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Resumo:  

A proposta do presente trabalho é analisar, com base nas perspectivas da 
Nova História Política, fatos contemporâneos como o escândalo relacionado 
ao vazamento de informações por meio do Wikileaks, organização que 
publica em seu site documentos diversos inclusive secretos, provenientes de 
governos ou organizações. Após concluir “Brasil: uma internacionalização 
repaginada pelo Wikileaks” achou-se necessário aprofundar os estudos 
sobre o impacto dos vazamentos, a ética por trás disso e acrescentar 
informações sobre gestão de dados e também como podemos usar os 
vazamentos como forma de estudar a história política do tempo presente, 
tendo como base René Remond.  Em paralelo, na nova proposta, será 
analisado o caso Snowden, em que o ex-técnico da CIA e consultor da NSA, 
Edward Snowden, assumiu o vazamento de dados de espionagens 
efetuadas a serviço do governo dos Estados Unidos. As abordagens da 
Nova História Política visam analisar e compreender a história das 
soberanias, representações coletivas, estrutura mental das sociedades, a 
influência de contexto do indivíduo e o estudo dos intelectuais que 
influenciaram uma dada época. Este trabalho analisará ainda os impactos 
desses vazamentos de informações, incluindo métodos de armazenamento 
e as repercussões sobre ética na coleta de dados privados de cidadãos 
comuns, empresas, instituições e autoridades governamentais. A análise 
busca compreender o limite ético para obtenção de informações privadas, 



 

              

confidenciais ou sigilosas, sempre justificadas em nome da prevenção e do 
combate ao crime e ao terrorismo.  

 
Introdução  
A proposta do presente trabalho é analisar, com base nas perspectivas da 
Nova História Política, fatos contemporâneos como o escândalo relacionado 
ao vazamento de informações por meio do Wikileaks, organização que 
publica em seu site documentos diversos inclusive secretos, provenientes de 
governos ou organizações. Após concluir “Brasil: uma internacionalização 
repaginada pelo Wikileaks” achou-se necessário aprofundar os estudos 
sobre o impacto dos vazamentos, a ética por trás disso e acrescentar 
informações sobre gestão de dados e também como podemos usar os 
vazamentos como forma de estudar a história política do tempo presente, 
tendo como base René Rémond.  Em paralelo, na nova proposta, será 
analisado o caso Snowden, em que o ex-técnico da CIA e consultor da NSA, 
Edward Snowden, assumiu o vazamento de dados de espionagens 
efetuadas a serviço do governo dos Estados Unidos. 
 O Wikileaks é um movimento de ação política, criado em 2006 por 
Julian Assange que visa à promoção da transparência e defende a liberdade 
de acesso à informação por meio do ciberativismo. Nele encontramos 
documentos de cunho diplomático (secretos ou não) e foi o ponto de partida 
para compreender a relação entre Brasil e Estados Unidos da América no 
quesito segurança brasileira.  
 Um dos documentos analisados é sobre o Brasil estar em risco de 
virar um grande produtor de cocaína. O e-mail em questão é escrito por 
Alisson Fedirka (analista sênior da Stratfor) e outros membros da agência de 
inteligência. No texto, Ferdika (2011) compartilha uma notícia sobre o 
exército brasileiro estar preocupado com a expansão da produção de 
cocaína para as nossas fronteiras e “não é surpresa”. Menciona até a 
participação de cartéis mexicanos nessa expansão da cocaína. 
 Outro caso estudado foi o de Edward Snowden, que assumiu o 
vazamento de informações da NSA (National Security Agency) em 2013. O 
objetivo também foi estudar o impacto do vazamento de informações e a 
diplomacia entre os países.  
 
Materiais e métodos  
 



 

              

Os materiais utilizados para o desenvolvimento desse projeto de iniciação 
científica foram livros de bases teóricas sobre a Nova História Política. 
 Leituras sobre a história por trás dos vazamentos de documentos 
secretos, feitos por Edward Snowden e Julian Assange, também foram feitas 
por meio de biografias. Para as leituras sobre o vazamento de informações 
também foram feitas leituras e buscas de notícias em jornais estrangeiros e 
brasileiros nas datas que foram noticiados os vazamentos e também notícias 
atualizadas sobre os casos. Os documentos analisados se encontram no site 
da organização Wikileaks (2006). 

Os métodos de análise dos documentos foram feitos a partir da leitura 
sobre como podemos utilizar a internet para estudar a política. O autor que 
defende que a mídia pode ser usada para compreender a história política é 
Jean-Noël Jeanneney. Jeanneney (1988) argumenta que a mídia é a 
representação que a sociedade faz de si mesma; menciona que em questão 
de mídia para analisar a política é a diversidade extrema de material para 
estudo. Esse material pode ser imprensa escrita, audiovisual e o caso da 
pesquisa, a internet é um veículo dessa política. Temos sites dos próprios 
governos e partidos, mas também temos o Wikileaks que além de divulgar 
documentos secretos ou confidenciais, também tem plataformas do site que 
circulam notícias. Para Jeanneney a grande questão é como a mídia 
influencia sobre os Estados, os governantes e afirma que é certo que a 
imprensa desempenha um papel na evolução comportamental em relação à 
política  
 
Resultados e Discussão  
 
O trabalho tangenciou algumas questões importantes como a ética e as 
relações exteriores, e em especial, buscou-se uma reflexão acerca da 
visibilidade do Brasil no cenário mundial. Os objetivos da pesquisa são 
analisar, sob a perspectiva da Nova História Política, as relações entre Brasil 
e Estados Unidos da América na questão da segurança no Brasil. 
Questionar através dos documentos secretos e oficiais o quê interfere na 
relação política entre os dois países acima citados na questão da segurança 
brasileira. Os documentos selecionados para compreender a relação entre 
esses os dois países se encontram exclusivamente no site da organização 
Wikileaks. Também analisar como os vazamentos tem influenciado a mídia e 
os estudos da história do tempo presente. 
  



 

              

Conclusões   
 
Com este projeto, podemos concluir que o vazamento de documentos 
oficiais, diplomáticos tem gerado alguns conflitos entre os países que nele 
estão mencionados.  
 Um exemplo claro é quando a Dilma Rousseff, em 2013, cancelou 
viagens diplomáticas aos Estados Unidos da América ao saber que o 
governo deste mesmo país espionava ilegalmente ela e a população 
brasileira. 
 Também com esta pesquisa foi concluído que as práticas realizadas 
por Julian Assange e Edward Snowden fazem parte de uma cultura maior, o 
ciberativismo. Que, segundo Sérgio Amadeu Silveira (2010), é um conjunto 
de práticas de defesa de causas políticas, culturais, e da privacidade, da 
liberdade de expressão e do compartilhamento de arquivos digitais.   
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