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RESUMO 

 

A complexidade da relação entre jornalismo e hacktivismo, bem como a importância do 

Wikileaks neste novo contexto, motivaram a reflexão acerca dos diferentes preceitos éticos 

destes dois campos distintos e de como se dá a fundamentação legal nos processos de 

divulgação de dados confidenciais governamentais. Neste contexto, este trabalho monográfico 

faz uma reflexão sobre as transformações que o modo de fazer jornalismo vem tendo em 

decorrência da Wikileaks e de suas práticas. Assim, este estudo apresenta a deontologia da 

organização Wikileaks, bem como seu contexto midiático e cidadão em busca do acesso livre 

à informação, analisando assim os processos que compõe o fazer jornalístico e as 

consequências desta interferência. 

 

Palavras-chave: Wikileaks; hacktivismo; direito internacional; acesso livre; jornalismo de 

dados. 
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INTRODUÇÃO 

 

 "Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o 

passado”. A frase retirada do livro Nineteen Eighty-Four (1984 no Brasil), incita o porquê 

desta pesquisa no contexto atual de circulação de notícias. Escrito por George Orwell 

(pseudônimo de Eric Arthur Blair), a ficção publicada em 1949 narra uma história que se 

assemelha ao ambiente em que o objeto de estudo está inserido. 

 A narrativa é construída ao redor do personagem Winston Smith, funcionário do 

Ministério da Verdade, uma espécie de órgão regulamentador das informações 

governamentais. Dentre as funções, Smith é responsável por fazer alterações em documentos 

públicos, notícias e tudo o que envolve informações políticas, com o intuito de apagar dos 

registros históricos, obras literárias ou de qualquer informativo algo que possa denegrir a 

imagem do partido vigente, a fim de mantê-lo como unânime e sempre justo perante a história 

e a população. O fictício jornal The Times é o principal alvo de suas ações, visto que é nele 

que notícias retroativas com correções falsas servem como principal propaganda do regime. 

Esta função de produzir notícias forjadas e mentirosas é um dos fatos que levam Smith a 

repensar sua existência e rebelar-se contra o sistema. 

 Para controlar a população e monitorar suas ações, o governo retratado em 1984 se 

utiliza da Teletela, uma espécie de dispositivo onde o cidadão pode ver e ser visto - o que hoje 

podemos compreender metaforicamente como a tela de um computador conectado à internet. 

A crítica política presente no livro tornou-se popular e deu origem ao termo “Orwelliano” (em 

referência ao autor do livro), “adjetivo usado para descrever uma sociedade marcada pela 

opressão”. Entre a tênue linha que divide a ficção da realidade, podemos considerar nessa 

analogia que Julian Assange, fundador da Wikileaks, é um reflexo do personagem Winston 

Smith em um contexto sócio-político diferente, mas mantendo as características de 

revolucionário contra o sistema vigente de ditadura da informação. 

 Para além, o jornalismo é retratado como o principal elo comunicacional do governo 

com o povo, ou seja, o que nele é noticiado é considerado pela grande maioria como verdade 

absoluta. Como os jornais ainda são as partes mais palpáveis da história é através das páginas 

de hoje que o amanhã será revisto. Assim, a frase de Orwell se aplica ao que o jornalismo é ou 

deveria ser: uma fonte livre, apartidária e imparcial de notícias, fornecendo o acesso livre à 

informação para seus leitores.  

 Partindo para a realidade, vivemos a era pós-revolução industrial em que os homens 
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deixaram de controlar as máquinas para serem escravos do conteúdo que elas abrigam. Nosso 

cérebro, ainda o mesmo utilizado pelos nossos ancestrais que tentavam dominar o fogo, é 

incapaz de acumular toda a informação com a qual somos bombardeados diariamente: resta-

nos recorrer aos discos rígidos, armazenagem em nuvem, compartilhamento via internet e 

todas estas pequenas peças do computador ou sistemas básicos de gerenciamento de conteúdo 

online, capazes de armazenar mais dados do que a união de todas as enciclopédias já feitas. 

 O fato de termos toda a memória histórica da civilização ligada direta ou 

indiretamente com a internet estabeleceu um complexo paralelo: de um lado, a popularização 

da informação, promovendo a emancipação do conhecimento, visto que pessoas de diferentes 

continentes têm acesso às mesmas fontes. Porém, esta mesma ferramenta é responsável pela 

ruptura definitiva da propriedade intelectual, anonimato e privacidade. Basta estar conectado à 

internet para ser diariamente monitorado. 

 Assim, o maior desafio, tanto para civis quanto para o governo, é tentar manter em 

sigilo informações confidenciais, nem que para isto seja necessário apagar registros históricos. 

Neste contexto, onde o conhecimento assusta mais do que grandes exércitos, a internet 

tornou-se um verdadeiro campo de batalha, e quem a controla, tem o registro da humanidade 

em mãos.  

 A qualquer instante uma pessoa do outro lado do mundo poderá ter acesso às 

informações pessoais de cada um que navega na rede mundial de computadores, desde sites 

acessados, localização geográfica, respostas em formulários online, senhas e dados de e-

banking. Grande parte dessas informações vai parar em bancos de dados. Não há como prever 

quem terá acesso a todo este conteúdo, e é disto que trata esta pesquisa. A busca incessante 

pela liberdade de informação, em especial a transparência política, é tema recorrente em 

discussões na web e mobiliza a cada dia um número maior de pessoas com o mesmo ideal 

libertário, mas ainda não sabemos quais serão as suas consequências. 

 Se a preocupação é plausível num contexto individual de segurança, a proporção que 

isto toma quando se trata de dados governamentais é ainda maior. A Wikileaks se propõe a 

divulgar e manter em seu Banco de Dados fotos, documentos, vídeos, e-mails e diversas 

informações sobre governos e empresas que julgue de interesse público, servindo de fonte 

principalmente para grandes jornais que tratam de assuntos mundiais.  

 Lançada em dezembro 2006, a Wikileaks é uma organização sem fins lucrativos que 

surgiu como uma proposta inovadora de Banco de Dados com informações sensíveis 

politicamente. Antes de completar seu primeiro ano a Organização já havia divulgado mais de 

um milhão de documentos. 
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É nesta perspectiva que neste trabalho, refletimos sobre como as tecnologias e os 

processos utilizados pela Wikileaks para a apuração, produção e difusão de informações vem 

provocando transformações no modo de fazer jornalismo, ou, de maneira mais efetiva, 

fazendo emergir um novo jornalismo investigativo ligado à internet. 

 Analisamos o contexto do hackitivismo e a sua metodologia, principalmente no que 

tange ao seu modo de operar em busca do acesso livre à informação. Para tanto, salientamos 

que foi necessário compreender a relação inerente entre os jornalistas e os profissionais da 

área de Tecnologia da Informação (TI) na construção colaborativa da notícia e o papel da 

Wikileaks no cenário de divulgação de dados. 

 Sabemos que o desafio metodológico deste trabalho está em lidar com a natureza 

mutável do objeto de estudo. Ele está em constante produção e transformação, o que torna 

volátil a abordagem de suas consequências. Como tudo que envolve tecnologia, durante os 

poucos meses dedicados a esta pesquisa, vimos diversos pontos abordados no trabalho 

mudarem. Assim, mantê-lo atualizado de acordo com cada nova notícia representaria um 

esforço maior do que aquilo a que ele realmente se propõe: refletir. Esta inconstância também 

resulta na narrativa não linear dos fatos, ou seja, esta análise não segue uma ordem 

cronológica de acontecimentos, mas sim interliga os conteúdos através dos seus atores sociais.  

  Por ter um caráter político marcante que não envolve fronteiras territoriais, a cada 

nova ação a Wikileaks acaba por transformar o contexto onde está inserido, de forma global. 

É por isso que o Direito Internacional, aliado ao conjunto de práticas que permeiam a Ética 

Jornalística, tornam-se o fio condutor desta reflexão, que visa contribuir para o avanço do 

conhecimento da área.  

 Cabe salientar ainda, para além da reflexão no campo jornalístico, que este estudo é 

consequência de motivações pessoais da pesquisadora. Em 2009, no início da faculdade, fui 

inserida no mundo do Software Livre e, consequentemente, minha relação com a tecnologia 

ficou mais estreita. Mantive paralelamente ao curso de jornalismo o ativismo pelo lado Open 

Source do conhecimento. 

 Participando e palestrando em eventos de Software Livre, pude me aproximar de 

profissionais de uma área diferente da minha, mas com um interesse em comum: 

programadores com o mesmo ímpeto de libertar a informação. Porém, o conhecimento 

técnico que eles possuíam para conseguir essa informação, por vezes faltava na hora de 

comunicar para a massa o resultado obtido. Foi aí que notei a necessidade de uma relação 

íntima entre profissionais da TI (detentores da informação) e jornalistas (responsáveis pela 

divulgação da mesma).  
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 E embora o hackitivismo exista desde os primórdios da internet, foi em 2010 que eu 

pude ter um contato mais próximo com indivíduos deste nicho de ciberativismo. Ao começar 

a participar de fóruns na internet e através de redes sociais como o Orkut e o Facebook 

conheci um lado obscuro da internet que não é acessível a grande maioria dos usuários da 

rede mundial de computadores: a Deep Web. 

 Ainda que a maior parte dos “navegantes” deste lado faça uso do anonimato para a 

prática de crimes, uma pequena parcela de indivíduos utiliza este espaço para discussões 

políticas e religiosas, sem o temor de sofrer retaliação dos governos, distribuindo documentos, 

fotos e vídeos confidenciais. Além disso, existem grupos decididos a identificar e caçar 

pedófilos, traficantes, assassinos e outros criminosos. Foi fazendo parte de tais práticas e 

inserida neste contexto que conheci diversos movimentos hacktivistas. 

 Durante anos acompanhei as diferentes imagens criadas pela mídia de massa e as reais 

ações destes ativistas, que há pouco tempo estampavam as capas de jornais como criminosos 

e, hoje, são citados como fontes confiáveis. Ainda que hoje alguns jornais apoiem a 

movimentação hacktivista e façam uso destes como fontes, em 2010 a realidade era diferente, 

e ver a Wikileaks ganhar as manchetes mundiais foi excitante e motivador. Neste período, 

ainda no início do curso de jornalismo, percebi o que realmente tinha me levado até ele: o 

desejo de ser porta-voz de uma informação livre. 

 Em março de 1989, o físico e cientista da computação Tim Berners-Lee fez a primeira 

proposta do que hoje conhecemos como World Wide Web (WWW). Em dezembro do mesmo 

ano, eu nasci. A Tecnologia da Informação e o jornalismo despertaram o meu interesse desde 

muito cedo e o computador, embora não estivesse presente na minha rotina durante a infância, 

me acompanhou durante toda a formação. Assim, estudar e analisar o hacktivismo no âmbito 

do jornalismo foi a maneira que encontrei de unir estas duas áreas em um só projeto, que 

nasceu do impulso interno e a inerente curiosidade jornalística de explorar e conhecer aquilo 

que me cerca e é pouco conhecido. 

 O cunho ensaístico dessa monografia se reflete ao longo de seu desenvolvimento: ela 

não visa responder de forma precisa um problema de pesquisa, mas sim servir de subsídio 

teórico para a reflexão do leitor sobre as transformações da prática jornalística na atualidade, 

bem como a importância da reflexão antes da teorização do campo.  

 Em suma, o conteúdo presente aqui é resultado de um conhecimento coletivo. Baseado 

nos princípios de Crowdsourcing (forma utilizada para referir-se ao modo de construção de 

produtos, sejam conteúdos intelectuais ou tecnológicos, utilizando o conhecimento coletivo e 

voluntário espalhado na internet), grande parte das informações são oriundas de fóruns de 
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debate ou relatos pessoais que transpassaram o conhecimento e vivência pessoal da 

pesquisadora para resultar no que aqui se apresenta.  

  Para além, certas informações são partes de relatos orais em palestras que 

obedecem a preceitos da GNU General Public License (que será abordada no primeiro 

capítulo deste estudo) no evento Fórum Internacional de Software Livre, que ocorre todo ano 

em Porto Alegre e reúne profissionais, ativistas e entusiastas da cultura Software Livre e Open 

Source. Dentre estes palestrantes estão Peter Sunde (sueco co-fundador do site The Pirate 

Bay), Richard Matthew Stallman (estadunidense fundador do movimento Software Livre, do 

projeto GNU e da Free Software Foundation) e Jon "Maddog" Hall (estadunidense Diretor 

Executivo da Linux International). 

 Por questões de segurança e direito ao sigilo da pesquisadora, é importante ressaltar 

que toda a pesquisa realizada na internet que deu origem a este trabalho final foi feita através 

do Tor, com o intuito de minimizar os riscos que envolvem a busca por pessoas e assuntos 

vinculados ao objeto de estudo. Tor é a sigla para The Onion Router, um pacote de 

ferramentas de rede que possibilitam uma navegação mais segura e anônima, pois máscara o 

IP do usuário e impede o rastreamento do seu local de acesso.  

 Cabe salientar, por fim, ainda que esteja intimamente ligado à rotina da produção 

jornalística na atualidade, são poucos os estudos referentes às consequências do hacktivismo 

no campo comunicacional. Como dito por Cotta (2007, p. 46), por se tratar de uma ferramenta 

utilizada pela sociedade no mundo todo, a internet necessita de uma análise mais profunda, 

por isso a implicação dos seus agentes sociais deve ser compreendida. Romper conceitos 

estáticos e refletir acerca do jornalismo emergente é o que visa este trabalho. 
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2 HACKER E O PRINCÍPIO DO ACESSO LIVRE À INFORMAÇÃO 

 

 Desde o princípio, o campo computacional evoluiu através da ilegalidade. Grande 

parte da tecnologia volátil aplicada na história do computador surgiu de cabeças jovens em 

quartos de universidades, nem sempre por traz de alguma organização ou país. 

 Os primeiros computadores, conhecidos como mainframe, eram grandes estruturas que 

ocupavam um cômodo inteiro, cujo manuseio era restrito a poucas pessoas especializadas. 

Sem um sistema operacional (SO) 
1
 padrão, cada máquina possuía o seu próprio sistema, 

sendo controladas através de chaves, botões e fios.  

 Com o surgimento dos primeiros computadores pessoais (PC) na década de 70, houve 

a necessidade de criar uma mesma linguagem para que houvesse comunicação entre as 

máquinas. O primeiro modelo vendido em larga escala nos Estados Unidos da América foi o 

Altair 8800. Dentre os primeiros usuários de PCs estavam o universitário de Harvard Bill 

Gates e o programador Paul Allen. Copiando parte do sistema operacional MS DOS 

(posteriormente comprado por eles) já existente, criaram o Sistema Operacional Windows, 

fruto da empresa Microsoft Corporation. 

  Como já dito por Gillmor (2005) ainda que o computador pessoal tenha conferido 

poder ao indivíduo, ainda havia limites bem definidos, sendo um deles o próprio código do 

software. “Os programas eram como caixas negras. Podíamos ver o que faziam, mas não 

sabíamos como funcionavam”. (Id. 2005, p. 34). 

 Através das discussões em fóruns na internet, o programador finlandês Linus Torvald 

encontrou outros estudantes de tecnologia da informação e campos correlacionados com o 

interesse em comum de “libertar” este código. 

 Alguns anos antes, em 1983, Richard Matthew Stallman anunciou o Projeto GNU. 

Contrário às ideias vigentes nas empresas de tecnologia daquela época, Stallman acreditava 

que os usuários de determinado software deveriam, por direito, ter acesso ao código seja para 

distribuí-lo, modificá-lo ou conhecê-lo. 

 Para levar adiante seus princípios, Stallman parou seu trabalho em Inteligência 

Artificial (IA) no Massachusetts Institute of Technology (MIT) e, junto a outros 

programadores, passou a difundir e escrever em código aberto uma distribuição de sistema 

operacional livre. Em 1985, Stallman publicou o Manifesto GNU, onde estabelecia suas 

                         
1
 Em linhas gerais, Sistema Operacional é o que faz a ligação entre hardware e software, surgindo assim a 

interface de trabalho do usuário. Ele é o responsável por executar programas, controlar os recursos (como 

memória, drivers e etc) e agilizando os processos. 
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principais motivações e metodologia do projeto: 

Eu acredito que a regra de ouro exige que, se eu gosto de um programa, eu 

devo compartilhá-lo com outras pessoas que gostam dele. Vendedores de 

Software querem dividir os usuários e conquistá-los, fazendo com que cada 

usuário concorde em não compartilhar com os outros. Eu me recuso a 

quebrar a solidariedade com os outros usuários deste modo. Eu não posso, 

com a consciência limpa, assinar um termo de compromisso de não 

divulgação de informações ou um contrato de licença de software. Por anos 

eu trabalhei no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT para resistir a 

estas tendências e outras inanimosidades, mas eventualmente elas foram 

longe demais: eu não podia permanecer em uma instituição onde tais coisas 

eram feitas a mim contra a minha vontade. Portanto, de modo que eu possa 

continuar a usar computadores sem desonra, eu decidi juntar uma quantidade 

de software suficiente para que eu possa continuar sem nenhum software que 

não seja livre. Eu me demiti do Laboratório de IA para impedir que o MIT 

tenha qualquer desculpa legal para me impedir de fornecer o GNU 

livremente. 
2
 (STALLMAN, 1985) 

 

 No mesmo ano, Stallman fundou a Free Software Foundation (FSF), que visa reunir e 

dar suporte aos programadores, ativistas de Software Livre e demais envolvidos nesta causa. 

Através da FSF nasceu a GNU General Public License (Licença Pública Geral GNU), 

também conhecida como GPL, a licença de mais popular entre os projetos que envolvem 

software livre, sendo que boa parte dos servidores e softwares utilizados para hospedar e 

administrar páginas de internet estão cobertos por esta licença, incluindo a Wikipédia. 

 A GPL é fundamentada em quatro liberdades: a) a liberdade de executar o programa 

para qualquer propósito; b) a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para 

as suas necessidades (sendo que o acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta 

liberdade); c) a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu 

próximo e, d) a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de 

modo que toda a comunidade se beneficie deles. 

 Aliando os softwares livres do GNU ao Kernel
3
 Linux de Linus Torvald surgiu o 

GNU/Linux, um sistema operacional livre e com um código aberto, que poderia ser 

modificado de acordo com as necessidades de cada usuário. “O resultado dessa iniciativa foi o 

desenvolvimento de um robusto sistema operacional Linux, constantemente aperfeiçoado pelo 

                         
2
 Tradução livre do site www.gnu.org, realizada por esta pesquisadora.  

I consider that the Golden Rule requires that if I like a program I must share it with other people who like it. 

Software sellers want to divide the users and conquer them, making each user agree not to share with others. 

I refuse to break solidarity with other users in this way. I cannot in good conscience sign a nondisclosure 

agreement or a software license agreement. For years I worked within the Artificial Intelligence Lab to resist 

such tendencies and other inhospitalities, but eventually they had gone too far: I could not remain in an 

institution where such things are done for me against my will. So that I can continue to use computers 

without dishonor, I have decided to put together a sufficient body of free software so that I will be able to get 

along without any software that is not free. I have resigned from the AI Lab to deny MIT any legal excuse to 

prevent me from giving GNU away. 
3
 O Kernel é o núcleo do Sistema Operacional e parte fundamental para a interação dos diferentes 

componentes de hardware e software. 

http://www.gnu.org/
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trabalho de milhares de hackers e milhões de usuários” (CASTELLS 2003, p.17), que se 

mantém até hoje. 

 Com o surgimento do GNU/Linux, a navegação pela internet e difusão de informações 

através dela, que antes ocorria apenas com o monopólio da Microsoft, passou a ser realizada 

de forma livre, aumentando o fluxo de notícias e garantindo liberdade ao usuário, que passou 

então a criar seus próprios códigos de segurança para navegação, possibilitando que 

informações fossem distribuídas anonimamente. O ativismo libertário de Stallman, aliado à 

segurança de acesso ao kernel do computador, gerou simpatia entre aqueles que utilizavam a 

internet para discussões sócio-políticas e/ou tivessem intimidade com a tecnologia. 

 A desordem temática, a liberdade de um espaço sem governo e a descentralização do 

poder tornou a internet o campo propício para a configuração de uma nova estrutura 

organizacional de protesto: o hackitivismo. O grupo Cult of the Dead Cow (cDc) foi 

responsável por cunhar o termo. Conhecidos por hackear todas as distribuições Windows para 

mostrar as falhas do sistema e a falta de segurança para o usuário, o cDc foi precursor neste 

ativismo. Através de suas ações surgiu o termo hackitismo, para designar as ações hacks com 

ideologia política. 

 É importante que o termo “hacker” neste contexto seja visto em sua verdadeira 

essência. Hackers são indivíduos com conhecimento avançado em determinada área e fazem 

uso disto criando e/ou modificando hardwares e softwares com o intuito torná-los mais 

eficientes e seguros, mesmo que para tal seja necessário demonstrar abertamente as brechas 

de um sistema. Castells (2003) defende que os hackers não são o que a mídia diz serem. 

Diferente dos “crackers”, hackers não possuem o puro intuito de penetrar ilegalmente 

sistemas de segurança ou gerar o caos na internet, porém, ainda há grandes debates acerca da 

legalidade destas manifestações no que tange ao Estado.  

 

 2.1 HACKITIVISMO: O MOVIMENTO LIBERTÁRIO EM REDE 

 

 O hacktivismo caracteriza-se como um movimento sócio-político de manifestação na 

internet. Dentre os preceitos que regem esta manifestação, está a busca incessante por 

liberdade, direito à privacidade e acesso à informação em qualquer contexto cibernético. “A 

cultura hacker tornou-se uma cultura de criatividade intelectual fundada na liberdade, na 

cooperação, na reciprocidade e na informalidade” (CASTELLS, 2003, p.45).  

De modo geral, o hackitivismo reflete a mudança da rotina do ser humano com a 

inserção da tecnologia nas diferentes práticas sociais. O computador tornou-se para além de 
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um aparelho eletrônico, um meio de interação e vivência social, através da convergência entre 

seres humanos e máquinas. 

 Em virtude disso, o ativismo em rede demonstra a prática social de protesto político 

em uma plataforma democrática como a internet, onde todos podem se manifestar. A 

popularização do mesmo pode estar vinculada a sua principal vantagem: o anonimato. Assim, 

o indivíduo tem a chance de expressar seu descontentamento sem medo de sofrer represálias 

políticas. Essa vantagem fez com que o hackitivismo emergisse das ações online de manifesto 

que incluem ataques DoS e invasão de sistemas com o intuito de liberar bancos de dados que 

surgiram neste contexto. 

 DoS é a sigla para Denial of Service (ataque de negação de serviço), um ataque a 

determinado sistema com o intuito de deixá-lo indisponível. Geralmente é feito contra 

servidores web, quando um grande número de computadores acessa a mesma página, fazendo 

com que o sistema fique sobrecarregado e pare. É o que se convencionou chamar de “derrubar 

um site”. Por vezes, o acesso simultâneo de inúmeras máquinas não é feito de forma 

intencional, sendo comum o uso de computadores “escravos”, que foram vítimas de algum 

vírus e assim obedecem aos comandos do computador mestre, este tipo é chamado de 

Distributed Denial of Service (DDoS). 

 Historicamente, toda ação realizada em grupo através da internet faz parte de um 

capítulo recente da história ativista, que surgiu junto com as ferramentas de conversação 

online. Os fóruns e listas de discussão anônimas - antes restritas somente a quem fosse 

convidado para uma delas ou tivesse acesso a Deep Web -, começaram a se popularizar nos 

sites que são indexados pelos mecanismos de busca que podemos nos referir como Surface 

Web após a virada do milênio. Através dela inúmeros personagens sociais relacionados à 

internet começaram a surgir. 

 Dentre estes espaços surgiu o 4Chan. Criado em 2003 com o intuito de difundir 

animes, o site é o mais conhecido Imageboard, ou seja, um fórum de discussão com o intuito 

de compartilhar imagens com pequenos textos. O 4Chan tornou-se conhecido por ser o local 

de origem de diversos memes e por, ao longo do tempo, abordar as mais diversas temáticas.  

Separado em diversas linhas temáticas, é possível encontrar no 4Chan pessoas com 

diferentes intenções de uso para o espaço, indo desde discussões políticas até 

compartilhamento de conteúdo adulto, tudo sobre a égide do (opcional) anonimato. Dentre os 

diferentes tópicos, destaca-se o chamado /b/. Sem um direcionamento claro, as postagens 

abordam inúmeros assuntos com pouca relação e nenhuma organização.  

 Neste espaço de democracia caótica, jovens de diferentes países e classes sociais 
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descontentes com o sistema político, educacional e/ou social uniram-se pelo mesmo 

propósito: discutir acerca da sociedade e o que a norteia, procurando formas de contribuir com 

a mesma sem necessariamente sair de seu espaço, o computador. 

 Surgiu então o Anonymous
4
, um coletivo descentralizado que se propagou para além 

dos limites da internet como uma ideia e tornou-se a maior expressão no contexto 

ciberativista. Suas ações, por vezes antiéticas (como atacar sites e invadir sistemas de 

segurança de contas de e-mail), são defendidas em prol da liberdade e da sociedade.  

 O próprio nome faz referência ao principal objetivo: o Anonymous não é um grupo. É 

um conceito de coletividade ideológica, referindo-se ao todo e sem uma representação 

individual. Por isso a referência clara ao anonimato. A definição comum encontrada nos 

vídeos publicados no Youtube é a propagação da frase “We are Anonymous, We are a 

Legion”
5
. A comum identificação entre aqueles que compartilham desta ideia é representada 

através de dois signos próprios: a bandeira, onde um homem de terno e sem rosto representa a 

falta de um líder ou então que qualquer um pode ser o mesmo e a máscara de Guy Fawkes. 

 Guy Fawkes foi um soldado católico inglês que teve participação no episódio histórico 

conhecido como "Conspiração da Pólvora", que visava explodir o Parlamento do Reino Unido 

durante uma sessão, em 1605, com o objetivo de assassinar o então Rei Jaime VI da Escócia e 

I de Inglaterra, que era protestante. 

 A conspiração foi descoberta e Guy Fawkes foi morto enforcado. Sua imagem foi 

ligada a ações revolucionárias e anárquicas devido ao sucesso de V for Vendetta (V de 

Vingança no Brasil), uma série de história em quadrinhos (HQ) de Alan Moore e David 

Lloyd. Publicada de 1982 a 1989, a HQ foi escrita quando a Inglaterra estava sob o comando 

da primeira-ministra Margaret Thatcher, com o regime de sistema Capitalista Neoliberal. Em 

2005 V for Vendetta ganhou as telas do cinema com a direção de James McTeigue e se tornou 

popular entre aqueles que buscam a liberdade do sistema governamental.  

 A história de V for Vendetta se passa num futuro imaginário, onde um partido 

totalitário governa o país e detém todo o poder sobre a população, desde o controle da mídia 

até os horários e locais por onde as pessoas podem circular, numa política que se assemelha 

ao sistema descrito por George Orwell em 1984. 

 O rosto do personagem principal (chamado “V”) não é conhecido em nenhum 

momento, sendo sua identidade apenas uma máscara representativa de Guy Fawkes. Com 

uma postura anarquista, V busca a descentralização do poder e a queda do Estado. O conflito 

                         
4
 A origem do nome vem da forma como os usuários do 4Chan que não se identificam aparecem na lista. 

5
 “Nós somos Anônimos. Nós somos uma Legião”. 
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entre a realidade imposta pelo governo é apresentado quando V conhece Evey, uma garota 

órfã. Em sua casa, V apresenta a ela livros, músicas, alimentos e diversos elementos culturais 

que ela desconhecia por terem sido suprimidos pelo governo e escondidos de todo o resto da 

população. 

 Assim como o personagem histórico que serviu de inspiração, V planeja explodir o 

Parlamento. Nas tramas traças pelo personagem é que a relação entre o conceito de ideia do 

Anonymous e a história de V for Vendetta fica clara. V distribui inúmeras máscaras de Guy 

Fawkes para a população, que se torna uma massa hegemônica sem rosto, credo, gênero ou 

cor, marchando com o mesmo objetivo de derrubar o sistema. A união da população torna 

impotente o governo e a ação militar, e assim o povo (através dos planos de V, que atingido 

por um tiro não vê o êxito de sua ação, mas tem o seu corpo deixado por Evey dentro do trem 

que atinge o Parlamento causando a explosão) vence o sistema. No final da trama, quando é 

perguntado a Evey qual a real identidade de V, a resposta serve como uma definição do 

porquê Anonymous se auto-declara uma legião: “Ele era eu, era você, era todos nós.”
6
 

 Foi em 2010 que a relação entre Anonymous e Wikileaks estreitou-se. Quando a 

Wikileaks deu início à divulgação de telegramas diplomáticos dos Estados Unidos (caso que 

ficou conhecido como Cablegate, que será abordado no quinto capítulo desta pesquisa), 

inúmeras tentativas do governo dos Estados Unidos da América de pressioná-la a parar a ação 

começaram a surgir, de ações judiciais até derrubadas do site. Porém, o maior apoio do 

Anonymous à causa viria através da ação contra as empresas privadas. 

 A ação coordenada via internet mobilizou simpatizantes ao redor do mundo na 

Operation Avenge Assange (Operação Vingue Assange). Os sites do PayPal, MasterCard, Visa 

e PostFinance, que haviam bloqueado a transferência de doações para as contas da Wikileaks, 

e a Amazon, que se recusava a manter a hospedagem do site, foram alvos de ataque DDoS por 

parte dos hackitivistas. 

 A notoriedade mundial de uma causa própria do Anonymous ocorreu no início de 

2012, quando começou a tramitar no Congresso dos Estados Unidos duas propostas que 

realizariam modificações significativas no conteúdo atual da internet. Os projetos, Stop 

Online Piracy Act (SOPA) e Protect IP Act (PIPA), teriam por objetivo combater a pirataria no 

âmbito virtual, ou seja, daria ao governo dos Estados Unidos o poder de tirar qualquer site do 

ar por infração de direito autoral. 

 Em 18 de janeiro, diversos sites ao redor do mundo protestaram juntos contra os 

                         
6
  “He was you and me. He was all of us.” 
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projetos. Entre eles o Google, com uma petição que teve 4,5 milhões de assinaturas e a 

Wikipédia, que em sinal de autocensura deixou o site inativo. Estes protestos fizeram com que 

os projetos perdessem grande parte do apoio no Congresso norte-americano e estavam prestes 

a serem arquivados. O episódio ficou marcado com uma das ações ciberativistas de maior 

alcance, visto que até sites comerciais e que não possuem contexto político se aliaram à causa. 

 Com a discussão acerca da pirataria em voga, em 19 de janeiro, com base em leis já 

existentes antipirataria, o Megaupload, um dos maiores sites de compartilhamentos de 

arquivos do mundo foi tirado do ar e os responsáveis presos por formação de quadrilha, 

facilitar a pirataria e lavagem de dinheiro. 

 Em sinal de retaliação pela “derrubada” do site Megaupload, manifestantes 

ciberativistas do movimento Anonymous derrubam o site do Departamento Federal de 

Investigações norte americano (FBI), da gravadora Universal Music Group (UMG), o grupo 

Vivendi, dos estúdios da NBC Universal e do Broadcast Music, Inc (BMI). Estas ações 

tornaram o Anonymous conhecido pelo mundo, gerando diferentes abordagens e discussões 

sobre este mesmo fenômeno. 

 Embora o Anonymous seja a manifestação de maior alcance e visibilidade midiática 

no que tange ao hackitivismo, o protesto político feito por hackers nasceu dentro do cDc, 

acusado inúmeras vezes de cometer atos ilegais, que ferem os princípios de licença 

proprietária, neste caso, da empresa Microsoft. O que suscita o pensamento de que as ações 

autoritárias de combate ao hackitivismo por parte dos responsáveis pela segurança em 

diferentes países podem estar enraizadas na própria origem do termo: o cDc.   

 A contribuição de ações hacktivistas para o jornalismo nasceu justamente do elo entre 

a busca pela informação e a necessidade de difundir estes dados. Além de promover a 

democratização de expressões políticas, ações hacking proporcionaram uma mudança 

estrutural da mídia, visto que blogs, páginas em redes sociais e outros subprodutos do 

jornalismo digital possuem acesso aos mesmos documentos que os veículos tradicionais de 

notícia. 
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3 A WIKILEAKS 

 

 Nesta crescente busca pela liberdade de informação através da associação dos campos 

tecnológicos e midiáticos, a Wikileaks surgiu como uma instância da cultura hackitivista. A 

aceitação à causa por parte dos “nativos” 
7
 se deu através do apoio ao hacker Mendax. 

 Aos dezesseis anos, Mendax tornou-se conhecido entre os usuários de fóruns pela 

criação do grupo International Subversives, responsáveis por invadir sistemas de 

computadores de empresas e universidades. Preso em 1991 pela Polícia Federal Australiana, 

Mendax foi liberado e absolvido (sob fiança) de 24 acusações de hacking. Mais de 20 anos 

depois, Mendax surgiria novamente defendendo a liberdade de informação, porém, desta vez 

usando o seu verdadeiro nome: Julian Assange, criador e editor-chefe da Wikileaks. 

 No princípio, o projeto visava que os próprios internautas escrevessem artigos críticos 

com base nas informações dispostas pelos programadores no site. Porém, a densidade das 

informações não atraiu o grande público. Para dar acesso ao conteúdo da Wikileaks de forma 

didática e rápida para todos, foi necessário que jornalistas se aliassem à causa. Atualmente, a 

equipe é composta por jornalistas, programadores de software, matemáticos, advogados e 

engenheiros de rede. 

 Segundo o Site Oficial, a Wikileaks é uma organização de mídia sem fins lucrativos 

administrada pelo The Sunshine Press. Surgida na Suécia, a Wikileaks tem por objetivo gerar 

uma imprensa livre, promovendo a liberdade de informação tratando-a como um bem público 

que deve estar disponível a todos, ou seja, “um recurso que pode ser usufruído por qualquer 

pessoa, não importando se ela tenha ou não colaborado para sua produção” (PRIMO, 2007, 

p.212). 

 Desde a sua fundação em 2006 até outubro de 2013, a Wikileaks já publicou mais 

conteúdo que toda a Wikipédia, sendo que o total de seus documentos confidenciais de várias 

nações ultrapassa o volume de notícias governamentais publicadas pelos jornais em toda a 

história. Na edição de 2010 da Oslo Freedom Forum, Assange falou sobre a consequência 

disso. Para ele, a Wikileaks tornou-se um editor em última instância, visto que é através dela 

que a mídia de pauta no que diz respeito aos documentos confidenciais governamentais. 

 Assim, um dos eixos que move a prática da Wikileaks é a intenção de construir um 

registro histórico de como a civilização funciona na prática, sem amarras políticas e 

econômicas ou censuras históricas como os jornais. Além de Assange, outros dois jornalistas 

                         
7  Denominação para os primeiros usuários da internet e que possuem conhecimentos avançados sobre o 

software. É utilizada entre pares. 
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aparecem ligados publicamente à Wikileaks: Sarah Harrison e Kristinn Hrafnsson, 

considerados peças fundamentais na articulação da Organização.  

 Sarah Harrison é uma jornalista britânica e trabalha diretamente pela defesa legal da 

Wikileaks, visto que se tornou especialista em extradição, imigração, asilo político e outros 

temas recorrentes do Direito Internacional. Harrison começou a trabalhar com Assange em 

2010, durante o vazamento de documentos referentes à guerra no Afeganistão. Além de ser 

uma das poucas editoras conhecidas, Harisson é responsável pelas seções das publicações que 

envolvem assuntos referentes à violação de direitos humanos e segurança global. 

 Kristinn Hrafnsson é um jornalista investigativo islandês, nomeado jornalista do ano 

da Islândia em 2004, 2007 e 2010. Ficou conhecido em seu país através do seu programa de 

televisão Compasso, que em 2009 foi retirado do ar quando investigava a relação entre a 

Islândia Kaupthing Bank e Robert Tchenguiz, assim como toda a sua equipe foi demitida. 

Desde 2010 colabora com a Wikileaks e aparece constantemente como porta-voz da 

Organização. 

 A Wikileaks ganhou visão mundial em 2010, após o vídeo “Collateral Murder”. 

Originalmente o vídeo de 38 minutos foi compilado para 17 minutos e adicionado legendas, 

para facilitar o acesso ao conteúdo. Lançado em abril daquele ano, o compilado de imagens 

mostra o exército americano atirando em 12 pessoas, todas civis, no Afeganistão. O ataque, 

realizado de um Apache
8
 atingiu um veículo que levava duas crianças para a escola. Nessa 

mesma ocasião, dois jornalistas da agência Reuters foram mortos, sob a alegação de que suas 

câmeras fotográficas foram confundidas com armas de grande porte. Os doze cidadãos mortos 

não tinham qualquer ligação com o exército afegão ou qualquer inimigo público norte-

americano. 

 O vídeo chegou até a Wikileaks através do então soldado Bradley Edward Manning, 

analista de inteligência do Exército dos EUA nas missões no Iraque e no Afeganistão. Em 

seus comunicados direcionados aos hackers e apoiadores de sua causa, Manning assumiu a 

tentativa de entregar o material para a mídia tradicional. Com a recusa do New York Times e 

do Washington Post de ouvi-lo, Manning recorreu a Assange. Juntos eles divulgaram o 

material que alterou definitivamente a história de guerra norte-americana. 

 Mannig foi entregue as autoridades federais por outro hacker, Adrian Lamo. Lamo é 

conhecido entre a comunidade hacker por conseguir penetrar sistemas de segurança 

considerados complexos, como o da Microsoft, Yahoo! e outras empresas. Mas foi somente 

                         
8
  Modelo de helicóptero utilizado pelo Exército dos Estados Unidos. Atualmente o AH-64 Apache da Boeing 

IDS é o melhor helicóptero de ataque do mundo, sendo utilizado também pela Força Aérea Israelita. 
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após invadir o banco de dados do jornal New York Times e acrescentar seu nome entre a lista 

de fontes confiáveis do jornal que um mandato de prisão foi expedido em seu nome. Em 2004 

ele foi sentenciado a seis meses de prisão domiciliar, mais dois anos de liberdade condicional 

e uma multa de 65 mil dólares.  

 Manning e Lamo mantinham conversas frequentes criptografas. Em um destes logs
9
  

Manning comentou sobre a sua responsabilidade no vazamento do vídeo “Collateral Murder”. 

Lamo utilizou estas confidencias de Manning e entregou todos os históricos de conversas às 

autoridades federais. Este ato configurou uma ruptura entre hackers e Lamo, que passou a ser 

tratado com desprezo pela comunidade hacker, sendo citado na Convenção Hackers on Planet 

Earth de 2010 como “dedo-duro”. 

 Embora o caso estivesse sendo abordado em inúmeros jornais pelo mundo, a revista 

norte-americana Wired foi a que teve uma cobertura mais efetiva do caso e foi um fator 

determinante a sucessão de fatos. Desde o princípio, em 1993, a revista primou em seu 

conteúdo por uma análise sociológica e política da influência tecnológica, sendo assim, é 

considerada por hackers um veículo de imprensa com ímpeto libertário. A conversa entre os 

dois hackers teve início em 21 de maio, quando Manning leu uma notícia publicada na revista 

sobre Lamo. Não durou muitos dias para que este entregasse Manning. 

 A Wired foi o primeiro veículo a ter acesso aos logs. Ela publicou em primeira 

instância somente 25% do conteúdo correspondente ao total, abstraindo partes que pudessem 

colocar de alguma forma a integridade física e moral de Manning em risco. Decisão esta que, 

segundo a publicação, foi tomada após as considerações que envolviam o interesse público e 

valor da notícia de um lado e a preservação da fonte de outro, levando em consideração as 

diretrizes éticas da Society of Professional Journalists. Passados alguns dias, devido à pressão 

popular e à divulgação por parte de outros jornais destas mesmas conversas, aos poucos a 

Wired foi publicando os demais logs na íntegra. Em um deles, Lamo refere-se a si próprio 

como jornalista, o que concederia a Manning e ele o direito de sigilo de fonte: “Eu sou um 

jornalista e um ministro. Você pode escolher qualquer um, e tratar isso como uma confissão 

ou uma entrevista (que nunca será publicada) e desfrutar de um mínimo de proteção legal.” 

(LAMO, 2010)
10

 

 Em 26 de maio de 2010 Manning foi preso pelo exército em virtude de sua ligação 

com o vazamento do vídeo, o que mais tarde se transformaria em uma sucessão de divulgação 

                         
9 Arquivo de transcrições do histórico de uma conversa em mensagens instantâneas conversa. Publicado na 

íntegra no anexo 1. 
10

  I'm a journalist and a minister. You can pick either, and treat this as a confession or an interview (never to be 

published) & enjoy a modicum of legal protection. Vide anexo 1. Tradução livre da pesquisadora. 
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de informações pela Wikileaks ao longo de todo o ano. Até março de 2011, as acusações 

contra Manning somavam mais de 20 crimes, porém o seu julgamento militar teve início 

apenas em três de junho de 2013. Em 30 de julho, Manning é considerado culpado em 19 das 

acusações (cinco de furto, cinco acusações de espionagem, uma de fraude eletrônica e outras 

oito infrações ligadas ao regime militar) e em 21 de agosto sai o resultado da sentença: 35 

anos de prisão, além de uma despensa do serviço militar. O Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos tenta ainda provar que Assange teve parte no caso de Manning, seja a 

encorajando a entregar os documentos ou ajudando-a com conhecimentos próprios de 

criptografia. 

 Um dia após sua condenação, Bradley fez um pedido público através de programa de 

televisão da emissora NBC News, Manning gostaria de ser tratado como uma mulher, 

admitindo seu transtorno de identidade de gênero
11

, passando a assumir a identidade de 

Chelsea Elizabeth Manning. Além do “Collateral Murder”, peça fundamental para a 

popularização da Wikileaks e degradação da imagem pública do exército norte-americano, 

Manning forneceu mais de 600 mil documentos confidenciais norte-americanos à Wikileaks, 

entre vídeos, arquivos de guerra e mais de 250 mil cables. 

 Cables é o nome dado aos telegramas diplomáticos do Departamento de Estado dos 

EUA. São registros oficiais de uma reunião, conversa ou qualquer ato diplomático que são 

escritos detalhando os assuntos tratados e os acontecimentos. Estes documentos podem ser 

enviados do Departamento de Estado em Washington para consulados, missões diplomáticas e 

embaixadas, sendo que o fluxo contrário também faz parte. 

 A repercussão do vídeo trouxe a Assange o assédio da mídia, que passou a dar 

credibilidade a Wikileaks e transmitir os documentos da mesma em seus jornais. Como 

consequência do vazamento destes dados, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da 

América exigiu a devolução imediata das versões dos arquivos obtidos nos bancos de dados 

do Governo e Exército. Segundo eles, a divulgação destas informações representava um 

perigo para a humanidade e, posteriormente, alegaram que civis afegãos poderiam sofrer 

represálias por parte do Taliban em virtude de seus nomes constarem nos arquivos da 

Wikileaks. 

 Como previsto, a Wikileaks manteve seu posicionamento e banco de dados por 

considerar que o conteúdo poderia salvar mais vidas do que apenas a omissão dos fatos para 

                         
11

 Embora alguns países como Espanha, Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia aceitem membros transgêneros 

nas forças armadas, nos EUA a condição é classificada como "condição psicossexual" e, segundo o 

Departamento de Defesa, elas estão inaptas fisicamente para servir ao exército. 
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preservar alguns cidadãos afegãos. Porém, as acusações motivaram a equipe da Wikileaks a 

buscar jornalistas experientes para agregar ao grupo conhecimento deontológico jornalístico e 

assim preservar o nome de fontes e envolvidos. 

 O maior golpe contra a credibilidade da Wikileaks viria em ações judiciais contra 

Julian Assange. Acusado de estupro e violência contra duas mulheres, uma campanha de 

difamação surgiu contra o australiano. As queixas, retiradas posteriormente pelas duas 

supostas vítimas, abalaram a estrutura da Wikileaks, que começou a ter problemas internos de 

administração. 

 Preocupado com sua imagem, Assange tornou-se para os demais membros da 

Wikileaks um ser autoritário e pouco transparente, visto que mantinha sigilo sobre muito do 

que fazia e sabia. Isto afastou inúmeros membros, que se desligaram da organização e criaram 

o OpenLeaks, um serviço de distribuição de informações online de terceiros para a mídia, 

servindo apenas como fonte. Não há registros claros quanto ao número exato de membros da 

Wikileaks atualmente, mas além de Assange e outros jornalistas que aparecem com seu nome 

vínculo à organização há milhares de colaboradores anônimos pelo mundo. 

 Com a divulgação constante de documentos confidenciais, a Wikileaks, bem como seu 

banco de dados, começou a sofrer ataques diários e inúmeros governos procuravam de alguma 

forma legal retirar o conteúdo da internet. Para proteger os servidos da organização, o Partido 

Pirata da Suécia assumiu a hospedagem dos servidores, aonde mais tarde viria a se juntar 

também o Pirate Bay. 

 

 

3.1 WIKILEAKS E A DEONTOLOGIA JORNALÍSTICA NO MODO DE OPERAR 

 
 

 Lançado no final de 2007, o site da Wikileaks conta com um banco de informações 

confidenciais de governos, empresas, instituições religiosas e pessoas públicas. Até o 

momento, a Wikileaks liberou mais documentos confidenciais do que o resto da mídia em 

toda a sua história. Por isso, acredita-se que o Wikileaks tenha tornado público o mais extenso 

e confidencial arquivo militar e diplomático de todos os tempos, o que representa um desafio 

aos interesses políticos. 

"WikiLeaks tem proporcionado um novo modelo de jornalismo. Porque nós 

não somos motivados pelo lucro, trabalhamos cooperativamente com 

editorias e organizações de mídia em todo o mundo, ao invés de seguir o 

modelo tradicional de competir com outras mídias. Nós não acumulamos as 

nossa informação, nós deixamos os documentos originais disponíveis com as 

nossas notícias. Os leitores podem verificar a veracidade do que foi relatado 

por si. Como uma agência de notícias, o WikiLeaks relata histórias que 
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muitas vezes são apanhados por outros meios de comunicação. Nós 

encorajamos isso. Acreditamos que as mídias do mundo devem trabalhar 

juntas, tanto quanto possível para trazer histórias para um público amplo 

internacional "
12

. (WIKILEAKS, 2007) 

 

 Em pouco tempo, a Wikileaks ganhou visão mundial, apresentando uma mudança 

significativa nas relações políticas, bem como na segurança e privacidade de documentos 

governamentais que sentem a propagação de documentos confidenciais como uma ameaça. 

“A dimensão mundial das redes rompe com os limites impostos pelas distâncias físicas” 

(MACHADO 2003, p.33), fazendo com que as informações circulem em âmbito mundial sem 

distinguir as fronteiras. Assim, ainda que a censura seja vigente em algum país, os demais 

terão acesso e poderão propagar as informações em sigilo por meio de fóruns. 

 Esta preocupação de grupos religiosos e governos de Estado em manter em sigilo 

determinados documentos e reter informações importantes do público em geral, fomentou a 

curiosidade dos envolvidos, fazendo o Wikileaks crescer e se expandir para todos os 

continentes. Assim, hackers, crackers, jornalistas e programadores do mundo todo começaram 

a trabalhar em conjunto, dando origem ao que se convencionou chamar de “uma nova geração 

de rebeldes”, os guerrilheiros de TI. Com a visibilidade da organização, diversos grupos 

hackers demonstraram apoio, chegando até o German Chaos Computer Club, o mais 

conhecido grupo hacker do mundo, cuja ideologia é a busca incessante pelo livre acesso à 

informação. 

 Todas as ações e projetos são discutidos pelos membros anônimos da Wikileaks em 

uma lista restrita da internet, sendo que em público a organização é representada por um 

seleto grupo, sendo o mais conhecido Julian Assange. Esta pouca representatividade “visual” 

da organização representa um problema: ao procurar uma forma de entregar um documento 

para a organização, a fonte pode temer pelo sigilo, visto que nunca saberá ao certo com que 

está falando. 

 Por questões éticas e legais a Wikileaks não vai atrás de documentos, dados e fontes, 

pois isso infringiria o direito a privacidade de quem pudesse contribuir com a organização e 

suas ações poderiam ser consideradas espionagem no caso de invadir algum sistema. Por isso, 

todo o material publicado pela Wikileaks vem até ela através de informantes anônimos. Nisso 

                         
12

 WikiLeaks has provided a new model of journalism. Because we are not motivated by making a profit, we 

work cooperatively with other publishing and media organisations around the globe, instead of following the 

traditional model of competing with other media. We don’t hoard our information; we make the original 

documents available with our news stories. Readers can verify the truth of what we have reported themselves. 

Like a wire service, WikiLeaks reports stories that are often picked up by other media outlets. We encourage 

this. We believe the world’s media should work together as much as possible to bring stories to a broad 

international readership. Tradução livre da pesquisadora. www.wikileaks.org. Acessado em janeiro de 2013. 

http://www.wikileaks.org/
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consiste a relação mais expressiva entre hackers e a Organização. 

 Na prática, o trabalho da Wikileaks é o mesmo de um jornalista: publicar a informação 

que chega até ela com exclusividade, ou seja, o “furo de reportagem”. A diferença reside no 

volume com o qual a Wikileaks trabalha e o que um veículo de imprensa convencional lida na 

rotina de redação. Diferente do que por vezes é compreendido, a Organização não realiza 

espionagem ou ataques aos sistemas de dados alheios, apenas recebe informações e 

documentos de quem os tenha, estabelecendo a relação entre jornalista e fonte, assim como 

todo veículo de imprensa, com o adendo de que toda operação através da Wikileaks é 

acompanhada também por advogados para garantir todos os direitos do jornalista e da fonte 

envolvidos. 

 Qualquer documento é aceito pela organização, desde que atenda os valores-notícia da 

mesma, ou seja, possuir relevância política e ética. Em seu site, a Wikileaks apresenta 

diversas formas que possibilitam o envio de arquivos por algum usuário, de forma física 

(como caixa postal) ou online (por exemplo, através de e-mail) e classifica de acordo com a 

periculosidade dos documentos envolvidos na operação.  

 A opção indicada pelo site como sendo a mais segura é através de um sistema próprio 

disponibilizado no site, em que o usuário pode fazer o upload de arquivos em qualquer 

formato (há um adendo para que documentos escritos, usando o software Microsoft Word que 

dá origem a um documento em formato “.doc” que mantém o registro de nome e computador 

de origem, seja alterado para “.pdf”, sendo que não é mantido nenhum histórico de 

localização de onde foi enviado, navegador utilizado, IP ou qualquer outra informação do 

usuário.  

 Outras alternativas de segurança sugeridas pelo site incluem o uso de um computador 

público para o envio do material, alertando para a necessidade de não utilizar nesta mesma 

máquina qualquer outro serviço de internet que possa levar até o remetente como acessar uma 

conta de e-mail ou transferir algum arquivo de dispositivo móvel, como um celular, para o 

computador. Isto porque mesmo que o arquivo e o histórico de navegação sejam 

posteriormente deletados, ainda é possível acessar estas informações através de técnicas de 

recuperação de dados apagados. 

 Caso haja a suspeita de que a conexão com a internet esteja sendo monitorada (como é 

o caso de pessoas investigadas judicialmente, políticos, servidores do governo ou pessoas que 

no geral despertam o interesse público), a Wikileaks oferece o envio através do Tor. Desta 

forma o software garante uma conexão com sistema de segurança próximo ao usado em 

ambiente militar, porém, o mesmo exige download e instalação, o que pode prejudicar casos 
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que envolvem conexões de internet lentas ou envios que devem ser feitos em um curto 

período de tempo. 

 Ainda há a opção padrão de envio por e-mail: através do editor@wikileaks.org ou para 

um endereço mais discreto, o playstation@ljsf.org. Ainda assim, a Wikileaks sugere que uma 

conta de e-mail seja aberta para este fim, sem qualquer relação com o nome do remetente, 

para evitar que o os provedores de e-mail tenha acesso facilitado aos dados sensíveis. 

 A Wikileaks ainda faz ressalvas quanto ao risco do envio de documentos em qualquer 

meio eletrônico: embora a conexão seja criptografada, bem como todos os arquivos recebidos, 

ainda é possível que as agências provedoras de internet possam interceptar o fluxo destes 

envios. Sendo assim, embora não consigam ter acesso ao conteúdo em si, podem identificar 

que determinado computador enviou algo para o servidor da Wikileaks. 

 Para formas físicas de envio ou em casos de um volume muito grande de dados, há a 

possibilidade de utilizar a rede postal da organização. Dois principais endereços são 

indicados: o BOX 4080, Victoria 3052 na University of Melbourne da Austrália ou para o 

Quénia, PO Box 8098-00200, em Nairobi. Caso haja a necessidade de que seja enviado para 

um país diferente, é possível contatar a organização através de um dos e-mais disponíveis no 

site que outros endereços podem ser disponibilizados de acordo com o conteúdo dos 

documentos ou a segurança que determinado país garante ao informante. Os arquivos podem 

ser enviados em mídias digitais, como disquetes, CDs, DVDs e pendrives ou em papel. No 

entanto, no caso de mídias digitais há a preocupação para que a mesma não tenha sido 

adquirida com algo que possa rastrear economicamente a compra, como o uso de um cartão 

de crédito, que, no caso de interceptação governamental da carta, possa levar as autoridades 

até o remetente.  

 Todos estes itens demonstram a preocupação em preservação das fontes por parte da 

Wikileaks. Em seus registros históricos, as fontes são chamadas como “denunciantes” ou 

“whistle-blower” - uma expressão que pode ser entendida como “sopradores de apito” e é 

usada para delatores, ou seja, pessoas vinculadas a uma organização e que de dentro dela 

vazam as informações para outros. Em sua maioria, as fontes são anônimas e protegidas com 

códigos de segurança virtuais. Segundo o site, as ações estão enraizadas em princípios de 

defesa da liberdade de expressão e de publicações da mídia. A descrição, segundo o portal da 

Organização, é: 

"WikiLeaks é uma organização de mídia sem fins lucrativos. Nosso objetivo 

é trazer notícias importantes e informações ao público. Nós fornecemos uma 

maneira inovadora, segura e anônima para fontes de vazamento de 

informações para nossos jornalistas (nossa caixa drop eletrônico). Uma de 

nossas atividades mais importantes é publicar material original ao lado de 
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nossas notícias para os leitores e historiadores poderem ver as evidências da 

verdade. Somos uma jovem empresa que tem crescido muito rapidamente, 

contando com uma rede de voluntários dedicados ao redor do globo. Desde 

2007, quando a organização foi lançado oficialmente, o WikiLeaks tem 

trabalhado para relatar e publicar informações importantes."
13

 (WIKILEAKS, 

2007) 

 

 Na internet, “o anonimato fica facilitado, o que pode motivar a ação dos 

aproveitadores” (PRIMO, 2007, p.214). Por isso, a Wikileaks se utiliza de técnicas do 

jornalismo investigativo tradicional de checagem de informações. Embora a própria Wikileaks 

publique inferências acerca dos dados coletados, o documento original é publicado com o 

propósito de dar ao leitor a oportunidade de fazer suas próprias deduções, bem como servir de 

fonte livre a outros jornalistas. 

 Por não possuir vínculo com nenhum veículo de comunicação de massa, a Wikileaks 

não se vê presa a preceitos éticos de determinados jornais, porém no início, se esbarrava na 

falta de credibilidade. Para contornar esta situação foi necessário se aliar a mídia de massa 

para distribuir as informações. Foi assim que Assange procurou o jornal britânico The 

Guardian. Em um acordo firmado em 2007, o The Guardian publicou evidencias de que o ex-

presidente queniano Daniel Rap Moi havia desviado dinheiro público, além de utilizar de 

patrulhas policiais para matar civis no país. 

 Este fato deu origem a diversas outras ocasiões em que veículos de mídia tradicionais 

abstiveram-se da responsabilidade de divulgar as informações, por vezes justificadas pela 

repressão política. Assim, o Wikileaks tornou-se um meio de recepção de documentos dos 

jornais, que após a publicação no site oficial da organização, podiam usar estas informações 

sem o receio de serem apontados como fonte.  

Na atualidade quando a imprensa convencional trabalha nos limites da 

censura dos governos de plantão, incluindo as chamadas matrizes do modelo 

de democracia ocidental, Estados Unidos e Reino Unido, ou faz coro com 

filtrações sem nenhum fundamento como as acusações de uso de armas 

químicas pelo Iraque ou de produção de armas atômicas pelo Irã, o 

WikiLeaks desenvolveu uma metodologia baseada em técnicas e tecnologias 

hacker, que usa software inteligentes para obter acesso a material secreto, 

censurado ou restrito com significação política, diplomática ou ética. 

(MACHADO, 2010) 

 

 Por vezes, a Wikileaks mesmo tendo em sua posso inúmeros documentos, demora em 

                         
13

  WikiLeaks is a not-for-profit media organisation. Our goal is to bring important news and information to the 

public. We provide an innovative, secure and anonymous way for sources to leak information to our 

journalists (our electronic drop box). One of our most important activities is to publish original source 

material alongside our news stories so readers and historians alike can see evidence of the truth. We are a 

young organisation that has grown very quickly, relying on a network of dedicated volunteers around the 

globe. Since 2007, when the organisation was officially launched, WikiLeaks has worked to report on and 

publish important information. tradução livre do site www.wikileaks.org. Acessado em janeiro de 2013. 
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divulgá-los, e isso se deve ao rígido processo de checagem dos dados. Ainda antes da 

elaboração de relatórios e notícias a serem divulgados junto ao arquivo na íntegra, todo o 

conteúdo é passa por uma seleção dos dados mais importantes, onde é feita uma 

reorganização hierárquica dos pontos mais relevantes.. O processo de construção das notícias 

divulgadas pela Organização é feito por duas principais etapas: primeiro é feito uma análise 

pelos jornalistas da equipe das informações recebidas para então o conteúdo ser escrito de 

forma que qualquer leitor possa compreender os dados dispostos no documento.  

 Na primeira etapa, os dados passam por um processo de investigação forense, que 

busca por possíveis adulterações do conteúdo original. Em casos de CDs, DVDs, pendrives ou 

outras mídias digitais, além do arquivo em si, o material é analisado em busca de alguma 

ruptura. Os arquivos digitalizados são conferidos e, caso haja suspeita de alguma alteração em 

softwares de manipulação e edição de imagem, especialistas da área ficam responsáveis por 

tentar reconstituir o documento. 

 Após este o processo é realizada a checagem das informações pela equipe de 

jornalistas investigativos. Além da veracidade dos dados, é neste momento que os documentos 

são elencados de acordo com a sua relevância para a sociedade e o valor notícia dos mesmos. 

Cabe ainda a eles a responsabilidade da função de suprimir a identidade de qualquer pessoa 

mencionada nos arquivos que possa sofrer qualquer tipo de perseguição ou repressão política. 

Machado descreve: 

“Antes de divulgar qualquer informação, a equipe de jornalistas do 

WikiLeaks atesta a veracidade dos documentos enviados e todo o material 

obtido fica na chamada "sala de espera", para evitar a disseminação de 

informação que não seja verificada. Somente após o material ser compilado é 

que a equipe do WikiLeaks faz um resumo do que é publicado junto com os 

documentos que o comprovam, evitando compactuar com o modelo 

desprezível de jornalismo muito praticado pela imprensa convencional, que 

privilegia a prática preguiçosa da divulgação de material das assessorias, que 

pouco investigam, funciona como correia de transmissão das atividades de 

marketing ou propaganda e aceita sem pudores a censura oficial, como nos 

casos dos EUA e do Reino Unido até bem pouco tempo, com as exceções de 

praxe.” (MACHADO, 2013) 

 

 O uso público e gratuito destes dados suscita diferentes análises pelos meios de 

comunicação, gerando comentários e a consequente disseminação das informações. Ainda que 

receba apoio em diversos veículos de comunicação pelo mundo, o Wikileaks recebe diversas 

críticas ligadas à irresponsabilidade na divulgação de informações e processos de coleta de 

dados. A Wikileaks defende uma ideia simples: toda informação relevante deve ser 

distribuída. O inegável para as diferentes esferas comunicacionais é de que a Wikileaks surgiu 

da união da tecnologia da informação, democratização da informação e colaboração conjunta 
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entre população e jornalismo para a divulgação destes dados. 

 Embora haja um misticismo em torno da equipe da Wikileaks, os voluntários 

envolvidos, além daqueles que apoiam e contribuem com a organização, não veem o porquê 

do anonimato, visto que suas atitudes não ultrapassam o limite do que é ou deveria ser 

considerado jornalismo. Porém, a repressão política e a perseguição judicial em alguns países 

geram o temor. Por isso, nas declarações públicas todos afirmam manter a relação com a 

organização por um único motivo: o ímpeto jornalístico de busca pela liberdade da 

informação. 

 No Brasil, a Wikileaks não apresenta grande representatividade, visto que poucos 

brasileiros buscam acessar as informações referentes ao país no banco de dados da 

organização. Ainda assim, com exceção da Natalia Viana e poucos outros jornalistas 

vinculados à Pública, poucos profissionais nacionais assumem a sua contribuição com a 

organização por questões políticas, o que dificulta a mensuração do número de brasileiros 

envolvidos. 
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4 ENTRE A ÉTICA E AS QUESTÕES LEGAIS 

 

 Embora programadores e hackers disponham dos dados, somente a eloquência do 

discurso jornalístico dará a população a real informação, visto que “o olho do jornalista é ou 

deveria ser o olho da sociedade, de todos os indivíduos. O modo de ver as coisas, para saber 

se são ou não são, é que faz a diferença. O jornalista não vê um acontecimento, nem dele tira 

conclusões como o cientista [...]” (COTTA, 2007, p. 30). Porém, esta relação esbarra em 

preceitos éticos distintos. O ato de divulgar dados públicos e de grandes corporações obtidos, 

por vezes, ilegalmente em invasões, segundo Verton é “[...] um fenômeno cultural que não 

conhecem precedentes. As raízes das ações hackers mergulharam mais fundo do que qualquer 

outra celebridade ou grupo. Como resultado, é um fenômeno da cultura da era da informação, 

e não característica de um país ou de uma área geográfica” (VERTON 2002, p.240). 

 Sem um manual de conduta ou uma legislação própria para a atividade paralela do 

jornalismo e da programação, segundo Machado (2007), a ato de midiatizar estes dados 

rompe as barreiras de enfoques tradicionais do direito internacional no que tange à 

democracia, às liberdades civis, às formas de organização política e identidades e valores 

sociais, tornando difícil sua atuação e interpretação em virtude da complexidade.  

A complexidade de tais conexões não foi ainda suficientemente estudada, 

mas, provavelmente, tais características representariam um marco de 

mudança e atuação dos movimentos sociais. Não há como negar que nos 

defrontamos com tendências muito fortes de transformação, principalmente 

no que se refere às formas de organização e atuação os movimentos sociais. 

Tais redes, assim como outras formas de organizações conhecidas, são 

caracterizadas pelo voluntariado, reciprocidade e modelos horizontais de 

comunicação e intercâmbio. Nisso não há novidade. O que chama a atenção é 

que tais elementos foram enormemente potencializados com o uso das 

tecnologias de informação. (Id, 2007, p.270) 

 

 Esta ampla divulgação de informações se opõe às questões de direito ao sigilo 

individual. Ainda que o intuito não seja ferir o indivíduo em si, “aquilo que pode parecer 

certo, justo e conveniente para uma pessoa, pode ao mesmo tempo promover resultados 

prejudiciais para o grupo como um todo” (PRIMO, 2007, p.210). Ainda que “[...] todo fato 

tem pelo menos duas versões [...]” (COTTA 2007, p.58), o “[...] normalmente uma expressão 

dá origem a certas consequências ou efeitos sobre os pensamentos, e sobre os sentimentos ou 

ações daqueles ou daquelas a quem se dirige a locução [...]” (IÑIGUEZ, 2004, p.61). 

 Para Iñiguez (2004, p.61), o sentido do que falamos vai além “quando algo é dito, há 

sempre um sentido que vai além do significado que acompanha as palavras”. O autor afirma 

que “quando descrevemos um acontecimento ou uma situação social, estamos, ao mesmo 
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tempo, construindo essa mesma situação social ou acontecimento”. (idibid) Desta forma, o ato 

de midiatizar documentos sigilosos sob a égide de não considerar-se um veículo formador de 

opinião e sim um banco de dados, é uma atitude contraditória da Wikileaks, sendo que o 

jornalismo utiliza “não só as estratégias argumentativas próprias dos vários tipos de discurso e 

os efeitos poderosos que se ocultam na estrutura discursiva, como também os artifícios 

retóricos que são usados para criar realidades diversas”. (idibid) 

 A Wikileaks resguarda a segurança de seus informantes fazendo com que toda 

conversação e submissão de arquivos seja feita através de redes da Bélgica ou Suécia, países 

cujas leis resguardam as fontes jornalísticas. Para além, toda a relação é acompanhada por 

uma equipe de advogados, que estabelecem os parâmetros para a relação segura entre 

jornalista-fonte para que ambos sejam protegidos. 

 Por tratar de assuntos sensíveis ao mundo todo, a Wikileaks fundamenta suas ações na 

Cidadania Universal e no Direito Internacional, utilizando as constituições de diferentes 

países e a relevância de seu trabalho para conseguir manter-se ativa. Durante o seu discurso 

na Oslo Freedom Forum de 2010, evento que reúne jornalistas, programadores, diretores de 

empresas, blogueiros e outras pessoas que buscam a liberdade de acesso à informação, Julian 

Assange fez um discurso, abordando as questões legais que sustentam a atividade da 

Wikileaks: 

“Nos últimos três anos fomos atacados legalmente mais de cem vezes. 

Conseguimos nos defender montando uma rede de jurisdição internacional, 

usamos todos os truques das empresas multinacionais para mandar dinheiro 

para os paraísos fiscais, para mandar informações para diferentes países para 

nos aproveitar das leis locais tanto para a publicação quanto para a proteção 

das fontes. E esse esforço tem sido bem sucedido em colocar mais de um 

milhão de documentos restritos para o registro histórico que não estavam lá 

antes.”
14

 (ASSANGE, 2010) 

 

 Para Assange, a brutalidade das transações comerciais em paraísos fiscais fica 

escondida na complexidade das leis destes territórios. Assim, é fácil conseguir burlar o 

sistema legislativo, mantendo estes locais propícios para alocar tudo aquilo que necessita não 

ser encontrado, como investimentos capitais sem a necessidade de pagamento de impostos, e 

no caso da Wikileaks informações que não podem ser rastreadas. 

 Neste mesmo discurso, Assange apresentou fatos que refletem a necessidade de uma 

                         
14

 We, in the past three years, have been attacked over 100 times legally, and have succeeded against all those 

defenses by building an international, multi-jurisdictional network, by using every trick in the book that 

multinational companies use to route money through tax havens. Instead, we route information through 

different countries to take advantage of their laws, both for publishing and for the protection of sources. And 

that endeavor has been successful in putting over a million restricted documents into the historical record that 

weren't there before. Tradução livre da pesquisadora. Disponível in http://youtu.be/qDvfQ5gZ-Jw.Acessado 

em outubro 2013) 
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legislação própria universal no que tange a internet, visto que a censura do ocidente é usada 

para legitimar a de outros países. É o caso da Uniting and Strengthening America by 

Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (em 

tradução livre Lei de 2001 para unir e fortalecer a América, fornecendo instrumentos 

apropriados requeridos para interceptar e obstruir o terrorismo), conhecida popularmente pelo 

acrônimo USA PATRIOT Act. 

 A lei sancionada pelo então presidente dos EUA George W. Bush em 26 de outubro de 

2001 dá total liberdade ao país de investigar, espionar, interrogar e torturar qualquer cidadão 

suspeito de praticar (ou ter a intenção de) ato terrorista seja uma ação ou simpatia à ideologia. 

Ferindo qualquer liberdade civil, a lei que faz parte das políticas públicas de Guerra ao Terror 

pós atentando de 11 de setembro de 2001 é contraditória até mesmo para a Constituição norte-

americana, visto que os suspeitos não têm direito ao benefício da dúvida e à Presunção de 

Inocência ou qualquer suporte de defesa e julgamento. 

 Embora não seja recente, a verdadeira relevância e perigo do USA Patriot Act ficou 

conhecido somente em 2013, quando Edward Snowden revelou uma série de documentos que 

mostram a espionagem norte-americana em usuários da internet por todo o mundo. Em asilo 

político na Rússia desde 2013, Snowden é acusado pelo EUA de roubo de propriedade do 

governo, comunicação não autorizada de informações de defesa nacional e comunicação de 

informações sigilosas. A movimentação e todo o trabalho de busca por asilo político de 

Snowden foi acompanhado por Sarah Harrison, devido ao seu amplo conhecimento em 

assuntos ligados à extradição, imigração e asilo diplomático. 

 As informações divulgadas por Snowden foram coletadas enquanto ele trabalhava para 

o setor de inteligência TI da Central Intelligence Agency (CIA) e era colaborador terceirizado 

da Agência de Segurança Nacional (NSA). Ele conseguiu, através dos jornais The Guardian e 

The Washington Post, mostrar o programa de vigilância de comunicações e tráfego de 

informações PRISM, utilizado pelos Estados Unidos. PRISM é o programa de vigilância 

eletrônico utilizado pelo governo norte-americano e possibilita o acompanhamento real ou 

armazenagem do fluxo de informações de mídias eletrônicas, como e-mails, conversas em 

áudio/vídeo feitas através de um computador, transferências de arquivos, páginas acessadas e 

todas as informações sensíveis de redes sociais. Nove das principais empresas ligadas aos 

serviços de internet fazem parte do programa e podem fornecer dados se seus usuários a NSA. 

São elas: Microsoft, Facebook, Google, YouTube, Skype, AOL e Paltalk. Em oposição a isto, 

toda a ação de Snowden está fundamentada nos princípios da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 
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 Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada em 

Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, o direito à liberdade é de 

igual para todo ser humano. E segundo o seu Artigo 19º “todo o indivíduo tem direito à 

liberdade de opinião e de expressão”, incluindo não ser questionado ou punido pelas suas 

opiniões, bem como garante o direito de procurar, receber e difundir ideias e informações da 

forma que quiser. Desta forma, as ações da Wikileaks sustentam-se de forma legal nesta 

declaração, visto que suas práticas são limitadas à difusão de ideias e de informações. 

 Porém, por vezes, a difusão destas informações fere os preceitos éticos de resguardo à 

liberdade individual citados na mesma declaração, esbarrando nos deveres que defendem o 

direito à liberdade mencionados no segundo item do artigo 29º: 

“no exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito 

senão às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a 

promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e 

a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-

estar numa sociedade democrática.”  

 

 No Brasil, o Estatuto do Jornalismo, cuja Lei nº 1/99 data de 13 de janeiro, consta 

como lei geral da República disposta no artigo 161º da Constituição que se constitui como 

direito fundamental dos jornalistas a liberdade de expressão e de criação, bem como acesso às 

fontes de informação. Levando em consideração o atual cenário do jornalismo, o uso de 

fontes não se limita a indivíduos, sendo assim, resguardado o direito de uso de informações de 

bancos de dados. Para além, o Artigo 7º estabelece que “a liberdade de expressão e de criação 

dos jornalistas não está sujeita a impedimentos ou discriminações nem subordinada a qualquer 

forma de censura”. 

 Porém, o artigo 8º que estabelece o direito de acesso a fontes oficiais de informação 

resguarda determinados documentos, dentre eles os processos que correm em segredo de 

justiça, dados pessoais que não sejam públicos ou com segredos comerciais, industriais ou 

referentes à propriedade literária, artística ou científica, alguns sob legislação específica, e 

aqueles que visam ser usados em decisões legislativas. Sendo assim, por vezes os documentos 

confidenciais disseminados pela Wikileaks ferem os princípios éticos do jornalismo no que 

tange ao direito de sigilo. 

 O artigo 14º ainda estabelece, dentre os deveres do jornalismo, que o recolhimento de 

imagens e sons com recursos não autorizados só é permitida quando há o interesse público ou 

de alguma forma atinja a segurança das pessoas envolvidas, desde que tenham sido esgotadas 

todas as outras possibilidades de obtenção legal de provas. O referido artigo ainda expressa o 

dever do jornalista de resguardar declarações ou imagens que atinjam a dignidade de 
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indivíduos, bem como respeitar a privacidade alheia de acordo com a natureza dos casos. 

 O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros de quatro de agosto de 2007 tem como 

base o direito do cidadão à informação, sendo assim, a legalidade deontológica do jornalista 

se estende ao ato de informar e de ser informado. Desta forma, o artigo 2º estabelece que o 

jornalista não deve permitir que haja restrição em sua função, visto que a divulgação de 

informações de interesse público, de forma correta e precisa, é dever dos meios de 

comunicação e independe da natureza jurídica (pública, estatal ou privada) ou política. Assim, 

a responsabilidade social é inerente à profissão, visto que a mesma desempenha papel 

fundamental para com a sociedade. 

 O artigo 6º determina como dever do jornalista, “opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e 

à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos”, desempenhar a função social de divulgação dos fatos de interesse público, lutar 

pela liberdade de pensamento e expressão, combater e denunciar todas as formas de 

corrupção, perseguição, discriminação (por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos 

de gênero, raça, orientação sexual, condição física ou mental e etc) e denunciar todas as 

formas de opressão, principalmente no que tange ao controle da informação. 

 Para além, é responsabilidade profissional do jornalista, buscar provas legítimas que 

fundamentem as informações de interesse público, de forma a não expor suposições ao invés 

de afirmações. Porém, este dever esbarra no direito à intimidade, privacidade, honra e imagem 

do indivíduo onde, por vezes, a Wikileaks acaba por ferir a individualidade em prol do 

conhecimento comum. 

 Até a presente data de encerramento desta pesquisa (novembro de 2013) Assange 

encontra-se em asilo político na Embaixada do Equador em Londres, Reino Unido. A 

justificativa é que, no caso de uma extradição ao seu país de origem, as autoridades suecas 

poderiam entregá-lo aos Estados Unidos da América, onde sofreria um julgamento fora dos 

padrões de justiça. 

  Nos países que assinaram o tratado da Convenção de Viena sobre Relações 

Internacionais, algumas leis locais são abolidas. É o caso da invasão de espaço, ou seja, as 

autoridades do país acreditador
15 

são impossibilitadas de entrar nas instalações de uma 

Embaixada de estado acreditante
16

. É através deste item que Assange consegue manter-se 

seguro na Embaixada do Equador em Londres desde agosto de 2012, tendo ao seu dispor uma 

cama e uma mesa. 

                         
15 Designação dada ao país que recebe uma missão diplomática ou Embaixada de outro país. 
16 País que está fora de seu território e estabelecido em uma Embaixada. 
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 O Asilo Político ocorre quando um cidadão é perseguido em seu país de origem, seja 

por questões religiosas, políticas ou por cometer delitos não aceitos dentro da legislação do 

Estado, ganha abrigo jurídico e apoio de outro país. O direito de “buscar asilo” de outra nação 

é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pode ter cunho tanto territorial 

(como o pedido de permanecer em determinado país sem ser extraditado à terra natal) quanto 

envolver as Embaixadas. É através dela que Assange e outros ativistas buscam abrigo nestes 

territórios de seus países. 

 É válido ressaltar que, devido aos riscos de vida que Assange sofre, seja por 

perseguição política, temor governamental ou por cidadãos que não apoiam suas ações, em 

agosto de 2010 a Wikileaks lançou para download o arquivo “insurance.aes256”. 

Com 1,4 gigabytes de tamanho, ele é considerado um dos principais itens que mantém 

a integridade física de Assange e a segurança da própria organização, isto porque, ninguém 

sabe ao certo o que contém no arquivo, pois a criptografia empregada necessita de uma chave 

para revelar conteúdo. Porém, ela só será publicada caso ocorra algo contra a integridade de 

Assange, das pessoas envolvidas na organização ou aos próprios servidores da Wikileaks.  

 A Suécia foi o país escolhido para a hospedagem do servidos da Wikileaks devido às 

suas leis brandas no que tange a divulgação de notícias. A Lei de Acesso à Informação, que só 

entrou em vigor no Brasil em 16 de maio de 2012, faz parte das políticas públicas da Suécia 

desde 1766, quando o país tornou-se a primeira nação a incentivar legalmente a transparência 

das políticas públicas, com o intuito de promover, através da liberdade, a confiança do 

cidadão no governo. 

 Na Suécia esta liberdade é respeitada e fundamentada em questões históricas, visto 

que ela é mais velha que a própria democracia no país. Ele vive uma monarquia 

constitucional, na qual o principal órgão legislativo da nação é o Riksdag (Parlamento da 

Suécia) e as funções do rei Carl XVI Gustaf limitadas a representante em ocasiões especiais e 

ceminoniais, ou seja, na prática a Suécia tem como regime político a democracia parlamentar. 

Essa divisão ocorreu durante o século 19, sendo que em meados de 1915 os poderes 

monárquicos foram reduzidos gradativamente, até a introdução total do parlamentarismo em 

1977, que fixou as funções governamentais para o Riksdag. 

 A Constituição da Suécia¹ segue quatro leis fundamentais, que regem o sistema 

político do país. São elas: O Instrumento de Governo
17

, O Ato da Sucessão
18

, o Ato da 

                         
17

 Regeringsformen. 
18

 Successionsordningen. 
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Liberdade de Imprensa
19

 e A Lei Fundamental da Liberdade de Expressão
20

, sendo que as 

duas últimas são de suma importância para justificar o surgimento da Wikileaks em solo 

sueco. 

 No Capítulo 1 da Portaria sobre o Ato da Liberdade de imprensa, a importância desta 

função em contexto social é expressa como fundamental, sendo descrito como necessário “ter 

em mente que a liberdade de imprensa é a base de uma ordem social livre”
21

. 

 No Capítulo 2, que dispõe sobre os documentos públicos, o Estatuto prevê o acesso da 

população à informação: “para incentivar o livre intercâmbio de ideias e de informações 

completas, cada cidadão sueco terá o direito de receber e examinar documentos públicos”. 

 No Brasil, a Lei de Acesso à Informação (nº 12.527), sancionada pela Presidente da 

República em 18 de novembro de 2011. O intuito é que ela seja uma ponte entre dados 

governamentais (incluindo empresas prestadoras de serviço para o governo, entidades 

privadas sem fins lucrativos) na esfera de Estado, Distrito Federal ou municipal e a 

população. Assim, ela visa regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às 

informações públicas. 

 A Lei institui como princípio fundamental que o acesso à informação pública é a regra 

e o sigilo somente a exceção. Mesmo que um documento seja parcialmente considerado 

sigiloso (o que pode incluir dados pessoais ou informações sensíveis de pesquisas acadêmicas 

que possam prejudicar a segurando do indivíduo ou Estado), ainda assim o cidadão tem o 

direito ao acesso da parte não sigilosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
19

 Tryckfrihetsförordningen. 
20

 Yttrandefrihetsgrundlagen. 
21 Tradução livre da pesquisadora. 
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5 A PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM TEMPOS DE WIKILEAKS: O CASO 

CABLEGATE E O ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO 

 

 O vazamento de telegramas diplomáticos dos Estados Unidos teve início no dia 28 de 

novembro de 2010. Os documentos revelam em detalhes as ações do governo norte-americano 

em diversos países, além de sua influência e opinião sobre problemas locais de outras nações 

em mensagens privadas. Os cables compreendem o período entre 28 de dezembro de 1966 até 

28 de fevereiro de 2010, de origem de 274 embaixadas, consulados e missões diplomáticas 

em países diversos. 

 Os primeiros 200 arquivos foram distribuídos na íntegra através da Wikileaks e outros 

cinco jornais, que trabalharam em conjunto na divulgação: o espanhol El País, o alemão Der 

Spiegel, o francês Le Monde, o britânico he Guardian e o estadunidense The New York 

Times. 

 No total, são 251.287 mil documentos, sendo que destes, 153.087 foram modificados 

para esconder a identidade de pessoas que possivelmente pudessem sofrer perseguição 

política, 819 removidos, 645 destes foram restaurados sem modificaçôes. Todos eles estão 

disponíveis na íntegra em um Banco de Dados online através do endereço 

http://cablegatesearch.net/. Os documentos podem ser buscados e pesquisados por palavras 

chaves, de acordo com o país envolvido, data em que foi trocada a mensagem ou pela 

classificação de nível de confidencialidade. 

 O país mais discutido é o Iraque e dos assuntos abordados, utilizando o sistema 

próprio de rotulagem de conteúdo do Departamento de Estado dos EUA, os temas mais 

frequentes abordados são: Relações políticas externas (com 145451 cables), assuntos internos 

do governo (122896 cables), direitos humanos (55211 cables), condições econômicas (49044 

cables), terroristas e terrorismo (28.801 cables) e Conselho de Segurança da ONU (6532 

cables). 

 Desde o princípio, a Wikileaks tinha posse de todos os documentos entregues por 

Manning, porém, eles foram revelados aos poucos. Foi feito um acordo com a mídia para que 

o lançamento dessas informações fosse feito por etapas, para que o bombardeio simultâneo de 

um grande número de informações diferentes não acabasse por ocultar certos dados 

importantes. Assim, cada nova notícia teria o seu tempo de explosão. Para além, a tentativa foi 

estabelecer uma linha narrativa que, através de cada nova informação, a notícia servisse como 

um capítulo de uma história contada na íntegra. 

 Como o próprio nome da operação demonstra, o Cablegate tem claras referências ao 

Caso Watergate. A série de reportagens publicada pelo Washington Post na década de 70 sobre 

o caso Watergate culminou na renúncia do então presidente norte-americano Richard Nixon. 

Escrita pelos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, com a ajuda de uma fonte secreta 

chamada de "Garganta Profunda", as notícias mostravam provas de que o presidente do EUA 

fazia parte de operações ilegais contra a oposição. Somente em 2005 a identidade verdadeira 
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do informante foi conhecida, e assim como já se suspeitava, era um delator e ex-vice 

presidente da Cia, W. Mark Felt. 

 No caso do Cablegate, a fonte não se manteve anônima por tanto tempo. Rapidamente 

Manning foi preso em decorrência de sua auto-confição a Lamo, como pode ser lido no anexo 

1. O Cablegate não resultou na renúncia do presidente dos EUA, mas serviu para que certos 

conceitos americanos sobre o resto do mundo ficassem conhecidos.  

 O conteúdo de alguns telegramas proporcionou constrangimento público para o 

governo, visto que se referiam de forma pejorativa a líderes de estado, como por exemplo a 

presidente Dilma Rousseff, que foi acusada de ter participado de dois assaltos a banco. O 

presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, foi chamado de “Hitler” e Vladimir Putin, 

Primeiro-ministro russo, de "macho alfa". Em referência ao presidente francês, Nicolas 

Sarkozy, o seu nome é citado como o ”imperador nú” e, ainda, a enfermeira do líder da Líbia 

Muammar Gaddhafi é chamada de "loira quente". 

 Os assuntos mais recorrentes são ligados às estratégias de guerra do governo norte-

americano. Isto inclui pedidos de líderes árabes para que o exército dos EUA faça um ataque 

aéreo ao Irã, negociações entre o governo norte-americano e a Rússia sobre mísseis nucleares 

e o acordo para que o Iêmen continue defendendo os ataques às redes da Al-Qaeda dizendo 

que as bombas norte-americanas são suas. 

 Ainda inclui espionagem a ONU, cujas senhas de criptografia para interceptar 

mensagens internas da organização foram partilhadas entre vários consulados, incluindo o 

brasileiro e relatos de possíveis desastres ambientais de uma transferência clandestina de 

urânio enriquecido. 

A maior prova de que a Wikileaks é uma organização veio com a prisão de Julian 

Assange. Mesmo o jornalista sendo mantido em uma cela solitária e afastado de qualquer 

contato com o mundo exterior (o que, obviamente, inclui a internet), o trabalho continuou. 

 Para que os documentos referentes ao Brasil fossem efetivamente compreendidos pela 

população nacional, a jornalista Natália Viana foi procurada por Assange. Ela esponsável por 

coordenar a divulgação dos dados brasileiros e a evasão destas informações para a imprensa 

brasileira, além de escrever notícias em português para o site da Wikileaks, uma estratégia 

abordada pela organização para aproximar o seu banco de dados da população. Por seu 

trabalho neste caso, recebeu o Troféu Mulher Imprensa em 2011, e no mesmo dia anunciou a 

fundação da Agência Pública, que trabalha com jornalismo investigativo de forma 

independente. 

 

 

5.1 O CENÁRIO ATUAL DE CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

 O jornalismo lida na atualidade com a possibilidade de empresas de internet e serviços 

terem mais dados sobre a população do que o próprio governo. Isto demonstra a fragilidade da 
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informação neste contexto em que empresas privadas, sem qualquer garantia de preservação 

de identidade pessoal, são detentoras das informações mais sensíveis da população. Ou seja, a 

informação, que antes era o objeto de trabalho do jornalista hoje está disponível em uma tela 

de computador, basta que se tenha o conhecimento necessário para poder chegar até ela. 

 O uso do computador pessoal conectado à internet proporcionou ao público em geral a 

busca seletiva por informações, além de garantir a participação do indivíduo nas diferentes 

etapas da produção da notícia. Com a popularização da internet houve mudanças 

significativas no cotidiano. Assim como as relações interpessoais passaram a se realizar em 

âmbito virtual, o simples ato de ler um jornal também. O jornalismo deixou de ser feito 

apenas para os veículos de comunicação tradicionais: rádio, televisão e jornais impressos, o 

que representou um avanço nos meios comunicacionais de mídia. Segundo Cotta:  

Na era digital, finalmente, o computador duplica o mundo e reinventa a comunicação, 

através inclusive do tato, do toque do dedo no mouse ou na própria tela do monitor, 

levando o homem e sua imaginação não apenas ao mundo lá fora como todas as 

possibilidades que a nova via de comunicação abre na mente. E, mais até do que a 

televisão, em certos momentos a Internet simula e torna quase real o olfato e o 

paladar, gera alegria e/ou tristeza, provoca dor e/ou prazer. (COTTA, 2007, pag. 39) 

 

 Esta reconfiguração estrutural do domínio das notícias provocou a descentralização do 

pólo emissor. Cada vez mais o ato de informar deixa de ser exclusividade de nós jornalistas, 

que consequentemente teremos que nos adaptar e aprender que “fazemos parte de um mundo 

novo e que os nossos leitores/ouvintes/telespectadores começam a ser parte do processo” 

(GILLMOR, 2004, p.15). Este fenômeno deu origem às construções colaborativas que, 

aliadas aos fóruns de discussão na internet, deram origem a sites específicos para abrigar todo 

o material coletado na internet. 

 Este crescente número de bancos de dados disponíveis na internet, seja por 

construções colaborativas, incentivos legais de acesso à informação ou ações hacking, 

possibilitou a criação de uma nova forma de construção da notícia: o Jornalismo de Dados. 

Esta configuração da prática jornalística exige do profissional a qualificação para além de 

redigir notícias, sendo necessário o conhecimento técnico para identificar e traduzir as 

informações dispostas em bancos de dados. 

 Neste âmbito virtual que se configurou uma nova estrutura de cooperação entre 

diferentes áreas: as ciências sociais e as ciências exatas, onde o jornalismo utiliza como fonte 

o produto de hackers, crackers e programadores, da mesma forma que estes profissionais de 

tecnologia da informação dependem do discurso midiático para alcançar os diversos níveis 

sociais. “Informação, por sua etimologia, significa tanto transmitir algo como dar instrução, 

educar, ajudar a formar um pensamento a respeito” (COTTA, 2007, p.29). 
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 O leitor, que até então se via refém da informação divulgada apenas nos jornais, agora 

participa deste processo de reconfiguração, que alia os interesses públicos de informações de 

carácter econômicos e políticos. “Mesmo supondo que realmente existam três entidades – 

técnica, cultura e sociedade –, em vez de enfatizar o impacto das tecnologias, poderíamos 

igualmente pensar que as tecnologias são produtos de uma sociedade e de uma cultura” 

(LÉVY, 1999, p.22). 

 Porém, o leitor ainda não possui o conhecimento técnico suficiente para retirar dos 

bancos de dados as informações que julga necessárias. Desta forma, a relação inerente entre a 

Tecnologia da Informação e a Comunicação Social é fundamental para a construção de um 

acesso aberto à informação. 

 Para Gillmor (2004, p.16), o conjunto de práticas do jornalismo, que agrega os valores 

da profissão, como ser verdadeiro e imparcial, manterá a importância da profissão, ao passo 

que a capacidade de pautarmos as discussões em sociedade tornar-se-á tão importante quanto 

a capacidade de apuração dos fatos. 

 Segundo Cotta (2003, p.46), a comunicação, assim como os avanços tecnológicos, 

influencia diretamente o destino da sociedade, sendo que “[...] o capitalismo pós-moderno, a 

tecnologia e a mídia, unidos a objetivos comuns, operam mudanças e transformações 

profundas no modo de ser e viver dos indivíduos”.  

A mídia tem enorme influência dentro da sociedade, de qualquer sociedade. 

Principalmente, no mundo contemporâneo, pela velocidade que a informação 

ganha, em função dos seguidos avanços tecnológicos. Mas somente completa 

o seu ciclo comunicacional quando retorna ao ponto de origem: é sempre o 

indivíduo quem determina o sentido final à informação que virou notícia. 

(COTTA 2007, p.49) 

 

 O papel do jornalista, em um período onde a informação fica defasada em poucos 

minutos, está justamente enraizado na necessidade de investigar e recriar a visão daquilo que 

já foi publicado. Neste contexto, a Wikileaks mantém um complexo Banco de Dados que é 

atualizado constantemente, mas após o término da divulgação em massa dos cables em 2010, 

a mídia voltou a mencionar a organização somente em notícias que tratam do seu editor-chefe 

Julian Assange.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A internet é um espaço livre, porém, não é anônimo. Assim, é possível utilizar este 

espaço para difundir qualquer tipo de informação das mais diversas formas, porém, é 

necessário considerar as consequências legais destas ações. Além disso, deter qualquer dado 

governamental não público representa uma afronta à própria segurança. 

Esta liberdade, como o próprio Julian Assange afirma, acabou tornando-se a maior 

ameaça à humanidade. Uma possível guerra cibernética poderia representar uma violência 

ainda maior do que o combate entre exércitos, isto porque a informação não conhece 

fronteiras, leis territoriais ou obedece questões culturais. 

Para além, a distopia cibernética em que vivemos nos privaria de um julgamento ético 

e apartidário da realidade, assim como representaria uma total disparidade de forças. Toda 

rede de tráfego cibernético transpõe o território norte-americano em algum momento. 

Portanto, sem as devidas precauções, todos nós podemos ser vigiados e termos nossas 

informações dispostas em bancos de dados nos Estados Unidos da América. 

É difícil conceber que, mesmo após as recentes divulgações de informações sobre a 

espionagem norte-americana relatadas por Snowden, nós continuamos utilizando a internet 

como apenas uma ferramenta de pesquisa e interação social. A histeria coletiva que o 

conhecimento sobre a falta de segurança na internet proporcionaria na população seria apenas 

uma das consequências. 

É absurda a quantidade de dados coletados sobre cada cidadão, e a prova disso pode 

ser obtida em uma simples atividade: reflita quantas vezes ao dia uma pessoa liga o seu 

computador, digitando ou não uma senha pessoal que ela acredita proteger seus arquivos 

pessoais. Então, esta mesma pessoa conecta seu computador em uma rede de internet 

fornecida por uma empresa, que dispõe de todos os seus dados cadastrais além de, é claro, 

saber de onde, em que horário e por quanto tempo você esteve conectado. 

Logo após, neste mesmo computador onde guarda as suas fotos pessoais, anotações de 

senhas de bancos e alguns vídeos de família, agora conectado em uma porta que dá vazão ao 

resto do mundo para acessar isto através de um cabo ou rede wi-fi um software é aberto: um 

navegador de internet. Neste programa, uma janela é aberta na busca do Google, outra dá 

acesso ao e-mail gratuito oferecido por esta mesma empresa, ao lado outra senha dá acesso ao 

Facebook e ainda, o cidadão aproveita da praticidade fornecida pelo seu moderno Banco e faz 

uma consulta ao seu extrato bancário. 

Enquanto fala com alguns amigos através do Facebook e responde e-mails, resolve 
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fazer uma busca para comparar preços de algum acessório que gostaria de comprar. Passados 

alguns minutos, ele nota que, ao acessar o Facebook e o Gmail, as caixas com propagandas 

nestes sites sugestionam páginas de lojas que vendem este mesmo acessório, com as mesmas 

marcas e cores as quais buscava. É algo natural, faz parte da política de armazenagem de 

navegação utilizada pelo programa em que ele está acessando a internet. Se o acessório é um 

tênis, por exemplo, a navegação segue da mesma forma. Mas, se por acaso a busca é por algo 

mais constrangedor que possa ser acessado pelo usuário seguinte do computador, ele vai até 

um ícone no canto do seu navegador, acessa as configurações e apaga o histórico de 

navegação, com ele todo o seu trajeto é definitivamente apagado. Simples e eficiente, e 

superficial. 

A empresa que fornece seu acesso à internet, a Google, o Facebook e todos os sites 

que ele acessou guardaram estas informações em seus bancos de dados, assim como podem, 

dependendo de qual busca feita pelo usuário ou se ele infringiu alguma política de uso da 

conexão, através de meios legais, ter acesso a outras informações, interromper o fornecimento 

do serviço, excluir sua conta entre outras ações. 

E se estas empresas, como o Facebook e o Google, fossem extensões das agências de 

controle e defesa norte-americanas? Quais dados pessoas seus estão circulando em uma rede 

livre e aberta sem que você saiba? Até onde seus dados são propriamente seus? É impossível 

prever, ou ao menos, por enquanto. 

Todas estas políticas ferem os princípios básicos de privacidade individual, e é neste 

ponto que a Wikileaks se encaixa. Todo o trabalho hackitivista obedece ao princípio básico da 

organização: privacidade para as pessoas, transparência para os governos. 

É natural que um governo prefira que sua população seja alienada e através de seu 

discurso consiga demonstrar o quão perigoso tornar informações confidenciais públicas é 

perigoso. Porém, é necessário considerar que reside aí o papel fundamental do jornalista: 

informar e servir à população, mesmo que isso vá contra o sistema político vigente. 

Não é por acaso que, dentre todos os países afetados pelos documentos sigilosos 

disponibilizados pela Wikileaks, o governo norte-americano seja o que combate mais 

veemente as ações de Assange e busca suporte legal para coibir a existência da organização. 

São suas empresas, criadas e subordinadas as suas leis que mantém estes registros do homem. 

Enquanto governos criam leis que possam dar suporte jurídico para espionar a 

população e tentam proteger com sistemas de segurança cada dia melhores suas informações, 

delatantes, hackitivistas e pessoas ligadas em ações de combate a esta estrutura recebem apoio 

popular. É o caso de Julian Assange e Chelsea E. Manning, que moveram comunidades online 
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voluntariamente a buscar de suas indicações ao Prêmio Nobel da Paz. 

 Esta movimentação social pode significar a abertura para uma nova reconfiguração do 

jornalismo, onde ele deixa de ser apenas uma parte de um todo como prestador de serviço 

para estar intimamente ligado à sociedade, efetivamente fazendo parte da rearticulação 

política. 

A Wikileaks surge no contexto da profissão como uma ideia simples: o jornalismo 

necessita ser uma ciência passível de comprovação através de métodos de checagem. No ramo 

científico, quando uma pesquisa é publicada, é necessário mostrar as provas que o levaram 

àquele resultado final. Ou seja, seguindo o exemplo repetido exaustivamente por Julian 

Assange em suas entrevistas, se alguém tem a intenção de publicar em uma revista científica a 

descoberta da cura para o câncer, é necessário determinar a metodologia para este resultado, 

as provas biológicas desta cura e todos os dados para que esta pesquisa tenha sido considerada 

real para que, quem tenha interesse, possa checar, replicar e determinar suas formas próprias 

para chegar àquela cura. 

Este princípio deveria ser aplicado ao jornalismo, e é assim que a Wikileaks apresenta 

essa nova forma de lidar com a informação como um bem comum e de uso coletivo, e não 

como o Santo Graal da profissão, em que apenas um a detém, esconde e venera sozinho. 

 É por isso que todo o processo utilizado no Caso Cablegate reflete uma estrutura de 

um jornalismo intracolaborativo, quando diversos jornais de diferentes países trabalharam 

forçadamente juntos, pois possuíam a mesma matéria prima. Além disso, o processo de 

checagem destas informações que, em alguns casos, chegaram de forma bruta e codificada 

não seria possível sem o trabalho conjunto. Com a ajuda de jornais tradicionais, a Wikileaks 

pode concentrar seu trabalho nas articulações internas, deixando o trabalho de informar para 

os veículos de comunicação já tradicionais. 

Consideramos, portanto, que este jornalismo intracolaborativo é necessário para 

preservar a informação em contravenção à estrutura autoritária dos governos. O princípio de 

informar em diversos países não é uma estratégia de marketing. Ela é a forma mais eficaz de 

proteger a notícia de ser apagada dos registros históricos, porque mesmo que um site seja 

retirado do ar ou um jornal receba ação judicial de acordo com as leis estabelecidas em 

determinado território, seu país vizinho pode ter liberdade para este fim e, assim, a notícia (e 

consequentemente a informação) mantém-se segura. 

Mesmo que seja necessário considerar que a internet é controlada pelos Estados 

Unidos da América, é impossível que ela consiga monitorar as informações em sua totalidade, 

por isso é tão importante que as notícias sejam publicadas de forma exaustiva. 
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A intracolaboração jornalística - termo alcunhado neste trabalho - se faz necessária até 

na sua forma de atuação. Se todo profissional deve ser multimidiático, deveria então também 

ter total domínio das novas ferramentas do jornalismo de dados, considerando que planilhas, 

sistemas de leitura de dados, criptografia e códigos fazem parte dos processos que constituem 

as práticas produtivas da profissão. Porém, ainda não é assim nas redações.  

Portanto, mesmo que o jornalista de televisão seja o mass media, o campo esbarra na 

“dificuldade de analisar concretamente as implicações sociais e culturais da informática ou da 

multimídia”, pois enfrenta a “ausência radical de estabilidade neste domínio” (LÉVY 1999, 

p.24). É desta forma que o jornalismo aliado ao ímpeto hacktivista consegue alcançar as 

camadas mais internas da informação, mas ainda não atinge, mesmo com a popularização da 

internet, a grande massa. 

“A Internet chegou para ficar. Não é uma moda passageira e não haverá retrocesso. 

Jamais os usuários de e-mail voltarão a escrever cartas e deslocar-se até o correio para postá-

las” (FERRARI 2003, p.21). É por isso que o envio de conteúdo da internet para a televisão, 

rádio e jornal é tão importante.  

Durante os anos, vimos na história do jornalismo novas mídias surgirem como apenas 

uma releitura das mídias já existentes. Foi assim com o rádio, que através da locução 

retransmitia a notícia do jornal impresso, assim como ocorreu com a televisão, que manteve 

as mesmas características do rádio, porém com a imagem. Porém, a internet rompeu este 

paradigma e deve representar a via contrária ao que o jornalismo (e a sociedade) está 

acostumado.  

Acreditamos, por fim, que este trabalho é pertinente à reflexão do jornalismo em 

decorrência do amplo uso da tecnologia da informação pelo campo comunicacional e as 

mudanças que isto vem gerando, considerando a web “como uma nova mídia, que, 

definitivamente, não substituirá as outras, mas terá o papel de integrar todas em uma só, sem 

perder a identidade” (MOURA 2002, p.49). 

Pensamos com Levy que “quando o digital comunica e coloca em um ciclo de 

retroalimentação processos físicos, econômicos ou industriais anteriormente estanques, suas 

implicações culturais e sociais devem ser reavaliadas sempre” (LÉVY, 1999, p.25). Sendo 

assim, o amplo uso destas conexões comunicacionais precisam e devem ser estudadas com o 

intuito de conceituar e prever suas consequências em sociedade, visto que competirá ao futuro 

colher os frutos deste jornalismo emergente de agora. Mas acreditamos que somente através 

da intracolaboração dos diversos campos do jornalismo que o acesso livre à informação será 

garantido. 
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ANEXOS 

 


