
Nesse dia, em 1520, o navegador português 

Fernão de Magalhães entrou no oceano Pacífico, 

que ele batizou assim por seu aspecto tranqui lo, 

ao contrário das tormentas que acabara de passar 

no Estreito, ao sul da América. Nesse dia, em 2010, 

quatro dos mais prestigiados jornais do mundo 

revelaram documentos secretos norte-americanos 

descobertos por uma organização internacional 

chamada WikiLeaks. Nesse caso, a tormenta estava 

só começando. 

De repente, o mundo f icou sabendo que as em-

baixadas americanas enviavam para a Casa Branca 

relatos de espionagem nos países onde estavam 

hospedadas. O tota l disponível é de 251.287 docu-

mentos que El Pais (Espanha), Le Monde (França), 

Der Spiegel (Alemanha), The Guardian (Inglaterra) 

e New York Times (Estados Unidos) se dispuseram a 

publicar imediatamente. 

São 261 milhões de palavras redigidas entre 

28 de dezembro de 1966 e 28 de fevereiro de 

2 0 1 0 (de novo, o 28) por 274 embaixadas, con-

sulados e missões diplomáticas Outros jornais 

se associaram à ent idade e a cada dois ou três dias 

ficamos sabendo um novo segredo. Assim como a 

travessia de Magalhães em 1520 mudou a perspec-

tiva de negócios e visão do mundo para a Europa 

e o Ocidente, os documentos revelados em 2010 

abriram novas perspectivas para o jornal ismo e 

para a política. 

"Lamento que a WikiLeaks não tenha sido uma 

concepção nascida nos grupos de comunicação", 

diz Marcelo Rech, que já foi edi tor chefe da Zero 

Hora e hoje é diretor-geral de produtos da RBS. Até 

agora, e ele cita as famosas reportagens, Watergate 

e Papéis do Pentágono, como exemplo, era o jorna-

lismo quem investigava e revelava os grandes se-

gredos de Estado: "Sempre fomos depositários do 

off. O WikiLeaks é uma perda de espaço do jornalis-

mo profissional na relação com as fontes". Integran-

te do Fórum Mundial de Editores, um seleto grupo 

de 20 pessoas, ele adianta que esse é um tema que 

se começa a tratar: "Temos que recuperar o papel 

de depositários de informações confidenciais". 

Um fã da WikiLeaks é Políbio Braga, que desde 

2001 trabalha exclusivamente com jornal ismo ele-

trônico (com exceção de um tempo em que teve 

uma coluna em O SUL): "É uma grande novidade, 

não conheço um veículo que tenha conseguido um 

número tão grande documentos. Foi como os pa-

péis do Pentágono do New York Times, só que em 

âmbi to internacional". Mas esta é apenas uma parte 

admirável que Políbio vê no site. Outra é a conse-

quência: "Ao revelar informações secretas, mudou 

a política", diz esse analista da política e economia 

gaúchas: "Os governos eram uma coisa antes e ou-

tra depois. Pode ter certeza de que os países estão 

adotando outros procedimentos com suas embai-

xadas desde já". 



Em janeiro, a revista Vanity Fair revelou que as re-

lações entre os dois estavam mal. O própr io jornal 

publ icou, em 6 de janeiro, matéria int i tulada The 

day Julian Assange threatened to sueThe Guardian 

over the US embassy cables story, em que conta 

que havia uma "diferença de ethos" entre os jornais 

e a organização. Enquanto os editores preferiam 

evitar informações que pudessem gerar represálias 

a pessoas, no Afeganistão, por exemplo, WikiLeaks 

"ficava feliz em postar nomes de civis afegãos em 

seu website". 

Muita gente concorda que a WikiLeaks se passou. 

Giovani Grizzotti compara com o uso da câmara es-

condida que ele faz: "Não posso utilizá-la para re-

velar a vida privada das pessoas. Ela trouxe à tona 

muitas coisas, mas o problema foi a falta de limites". 

Ou, como diz Políbio Braga, "eles estão sujeitos 

aos rigores da lei como qualquer outro. Qualquer 

um que ultrapassar os l imites da lei, seja jornalista, 

ou outra profissão, deve ser punido". 

Ainda não se chegou à punição, mas as censuras 

são grandes. Em fevereiro, The Guardian e Assan-

ge romperam. Em 16 de janeiro, o New York Times 

publ icou um longo texto (oito mil palavras, 49 mil 

caracteres) em que o editor executivo Bil Keller 

conta como iniciou-se a relação com Assange, uma 

iniciativa de Alan Rusbridger, editor do The Guar-

dian, em junho de 2010 e como ela se deteriorou 

na virada do ano. 

Apesar das desavenças o projeto se fortaleceu, 

outras publicações associaram-se ao WikiLeaks, e 

já se anunciam concorrentes. Um é o Open Leaks 

(http: / /openleaks.org/) , cr iado por um sócio de 

Assange, Daniel Domscheit-Berg. No Brasil, tem 

dois: WikiLeaks Brasil e o representante brasileiro 

do original. 

Para Marcelo Rech, essas instituições sur-

giram por um descuido dos jornalistas: "Nós 

trabalhamos num processo antigo, no qual as 

pessoas procuram os jornais e não um endere-

ço onde você possa mandar notícia, em escala 

mundial" A rede Al-Jazeera parece concordar, 

pois montou um site com este objetivo. 

Enfim, a imprensa corre atrás desse novo espaço 

e conta com sua história para conquistar. "É sinto-

mático que Julian Assange tenha recorrido a jornais 

para ganhar credibilidade", argumenta Rech. Foram 

os jornais que fi l traram as informações, cataloga-

ram (o NYT uti l izou um planilha eletrônica para or-

ganizar tudo) e divulgaram. É o ethos da imprensa, 

bem resumido na frase que Fernando Albrecht pu-

blicou na sua coluna do Jornal do Comércio em 23 

de fevereiro, sob o t í tu lo Filosofia de papel: "Por que 

os jornais não vão morrer? Porque a internet é um 

leque e o jornal é um funil. Está tudo agrupado e 

você vai direto ao ponto, seja horóscopo ou bolsa 

de valores". Isso pode estar impresso ou num web-

site, a regra é a mesma. 

http://openleaks.org/
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