




Há duas semanas, quase ninguém sa-
bia quem ele era. Agora. com o vazamen-
to dos telegramas de Washington, tornou-
se uma celebridade e. desde terça-feira 
passada, está numa prisão na Inglaterra a 
pedido da Suécia, que o investiga pelo 
estupro de duas mulheres (veja o quadro 
na pág. 166). Na vertigem dos aconteci-
mentos, as opiniões sobre ele se dividem. 
Para uns, Assange é o mártir da liberdade 
na internet que adotou uma vida nômade, 
fugindo de perseguidores, para dedicar-
se à revelação dos segredos sujos de go-
vernos e corporações e inaugurar uma era 
de megatransparência. Para outros, é um 
anarquista que viola segredos com méto-
dos espúrios e usa a rede mundial de 
computadores para sabotar as relações 
pacíficas entre países. Assange talvez 
não seja o herói nem o vilão da alegoria 
medieval do bem e do mal. Mas certa-
mente é. neste momento, o primeiro ini-
migo público do estado na era digital — 
ou dos estados, dos poderes constituídos, 
do status quo. 

Fundado há quatro anos. o WikiLeaks 
já divulgou segredos de empresas que 
despejavam lixo tóxico na África e de um 
banqueiro suíço que escondia dinheiro 
em paraíso fiscal. Neste ano. fez seu tra-
balho mais barulhento. Divulgou milha-
res de mensagens reservadas sobre a 
Guerra do Afeganistão, depois outros mi-
lhares sobre o Iraque e. agora, os 250 000 
telegramas diplomáticos. A repercussão 
tem sido monumental. Em conjunto com 
quatro jornais e uma revista da Europa e 
dos Estados Unidos, o WikiLeaks come-
çou a divulgar a correspondência diplo-



mática no domingo. 28. Alé agora, veio a 
público o conteúdo de menos de 2 (XX) 
telegramas. Não se sabe se o mais impor-
tante já foi divulgado ou ainda está por 
vir. As revelações ate' aqui não derruba-
ram ninguém nem trouxeram novidades 
espantosas, mas espalharam uma onda de 
constrangimento ao expor em público 
um retrato cru—às vezes gentil e elogio-
so, outras vezes mordaz e devastador — 
dos homens e mulheres que ocupam os 
cargos mais poderosos do planeta (veja o 
quadro nas págs. 160 a 163). Ao narra-
rem intrigas e conchavos, negociações e 
tapeações, os telegramas oferecem uma 
dimensão humana de presidentes, minis-
tros. reis e ditadores, segundo a interpre-
tação da diplomacia mais relevante do 
planeta. Talvez nenhum outro inimigo do 
estado tenha causado tamanho estrago 
sem disparar um tiro. 

Sem tiro. mas com guerra. Assim que 
começaram a aparecer os telegramas, o 
WikiLeaks sofreu um ataque de hackers 
não identificados. Metade dos seus servi-
dores ficou muda. Três dias depois, a si-
tuação estava normal, mas abriu-se outra 
fonte de problemas. A Amazon, a maior 
livraria virtual do mundo e provedora de 
acesso à internet, cortou seus serviços ao 
WikiLeaks sob a alegação de que a reve-
lação das mensagens punha em risco vi-
das humanas e os telegramas eram pro-
priedade alheia. O site socorreu-se então 



do seu antigo servidor em Estocolmo, 
na Suécia. que fica num bunker construí-
do nos tempos da Guerra Fria. Depois 
de cinco horas, voltou ao ar. mas a 
EveryDNS. com alegações semelhantes 
às da Amazon, cancelou o domínio do 
site — o "org" que aparecia no final do 
endereço eletrônico. Com isso, o "wiki-
leaks.org'' deixou de existir. O site então 
recorreu à estrutura on-line de um tal Par-
tido Pirata Suíço, cujo domínio é "ch". 
Voltou a ficar disponível na internet sob o 
endereço "wikileaks.ch". O pior, porém, 
estava por vir. 

O PayPal, sistema de pagamentos on-
line. suspendeu seu serviço ao WikiLeaks 
dizendo que o site violava a sua política 
interna ao "encorajar, promover, facilitar 
ou instruir outros a se envolver em ativi-
dades ilegais". Em seguida, o PostFinan-
ce. dos correios suíços, cortou a conta do 
site, alegando que Assange fornecera en-
dereço falso ao abri-la — o que é verda-
de, já que ele não tem endereço fixo, mas 
os hackers não perderam a piada: "Até 
que enfim os suíços começaram a se 
preocupar com o endereço de seus cor-
rentistas". Depois, o MasterCard deixou 
de processar as doações financeiras do 
WikiLeaks dizendo que suas regras inter-
nas proíbem os clientes de se envolver 
em "atividades ilegais". Acusado de que-
rer calar o site, o MasterCard também 
ganhou uma prova de que não falta bom 
humor na rede. Dizia a piada: "Liberdade 
de expressão não tem preço. Para todas 
as outras coisas, tem MasterCard". O 
quarto gargalo financeiro veio quando o 
Visa deixou de processar as contribui-

ções. Revoltados com o que entenderam 
como violação da liberdade de expressão 
na internet, hackers programaram a Ope-
ração Payback. Por algumas horas, der-
rubaram os sites do PostFinance, Master-
Card e Visa, mas não tiveram sucesso 
contra os da Amazon e do PayPal. 

Os ataques foram organizados por 
um grupo que se autodenomina "Anony-
mous". Ninguém sabe exatamente quem 
são, de onde vieram nem o que querem. 
Aparentemente, são uns 1500 hackers 
ativistas, o que inspirou a criação do neo-
logismo "hacktivistas". Estima-se que a 
maioria tenha entre 18 e 24 anos, e um 



de expressão na internet e atacar quem a 
ameace. São contra governos e corpora-
ções, que identificam como inimigos da 
liberdade na rede. Nas palavras de um 
porta-voz de 22 anos. entrevistado pelo 
inglês The Guardian, defendem o "bem 
caótico", expressão que ninguém sabe 
direito o que significa, mas dá uma boa 
noção da clareza de ideias do grupo. 

Em guerra e eleição, ninguém escolhe 
aliado. Mas a adesão dos hacktivistas do 
Anonymous foi um desastre para o Wiki-
Leaks. O grupo reúne jovens que promo-
vem uma atividade ilegal. São vândalos 
da internet. Dizem atuar em nome da li-

berdade e da transparência, e talvez até 
estejam mesmo cheios de boas intenções, 
mas seus métodos são deploráveis. Além 
das empresas, o Anonymous atacou o site 
da procuradoria na Suécia que pede a ex-
tradição de Assange e até o site do advo-
gado que defende as duas mulheres que o 
acusam de estupro — o que rendeu a jo-
cosa sugestão de um novo slogan para o 
Anonymous: "Pela liberdade de expres-
são na internet para todos... os amigos!". 
Espertíssimo. Julian Assange. de dentro 
da prisão londrina, mandou sua advogada 
Jennifer Robinson dizer que seu site não 
tinha nenhuma relação com o Anony-

mous. "O WikiLeaks não é uma organiza-
ção de hackers. É uma editora e uma em-
presa jornalística", disse a advogada. Até 
agora, o WikiLeaks tem tido o cuidado de 
atuar de modo a evitar atividades ilegais, 
ou claramente ilegais. Ao que se sabe. não 
violou os computadores do Pentágono ou 
do Departamento de Estado. Recebeu os 
segredos do analista de inteligência do 
Exército. Bradley Manning. 22 anos. já 





Londres para Estocolmo. A busca por 
respostas é sinal de que a era digital trou-
xe desafios novos para o alcance dos po-
deres de estado. Os acontecimentos da 
semana — a prisão de Assange, os ata-
ques ao WikiLeaks. a guerra dos hackers 
— ajudaram a disparar uma onda de hi-
pocrisia de regimes autocráticos. O Krem-
lin sugeriu que Assange fosse indicado 
ao Prêmio Nobel da Paz. O governo rus-
so acha que os telegramas serão mais 
prejudiciais aos americanos do que a eles 
próprios, e está se aproveitando da ban-
deira da paz e da liberdade. Lorota. Se 
existisse um WikiLeaks russo, o pobre 
Iulianov Assangevisk já estaria sete pal-
mos abaixo da terra, ao lado do cadáver 
da jornalista Anna Politkovskaya. assas-

sinada no elevador do seu edifício. Bat-
man Putin detestava a mulher. 

No dia seguinte, o jornal oficial da 
China, o Diário de Pequim, trouxe a mes-
ma sugestão. Como o Kremlin, os chine-
ses querem insinuar que as democracias 
ocidentais são hipócritas na defesa da li-
berdade de expressão, pois, quando preju-
dica seus interesses, o discurso muda: o 
ex-hacker vai para a cadeia e seu site é 
desprovido de serviços essenciais. A estu-
pidez ganhou circulação na internet, mas 
só entre os que deixaram de fazer a per-
gunta de volta: qual "atividade ilegal" as 
democracias ocidentais cometeram? As-
sange foi detido por uma acusação de es-
tupro, certa ou errada, mas que está sendo 
analisada num processo regular. Até ago-



ra. a maioria das empresas que suspende-
ram os serviços do WikiLeaks deu as ex-
plicações erradas, apontando um crime 
dúbio, mas elas não cometeram nenhuma 
ação ilegal. Na Inglaterra, pode-se dizer 
que Assange está numa masmorra vitoria-
na. Na arquitetura, é mesmo. Mas foi 
transferido para uma unidade com acesso 
à internet — limitado, sim. mas acesso. 
Não se cogita de tratamento semelhante 
ao chinês Liu Xiaobo, Nobel da Paz. Pre-
so. sem acesso à internet. Xiaobo não viu 
que sua cadeira estava vazia na entrega do 
prêmio em Oslo na sexta-feira passada. 
(Registro histórico: a última vez que isso 

aconteceu foi em 1935. O premiado era 
um alemão. Hitler não o deixou sair do 
campo de concentração para ir a Oslo.) 

A superioridade da democracia neste 
episódio é uma grande notícia que. às ve-
zes. fica meio perdida na profusão de in-
formações. Os militares americanos não 
cortaram a cabeça de ninguem. Em vez 
disso, começaram a dar ordens aos su-
bordinados para suspender to-
do o uso de "mídia móvel", ou 
seja, CDs. DVDs, pen drives, 
para evitar novos vazamentos. 
Na Casa Branca, admite-se 
que a próxima leva do Wiki-

Leaks pode ser de dados dos 800 detidos 
na prisão de Guantánamo. Democratica-
mente, ao governo resta esperar. Até ago-
ra. além do analista de informação preso 
na Virgínia, só houve uma prisão: a polí-
cia pegou um garoto de 16 anos, na Ho-
landa. que participava dos ataques do 
Anonymous. Além disso, o WikiLeaks 
está se tornando viral na rede. com a mui-



tiplicaçao de sites-espelho, como são 
chamados os sites que reproduzem o 
conteúdo de outro. Caso o site original do 
WikiLeaks saia do ar por alguma razão, 
haverá outros tantos. No domingo 5, ha-
via 208 sites-espelho. Dois dias depois, 
já eram 1005. 

As previsões de que a diplomacia 
americana sofreria danos irreparáveis tal-
vez tenham sido exageradas. Na quarta-
feira, o secretário de Defesa Robert Gates 
encontrou-se com o presidente do Afega-
nistão, Hamid Karzai. que é destroçado 
nos telegramas diplomáticos de Karl Ei-
kenberry, aliás também presente à ceri-
mônia. Para surpresa de muitos, tudo 
correu extraordinariamente bem. Pode-se 
chamar isso de hipocrisia, contenção de 
danos, diplomacia — ou simplesmente a 
vida como ela é. Karzai não viraria as 
costas aos Estados Unidos, ou vice-versa. 
A vida continuou seu curso. 

Pode ser que algo explosivo ainda apa-
reça. pois o grosso do material ainda não 
saiu, mas. mesmo sem nitroglicerina os 
telegramas têm enorme importância. Na 
semana passada, as mensagens divulgadas 
traçaram um painel da África que ninguém 
ignora. Mas a menção, por escrito e num 
e-mail diplomático, às espionagens, aos 
delírios e subornos em países da região dá 
uma nova dimensão política ao que já se 
conhecia ou àquilo de que se desconfiava. 

Na Nigéria, o maior produtor de pe-
tróleo da Africa, a Shell tinha tantos infil-
trados nos ministérios que sabia tudo o 
que se passava no governo. A vice-presi-
dente da empresa. Ann Pickard, dividia 
seus segredos com os americanos, e am-
bos se ajudavam mutuamente. Numa 
passagem, a Shell pede aos diplomatas 
"informações sensíveis" sobre a Gaz-
prom, estatal russa do petróleo. Em troca 
informa aos americanos o nome de polí-

ticos nigerianos suspeitos de 
atividades ilícitas. Outro tele-
grama mostra que a Pfizer, a 
maior indústria farmacêutica 
do mundo, não queria indenizar 
as famílias de crianças nigeria-
nas prejudicadas num teste clí-
nico contra meningite nos anos 
90. Para se safar, a Pfizer con-
tratou investigadores para achar 
alguma podridão no currículo 
do procurador do caso. 

No Quênia, a corrupção es-
praiada é o canal através do 
qual a China azeita seus inte-
resses. Os chineses subornam 

oficiais do serviço de inteligência — um 
deles leva mesada de "5 000 dólares, que 
gasta com despesas médicas" — e assim 
conseguem fornecer armas, munição e 
até tecido para a confecção de uniformes 
militares. Na Eritreia, país miserável que 
se tornou independente da Etiópia há me-
nos de vinte anos, o ditador Isaias Afwerki 
parece saído da ficção. É um "lunático", 
que consome seus dias "pintando, con-
sertando quinquilharias eletrônicas e em 
trabalhos de carpintaria", segundo confi-
denciou um guarda-costas que desertou 
da equipe. O presidente do Zimbábue, 
Roben Mugabe, é um enigma para os di-
plomatas. Fala-se dele como um grande 
debatedor, dono de um raciocínio afiado, 
mas também como um "velho louco". 
Numa reunião, para espanto geral, um 
serviçal entrou na sala com uma bacia de 
prata com água e ajoelhou-se diante de 
Mugabe. O presidente lavou as mãos. A 

cena, presenciada por mais 
de uma pessoa, produziu 
impressões diferentes. Um 
achou que Mugabe quis 
exibir a dimensão de seu 
poder. Outro resumiu que 
Mugabe "desaprendeu o 
que é uma interação huma-
na normal". Esses detalhes 

— que se perpetuarão para 
o trabalho de historiadores 
— só vieram a público por-
que um pedaço do mundo é 
democrático. E respeita a 
liberdade de expressão. 

Text Box
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