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Difusas, ações promovidas por indivíduos anônimos abrem novo capítulo do ciberativismo 
 
Os simpatizantes do WikiLeaks têm até manual na internet para ajudar no ataque aos inimigos 
da causa. Um site hospedado na Letônia - país da antiga União Soviética - ajudava, desde 
quarta-feira, os interessados em participar dos ataques a empresas como Visa, Mastercard, 
PayPal e Amazon.  
 
A página - uma das muitas que surgiram na rede com o mesmo objetivo - traz as instruções 
de como baixar um programa de computador, com o qual o internauta passa a integrar a rede 
de ataques em uma questão de segundos, sem sequer ter de se levantar da cadeira. 
 
Encontrar o caminho para a página também não exige qualquer conhecimento avançado: 
basta uma busca rápida na área de pesquisa do Twitter para achar o endereço. 
 
Foi assim, sem altos investimentos e nem muito esforço, que a causa de Julian Assange 
ganhou o apoio - e as armas - de milhares (ou talvez milhões) de seguidores que ninguém 
sabe quem são ou onde estão, mas que tiveram força suficiente para tirar do ar o site de 
empresas do porte da Visa e da Mastercard.  
 
Apesar de serem ações coordenadas, não existe uma organização central fazendo o processo 
acontecer. Os ataques aos sites foram idealizados por um grupo autodenominado Anonymous 
(cujos participantes são, de fato, anônimos) - conhecido por suas investidas contra a 
associação de gravadoras dos Estados Unidos (RIAA) e a igreja da Cientologia. Isso não quer 
dizer que o Anonymous esteja gerenciando essas ações. O grupo acendeu a faísca, agora a 
coisa anda sozinha. O movimento se retroalimenta pela iniciativa dos internautas. 
 
O ativismo virtual, ou o 'ciberativismo', não é exatamente um fenômeno novo, mas o episódio 
do WikiLeaks foi o primeiro com uma proporção global, destaca o professor Sílvio Meira, do 
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar). "A mistura de um governo 
influente [os Estados Unidos] com empresas de grande nome é o enredo perfeito para que as 
pessoas destinem seu tempo e seu conhecimento para essas ações."  
 
A ideia que, agora, foi capaz de angariar um apoio tão amplo dos internautas foi a defesa de 
que a informação de governos deve ser transparente. Mas, na esteira da expansão da rede 
mundial de computadores, a defesa de causas e o surgimento de ativistas que são seguidos 
por levantar bandeiras coerentes para muitas pessoas estão se tornando um fenômeno 
recorrente.  
 
Se em 2010 Assange tornou-se o símbolo da luta pela liberdade de acesso à informação de 
governos, nos últimos anos, os suecos Frederik Neij, Gottfrid Svartholm e Peter Sunde, 
fundadores do site The Pirate Bay, e Rick Falkvinge, do Partido Pirata sueco, tornaram-se 
exemplos da luta contra os direitos autorais. Já o americano Jacob Appelbaum é um dos 
expoentes na defesa do direito à privacidade do internauta no que diz respeito aos sites 
navegados. 
 
Esses ativistas ganharam notoriedade e reconhecimento da legião de internautas espalhados 
pelo mundo, porque saíram do anonimato na defesa de questões polêmicas que cercam o 
espaço digital. Nomes como esses, no entanto, são exceções.  
 
A regra é que os ativistas permaneçam anônimos com seus apelidos e nomes fictícios dentro 
das redes sociais e fóruns de discussão da internet. Muitos, aliás aproveitam esse expediente 
para ser mais ativos em suas causas, como no episódio dos ataques aos sites da Visa e da 
Mastercard.  
 
A ação foi executada com o uso de uma técnica conhecida como ataque de negação de serviço 
distribuída (DDoS). Em outras palavras, o site atacado recebe tantos pedidos de acesso que 



não dá conta de processá-los e sai do ar. O efeito é o mesmo do que aconteceu nesta semana 
com os fãs do U2, que tentaram comprar os ingressos para o show da banda pela internet. 
 
No caso dos defensores do WikiLeaks, como milhões de pessoas estariam no ataque, a ideia é 
que ser pego seria muito difícil. Os próprios sites com as instruções para participar da ação 
exaltavam essa possibilidade. "As chances são próximas de zero", afirma o site da Letônia. 
Meira discorda. "Se as empresas descobrirem os autores dos ataques, elas vão processar e 
procurar compensação. O anonimato na internet não funciona assim." 
 
O especialista em segurança da informação, Raphael Mandanino Júnior, afirma que ainda é 
cedo para avaliar as repercussões desse ataque coordenado inédito. O especialista observa, 
entretanto, que ele serve como um alerta. "Antigamente, acreditava-se que só um país ou um 
grupo organizado poderia fazer uma ação desse porte. Hoje, vê-se que não. E isso é 
assustador." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 nov. 2010, Empresas, p. B6. 


