
Sempre munida de gravador, notebook e câ-
mera, ela já esteve com refugiados tibetanos
no norte da Índia, indígenas sob massacre na
Colômbia, cholas bolivianas e em favelas de
Cancún. Agora, está no olho do furacão. Foi a
brasileira escolhida por Julian Assange para
traduzir e publicar em primeira mão docu-
mentos do WikiLeaks sobre o Brasil. Agora,
a vida da jornalista Natália Viana está, como
define, uma “loucura”. Suspeita que celular
e e-mails sejam monitorados. Mas conta, em
entrevista por e-mail ao Link, que já tem cer-
teza que esses documentos estão mudando
a realidade dos governos mundiais.

Natália está publicando documentos do
WikiLeaks em português. Também é a res-
ponsável por traduzi-los e produzir maté-
rias diárias para um blog e para o wiki do
projeto. Seu envolvimento com o WikiLeaks
começou a ser traçado há quatro anos, quan-
do ela foi fazer mestrado em Londres. Se
envolveu com centros de jornalismo investi-
gativo e começou a colaborar com veículos
estrangeiros, como os jornais ingleses Inde-
pendent e Guardian. “Participei de investiga-
ções interessantíssimas sobre corrupção

transnacional, abusos de empresas
multinacionais, guerra biológica”,
conta. De volta ao Brasil, estreitou
o contato com os jornalistas inves-
tigativos de fora. E conheceu o pes-
soal do WikiLeaks, “muito queri-
do e respeitado neste meio”.

Natália virou parceria do site re-
centemente, para ajudar na divulga-
ção do Cablegate. Ela conta que, lá den-
tro, o trabalho é feito por diversos cola-
boradores voluntários que se comunicam
“o tempo todo” através de mensagens segu-
ras. É como uma agência de notícias. “Discu-
timos a pauta, como será o ângulo, quem vai
editar e a hora. Como cada um está em um
lugar, os horários são diferentes, então te-
mos de coordenar para conseguir que o mate-
rial saia na hora certa”, explica. Natália con-
ta que não há rotina. “A coisa caminha de
acordo com o que acontece no dia”, diz,
exemplificando com os últimos aconteci-
mentos desde que o WikiLeaks vazou 250
mil documentos diplomáticos dos EUA. “O
site sofreu ataques hackers, foi tirado da
Amazon, o dinheiro foi cortado e o Julian foi
preso. Claro que tudo isso acaba prejudican-
do o trabalho, mas continuamos firme”.

Segundo ela, o trabalho é feito por todos,
não apenas por Julian Assange. O fundador
do WikiLeaks acabou virando uma figura em-
blemática do mundo atual – australiano, ele
vivia na Suécia nos últimos meses e foi preso

logo após a divulgação dos documen-
tos, com a alegação de “cri-

mes sexuais”.
Natália diz

que gosta muito dele. É uma pessoa, diz
ela, que “nunca fala frivolidades. Nun-
ca vai ficar horas falando sobre o tem-

po”. Ele não fala muito, mas fica liga-
do o tempo todo em quem está

apoiando e “armando contra o
WikiLeaks”.“Ele tem uma cau-
sa que é maravilhosa, porque
questiona os limites do que é
jornalismo, do que é transpa-

rência e do que deve ser priva-
do e público, é uma compreen-

são única do potencial da inter-
net. O Julian é um visionário”, diz.

Assange viveu em relativa tranquilida-
de mesmo com seu WikiLeaks, fundado em
2007, vazando documentos cada vez mais
perturbadores. O site ganhou dois prêmios
importantes, da revista Economist e da Anis-
tia Internacional, e começou a incomodar os
EUA neste ano, ao revelar abusos do exérci-
to americano no Iraque e Afeganistão.

O fundador do WikiLeaks pediu visto de
residência na Suécia em agosto. Dois dias
depois, foi emitido um mandado de prisão
contra ele por “crimes sexuais”. A promoto-
ria sueca recuou, até que em setembro outra
promotora reabriu o caso. O pedido de visto
foi negado e, em novembro, Assange rece-
beu outro mandado de prisão. Em 20 de no-
vembro, o fundador do WikiLeaks entrou
para a lista de procurados da Interpol; pouco
depois, a justiça sueca recusou a apelação. E,
no meio desse trâmite, o site soltou para o
mundo os 250 mil telegramas secretos do
Departamento de Estado norte-americano.

Entrevista. Natália entrevistou Assange
pouco antes de ele ser preso. Ele se entregou
para a polícia de Londres na terça-feira, 7, e
ficará sob custódia pelo menos até amanhã.
Na entrevista, Assange negou as acusações
de espionagem e crimes sexuais.

“A alegação de estupro é falsa e vai acabar
se extinguindo quando os fatos reais vierem
à tona”, disse. Ele ainda explicou que o que
seu site faz não é espionagem. “O WikiLeaks

recebe material de ‘whistle-blowers’ (pes-
soas que denunciam algo errado onde tra-

balham) e jornalistas e os entrega ao
público. Nos acusar de espiona-

gem quer dizer que teríamos de
trabalhar ativamente para ad-

quirir o material e o repas-
sar a um estrangeiro.”

Natáliaconta que, du-
rante a entrevista,

“ele estava bastan-
te irritado” por

causa das reta-
liações das

empresas ao site. A Amazon suspendeu a hos-
pedagem, e o PayPal cancelou a conta que o
site usava para coletar fundos. “Mas ele tam-
bém não é de perder a cabeça. Ele simples-
mente põe a cabeça dele e de outros mem-
bros para funcionar a bolar o próximo pas-
so”, descreve Natália.

Antes do vazamento, a jornalista conta
que o pessoal de dentro do WikiLeaks sabia
que algo grande estava por vir. “Os colabora-
dores tiveram acesso ao material antes do
lançamento. Todos sabiam que era muito
relevante e potencialmente bombástico”.
Ela conta que Assange a procurou porque
sabia que o Brasil “é uma referência para
quem luta por software livre ou trabalha
com cultura digital”. “O WikiLeaks me per-
guntou se eu tinha interesse em participar
do projeto, lendo os documentos, elaboran-
do uma estratégia de divulgação aqui no Bra-
sil e, principalmente, estudando os docu-
mentos para fazer matérias em português.”
Os documentos vazados falam sobre a ges-
tão Lula entre 2003 e 2010. “Até agora o pú-
blico pôde ver casos de lobby a favor de em-
presas americanas, como os EUA procuram
usar a proximidade com o ministro da Defe-
sa e o chefe das Forças Armadas, como o
governo esconde que faz operações de con-
traterrorism, e que os EUA pretendem lu-
crar com a segurança nas Olimpíadas”, con-
ta a jornalista.

Ela já imaginava que o vazamento teria
uma grande repercussão, mas não tinha
ideia do tamanho da reação dos EUA, que
responderam com pressão sobre as em-
presas, bloqueio de fundos e ameaças a
Assange. “Poxa, isso só mostra que eles
não sabem como lidar com algo que é
novo”, diz. O WikiLeaks é um opositor
inédito e está fora dos enquadramen-
tos legais normais. Por isso, Natália
acredita que os vazamentos já estão
mudando a realidade. “Ficam ten-
tando arrumar um conceito penal
para poder dizer que o que o Wiki-
Leaks – e o Julian especificamente
– faz é crime. Mais que o conteúdo
dos telegramas em si, o desespero
dos EUA vem de não saber como
lidar com esse conceito de transpa-
rência radical possibilitada pela in-
ternet”, reflete.
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Esses links foram enviados por
e-mail, divulgados via Twitter e
postados no Facebook. Esses são
os 10 vídeos brasileiros que fize-
ram todo mundo rir muito alto.

Novembro

Do prêmio
à prisão

Depois do vazamento de documentos
ganhar o mundo, o WikiLeaks começou
a sofrer sanções. A primeira veio do
PayPal, que suspendeu a conta de
doações do site – WikiLeaks atribuiu a
suspensão à pressão do governo
americano. Demorou dois dias para que
começasse a reação. E veio de um
grupo de anônimos surgido no 4Chan,
já conhecidos por ataques a sites de
gravadoras e de entidades
antipirataria. Reunidos sob a alcunha
de Operation: Payback (Operação
Vingança), o grupo começou a articular
um ataque ao site da mesma maneira
como eles fizeram em resposta à
condenação do Pirate Bay: DDoS,
excesso de acessos que sobrecarrega
os servidores. Articulando anônimos de
todo o mundo pelo Twitter e Facebook,
a Operação derrubou o site e partiu
para os próximos alvos: governo sueco,
Visa e Mastercard. Todos derrubados.
“Queremos transparência e fazemos
oposição à censura. As tentativas de
silenciar o WikiLeaks são passos
grandes em direção a um mundo em
que nós não podemos dizer o que
pensamos e não somos capazes de
expressar nossas opiniões e ideias”,
disseram os anônimos no site. Um
garoto holandês de 16 anos foi preso na
quarta, 9, na Holanda, após confessar
ter participado dos ataques. O Twitter e
o Facebook também anunciaram a
suspensão das contas do grupo. /T.M.D.

TROCO ANÔNIMO
Tatiana de Mello Dias
tatiana.dias@grupoestado.com.br

ARQUIVO PESSOAL

O Wikileaks ganha o
prêmio “New Media
Award” da revista The
Economist. No ano seguinte,
outro prêmio: Media Award 2009 ,
da Anistia Internacional

NATÁLIA
VIANA

VD

O Wikileaks surge em
dezembro de 2006, mas é
mantido em segredo até o início de
2007. A autoria era atribuída a
dissidentes chineses, jornalistas,
matemáticos e empresários de vários países

O site publica vídeo de
2007 que mostra um
helicóptero Apache
atacando civis no Iraque. Em
julho, são publicados segredos
de guerra do Afeganistão

Julian Assange, fundador
do site, entra com pedido
de residência na Suécia.
Logo depois é acusado pelo
governo por crimes sexuais;
começa a batalha judicial

A jornalista brasileira escolhida por Julian Assange para traduzir os documentos do WikiLeaks diz que sabia
que algo grande estava por vir, e conta como foi o vazamento de 250 mil documentos diplomáticos dos EUA

Wikileaks publica quase
400 mil documentos sobre
torturas e ataques na
Guerra do Iraque. No início de
novembro, Assange entra para
a lista de procurados da Interpol

UMA BRASILEIRA NO

O site publica os 250 mil
documentos da diplomacia
americana. Assange se
entrega à polícia, e a Amazon
suspende a hospedagem. Site
se torna clandestino

OLHO DO FURACÃO

O WikiLeaks surgiu para
abrigar e divulgar documentos
secretos. Logo foi reconhecido
como um veículo importante
para circular a informação.
Até que começou a incomodar

VIDA DIGITAL

✱

O ANO 10

Lá vem a CET.
As drag
queens Ximbi-
ca e Nany People reinterpretam
o hit “Telephone”, de Lady Gaga,
em versão brasileira.

Piada pronta.
Gianecchini
em poses bem
estranhas anuncia: “Pintos Shop-
ping, tudo o que você mais gosta,
no lugar que você sempre quis”.

Risonho.
Vanusa foi
cantar o hino na
Assembleia Legislativa de SP e,
antes, tomou remédio para labirinti-
te. O resultado: risonho e límpido.

Rodrigueano.
Mulher desco-
bre que melhor
amiga é amante do marido dela e
tira satisfação no caso conhecido
como Barraco de Sorocaba.

É amor.
Serra e Dilma
entoam decla-
rações românticas em trechos de
debate editados sob efeito do Auto-
Tune, que faz todo mundo cantar.
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