipal de Guarulhos (SP), onde 
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se passava por dono de uma grande empresa, fingiu ser dono de uma empresa chamada Eco 

Biodíesel na Bahia, entre outras enganações. A partir de agora ele vai para a carceragem. 

http://coletivo.maiscomunidade.com/conteudo/2011-02-

02/policia/1617/DENUNCIA+LEVA+POLICIA+A+PEGAR+O+REI+DO+GOLPE.pnhtml 

  

http://coletivo.maiscomunidade.com/conteudo/2011-02-02/policia/1617/DENUNCIA+LEVA+POLICIA+A+PEGAR+O+REI+DO+GOLPE.pnhtml
http://coletivo.maiscomunidade.com/conteudo/2011-02-02/policia/1617/DENUNCIA+LEVA+POLICIA+A+PEGAR+O+REI+DO+GOLPE.pnhtml
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Anexo5 - Quadrilha especializada em roubo de motos é presa com nota de "R$ 3,00" 

15/02/2011 - 08h49 - Atualizado em 15/02/2011 - 08h49 

Na casa onde o bando foi preso, a polícia encontrou uma moto roubada no último 

domingo 

TV Gazeta 

Três pessoas foram detidas nesta segunda-feira (14), entre elas, uma menor de 14 anos. Todas 

acusadas de fazerem parte de uma quadrilha especializada em roubos de motos. A prisão 

aconteceu no bairro Nova Esperança, Cariacica, e um detalhe curioso: com o grupo foi 

encontrada uma nota falsa de R$ 3.  

A nota de R$ 3 estava no meio desse bolo de dinheiro apreendido com os jovens. Na casa 

onde o bando foi preso, a polícia encontrou uma moto roubada no último domingo, munição e 

dois revólveres utilizados durante os assaltos. 

As motos roubadas eram repassadas para outros criminosos e até mesmo desmanchadas. As 

peças eram revendidas por um preço mais em conta do que as originais. E, segundo a polícia, 

tem mais gente envolvida neste esquema. 

 

Três integrantes da quadrilha estão sendo procurados. São eles: Bruno de Almeida, Erik 

Barbosa e Thiago Lima. Qualquer informação sobre a localização deles pode ser fornecida ao 

disque denúncia, 181.  

foto: TV Gazeta 

 
Quadrilha presa com nota falsa 

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2011/02/773506-

quadrilha+especializada+em+roubo+de+motos+e+presa+com+nota+de+r+3+00.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2011/02/773506-quadrilha+especializada+em+roubo+de+motos+e+presa+com+nota+de+r+3+00.html
http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2011/02/773506-quadrilha+especializada+em+roubo+de+motos+e+presa+com+nota+de+r+3+00.html
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Anexo 6 - Falso coronel dá detalhes de como entrou na cúpula da Segurança 

Carlos Sampaio era funcionário do zoológico do Rio. Ele cuidava da parte administrativa do 

local. 

Um homem que começou como major, virou tenente-coronel e logo estava trabalhando na 

cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Tinha tudo pra ser uma carreira 

brilhante, não fosse por um detalhe: o tal homem nunca chegou a pisar no Exército. 

Em uma entrevista exclusiva para a TV, o falso militar conta o que fez pra enganar tanta gente 

por tanto tempo. “Você conhece a palavra dom? Eu acho que eu tenho este dom para trabalhar 

nisso, como eu acho que eu tenho este dom para trabalhar em tudo o que eu coloco a mão.” 

O dom de que Carlos da Cruz Sampaio Júnior fala apareceu cedo. Nas fotos de criança o 

menino já interpretava um militar. Mas quando tentou entrar para o Exército, não passou no 

teste. “Eu acho que uma série de fatores de natureza pessoal me levaram a não chegar na 

academia militar. Tentei. Mas acabou que ficou esquecido, acabei enveredando pelo direito”. 

E acabou largando a faculdade. Muito antes de começar a carreira na Segurança Pública, de 

entrar para a Secretaria, Carlos Sampaio era funcionário do zoológico do Rio. Cuidava da 

parte administrativa do local. Mas foi lá que o futuro falso coronel disse que teve a primeira 

experiência, organizando o esquema de segurança. 

“Eu questionava tanto a eficiência da empresa de segurança, que quando pedi a exoneração do 

zoológico, por motivos pessoais, eu acabei sendo convidado a participar da empresa de 

segurança em 98”. 

Sampaio ainda trabalhou com esportes de aventura, limpeza predial, até conseguir um 

emprego na secretaria de Segurança. Um trabalho administrativo, assessor do subsecretário. 

Ele andava de colete e participava de inaugurações ao lado de autoridades. E queria mais. 

Aficionado pelo tema, estudou livros sobre segurança e manuais de policias de diversos 

países, inclusive manuais russos, idioma que ele diz ter aprendido na internet. 

Depois de três anos, elaborou seu próprio projeto para melhorar o patrulhamento nas ruas. 

Mas: “O que acontece, quando você chega na secretaria de Segurança, existe um termo 

pejorativo que se chama „PI‟. „PI‟ é o „pé inchado‟. É aquele cidadão que não é Policial Civil, 

nem Militar. Constantemente fui chamado de „PI‟. De certa forma ofende, claro que ofende”, 

conta. 

Com a troca de governo deixou a secretaria, mas não a ideia de implantar seu sistema de 

segurança. Três anos depois, em 2009, voltou a ativa, agora diretamente onde o patrulhamento 

das ruas é organizado. Sampaio apresentou mais uma vez seu projeto em um batalhão da PM, 

decidido a não ser mais um „pé inchado‟. 

O 6° batalhão é responsável pelo policiamento em vários bairros da zona norte do Rio de 

Janeiro, inclusive a Tijuca, lugar onde Sampaio mora. Quem entrou por aquela porta foi o ex-

diretor de zoológico e funcionário público. Quem saiu de lá foi o coronel, que iria levar o seu 

bem sucedido plano de patrulhamento das ruas para outros batalhões. 

Mas ele não chegou logo de cara como coronel. No começo escolheu uma patente um pouco 

mais baixa. “Major, na época. Como eu fiz isso? Basta dizer. Eu disse e as pessoas 

acreditaram”. Durante três meses o agora major Sampaio trabalhou no 6° batalhão. Mas ainda 

havia dificuldade pra implantar suas ideias. Então, resolveu se promover: “Quando você passa 

a ser tenente-coronel e apresenta o seu trabalho, nossa, todo mundo diz amém e funciona”, 

brinca. 

Daí em diante, a carreira deslanchou. O falso coronel implantou seu projeto em outros três 

batalhões. Sampaio dava palestras, planejava o policiamento, redistribuía carros da polícia nas 

ruas. Nos treinamentos, ensinou técnicas de abordagem, deu instruções de tiro e comandou, 

armado, operações nas ruas. Determinando onde e como os policiais deviam agir. 
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A popularidade de Sampaio cresceu tanto que ele foi convidado a trabalhar na Secretaria de 

Segurança. “Quando eu vi que o projeto poderia ganhar uma divulgação maior, poderia surtir 

mais efeito. „Tudo bem, vamos lá‟. Eu aceitei”. 

Nessa época, Sampaio apresentava um currículo impressionante. O militar que nunca existiu 

havia cursado a academia das Agulhas Negras, comandado um batalhão de fronteira na 

Amazônia, e até fez parte da guarda presidencial. Tudo mentira. Na carteira do Exército, a 

foto com farda de gala. 

“Aquilo era uma montagem de Photoshop. Não falsifiquei, criei. É diferente, porque você 

falsificar é pegar qualquer documentação e transformar os dados, eu simplesmente editei a 

carteira toda no Photoshop. Então, eu criei”, conta. 

Depois que Sampaio foi preso a policia analisou o documento. Encontrou dez erros 

grosseiros, como a data de validade, até 2031: em um documento do Exército ela seria 

indeterminada. 

Quem assina a carteira é um capitão, o que não aconteceria na identidade de um coronel. E até 

o próprio posto, tenente-coronel, está escrito errado, sem hífen. Mesmo com erros tão básicos, 

ninguém na secretaria percebeu a falsificação. 

Repórter: Pra ser contratado não foi pedido documento? “Eu já tinha tudo lá, minha carteira 

do Instituto Félix Pacheco, CPF, PIS, tinha tudo lá”, explica. 

A nomeação para o cargo de coordenador da Subsecretaria de Planejamento e Integração 

Operacional veio no dia 12 de julho de 2010. E o falso coronel, agora coordenador, foi 

trabalhar no quarto andar da secretaria. 

Instalado no centro do comando, Sampaio recebia informações dos batalhões, tinha reuniões 

com coronéis, e fiscalizava operações nas ruas. Em agosto do ano passado o falso coronel 

esteve numa operação para prender traficantes que tinham invadido um hotel em São 

Conrado, Zona Sul do Rio. 

Sampaio acompanhou a negociação para que os bandidos se entregassem e libertassem os 

reféns. De colete, ele estava dentro da área de isolamento, na porta do hotel. 

A secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro fica exatamente em frente ao comando 

do Exército. Apenas uma rua separa os dois prédios. Mas essa pequena distância levou três 

meses para ser percorrida. Foi o tempo que a secretaria levou para pedir informações sobre o 

seu novo contratado ao comando militar. Em nota, a Secretaria de Segurança alegou que 

Sampaio ficou três meses empregado, porque o serviço de inteligência precisou desse tempo 

para reunir provas suficientes contra ele. 

No dia 7 de outubro do ano passado, o secretario José Mariano Beltrame finalmente procurou 

o Exército e a resposta veio no mesmo dia. Carlos Sampaio nunca tinha sido militar na vida. 

Na semana seguinte ele foi preso na sala que ocupava na secretaria. 

A história de Sampaio lembra a de outros falsários famosos retratados no cinema. O filme 

“Vips”, que tem Vagner Moura no papel principal, conta a história do estelionatário que ficou 

famoso por se passar pelo filho do dono de uma grande empresa aérea. Ele participou de 

festas, se hospedou em hotéis caros, teve aviões à disposição. 

Mas para o advogado de Sampaio, esse é um caso diferente: “Ele seria o único falsário no 

mundo, por assim dizer, que não tem vantagem nenhuma. Ele ganhava mal, ele trabalhava 

tanto ou mais do que os outros e otimizou todos os trabalhos da polícia”, afirma o advogado 

de Sampaio. 

O falso coronel passou dois meses preso. Agora responde a processos de falsa identidade e 

porte ilegal de arma de uso restrito e pode pegar até seis anos de prisão. Sampaio só lamenta 

que o seu projeto de policiamento não é mais seguido nos batalhões e resume como conseguiu 

passar tanto tempo enganando as pessoas. 

“Eu acho que as pessoas acreditam na forma como você se coloca e o que você coloca. Se 

você chegar pra mim e falar que é o presidente da República, souber se colocar como 
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presidente e se portar como tal e tiver representatividade e ter resultado como tal, eu acho que 

sim. Você talvez não se passasse por presidente da República”, brinca.  

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1657104-15605,00-

FALSO+CORONEL+DA+DETALHES+DE+COMO+ENTROU+NA+CUPULA+DA+SEG

URANCA.html 

  

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1657104-15605,00-FALSO+CORONEL+DA+DETALHES+DE+COMO+ENTROU+NA+CUPULA+DA+SEGURANCA.html
http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1657104-15605,00-FALSO+CORONEL+DA+DETALHES+DE+COMO+ENTROU+NA+CUPULA+DA+SEGURANCA.html
http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1657104-15605,00-FALSO+CORONEL+DA+DETALHES+DE+COMO+ENTROU+NA+CUPULA+DA+SEGURANCA.html
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Anexo 7 - Leite cru com soda cáustica 
23/10/2007 01:24:00 

 

Rachel Vita 

Polícia Federal prende 27 pessoas, em Minas Gerais, acusadas de „batizar‟ em cooperativas o 

produto com substâncias que aumentavam volume e disfarçavam má qualidade de 

conservação. 

Rio - Depois de meses com preços nas alturas, parte do leite longa vida agora está “batizada”. 

A Polícia Federal prendeu ontem, em Minas Gerais, 27 pessoas, na operação Ouro Branco, 

acusadas de adulterar o produto, em duas cooperativas, com substâncias que aumentavam seu 

volume e disfarçavam as más condições de conservação para que durasse mais tempo. 

Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) e soda cáustica estavam presentes nas análises do 

leite ainda cru, impróprio para consumo humano, em laudo realizado por laboratório do 

Ministério da Agricultura. 

 

A Polícia Federal decidiu recolher amostras de leite, em todo o país, dos compradores das 

cooperativas, para analisar se o produto final, comprado pelo consumidor, chegou a ser 

contaminado. Segundo a PF, a Parmalat e a Calu (Cooperativa Agropecuária Ltda. de 

Uberlândia) estavam entre os compradores de leite cru das cooperativas Coopervale 

(Cooperativa dos Produtores de Leite do Vale do Rio Grande) e Casmil (Cooperativa 

Agropecuária do Sudoeste Mineiro), acusadas de “batizar” o produto. A Nestlé também teria 

comprado produto dessas cooperativas. 

 

“A princípio, as empresas compradoras são vítimas”, esclareceu o procurador Carlos 

Henrique Dumont Silva. Segundo a polícia, responsáveis pela Coopervale e pela Casmil, que 

estão presos, admitiram a fraude, descoberta após denúncias. A “fórmula” de adulteração teria 

sido vendida para outras companhias no País. 

 

A Casmil é acusada de adicionar peróxido de hidrogênio ao leite. A substância disfarça más 

condições de conservação. O leite da Coopervale também foi considerado impróprio para 

consumo. Para vender o produto, que chegava estragado dos produtores rurais, as 

cooperativas, segundo a procuradoria, usavam até soda cáustica. Entre os presos, além de 

diretores, estavam dois fiscais do Ministério da Agricultura e o químico autor da “fórmula”. 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que não vai retirar leite do 

mercado, porque o produto final ainda não apresentou irregularidade. Acrescentou, no 

entanto, que pretende monitorar o alimento através de análises. A agência lembra que não 

constam nos rótulos do leite industrializado o nome das cooperativas acusadas de adulteração. 

Mas o consumidor deve avisar, através do e-mail alimentos@anvisa.gov.br, sobre aspectos 

diferentes no leite. 

 

Substâncias são agressivas ao organismo 

 

Pela estimativa da Polícia Federal, as fraudes aconteciam há dois anos. Especialistas alertam 

que as substâncias impróprias adicionadas ao leite causam efeitos nocivos ao organismo. O 

grau de intensidade vai depender da quantidade utilizada e da concentração no produto final. 

As causas mais comuns são queimaduras externas e internas. Por isso, caso surja algum 

sintoma, a orientação é parar de beber o líquido e procurar um médico imediatamente. 

 

Para o químico e ex-produtor de leite, Cesário Paulo Honório de Oliveira, da UFRJ, a mistura 

mailto:rvita@odianet.com.br
mailto:alimentos@anvisa.gov.br
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de água oxigenada e soda cáustica ao leite é altamente agressiva e pode causar úlceras no 

estômago e no intestino, se a bebida contaminada for consumida a longo prazo. “Se a pessoa 

beber apenas um copo de leite, não vai sofrer grandes conseqüências. No entanto, se tomar 

esse leite por um mês, por exemplo, vai ter problemas maiores”, adverte Cesário Oliveira. 

 

Segundo o pediatra Silvio Voscaboinik, da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de 

Janeiro, o peróxido de hidrogênio pode causar a redução do valor nutricional do leite.  

Dependendo da quantidade, pode causar dores de estômago e até mesmo matar. O soro foi 

outra substância adicionada, bem acima do permitido. Já a soda cáustica pode queimar da 

boca ao esôfago e também matar. Os efeitos nas crianças podem ser bem maiores do que nos 

adultos. 

 

Empresa diz que rejeita leite nocivo à saúde 

 

A Parmalat informou por meio de nota oficial que não adquire produtos processados, 

envasados ou embalados nas fábricas da Casmil e da Coopervale. Confirmou que compra 

apenas leite cru dos produtores dessas cooperativas. “A Parmalat Brasil compra e recebe, 

diariamente, um volume superior a 2 milhões de litros de leite cru, de mais de 5 mil 

produtores e cooperativas de todo o País”, esclarece a nota. 

 

A empresa garantiu que mantém em suas fábricas processo de avaliação da qualidade do leite 

cru e que “rejeita qualquer carga de leite que contenha produtos nocivos à saúde do 

consumidor ou alheios à composição natural do leite”. Já a Nestlé declarou que não produz 

nem comercializa leite longa vida e que baseada em teste garante que não há risco no 

consumo dos seus produtos. 

 

“Não há como saber, sem antes fazer uma análise, se o leite que está sendo vendido é 

impróprio para o consumo humano”, explicou o procurador Carlos Dumont, que participou da 

operação. 

 

http://odia.terra.com.br/economia/htm/leite_cru_com_soda_caustica_130239.asp 

 

  

http://odia.terra.com.br/economia/htm/leite_cru_com_soda_caustica_130239.asp
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Anexo 8 - Empresa oferece altos salários para aplicar golpe do falso emprego 

A polícia encontrou indícios de que os suspeitos vinham agindo havia cinco anos e pode 

ter faturado R$ 1 milhão. 

 O Fantástico quer falar especialmente com você que está procurando emprego, ou que 

conhece alguém que está. Muita gente vem usando a internet pra divulgar seu currículo. Mas, 

se isso não for feito com cautela, pode ser um perigo. Tem golpista que escolhe as vítimas 

pela rede, oferece vagas falsas e toma dinheiro dos candidatos. Mas emprego mesmo, que é 

bom, nada. É tudo golpe. 

O golpe do emprego dos sonhos. Em São Paulo, a polícia fechou uma empresa de 

recrutamento que, segundo apurações, pode ter faturado R$ 1 milhão, iludindo candidatos 

para vagas que não existiam. 

 Tudo começava com um currículo que eles encontravam na internet. Quais as dicas para não 

cair em um golpe assim? 

Eles viajaram de longe até São Paulo, em busca de trabalho, prontos para uma entrevista de 

emprego. Mas era tudo golpe! 

Repórter: A empresa acabou de ser fechada pela polícia, os funcionários estão presos. 

Suspeita de golpe. 

Vítima: Janete Fernandes, administradora: Não acredito. Eu dei sorte, porque eu poderia 

chegar aqui, essa empresa estar aberta e eu acreditar. 

Repórter: Qual a sensação? 

Homem: Sensação de desrespeito, sensação de falta de compromisso com o cidadão, com as 

pessoas. 

 A agência de recursos humanos "BR Quality", com sede em São Paulo, atraía gente de todo o 

país. E foi uma vítima do Pará que denunciou o caso para a polícia. 

 “A vítima, muito tentada, com a esperança no emprego dos sonhos, vinha até São Paulo e 

depois descobria que tinha sido enganada”, diz Beatriz da Silveira, delegada.  

A polícia civil do Pará investigou a empresa durante três meses. Depois, foi a São Paulo, onde 

passou dois dias monitorando o entra e sai na agência. Desde cedo, chegavam vários 

candidatos a emprego. Quando todos os funcionários já estavam na empresa, o cerco foi 

fechado. 

 O Fantástico acompanhou a operação das polícias do Pará e de São Paulo, que entraram na 

empresa para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A polícia recolheu 

computadores, documentos, e encontrou indícios de que os suspeitos vinham agindo havia 

cinco anos.  

“A empresa mudou de nome recentemente três vezes, em virtude das intensas reclamações de 

vítimas de todo o país”, afirma a delegada. 

 “Eles usam esse artifício para dificultar a ação da polícia”, diz. O dono da empresa e quatro 

funcionários foram presos em flagrante, acusados pela polícia de tentativa de estelionato. 

Repórter: Vocês já tiveram êxito, já conseguiram vaga, já ajudaram a conseguir vaga para 

quantas pessoas esse ano? 

Luciano Cordeiro, dono da BR Quality: eu não posso precisar, mas fala com meu 

advogado. 

 A investigação traz um detalhe importante: o grupo escolhia suas vítimas na internet, em sites 

onde as pessoas divulgam seus currículos. Depois, telefonava para os candidatos se 

apresentando como uma agência de Headhunting, caça-talentos. Mas o que eles caçavam, 

segundo a polícia, eram vítimas. 

 Consultora Elizandra Simões: confirmei dois clientes de uma vez só. Tem os dois para 

amanhã. 

Gerente financeiro, Peter Gomes: Da hora. 

Consultora Elizandra Simões: Bom, né? 
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 Elizandra, que aparece na escuta feita com autorização judicial, foi presa na operação.  

Ela convencia as vítimas de que a BR Quality intermediava contratações para grandes 

empresas, com salários geralmente altos. 

No Recife: 

Elizandra: o salário ficou claro para você? 

 Vítima: eu entendi R$ 22 mil. 

 Elizandra: R$ 22 mil, mais participação e variáveis, você vai assumir uma diretoria regional. 

Em Brasília: 

Elizandra: remuneração em torno de R$ 18 mil. Essa empresa te mandou como única 

profissional aprovada, após a busca de referências já aprovadas sobre você.  

Vítima: Nossa, que legal. 

Em Boa Vista: 

Elizandra: É uma indústria alimentícia. Teu currículo está avaliado e aprovado por ela. 

 A remuneração é de R$ 8 mil. 

Foi a denúncia de uma mulher, de Belém, que desencadeou a operação policial. Ela foi uma 

das que acreditaram na conversa da consultora. 

“De uma forma muito bem articulada, de uma forma bem maliciosa, ela conseguiu me atrair. 

Ela disse que eu precisava estar lá, que eu era a única candidata, que eu tinha todo o perfil 

para a vaga, era totalmente atrativo”, contou a vítima de Belém, sem se identificar. 

 A empresa mandou a candidata viajar para São Paulo no dia seguinte, para não perder a 

oportunidade. 

 Ela gastou R$ 1,6 mil na passagem de avião. E só quando chegou em São Paulo, soube que 

deveria assinar um contrato em que pagaria mais R$ 7 mil por um suposto serviço de 

recolocação. O documento diz que a empresa não garante recolocação. Mas ao pensar em 

desistir, a vítima foi convencida pela consultora: 

 “Ela disse: mas como você vai perder essa vaga? Essa vaga é o seu perfil! Eles já estão 

totalmente interessados em você. É só você”, lembra a vítima. 

 Depois da entrevista, na BR Quality, a empresa interessada na candidata entraria em contato - 

o que nunca aconteceu. 

 “Eu desmoronei. Aquela sensação de você ser um tolo, ser passado para trás, de pessoas que 

utilizam o momento do desemprego, se aproveitam do momento de fraqueza do ser humano”, 

lamenta a vítima. 

 A advogada da BR Quality enviou nota ao Fantástico. Disse que não há "qualquer ilicitude 

ou lesão" na atividade praticada pela empresa - porque a BR Quality presta recolocação 

profissional e, pelo contrato, "não garante vaga." 

 A nota diz ainda que a empresa tomará medidas judiciais contra funcionários que possam ter 

cometido atitudes ilegais ou mentirosas. 

 A polícia questionou a consultora Elizandra se as vagas que ela oferecia realmente existiam. 

Em depoimento, ela disse que "algumas sim". 

 O dono da agência, Luciano Cordeiro, afirmou que, em dez meses, só teria conseguido vaga 

para um candidato. 

 Na internet, há várias reclamações contra a BR Quality. 

 Só em um site, 60 pessoas disseram ter sido enganadas pelos consultores. E as escutas 

telefônicas também revelam clientes desconfiados de terem caído em um golpe. 

 “Elizandra, eu queria lhe lembrar que eu paguei R$ 5 mil para sua empresa, não para fazer 

avaliação do meu currículo, e sim para esse cargo que você falou. Aqui não tem otário não!”, 

disse Artur Sales, que mora no Recife, está desempregado e fez até empréstimo para pagar a 

BR Quality e as despesas de viagem. Total do prejuízo: R$ 6.500. 

 “O único ressarcimento que estou tendo é a satisfação de saber que eles estão presos. Que 

esse tipo de golpe não vai ser aplicado mais, pelo menos por eles”, diz ele. 
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 Golpe do emprego é comum e quem põe o currículo na internet tem que tomar cuidado com 

quem liga interessado em marcar uma entrevista. 

 Dois especialistas em recursos humanos ouviram as gravações dos consultores da BR 

Quality. Eles contam o que mais chamou atenção deles: “A consultora fala em o candidato já 

estar aprovado. Já menciona salário do candidato, sem nem antes conhecê-lo”, diz Pedro 

Dinkhuysen, gerente de recrutamento. 

 “Você tem que ter muito cuidado quando alguém chega para você e fala que você já está 

aprovado apenas por um contato telefônico”, conta. 

“Tem custo? Não vai! Não vai porque um processo normal não tem custo. Não tem custo de 

viagem, não tem custo de teste”, explica Elaine Saad, presidente da Associação Brasileira de 

Recursos Humanos. 

 Outra dica: cuidado com conversas muito rápidas e discursos que parecem prontos.  

“Uma pessoa que está trabalhando por uma vaga adequadamente faz perguntas para o 

candidato, ela tem interesse em saber, pergunta o que ele está procurando”, conta Elaine. 

Métodos de trabalho bem diferentes dos que a polícia descobriu nas investidas da BR Quality. 

 De acordo com as polícias de São Paulo e do Pará, dois dos cinco presos já tinham 

antecedentes por estelionato e permanecem presos. Outros dois suspeitos conseguiram 

liberdade provisória. 

 “Eu acho que a grande lição é que não tem mais espaço para pessoas ingênuas no mundo que 

a gente vive hoje”, diz a vítima de Belém. 

 “A esperança é que a gente volte logo para o mercado, até porque a gente precisa pagar o 

empréstimo. e agora com mais cuidado. Com muito mais cuidado”, destacou a vitima, Artur 

Sales. 

 

 

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1660046-15605,00-

EMPRESA+OFERECE+ALTOS+SALARIOS+PARA+APLICAR+GOLPE+DO+FALSO+E

MPREGO.html 

  

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1660046-15605,00-EMPRESA+OFERECE+ALTOS+SALARIOS+PARA+APLICAR+GOLPE+DO+FALSO+EMPREGO.html
http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1660046-15605,00-EMPRESA+OFERECE+ALTOS+SALARIOS+PARA+APLICAR+GOLPE+DO+FALSO+EMPREGO.html
http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1660046-15605,00-EMPRESA+OFERECE+ALTOS+SALARIOS+PARA+APLICAR+GOLPE+DO+FALSO+EMPREGO.html
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Anexo 9 - Presos suspeitos de aplicar golpe em meninos que querem jogar futebol 

Edição do dia 24/02/2011  

24/02/2011 - 21h12 - Atualizado em 24/02/2011 - 21h12  

Três representantes da empresa foram presos e autuados por estelionato e formação de 

quadrilha. O grupo vinha agindo há mais de um ano em cidades do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná e São Paulo. 

A polícia prendeu, no Paraná, três suspeitos de aplicar golpes em meninos que sonham com 

um futuro no futebol. 

Só na cidade de Campo Mourão, a polícia contou 80 inscrições, 80 sonhos adiados. Os 

garotos que corriam atrás da fama nos gramados iriam assistir a uma palestra dos 

agenciadores, em um hotel, na noite dessa quarta-feira (23), quando a polícia chegou com a 

má notícia. “A gente está pedindo que todo pai que trouxe o seu filho dê uma passadinha lá na 

delegacia agora para prestar uma declaração”, informava uma policial. 

Três representantes da empresa foram presos e autuados por estelionato e formação de 

quadrilha. Com eles, foram apreendidos material de divulgação e um computador com a 

agenda do grupo, que vinha agindo há mais de um ano em cidades do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná e São Paulo. 

Segundo a polícia, para dar uma aparência de seriedade ao negócio, na inscrição, os 

organizadores pediam a doação de alimentos para entidades assistenciais. Também 

incentivavam os pais a vender ingressos para os testes dos filhos. Dos aprovados, cobravam 

uma taxa de R$ 1,5 mil, para que eles pudessem disputar um jogo especial, com a presença de 

"olheiros" de grandes clubes do país. 

Os detalhes estavam em documentos, em um contrato de promessa. A chamada "peneira" 

estava marcada para o mês que vem. Seria um grande encontro com 500 garotos. Mas, 

segundo a polícia, sem a presença de nenhum time grande. “Nós já fizemos contato com esses 

clubes através do departamento jurídico e eles nos informaram oficialmente que essa empresa 

não detém nenhum contrato com eles e não está autorizada a representá-los”, apontou o 

delegado José Aparecido Jacovós. 

Carla Lopes trabalha em um açougue e já tinha desembolsado R$ 300 para a inscrição do 

filho de 13 anos, parcela de um sonho frustrado pelo golpe. “Foi por água abaixo. Ele vai 

chorar muito”, comentou a mãe de um dos candidatos. 

Em nota, a empresa responsável pela seleção dos garotos negou que tenha havido fraude e 

afirmou que atua no mercado há quase 20 anos.  

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/02/presos-suspeitos-de-aplicar-golpe-em-

meninos-que-querem-jogar-futebol.html 

  

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/02/presos-suspeitos-de-aplicar-golpe-em-meninos-que-querem-jogar-futebol.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/02/presos-suspeitos-de-aplicar-golpe-em-meninos-que-querem-jogar-futebol.html
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Anexo 10 - Polícia prende dupla por aplicar Golpe do Paco  

 

 

Publicação: 24/11/2009 - 18:40 Atualização: 24/11/2009 - 18:44  

 

 

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, nesta terça-feira (24/11), dois homens que 

aplicavam o “golpe do paco” no Setor Comercial Sul. Os policiais chegaram aos criminosos 

logo após uma das vítimas denunciar os suspeitos. Depois de uma busca, a PM prendeu os 

suspeitos em flagrante. 

 

Com a dupla, que foi encaminhada à 5ª delegacia de polícia, foi apreendido 11 celulares, 

chips de diversas operadoras, cartões de memória, cartões de crédito clonados e R$ 200,00 em 

espécie.  

 

O golpe  

Os estelionatários que vendiam aparelhos celulares apresentavam a mercadoria em perfeito 

funcionamento. Logo após as vítimas mostrarem interesse no produto e realizarem 

pagamentos ou trocas, os estelionatários entregavam réplicas usadas em mostruários. 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2009/11/24/interna_cidadesdf,1567

58/index.shtml 

  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2009/11/24/interna_cidadesdf,156758/index.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2009/11/24/interna_cidadesdf,156758/index.shtml
http://imgsapp2.correiobraziliense.com.br/app/noticia_127983242361/2009/11/24/156758/20091124173347853817e.jpg
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Anexo 11 - Polícia prende dois homens que aplicavam golpe contra empresário  

 

Publicação: 02/02/2011- 12:57 Atualização: 02/02/2011- 13:40  

Dois homens foram presos em flagrante por tentativa de estelionato nesta terça-feira (1/02), 

em um cartório da 504 norte. Lucimário Lima de Oliveira, 33 anos, tinha oito passagens pela 

polícia por estelionato nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. 

A polícia Civil chegou ao criminoso por meio de uma denúncia anônima. 

 

Segundo o Delegado Chefe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), Marcelo de Paula Araújo, 

Lucimário e o parceiro, Anderson de Sousa Granjeiro, 25 anos, foram presos tentando aplicar 

um golpe em um empresário.  

 Lucimário disse que era dono de uma construtora e eles queriam entrar em sociedade com a 

vítima. O empresário pagaria R$ 25 mil para ser sócio do estelionatário, mas não chegou a 

pagar nada. Os suspeitos foram autuados em flagrante por tentativa de estelionato e serão 

recolhidos ao cárcere do Departamento de Polícia Especializada (DPE).  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/02/02/interna_cidadesdf,2356

08/policia-prende-dois-homens-que-aplicavam-golpe-contra-empresario.shtml 

  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/02/02/interna_cidadesdf,235608/policia-prende-dois-homens-que-aplicavam-golpe-contra-empresario.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/02/02/interna_cidadesdf,235608/policia-prende-dois-homens-que-aplicavam-golpe-contra-empresario.shtml
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Anexo 12 - Integrantes de quadrilhas de estelionato que agiam desde 2000 são presos  

 

Publicação: 16/03/2012 - 17:24 Atualização: 16/03/2012 - 19:53  

 

 

As quadrilhas praticavam golpes em Brasília desde 2000 
 

 

A Delegacia do Consumidor (Decon) prendeu três homens acusados de estelionato, na 

Operação Pinóquio, realizada na manhã desta sexta-feira (16/3). De acordo com a delegada-

chefe da Decon, Alessandra Lacerda, os três presos fazem parte de uma quadrilha que pratica 

golpes em Brasília desde 2000. "Eles colocam anúncio no jornal, prometem crédito para 

compra de imóvel, automóvel e outros objetos. A vítima repassa um valor para a empresa e 

nunca mais vê nem o serviço que adquiriu, nem o dinheiro de volta", explica a delegada. 

 

Ao realizar mandados de busca e apreensão e prisão, os agentes prenderam em flagrante o 

dono de uma empresa de crédito, Paulo Vilar Barreto. No momento em que a polícia chegou 

ao estabelecimento, localizado no Conic, o homem estava aplicando golpes em duas vítimas. 

Na casa de Paulo, os agentes encontraram um revólver calibre 357 com várias munições, R$ 

67 mil em dinheiro e R$ 72 mil em cheques. Ele vai responder por estelionato e porte de arma 

de uso restrito. 

 

A Decon prendeu ainda dois homens em uma empresa de empréstimo e financiamento no 

Pistão Sul, Taguatinga. Enok Santos Pereira e Umaratá César Ribeiro foram presos após uma 

denúncia. A delegacia está investigando o estabelecimento. 

 

As investigações apontaram doze integrantes da quadrilha que foram indiciados em diversos 

inquéritos. Nove homens ainda não foram localizados. 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/03/16/interna_cidadesdf,2936

33/integrantes-de-quadrilhas-de-estelionato-que-agiam-desde-2000-sao-presos.shtml 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/03/16/interna_cidadesdf,293633/integrantes-de-quadrilhas-de-estelionato-que-agiam-desde-2000-sao-presos.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/03/16/interna_cidadesdf,293633/integrantes-de-quadrilhas-de-estelionato-que-agiam-desde-2000-sao-presos.shtml

