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Devemos exigir transparência das autoridades que têm poder sobre nós.  
 
Há muito tempo, escrevi a respeito do pioneiro da internet, Julf Helsingius, que manteve um 
precursor do WikiLeaks chamado anon.penet.fi. Como eu havia dito à época: "O anonimato em 
si não deveria ser ilegal. Há suficientes bons motivos para as pessoas serem anônimas para 
que ele seja permitido - pelo menos em alguns lugares na 'net' (assim como na vida real)". 
 
Mas o anon.penet.fi recebeu pouca atenção: não havia um número suficiente de pessoas na 
internet na época para ler o que havia sido publicado, e Julf não usou o "modelo de negócios" 
do WikiLeaks, de cooperação com a "mídia do establishment". No fim, ele foi obrigado a 
encerrar as atividades do site numa briga com a Igreja da Cientologia, que usava leis de 
direitos autorais para guardar os seus segredos 
 
Não pode haver nenhuma linha clara assinalando o que precisa ser mantido em segredo 
daquilo que não precisa ser, mas ela deveria ser traçada distante do ponto onde a maioria das 
autoridades a situou - pelo menos num mundo onde as autoridades são imperfeitas. Se não 
estivermos dispostos ou se não formos capazes de exigir transparência das instituições que 
detêm poder sobre nós, deveríamos ser gratos àqueles que colocam suas vidas (e suas 
consciências) em risco para fazê-lo.  
 
Portanto, eu estava ansiosa para conhecer o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, no Fórum 
de Democracia Pessoal de 2009 em Barcelona. Naquela época, Assange começava a obter 
visibilidade fora da comunidade tecnológica. Ele era opaco e divertidamente enigmático, já um 
pouco paranoico - com razão, talvez. Mais recentemente, parece que ele dirigia sua pequena 
organização sem nenhuma tolerância para discórdia. Isso o transforma num tolo, e 
possivelmente logo descobriremos se ele é também um estuprador segundo a lei sueca.  
 
Mas provavelmente uma pessoa precisa ser um tanto excêntrica e insensível para devotar a 
sua vida à transparência para as outras. Mikhail Khodorkovsky, o detento ex-executivo-chefe 
daquela que já foi a maior companhia petrolífera da Rússia, é outro exemplo de pessoa 
intransigente e imperfeita, que desafiou as pessoas imperfeitas no poder e a falta de 
transparência delas em prestar contas de seus atos.  
 
No longo prazo, o WikiLeaks é importante porque necessitamos de um equilíbrio de forças 
entre as pessoas e o poder. A abertura de informações induz os que estão no comando a se 
comportarem melhor e dá à população mais influência sobre os governantes. 
Essas pessoas não morrem pelos nossos pecados; em vez disso, pecam em nosso nome, para 
que possamos viver confortavelmente enquanto elas atormentam as autoridades, correndo 
enorme risco pessoal e em desconsideração (à interpretação das autoridades) à lei e, algumas 
vezes, até à ética.  
 
Os motivos de Assange, até onde eu sei, não são antiamericanos, mas antiautoridade. Ele 
argumentaria, creio eu, que não tem nenhum poder exceto autenticar e publicar documentos 
que outros mandam para ele sobre pessoas com poder e, que, portanto, ele não tem nenhuma 
obrigação de revelar qualquer coisa sobre si mesmo.  
 
Este é e deveria ser o princípio por trás do WikiLeaks e seus sucessores - publicar informação 
que autoridades manteriam secretos, não informação sobre vidas particulares. Num mundo 
onde governos, corporações e outras instituições têm tanta informação sobre nós, nada mais 
justo que tenhamos mais informação sobre eles e sobre as atividades de pessoas que agem 
em seu nome.  
 
Se as instituições não prestam contas de seus atos plenamente, é proveitoso ter uma 
instituição equivalente que não preste contas de seus atos para revelar os segredos delas. 
Com efeito, o modelo WikiLeaks é razoavelmente sensato: ele solicita documentos de qualquer 
um, avalia se são verdadeiros, e os publica com alertas à imprensa estabelecida, que na 



prática funciona como um porteiro para as massas. Afinal, quantas pessoas efetivamente 
visitam os originais do WikiLeaks? Poucos, comparados aos milhões que veem eles 
interpretados nos meios de comunicação de massa.  
 
A ironia é que pouco foi revelado que já não sabíamos. O que estamos recebendo são os 
detalhes - os comentários pessoais, a estrutura das vidas dos diplomatas e das pessoas que 
eles monitoram, o terrível preço da guerra e suas indignidades diárias, as hipocrisias e 
mentiras dos que estão no poder.  
 
Se a cura é pior do que a doença, para citar o co-fundador do Fórum da Democracia Pessoal, 
Andrew Rasiej, vamos procurar uma cura melhor: vamos fazer a distinção acertada entre o 
que deveria ser segredo e o que todo o mundo sabe. Vamos fomentar mais transparência 
sobre as instituições que detêm poder sobre nós de forma que um WikiLeaks não seja mais 
necessário ou justificável.  
 
Por enquanto, pouco dano foi causado - e pouca mudança positiva foi alcançada. A reação dos 
EUA tem sido desmesurada. O país instou o Amazon a cancelar seu contrato com o WikiLeaks, 
enquanto o PayPal encerrou a conta do WikiLeaks - aparentemente mesmo sem ter sido 
solicitado. Por que o apelo à transparência parece se aplicar apenas a países que a secretária 
de Estado dos EUA, Hillary Clinton, visita, em vez de dizer respeito àquele que ela representa? 
 
Eu conversei recentemente com um defensor do establishment, que me disse que esses 
vazamentos dificultarão em muito para o corpo diplomático dos EUA a tarefa de realizar os 
seus objetivos presumidamente dignos.  
 
No longo prazo, o WikiLeaks é importante por dois motivos. O primeiro é que necessitamos de 
um equilíbrio de forças entre as pessoas e o poder. A informação - e, especificamente, o poder 
da internet de disseminá-la é nossa melhor defesa contra comportamento indesejável e não 
transparente. 
 
Segundo, nós certamente queremos confiar nos nossos governos e instituições. O ponto de 
abertura é induzir os que estão no poder a se comportarem melhor - e nos induzir a confiar 
mais neles. Em vez de considerá-los como inimigos, deveríamos saber o que eles estão 
tramando e, possivelmente, ter um pouco mais de influência sobre o que fazem.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A15. 


