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RESUMO 
 
  
O estudo acerca da Deep Web, também chamada de Web Profunda, Web Invisível 
ou Darknet, que corresponde às áreas da Internet não acessíveis por navegadores 
usuais e grandes portais de busca (como o Google), aborda padrões de 
sociabilidade e cooperação (Manuel Castells) próprios da comunicação 
contemporânea, e busca através da atividade hacktivista, estabelecer comparações 
com seus similares na Internet visível (a World Wide Web). Este estudo objetiva, não 
somente buscar maior clareza das interações efetuadas por actantes nas camadas 
profundas da Internet, como também ampliar a oferta de documentação científica 
disponível sobre o tema. Para que o acesso às camadas da Deep Web seja 
possível, existem navegadores desenvolvidos especialmente para tal finalidade 
(Pierluigi Paganini e Richard Amores). O fato de existirem redes de acesso restrito 
lhe confere o status de área na qual a preservação do anonimato dos usuários é 
posta como atributo relevante e frequente, supostamente concedendo maior 
liberdade de trânsito e ação nessa extensão da rede, o que incentiva o ativismo 
hacker e suas vertentes. Para essa investigação, serão adotados referencial 
bibliográfico, navegação e contato com atores da cena hacktivista. Para tanto serão 
averiguados antecedentes históricos (Armand Mattelart) e diferenças técnicas entre 
a Deep Web e a Internet visível, através da investigação de uma prática basilar na 
atualidade nos ambientes digitais: o hacktivismo (John D. Downing e Julian 
Assange). Este recorte é justificável especialmente porque tais atividades, cuja 
presença é facilmente perceptível no interior da Internet visível permitem designar 
aproximações com atitudes análogas praticadas no ambiente da Deep Web. 
 
Palavras chave: Deep Web, Internet, hacktivismo, comunicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
  
 
The study about the Deep Web, also called the Deep Web, invisible Web or Darknet, 
which corresponds to areas of the Internet is not accessible for normal browsers and 
major search portals (such as Google), discusses patterns of sociality and 
cooperation (Manuel Castells) of contemporary communication, and search through 
the hacktivist activity, establish comparisons with its similar on the Internet (World 
Wide Web). This study aims, not only get greater clarity of the interactions made by 
actantes in the deep layers of the Internet, but also to expand the provision of 
scientific documentation available on the topic. For the access to Deep Web layers is 
possible, there are browsers specially developed for this purpose (Pierluigi Paganini 
and Richard Loves). The fact that there are restricted access networks gives it the 
status of area in which the preservation of anonymity of users is as relevant and 
frequent attribute, supposedly granting greater freedom of transit and action on this 
extension of the network, which encourages the hacker activism and its aspects. For 
this investigation, will be adopted bibliographic reference, navigation and contact with 
actors of the hacktivist scene. To do so will be determined historical background 
(Armand Mattelart) and technical differences between the Deep Web and the Internet 
visible, through research of a basic practice today in digital environments: the 
hacktivism (John d. Downing and Julian Assange). This clipping is justified especially 
since such activities, whose presence is easily noticeable inside the Internet visible 
allow designate similar attitudes approaches practiced in the environment of the 
Deep Web.  
Keywords: Deep Web, Internet, hackctivism, communication. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE IMAGENS 

 

FIGURA 1 – BUSCA REALIZADA EM MARÇO DE 2014, COM 1.150.000 
RESULTADOS PARA O TERMO DEEP WEB.................................................... 
 
FIGURA 2 – FIGURA 2: BUSCA REALIZADA EM AGOSTO DE 2015, COM 
2.020.000 RESULTADOS PARA O TERMO DEEP WEB.................................. 
 
FIGURA 3 – FIGURA 3: BUSCA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2016, COM 
37.300.000 RESULTADOS PARA O TERMO DEEP WEB................................. 
 
FIGURA 4 - METÁFORA DO OCEANO DA INTERNET, SUA SUPERFÍCIE E 
AS ÁREAS PROFUNDAS.................................................................................... 
 
FIGURA 5 - METÁFORA DOS NÍVEIS DE PROFUNDIDADE NO OCEANO E 
NA INTERNET..................................................................................................... 
 
FIGURA 6 – SUBCOMANDANTE MARCOS, PORTA-VOZ DOS 
ZAPATISTAS....................................................................................................... 
 
FIGURA 7 – O ICEBERG QUE REPRESENTA O CONCEITO DA DEEP 
WEB..................................................................................................................... 
 
FIGURA 8 - METÁFORA DE COMO FUNCIONAM OS BUSCADORES............ 
 
FIGURA 9 – REPRESENTAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE ACESSO A DEEP 
WEB..................................................................................................................... 
 
FIGURA 10 – PESQUISA FEITA NO GOOGLE MOSTRA A HIDDEN WIKI 
INDEXADA, PORÉM NÃO ACESSÍVEL.............................................................. 
 
FIGURA 11 - O BROWSER TOR, UTILIZADO PARA O ACESSO A REDE 
ONION NA DEEP WEB........................................................................................ 
 
FIGURA 12 – PÁGINA INICIAL DO TORFINDER.............................................. 
 
FIGURA 13 -  MILITARES, POLÍCIA, JORNALISTAS E DENUNCIANTES 
USAM A DEEP WEB............................................................................................ 
 
FIGURA 14 – MÁQUINA ENIGMA....................................................................... 
 
FIGURA 15 – MAPA DA ARPANET EM 1970..................................................... 
 
FIGURA 16 – MAPA DA ARPANET EM 1980..................................................... 
 
FIGURA 17 – RICHARD STALLMAN.................................................................. 
 
FIGURA 18 – ARPANET/MILNET........................................................................ 

 
18 
 
 
18 
 
 
19 
 
 
23 
 
 
24 
 
 
30 
 
 
34 
 
36 
 
 
36 
 
 
38 
 
 
41 
 
43 
 
 
48 
 
72 
 
74 
 
75 
 
78 
 
80 



 
FIGURA 19 - FOTO POSTADA COM IRONIA AO VESTUÁRIO UTILIZADO 
EM AEROPORTO................................................................................................ 
 
FIGURA 20 - PROTESTO DA REVISTA WIRED............................................... 
 
FIGURA 21 - VÍDEO QUE MOSTRA O ATAQUE QUE VITIMOU CIVIS E 
DOIS FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS REUTERS....................... 
 
FIGURA 22 – BRADLEY MANNING.................................................................... 
 
FIGURA 23– EDWARD SNOWDEN.................................................................... 
 
FIGURA 24 - DECLARAÇÃO DO HACKER WHITE NO FÓRUM VORTEX....... 
 
FIGURA 25 - COMO FUNCIONA UM ATAQUE DDOS....................................... 
 
FIGURA 26: ANONYMOUS USA O YOUTUBE PARA DECLARAR ATAQUES 
AO ESTADO ISLÂMICO...................................................................................... 
 
FIGURA 27 - MENSAGEM DEIXADA PELO ANONYMOUS APÓS ATAQUES. 

 
 
91 
 
102 
 
130 
 
 
131 
 
132 
 
138 
 
140 
 
 
144 
 
148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO..................................................................................................... 
 
1.       WORLD WIDE WEB E DEEP WEB: CONCEITO E CONTROVÉRSIAS 
NAS REDES FORMADORAS DA GRANDE REDE DA INTERNET.................. 
1.1 INTERNET E REDES: BREVE INTRODUÇÃO............................................. 
1.2 A INTERNET E SUA SUPERFÍCIE: A WWW............................................... 
1.3 A INTERNET E SUA FACE MAIS OCULTA: A DEEP WEB......................... 
1.4 DEFINIÇÕES IMPRECISAS E MANUTENÇÃO DO MITO...........................  
1.5 A REDE ONION E O THE ONION ROUTING – TOR ................................... 
1.6 OUTRAS REDES DA DEEP WEB ................................................................ 
1.7 QUEM NAVEGA NA DEEP WEB .................................................................. 
1.8 OCULTA MAS NÃO NECESSARIAMENTE INVISÍVEL ............................... 
1.9 DISCUTINDO O CONCEITO DE DEEP WEB ............................................. 
1.10 OBJETIVOS................................................................................................. 
1.10.1OBJETIVO GERAL................................................................................... 
1.10.1OBJETIVOS ESPECÍFICOS..................................................................... 
1.11 JUSTIFICATIVA .......................................................................................... 
1.12 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.................................................... 
1.12.1 EXPLORAÇÃO DO TEMA........................................................................ 
1.12.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA................................................................... 
1.12.3 NAVEGAÇÃO NA INTERNET OCULTA E PESQUISA EM FÓRUNS.... 
1.12.4 CONTATO COM A COMUNIDADE HACKER.......................................... 
 
2. DAS ONDAS DE RÁDIO A DEEP WEB: UMA HISTÓRIA DE 
COLABORAÇÕES E EMISSÕES CLANDESTINAS.......................................... 
2.1 UMA JORNADA PELOS ANTECEDENTES DA DEEP WEB........................ 
2.2 TRANSMISSÃO, CRIPTOGRAFIA E INFORMAÇÃO CLANDESTINA NA 
SEGUNDA GUERRA........................................................................................... 
2.3 A GUERRA FRIA E O NASCIMENTO DA INTERNET.................................. 
2.4 REDES DE DESENVOLVEDORES NA CRIAÇÃO DA INTERNET: 
COOPERAÇÃO E INTERCÂMBIO ..................................................................... 
2.5 USENET, BBS E OUTRAS REDES DE INTERATIVIDADE E ATIVIDADE .. 
2.5.1 BBS ............................................................................................................ 
2.5.2 USENET ..................................................................................................... 
2.5.3 FIDONET .................................................................................................... 
2.5.4 CSNET ....................................................................................................... 
2.6 A GRANDE FEITA DE REDES ..................................................................... 
 
3.  ANONIMATO, REGULAMENTAÇÃO E VIGILÂNCIA................................... 
3.1 INTERNET COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA..................................... 
3.2 VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO.............................................................. 
3.3 PRIVACIDADE, CONTROLE E REGULAMENTAÇÃO NA INTERNET........ 

11 
 
 
15 
20 
26 
33 
39 
41 
45 
49 
50 
52 
56 
56 
56 
57 
57 
58 
61 
61 
61 
 
 
63 
65 
 
67 
73 
 
77 
82 
82 
83 
86 
87 
88 
 
90 
91 
94 
100 



3.4 CONTROLE DA INFORMAÇÃO NA REDE: DEMANDAS DO MERCADO .. 
3.5 AUSÊNCIA DE NEUTRALIDADE NA REDE................................................. 
3.6 A ESPIONAGEM DIGITAL NORTE AMERICANA ........................................ 
3.7 EDWARD SNOWDEN: ESPIONAGEM EM PROL DO MERCADO ............. 
3.8 A REGULAMENTAÇÃO DA REDE ONION NO HORIZONTE ..................... 
 
4. ATIVISMO E CONSUMO ATIVISTA NA INTERNET PROFUNDA: 
IDEOLOGIA NAS COMUNICAÇÕES, BÔNUS E ÔNUS DA LIBERDADE DE 
CONTEÚDO......................................................................................................... 
4.1 O ATIVISTA DIGITAL..................................................................................... 
4.2 HACKTIVISMO............................................................................................... 
4.3 WISTLEBLOWERS........................................................................................ 
4.4 WISTLEBLOWERS E HACKTIVISTAS: PARCERIA CONSTANTE.............. 
4.5 GRUPOS ATUANTES NO HACKTIVISMO E NO WHISTLEBLOWING........ 
4.6 ATIVISMO NA DEEP WEB............................................................................ 
4.7 UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL DO AUTOR COM O HACKTIVISMO NA 
DEEP WEB.......................................................................................................... 
4.7 A SURFACE COMO PLATAFORMA MIDIÁTICA DO HACKTIVISMO ......... 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................... 
 
ANEXOS............................................................................................................... 

107 
113 
115 
119 
122 
 
 
 
125 
131 
132 
138 
140 
143 
144 
 
148 
150 
 

158 

168 

180 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

Com a chegada da Internet no cotidiano, o ato de se comunicar foi 

amplamente desenvolvido. Mensagens, notícias, entretenimento e possibilidades de 

consumo passaram a ocorrer em maior interatividade, operações online realizadas 

em tempo real deram a sensação de maior agilidade e velocidade. Interlocutores 

viram-se mais próximos e novos laços entre eles se estabeleceram. 

Essa extensão de relacionamentos estabelecidos graças ao advento da 

Grande Rede contribuiu para agregar indivíduos que, distantes entre si, partilhavam 

e partilham interesses similares. Essa grande teia de interações criou espaços de 

cooperação e fez com que a rede fosse celebrada como uma área de liberdade 

(LÉVY, 2002). Esta, ainda, contribuiu para o desenvolvimento de vários mitos 

relacionados à própria rede e, um desses mitos é o conjunto de redes na Internet 

que costuma ser referenciado como Deep Web. 

Esse conjunto de redes e as interações geradas nelas, criou múltiplos 

ambientes culturais distribuídos (CASTELLS, 1999) que costumam manter-se fora 

do alcance dos usuários que utilizam navegadores mais usuais1.  Inicialmente, o 

próprio termo Deep Web (também chamada de Darknet, Internet Profunda, Hidden 

Web, Internet Oculta, etc) já remete a ambientes digitais obscuros, o que por si só já 

lhe concede um caráter mítico, em certa medida, a noção de um ambiente profundo 

circunscrita no termo deep pode remeter – em atribuição a um repertório do 

indivíduo navegante na Internet – a conceitos como os desenvolvidos no 

Inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Edificado em camadas circulares nas 

quais estariam alojados os pecadores em função do tipo de pecado cometido; 

quanto maior a falha em relação aos ideais cristãos, mais profunda, soturna e de 

difícil acesso seria a camada de lotação do pecador. 

O estudo aqui apresentado tem relevância por, a partir de uma perspectiva 

comunicacional, intentar explicitar as práticas e processos associados à Deep Web – 

em comparação com a extensão da Grande Rede, neste referenciada como Internet 

de superfície (ou Surface Web) que é acessada cotidianamente através de browsers 

                                                      
1 Tais com Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome. 



12 
 

(navegadores) comerciais. Tal comparação se faz necessária para possibilitar uma 

análise mais acentuada acerca do mito criado a tal conjunto de redes.  

Destaca-se que, tendo-se as várias camadas (ou redes) que comporiam a 

Deep Web, o presente trabalho aborda apenas a que é comumente percebida como 

a primeira camada, ou a mais conhecida delas: a rede Onion e seu navegador TOR. 

Embora tenham sido citadas outras redes, o foco será centrado na rede Onion 

devido a maior quantidade de material e maior facilidade de acesso em relação a 

outras redes sobre essa área da Deep Web. 

Dentro de tal abordagem serão feitas análises em relação ao tema do 

ativismo na Internet - referenciado tipicamente como hacktivismo - em função da 

possibilidade de comparação entre o modo de operação de grupos ativistas tanto na 

Internet de superfície quanto na profunda - ainda que, conforme mencionado 

anteriormente, apenas em relação ao que constituiria a sua rede mais conhecida, 

vista normalmente como sua primeira camada. 

Ante o contexto acima apresentado e, percebendo a crescente atenção que 

as áreas mais obscuras da Grande Rede vêm recebendo, esse estudo procura 

versar com mais clareza o quanto do mito das atividades anônimas que cercam a 

rede oculta sustentam-se enquanto verdade, o quanto a Internet Profunda é 

relevante em si mesma ou se apenas configura-se como um pano de fundo para 

atividades que se buscam incógnitas. Para isso será comparando o cotidiano da 

Internet Oculta com a Internet Superficial, e utilizar-se-á como medida dessa 

comparação as ações de grupos ativistas do universo hacker, verificando como se 

engajam politicamente, sua presença nas diversas redes da Internet; seu uso de 

ferramentas de ação; divulgação de suas ideologias, bem como o trânsito realizado 

entre a área mais superficial e as profundezas da rede.  

Para tanto, este se propõe descritivo, em aporte de pesquisa bibliográfica, 

com leitura da cobertura realizada pela imprensa; observação da movimentação de 

grupos atuantes nas redes ocultas através de postagens; diálogos diretos com 

atores identificados com a forma de atuação hacktivista através de debates em 

fóruns na rede, canais em servidores de IRC, blogs e afins. Tal processo possibilitou 

a observação de propostas; métodos de ação; as relações com a audiência externa; 



13 
 

apoiadores, e os principais grupos envolvidos na cena hacktivista, bem como as 

contradições entre esses grupos.  

Para que se tenha clareza de cada ponto a ser discutido, este foi estruturado 

com quatro capítulos onde, no primeiro coloca-se como um apanhado teórico dos 

conceitos relacionados às questões que envolvem a Internet e seus dois ambientes 

de análise nesse estudo: a Surface (representada pela área mais superficial e 

conhecida da Internet: a WWW) e a Deep Web (a área da Internet considerada 

profunda e menos acessível), estabelecendo comparações conceituais entre essas 

duas esferas, abordando questões de navegação, anonimato e ativismo. Para tanto, 

utilizaram-se como principais apoios teóricos: Manuel Castells, Richard Bergman, 

Pierluigi Paganini e Richard Amores.  

No segundo capítulo, o foco concentra-se na trajetória histórica, nos 

antecedentes da grande rede; nas necessidades estratégicas de países e grupos 

organizados que utilizaram da comunicação em rede - anônima ou não - para 

alcançar determinados fins, pavimentando o caminho para a formação da Internet e 

dando sentido as atividades coletivas de disseminação de conteúdo. Nesse 

momento, contamos com o suporte teórico, dentre outros autores, de Armand 

Mattelart, Fábio Malini e Henrique Antoun. 

No terceiro capítulo aborda-se uma questão central no debate que norteia 

grande parte do interesse da comunidade navegante na Deep Web e forte razão 

mantenedora do mito de uma área proibida: a preservação do anonimato versus o 

monitoramento e vigilância do cidadão em rede. Indagações de ordem comercial e 

política quanto ao envolvimento da vigilância, os focos de resistência e reação de 

grupos que lutam pela liberdade de expressão. Tendo o suporte teórico de 

Alexander Galloway, Pierluigi Paganini e Richard Amores entre outros. 

Por fim, no quarto capítulo, como decorrência das questões do anonimato 

levantadas no terceiro capítulo, receberão destaque as situações de atuação 

hacktivista propriamente ditas e seu uso na superfície profundezas da Internet (pois 

o ativismo será citado por todo o trabalho). Conta-se, nesse momento, com o apoio 

teórico de Rakim Bey, Gabriela Colleman, Julian Assange, Jacob Appelbaum, Andy 

Müller-Maguhn e Jérémie Zimmermann. Além de depoimentos colhidos em fóruns da 

cena hacker. 
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Entende-se que o hacktivismo e suas principais expressões podem nos 

auxiliar a compreender o trânsito nas redes e seu papel nesses processos de 

participação política em territórios informacionais. Em tempo que a sociedade 

brasileira se vê cada vez mais permeada por redes informacionais anônimas ou não, 

que aplicativos se apresentam com alto poder midiático entre agrupamentos 

distintos (MANOVICH, 2008), e que nessas redes trafegam as informações 

pessoais, culturais, políticas e econômicas, o ativismo hacker e a Deep Web 

emergem como fenômenos relevantes. 

Espera-se que, com esse trabalho, haja contribuição no crescente interesse 

pela Internet Profunda como um espaço social de formação de opinião e ação 

pública, que possa intervir junto às instâncias governamentais e empresariais 

instituídas, para que essa extensão da Grande Rede seja melhor compreendida 

afastando - mesmo que parcialmente - as especulações, o sensacionalismo e a 

desinformação. O foco é proposto na influência dos processos comunicacionais de 

resistênciae no trânsito entre as redes como ferramentas para a percepção das 

redes ocultas como ambiente ativo e reconfigurável de participação e ação coletiva.  
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1. WORLD WIDE WEB E DEEP WEB: CONCEITO E CONTROVÉRSIAS NAS 
REDES FORMADORAS DA GRANDE REDE DA INTERNET 

 

Como ocorreu em diversos segmentos da vida social, a movimentação 

ativista2 encontrou na rede condições favoráveis para se organizar, atuando por 

diversas partes do globo. Encontrando adeptos distantes fisicamente, mas 

conectados em colaboração de interesses. Dentre tais fenômenos, destaca-se o 

hacktivismo, que entre as diversas formas de ativismo online, tem como maior 

característica a invasão a sistemas online para adquirir dados confidenciais, retirar 

sites do ar, alterar ou eliminar conteúdos na rede que, dentro da ética de cada 

grupo, sejam agressivos, preconceituoso ou de alguma forma censuráveis.  

E o faz através de intensa colaboração descentralizada (ANTOUN, 2011), 

almejando atingir seus fins pela ocupação de espaços nas diversas redes que 

compõem o tecido da Internet, lutando pelo que entendem ser liberdade de 

expressão, acesso a todo tipo de bem cultural e liberdade de trânsito na grande 

rede. Esses movimentos são, atualmente, relevantes nas manifestações pela 

autonomia do indivíduo dentro da comunicação digital. A rapidez e praticidade das 

redes, somadas ao grande potencial de cobertura na divulgação de ações de 

resistência, é vista pelo hacktivismo como importante instrumento de mobilização. 

  

Partimos do pressuposto que o hacktivismo é um ativismo online, ou 
ciberativismo, que herda a cultura hacker. Para o sociólogo Manuel Castells, 
a Internet possui uma cultura e essa cultura é formada pela cultura dos seus 
produtores. Isto é, a cultura hacker ajudou a moldar a cultura da Internet, 
pois os hackers são parte integrante fundamental no desenvolvimento da 
Internet ao longo de toda sua existência. Essa cultura hacker consiste no 
conjunto de valores e convicções que se desenvolveu a partir das redes de 
programadores que interagiam online, colaborando conjuntamente em 
projetos autonomamente definidos de programação criativa. Esses valores 
de compartilhamento de informação e conhecimento livre são os mesmos 
que existem até hoje nas comunidades hacker e que vem se dissipando 
para a sociedade na rede (BARROS, 2013). 

 
                                                      
2 Ativismo, no sentido filosófico pode ser descrito como qualquer doutrina ou argumentação que 
privilegie a prática efetiva de transformação da realidade em detrimentoda atividade exclusivamente 
especulativa.  
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Mas da mesma forma que os avanços e as facilidades de acessos relativos 

à tecnologia da informação ampliaram a capacidade de ação de grupos ativistas, 

também proporcionaram a corporações empresariais e autoridades governamentais 

grande capacidade de armazenar bancos de dados dos hábitos diários do cidadão 

presente nas redes. Assim como também incentivou a ocultação de informações de 

interesse público por estas mesmas instituições. Pesquisadores de diversas áreas 

apontam para a ascensão do controle e vigilância exercidos sobre a sociedade 

contemporânea (HARDT, 2005; GALLOWAY, 2004; LESSIG, 2006; SANTOS, 2003; 

COSTA, 2004). Esse monitoramento ostensivo gera forte tensão entre partes que se 

envolvem em um embate. E colocam em campos opostos instituições 

governamentais e mercado - que por fatores comerciais ou de segurança, aplicam o 

monitoramento das atividades online do cidadão - e o direito a privacidade online do 

navegante na Internet. A ética hacker que prega a liberdade de informação3, 

posiciona-se frontalmente contra qualquer vigilância e monitoramento estatal ou 

mercadológico, o que leva grupos hackers ou até mesmo ativistas solitários a atacar 

periodicamente sites de governos e empresas em represália. 

A cultura do hacktivismo como hoje é conhecida emerge do convívio de 

usuários em fóruns restritos de onde surgiram fenômenos como os memes4, ou com 

mensagens mais assertivas em websites como o Reddit5, DevianArt6, 9Gag7 ou o 

4Chan8. Nesses sites surgiram circunstâncias onde usuários se davam a liberdade 

de espalhar notícias, nem sempre verdadeiras, e experimentar novas linguagens de 

comunicação. Muitas dessas experimentações e simbolismos espalharam-se como 

elementos de uma cultura digital. Os citados memes são um exemplo disso. Devido 

à abrangência dessa cultura, expressões criadas na Internet são usadas em nosso 

cotidiano, tais como: “lol” cujo significado é “laughing out loud” (rindo em voz alta) ou 

“imo” (na minha opinião), ou o constante uso de hashtags9.  

                                                      
3 Um documento chamado “Manifesto Pela Independência do Ciberespaço”, escrito em 1996 como 
resposta as tentativas dos governos de regulamentar a Internet deixa clara a premissa da liberdade 
de informação para o cidadão, pode ser consultado nos anexos desse trabalho. 
4 Figura, vídeo ou frase contendo humor que espalha-se viralmente na Internet. Disponível em: < 
http://super.abril.com.br/multimidia/memes-682294.shtml>. Acessado em 13 /12/ 2016. 
5 https://www.reddit.com/ 
6 http://www.deviantart.com/ 
7 http://9gag.com/ 
8 http://www.4chan.org/ 
9 As hashtags são como palavras-chave que as pessoas utilizam para marcar temas que estão 
compartilhando nas redes sociais. 
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Frente a esse enorme cenário de interações, ativismo e cultura, surgem 

necessidades nos círculos ativistas da sociedade de buscar maior privacidade em 

suas dinâmicas de ação, visto que após as denúncias de vigilância ao cidadão 

expostas no WikiLeaks10, tal questão tornou-se frequente nas discussões em rede e 

órgãos de imprensa, e, deixadas claras as iniciativas de vigilância empreendidas 

pelo Estado, agrupamentos hacktivistas vêem o anonimato como estratégia vital 

para a resistência e sobrevivência de suas práticas. 

É sob esse aspecto que emerge o debate sobre o hacktivismo e suas 

atividades em redes anônimas reunidas sob a denominação de Deep Web, vista 

como uma área da Internet cercada de mistérios e alvo de especulações. Tratada 

como um espelho distorcido da Internet mais superficial e popular. 

 

A deep web tem sido vinculada com atividades criminosas e conteúdo 
proibido, embora, na verdade, não tenha de ser assim: as páginas 
existentes nesta web simplesmente desviam os bots rastreadores dos 
principais motores de busca e ficam em uma espécie de limbo que só é 
acessível usando outros motores de busca. Mas é verdade que este 
anonimato e falta de controle têm alimentado a internet profunda de todos 
os tipos de conteúdo ilegal e criminoso, que são os que lhe deram 
verdadeira fama (ZURIARRAIN, 2017

11). 

  

Mas apesar do mito, pesquisas em grandes buscadores já demonstram o 

crescente interesse no assunto. Observa-se que o mito está a ser explorado em uma 

busca de sua maior compreensão. Ao digitar o termo Deep Web em um portal de 

pesquisas como o Google (foram realizadas diversas pesquisas em datas diferentes 

entre março de 201412 e dezembro de 2016), notou-se ao longo do tempo um 

aumento nos websites que tratam do assunto, mas um dado permanece constante: 

a grande maioria dos resultados trata do tema de forma técnica ou sensacionalista13, 

a despeito do crescimento visível de matérias sobre o assunto, é importante 

ressaltar que fora dos aspectos técnicos (tutoriais que ensinam como acessar a 

Deep Web). A maior parte do conteúdo se refere a um suposto submundo na 

                                                      
10 Trataremos melhor do assunto Wikileaks ao longo do estudo. 
11

 Articulista de tecnologia e sociedade do Jornal espanhol El País. 
12 Início da pesquisa no Mestrado em Comunicação e Linguagem da Universidade Tuiuti do Paraná. 
13 Como critério de análise, os dez primeiros resutados obtidos em cada data foram avaliados pelo 
teor apresentado, observando-se primeiramente as descrições de conteúdo presentes abaixo do link 
de acesso de cada um dos resultados e leitura posterior dos sites relacionados na busca. 
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Internet. A mitificação das atividades realizadas na Internet Profunda parece ainda 

manter sua força, mas o aumento da investigação sobre o mito construído em torno 

da Internet Oculta aponta para um horizonte que busca desvendá-lo, esse aumento 

de interesse no assunto pode ser verificado nas figuras um, dois e três, logo abaixo. 

 

FIGURA 1: BUSCA REALIZADA EM MARÇO DE 2014, COM 1.150.000 
RESULTADOS PARA O TERMO DEEP WEB 

  

Fonte:< https://www.google.com.br/>. Acesso em 03/03/2014. 

 

FIGURA 2: BUSCA REALIZADA EM AGOSTO DE 2015, COM 2.020.000 

RESULTADOS PARA O TERMO DEEP WEB 

 
Fonte:< https://www.google.com.br/>. Acesso em 03/08/2015. 
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FIGURA 3: BUSCA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2016, COM 37.300.000 

RESULTADOS PARA O TERMO DEEP WEB 

 
Fonte:< https://www.google.com.br/>. Acesso em 13/12/2016. 

 

Assunto que inicialmente permeava apenas círculos de debates técnicos, a 

Deep Web começa a receber mais atenção da mídia – como demonstram as 

pesquisas contidas nas figuras um, dois e três - e do ambiente acadêmico, bem 

como também já é mencionada em seriados, livros e contos, o mito da Internet 

Profunda começa a integrar a cultura pop. Séries como as norte-americanas 

Scandal, CSI Cyber e Mr Robot abordam constantemente o assunto, inclusive com 

citações técnicas a essa região da rede. Observa-se que na maior parte dos casos a 

aura mítica de um ambiente destinado apenas ao crime, espionagem e todo tipo de 

ato ilícito é mantida. Mas essa mesma Deep Web tratada de forma tão assustadora 

é também utilizada por correspondentes internacionais que se comunicam com suas 

respectivas redações em países como Irã, Coreia do Norte e China, por ativistas 

online que tentam proteger suas identidades, por piratas que disponibilizam arquivos 

culturais e de entretenimento gratuitamente, e usuários que comercializam itens 

diversos, muitas vezes burlando leis regulatórias.  

Sendo parte do todo que chamamos de Internet, esse território oculto 

também está entremeado nas diversas ocorrências na vida do cidadão, o uso da 

Internet Profunda já influencia acontecimentos ao redor do globo. 
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A deep web inclui também um crescente volume de conteúdos 
criptografados por motivos políticos, militares, de ativismo pela privacidade 
ou puramente criminais. A revolução do Egito, Wikileaks ou o cibercrime 
mais sofisticado evoluíram nos últimos tempos em um ambiente moldado 
nesse reino do anônimo (VERDÚ, 2014, p. 2). 

 
 

Isto posto, sobre a parte da Internet chamada Deep Web (e o mito que a 

circunda). Cabe a ilustração de um panorama geral sobre a grande rede, um recorte 

de sua formação histórica e estrutural sendo que maiores aprofundamentos virão em 

capítulos seguintes no decorrer do estudo. Assim, a intenção momentânea é a de 

traçar um quadro preliminar que possa contextualizar a leitura posterior, entendemos 

esse estudo como parte da área da Comunicação, uma vez que as interações que 

ocorrem na navegação em rede são, na contemporaneidade, atividades comuns a 

milhões de pessoas em todo o mundo. 

 

1.1 INTERNET E REDES: BREVE INTRODUÇÃO 

 

 O nome Internet deriva da junção de duas palavras de origem inglesa: 

International Network. Traduzindo para o português, Rede Internacional. Ou seja, a 

Internet é uma rede mundial composta de computadores interligados. Por meio dela, 

dados e informações são transmitidos para qualquer usuário que esteja conectado 

(MOTA 2010). “A Internet é – e será ainda mais – o meio de comunicação e de 

relação essencial sobre o qual se baseia uma nova forma de sociedade que nós já 

vivemos” (CASTELLS, 2006, p. 255). A história da Internet já está bastante 

documentada14. Nesse estudo haverá momento adequado para maiores detalhes 

sobre sua origem, mas cabe destacar aqui uma pequena contextualização histórica.  

Após o término da Segunda Guerra Mundial, a aliança militar estratégica entre 

os Estados Unidos e a União Soviética, necessária para combater um inimigo 

comum: a Alemanha Nazista, converteu-se em uma tensa e armamentista relação, 

                                                      
14 Dentre diversas publicações a respeito recomenda-se o livro A Internet, da coleção Publifolha, 
disponível em: <http://indicalivros.com/pdf/a-internet-colecao-folha-explica-maria-ercilia-antonio-
graeff>. Acessado em 13 /12/ 2015. 
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iniciava a Guerra Fria (GADDIS, 2006). 

As duas nações disputavam cultural, militar e politicamente zonas de 

influência em todo o globo. No âmbito militar, um enorme arsenal foi construído de 

ambos os lados. As armas nucleares acumuladas de lado a lado em abundância, 

geraram o temor de uma nova guerra mundial, que se viesse a cabo afetaria todo o 

planeta com um sem-número de vítimas, as baixas viriam tanto das explosões em si 

quanto da radiação que seria liberada pelas bombas. A possibilidade do uso de 

ogivas nucleares e seus temerosos efeitos, não haveria somente de provocar um 

grande número de óbitos, geraria também consequências sérias nas comunicações 

(GADDIS, 2006). 

Sinais de rádio, televisão e telefonia seriam gravemente afetados pelas 

partículas nucleares, dificultando enormemente a comunicação entre dispositivos e a 

consequente reorganização militar e social. A percepção dessa sombria 

possibilidade incentivou o governo americano a buscar uma alternativa: esta se 

revelou viável na forma de uma rede de computadores que interligasse a inteligência 

militar. E mesmo após um ataque com mísseis nucleares, permanecesse ativa. 

Assim a Internet era originalmente concebida. 

Advinda da pesquisa da agência governamental ARPA (Advanced Research 

and Projects Agency - Agência de Pesquisas em Projetos Avançados) e que foi 

rebatizada para DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency - Agência de 

Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa em 1972, a Grande Rede é um 

aglomerado de diversas outras redes, tendo na Arpanet (rede de origem militar que 

constituiu a base principal do que viria a ser a Internet e que detalharemos no 

capítulo dois) a rede de maior expressão entre elas, e embora essas diversas redes 

tenham características próprias, a forma de distribuição de dados das mesmas 

permitiu que estas compartilhassem informações entre si. Pois suas arquiteturas 

tecnicamente abertas comportavam (e comportam) essa qualidade técnica: o 

intercambiamento de dados (CASTELLS, 2003). 

Obviamente, tal integração necessitou de medidas técnicas. Uma vez que o 

governo estadunidense e alguns centros de pesquisa haviam concebido uma série 
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de redes15 que atuavam separadas. Existiram iniciativas para a integração de 

diversas dessas estruturas, o que no futuro geraria a área mais popular da Internet, 

a World Wide Web (WWW) que chamaremos nesse trabalho de Surface (Superfície). 

É certo também que outras redes foram excluídas desse implemento de integração, 

e estas dariam origem a outra área da Internet que interessa a esse estudo, a Deep 

Web (PAGANINI; AMORES, 2012). É pertinente diferenciá-las suscintamente. 

A criação do aplicativo de exploração da Internet chamado Browser 

(navegador), carrega em si uma série de metáforas. Dentre elas destaca-se a de um 

oceano de informação que deve ser ‘navegado’ e descoberto na busca por dados. 

Como tal, esse oceano possui uma superfície, para em seguida apresentar níveis de 

profundidade até regiões abissais. Em cada um desses níveis, novas formas de vida 

(informação) podem ser encontradas.  

A Grande Rede foi concebida para atuar de forma horizontal (CASTELLS, 

2001), no entanto, as próprias possibilidades oferecidas na criação de novos 

espaços em sua arquitetura aberta permitem que muitos desses espaços sejam 

restritos, ou metaforicamente falando: profundos.  Por isso são necessárias maiores 

demandas para acessar maiores “profundidades”. Ou seja: recursos técnicos 

diferenciados para acesso a determinadas extensões da rede).  

Quando a Arpanet deixou de ser exclusividade de centros de pesquisa, 

universidades e inteligência militar, foi disponibilizada ao grande público em 1990 - 

ultrapassando no Brasil as fronteiras acadêmicas e órgãos de pesquisa para chegar 

ao usuário caseiro a partir de 1994 (GUIZZO, 1999) - já na forma da Internet que 

conhecemos: a World Wide Web. Esta já contava com uma numerosa quantidade de 

dados armazenados por institutos e universidades (CASTELLS, 2001). No entanto, 

foi justamente sua abertura a esse grande público que incentivou a entrada da 

iniciativa privada. Cabe ressaltar que já existiam investimentos privados, mas foi a 

partir daí que o mercado adentrou massivamente na rede, e isso deu início a era 

comercial da Internet. 

Edificada na criação de grandes portais de notícias e entretenimento, 

comércio eletrônico, blogs, vídeos e afins, essa grande quantidade de informação 

que chegava e ainda chega na Web todos os dias estava disponível para todo tipo 

                                                      
15 Mais detalhes sobre essas redes no capitulo dois. 
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de usuário (pesquisadores, hackers, estudantes e cidadãos), e estava armazenada 

na superfície da Internet, que então foi chamada de Surface (superfície), e como a 

face superficial de um oceano, contém conteúdo facilmente visível e de fácil acesso 

(HARADA, 2015). A figura quatro apresenta uma ilustração sobre a metáfora desse 

oceano de informação. 

FIGURA 4: METÁFORA DO OCEANO DA INTERNET, SUA SUPERFÍCIE E AS 

ÁREAS PROFUNDAS. 

  

Fonte:< http://www.tecmundo.com.br/tecmundo-explica/74998-tecmundo-explica-tal-deep-web.htm>. 

Acesso em 12/12/2015. 

Como observa-se na figura quatro, nas áreas superficiais, navega-se em 

conhecidos websites como o Google, realizam-se transações comerciais em grandes 

lojas de e-commerce como a Amazon e consulta-se todo tipo de dado na Wikipedia. 

 É possível sim encontrar crime, pornografia e contravenção, mas na condição 

de uma Web de superfície (Surface) com alta oferta de provedores de acesso e forte 

atividade comercial, existiria grande monitoramento e maior facilidade em identificar 

hábitos de navegação por parte dos usuários16. 

Contudo, como no oceano, existem áreas mais profundas, cujo acesso se dá 

                                                      
16 Questões de monitoramento ao usuário serão melhor desenvolvidas no capítulo três. 
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através de mecanismos próprios (equipamentos de mergulho, submarinos, 

escafandros): as formas de vida nas profundezas são adaptadas para suprir certas 

necessidades (como a falta de luz e a forte pressão). Seguindo tal raciocínio, algo 

semelhante se dá com a Deep Web: a informação a ser acessada nas regiões mais 

‘profundas’ da Internet está contida em redes não acessíveis através de 

navegadores usuais (como o Google Chrome, Internet Explorer ou Mozilla Firefox 

entre outros), exigindo uso de aplicativos específicos para esse ambiente, adaptados 

às exigências técnicas particulares dessas redes. 

A preservação do anonimato é referenciada como preocupação recorrente 

nesse ambiente (e apresentada como seu maior atrativo). As redes que compõem a 

Deep Web, de certa forma, determinam um status do desconhecido, do inesperado e 

do perigoso17. O usuário necessita de um “disfarce” que possibilite sua entrada de 

forma mais segura. Para tanto, necessita de cuidados técnicos com hardware, 

antivírus e afins, visto que tal como no oceano, as regiões mais profundas e abissais 

da Internet também gozariam de certa obscuridade. A figura cinco apresenta essa 

estrutura de profundidades metafóricas que comporiam a Internet. 

 
FIGURA 5: METÁFORA DOS NÍVEIS DE PROFUNDIDADE NO OCEANO E NA 
INTERNET. 

  
Fonte:< http://www.midiatismo.com.br/as-outras-duas-internets-que-voce-provavelmente-nao-
percebeu-que-existem>. Acesso em 12/12/2015. 

O que se pode inferir, é que à medida que se busca o conteúdo menos 

                                                      
17 Esse status é gerado por textos e vídeos veiculados por sites da Surface, tal material é em muitos 
casos apenas conjectural, sem fontes confiáveis. 
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acessível, são maiores as exigências e cuidados. Verifica-se isso também na 

ilustração anterior (figura cinco), o mesmo conceito de oceano, mas com mais 

subdivisões, e nele a representação gráfica de acesso à informação na superfície. 

Pouco abaixo da superfície, sites indexados18 pelos buscadores (que podem ser 

encontrados por buscadores da superfície), mas um pouco mais ocultos. 

É a partir do fundo desse oceano (representado na terceira camada da figura 

cinco) que está localida a informação não indexada, mas ainda assim acessível 

através de uma rede ou navegador específico (temos aqui redes que a princípio não 

mais poderiam ser vistas pela superfície, mas que embora não acessíveis pelos 

navegadores da Surface, possuem condições de acessá-la); por fim a área mais 

profunda, composta de sites que exigem maiores recursos para seu acesso, pouco 

explorada (seguindo a lógica do desenho) e caracterizada por suposto conteúdo 

mais denso e muitas vezes ilegal.  

Ainda existem especulações sobre uma área tão profunda que computadores 

precisam ter seu hardware modificado para acessá-la19 (essa área seria composta 

de redes de difícil acesso e alta exigência de processamento dos computadores, o 

que exigiria adaptações físicas dos mesmos) (AVILA, 2015). 

O termo Deep Web, referencia algo profundo e camuflado, em oposição à 

Surface. Essa Internet “escondida” seria formada por redes e sites que são 

programados para propositadamente estarem ocultos (SHERMAN; PRICE, 2001). 

Sendo assim, mesmo existentes, tais sites são desconhecidos do grande público, e 

as dificuldades criadas para sua localização e acesso lhes dão a impressão de 

localizarem-se nas “profundezas” da rede. 

É nesse contexto formado por redes desconhecidas do grande público que 

surge a Deep Web. Difere-se da Internet superficial por abrigar em suas redes 

manifestações que intentam passar longe do filtro censor do mercado, buscando 

driblar agências governamentais e interesses de grades grupos empresariais e 

midiáticos, e por vezes esses atos de rebeldia são conflitantes com as regras de 

conduta vigentes e interesses constituídos (PAGANINI; AMORES, 2012). 
                                                      
18 A indexação de sites diz respeito a encontrar e inserir esses sites no banco de dados de um portal 
de busca para que o público posso encontrá-lo. 
19 Essa área é chamada de Mariana’s Web, em alusão às Fossas Marianas, o local mais profundo 
dos oceanos com profundidade de 11 034 metros. Disponível em:< 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fossa_das_Marianas>. Acesso em 12/01/2017. 
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Após essa breve explicação, é de interesse abordar inicialmente a área mais 

conhecida e popular da Internet, a World Wide Web (Surface). Como esta é, na 

maior parte do tempo, a porta de entrada para a Deep Web e extensão conhecida 

popularmente, pela maior parte dos usuários, justamente por ser a superfície, será 

versada, um pouco mais, em suas características para, em seguida, traçar o rumo 

na direção das redes mais obscuras. 

 

1.2 A INTERNET E SUA SUPERFÍCIE: A WWW 

 

No ano de 1994 quando o Netscape, o primeiro navegador20 comercial foi 

lançado, apresentou ao planeta o enorme potencial da Internet. Não foi difícil 

perceber a força que esse sistema de comunicação (RECUERO, 2000) exerceria 

nos próximos anos, causou imediato fascínio sua gigantesca quantidade de dados 

disponíveis em poucos cliques.  

Acessar informação em rede requer o uso de códigos que comunicam dois ou 

mais computadores distantes, permitindo que troquem mensagens e transmitam 

dados: esses códigos de comunicação entre máquinas de uma rede são chamados 

de protocolos. São esses protocolos que permitem que usuários distantes 

fisicamente possam interagir com informações armazenadas em outros 

computadores.  

A Internet como é conhecida, foi a junção de redes que não atuavam em 

conjunto. Esse quadro começou a se modificar a partir de dois fatos altamente 

relevantes: a criação de um protocolo intitulado TCP/IP21 (de iniciativa militar), e a 

criação da World Wide Web, popularmente conhecida como Web. O responsável 

pela WWW (World Wide Web), que traduzida para o português significa “Rede de 

Alcance Mundial” foi o físico e pesquisador do MIT22 Timothy John Berners-Lee. E 

essa é a plataforma que tornou popular a Internet que hoje é utilizada por milhões de 

pessoas por todo o mundo. 

A web pode ser definida como um conjunto de recursos que possibilita 
navegar na Internet por meio de textos hipersensíveis com hiper-referências 

                                                      
20 O primeiro navegador de fato chamava-se Mosaic, mas não foi lançado em circuito comercial. 
21 O principal protocolo de envio e recebimento de dados da Internet:< http://www.tecmundo.com.br/o-
que-e/780-o-que-e-tcp-ip-.htm>. Acessado em10/01/2016. 
22 Massachusetts Institute of Technology. 
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em forma de palavras, títulos, imagens ou fotos, ligando páginas de um 
mesmo computador ou de computadores diferentes. A web é o segmento 
que mais cresce na internet e a cada dia ocupa espaços de antigas 
interfaces da rede (VILHA, 2002, p. 20). 
 

Por formar a área mais acessível, comercial e usual na distribuição de dados 

em rede, a World Wide Web (WWW) se confunde em nosso imaginário com a 

própria Internet, mesmo compondo apenas parte dela (MOTA, 2010, p. 12). 

Popularizada a partir da década de 90, quando a iniciativa privada iniciou a 

exploração comercial da rede em grande escala, o mundo viu surgir então as 

primeiras páginas pessoais, os grandes portais de conteúdo e os conglomerados de 

comércio eletrônico tendo nos gigantes Amazon e Ebay suas primeiras grandes 

expressões em plataformas de vendas online. 

Nesse período compreendido entre 1994 e 1996, as páginas predominantes 

eram confeccionadas em sequências de códigos simples em uma linguagem 

chamada HTML23 (Hypertext Markup Language - Linguagem de Marcação de 

Hipertexto) e eram estáticas, ou seja, sem maiores atrativos de animação, áudio ou 

recursos de interatividade.  

Pouco a pouco foram introduzidas algumas funcionalidades dinâmicas que, 

proporcionaram a esses websites maiores recursos interativos, o que os tornou mais 

atraentes. Era o momento para novos experimentos, e estes se deram através do 

uso de implementos tecnológicos como a linguagem Javascript24, ou os Applets25 

feitos com tecnologia Java26. A intenção era deixar a Web cada vez mais utilizável, 

atraente e facilitada, e para isso qualquer tecnologia que parecesse contribuir era 

aplicada. Nesse período, a Web era em sua maioria, composta de chats, portais de 

busca, notícias e páginas pessoais. 

Por seu caráter mais popular, imediatista e comercial, a Web passa por 

                                                      
23 HTML é uma das linguagens utilizadas para desenvolver websites. O acrônimo HTML vem do 
inglês e significa Hypertext Markup Language ou em português Linguagem de Marcação de 
Hipertexto. Mais detalhes em: <http://tableless.com.br/o-que-html-basico/>. Acessado em 13/03/2016 
24 JavaScript é uma linguagem de programação utilizada para interagir e controlar o HTML. Mais 
detalhes em: <http://tableless.github.io/iniciantes/manual/js/>. Acessado em 13/03/2016. 
25 Tecnologias para implantação e controle de programas mais complexos em um website. Maiores 
detalhes em: <http://www.devmedia.com.br/o-que-sao-os-applets-de-java/2574>. Acessado em 
13/03/2016. 
26 O Java é uma linguagem de programação que interage várias outras tecnologias. Maiores detalhes 
em: <http://www.tecmundo.com.br/programacao/2710-o-que-e-java-.htm>. Acessado em 13/03/2016. 
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diversos upgrades27 conceituais e tecnológicos. Melo Junior (2007) postula que a 

Web 1.0 (primeira fase da Web a partir de sua criação e principalmente nos 

primeiros anos de sua popularização) foi o momento que grandes cadeias de 

comércio perceberam o mercado potencial da Internet, junto ao surgimento de 

inúmeros provedores que ampliaram a demanda por acesso. Período marcado pelas 

primeiras operações interativas comerciais para efetuar pagamentos ou realizar 

compras online. 

As facilidades alcançadas nas operações comerciais online atribuem ao 

comércio uma rapidez e variedade até então desconhecidas, essa rapidez abre um 

caminho contrário à perspectiva do consumo de longo prazo, de produtos de grande 

durabilidade, de maior solidez e caracterizado por bens altamente duráveis que 

passavam de geração a geração. A Internet é uma grande força na modificação 

desse quadro e potencializa o consumo de objetos de baixa durabilidade e alta 

rotatividade de atualização e substituição (BAUMAN, 2008, p. 43). 

A Grande Rede transforma-se em uma extensa vitrine e exibe enorme 

quantidade de produtos, e isso é possível porque o espaço virtualizado 

desmaterializa o objeto, ao mesmo tempo, apresenta enorme variedade, o bem de 

consumo está fisicamente distante, mas visualmente a apenas um clique em um 

mostruário exposto 24 horas por dia. O ato de comprar é veloz, impulsionado pelo 

aumento da oferta de produtos de consumo à disposição; pelo fácil acesso e pela 

praticidade da exposição na tela do computador.  

 

O espírito do consumidor moderno ‘é tudo, menos materialista’. Se os 
consumidores desejassem realmente a posse material dos bens, se o 
prazer estivesse nela contido, a tendência seria a acumulação de objetos, 
não o descarte rápido das mercadorias e a busca por algo novo que possa 
despertar os mesmos mecanismos associativos (BARBOSA, 2004, p. 53). 
 

A entrada do mercado no uso da Internet causou forte impacto por sua 

versatilidade. Objetos raros ou pouco populares que dificilmente estariam nos 

balcões das lojas, passaram a estar à disposição do público, proporcionando uma 

mudança significativa nas relações entre mercado e consumidores (ANDERSON, 

                                                      
27 O termo upgrade é uma expressão muito utilizada na computação e administração. Na informatica 
ela designa um melhoramento, uma atualização Maiores detalhes em: <http://marketingfuturo.com/o-
que-e-upgrade/>. Acessado em 13/03/2016. 
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2006). Junto e esse enorme consumo de bens, a informação também se torna forte 

moeda de troca entre os usuários. Por isso, é fundamental destacar no contexto 

abordado nesse trabalho que a Internet potencializou não apenas mudanças nas 

relações de compra e venda, mas também nas diversas formas de manifestação 

social, ou seja, passou a interagir e interferir diretamente na vida dos cidadãos.  

Dentre as diversas mudanças nas relações sociais, uma que interessa 

diretamente a esse estudo é o ativismo em rede, que gestado na Cultura Hacker e 

presente na própria criação e desenvolvimento da Internet, tem sua primeira grande 

expressão midiática na rede - e fora dela - em 1994, quando a revolta Zapatista no 

México forjou a primeira forma popular28 de grupo organizado que se aproveitou das 

possibilidades do ativismo político em rede, lançando as bases que norteariam o 

ciberativismo e o hacktivismo contemporâneo (KLEIN, 2003). 

O Movimento Zapatista tinha na imagem do Subcomandante Marcos (figura 

seis) seu porta-voz. Os integrantes davam entrevistas sempre encapuçados, pois 

qualquer um poderia ser o subcomandante Marcos. Afirmavam que o disfarce servia 

para evitar a personificação do movimento em apenas um homem ou mulher. O 

conceito de identidade defendido pelos zapatistas influenciou grupos que surgiriam 

no futuro, como o Anonymous, que admite claramente a influência do movimento 

mexicano29. 

 

Marcos é gay em San Francisco, negro na África do Sul, asiático na Europa, 
um chicano em San Ysidro, um anarquista na Espanha, um palestino em 
Israel, um maia nas ruas de San Cristobal, um judeu na Alemanha, um 
cigano na Polônia, um mohawk em Quebec, um pacifista na Bósnia, uma 
mulher solteira no metrô às dez da noite, um camponês sem terra, um 
membro de gangue nas favelas, um trabalhador desempregado, um 
estudante infeliz e, é claro, um zapatista nas montanhas (KLEIN, 2003, p. 
4). 

 

 

 

 

 

                                                      
28 Nos referimos ao Movimento Zapatista como o primeiro ativismo popular em rede que tomou de 
maneira substancial os noticiários e publicações voltados ao grande público. 
29 As semelhanças ´podem ser vistas com mais clareza em:< 
http://www.colunadigital.com/2012/01/ciberativismo-como-os-zapatistas.html>. Acesso em 
12/01/2017. 
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FIGURA 6: SUBCOMANDANTE MARCOS, PORTA-VOZ DOS ZAPATISTAS. 

  

Fonte:< http://oglobo.globo.com/mundo/mexico-suspende-acusacoes-contra-subcomandante-marcos-

18734348>. Acesso em 04/06/2016. 

 

 

No ano de 1998 surge o Eletronic Disturbance Theater, atuante no México e 

Estados Unidos, foi o primeiro grupo a se autodenominar ‘ciberativista’ (SILVEIRA, 

2010). A noção de ativismo, nesse grupo, liderado por Ricardo Dominguez, foi a de 

desenvolver um vírus que atingiu sistemas operacionais com o protesto eletrônico 

“Zapatista Tactical Floodnet” (1998). O grupo se engajou na luta do movimento 

revolucionário dos zapatistas. A iniciativa consistiu na disseminação de um aplicativo 

viral chamado FloodNet, usado por ativistas para criar endereços eletrônicos (URL30) 

originalmente inexistentes nos sites da Bolsa de Valores e o da Presidência do 

México. Essas páginas eram criadas no momento que um desses sites era 

acessado.  

Nos endereços solicitados, foram inseridos nomes de indígenas assassinados 

pelas forças armadas mexicanas e diversas mensagens de erro foram geradas a 

partir de computadores infectados, e se acumularam nos servidores. Além da força 

simbólica do ato e da divulgação dos índios mortos, a sobrecarga de acessos 

paralisou os sites atacados (KLEIN, 2003). A tática de sobrecarregar sites através de 

milhares e contínuos acessos ainda é uma das mais utilizadas entre os hackers 

quando existe a intenção de derrubar um site ou sistema (PAGANINI; AMORES, 

2012).  

                                                      
30 Uma URL (Uniform Resource Locator), em português Localizador-Padrão de Recursos, é o 
endereço de um recurso (um arquivo, uma impressora, uma página na Internet etc.), disponível em 
uma rede. 
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A Internet como sistema de comunicação, promoveria - e promove - 

transformações significativas nos embates políticos e ideológicos ao redor do globo. 

Silveira (2010) defende que o ativismo está nas entranhas da criação da Internet e 

influenciou de forma determinante o uso e desenvolvimento dos protocolos utilizados 

na moldagem da rede. “O movimento social inspirado pela contracultura, que 

pregava distribuir o poder e emancipar as pessoas pelo acesso às informações, tem 

nos hackers a sua principal representação”. (SILVEIRA, 2010, p. 34).  

Os incrementos tecnológicos que propiciaram as já citadas operações 

comerciais e ações digitais comprometidas com grupos ativistas, desenvolveram-se 

ainda mais na forma de novas tecnologias de bancos de dados que facilitaram a 

criação de sites dinâmicos e websites de e-commerce.  

Essas tecnologias inauguram em 2003 uma nova etapa, a Web 2.0. No 

entanto, não foram as tecnologias em si as responsáveis por essa fase, embora 

tenham contribuído com o aumento das possibilidades interativas, a mudança mais 

significativa se deu pela maior disseminação de conteúdo, que permitiu a 

movimentos de engajamento e atuação social diversificar cada vez mais suas 

atividades e afirmar a pluralidade potencial da rede que se configurava (ANTOUN; 

MALINI, 2010). 

Essa pluralidade, que ampliava forças na Internet e que contava cada vez 

mais com a influência do cidadão forçou uma demanda para se abandonar os sites 

estáticos e aumentar a tecnologia em sítios que propiciassem maior troca de 

conteúdo. Tim O’Reilly, precursor do uso do termo Web 2.0, citado por Vaz (2008), 

afirma: 

 

Web 2.0 é a mudança para uma Internet como plataforma, e um 
entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre 
outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os 
efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas 
pessoas, aproveitando a inteligência coletiva. (O’REILLY apud VAZ, 2008 p. 
44) 
 

O aumento da interatividade na fase da Web 2.0 ampliou as redes de 

relacionamento e compartilhamento de informação. Softwares disponíveis na 
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Internet funcionam em hardwares31 sem a necessidade de instalação diretamente no 

computador. Esses programas ficam hospedados na “nuvem”32 (Cloud Computing) e 

operam diretamente desta quando requeridos. 

As redes sociais desenvolveram-se e proliferaram gerando novas 

oportunidades de experiência interativa. Jogos online, aplicativos de comunicação e 

a ascensão do Youtube cativam os internautas e potencializam a presença massiva 

de outros tantos novos usuários, compartilhando mensagens que se espalham 

rapidamente pela Internet. 

É a fase da viralização, que em suma é nada mais do que a disseminação em 

larga escala de vídeos, textos e fotografias espalhando-se rapidamente pela rede. 

 

Na Web 2.0, a colaboração tem força suficiente para concorrer com os 
meios tradicionais de geração de conteúdo e, mesmo quando não é gerado 
por internautas, o conteúdo pode ter comentários e avaliações dos usuários 
da web (TELLES, 2009, p. 44). 
 
 

O grande foco da Web 2.0 está nas ferramentas interativas e conteúdos 

publicados e replicados pelo público, permitindo ao usuário a oportunidade de 

participar da produção e organização do mesmo (TELLES, 2009). 

Destaque-se novamente que quando nos referimos ao conteúdo presente na 

WWW (Web) estamos nos referindo a área também chamada de Surface, que é 

centralizada em dados hospedados em servidores, com conexões registradas por 

agências reguladoras (como a Fapesp33 e o Registro.br34, órgãos responsáveis pelo 

registro e manutenção de domínios no Brasil) e monitoradas por provedores de 

acesso. As informações dos usuários estão disponíveis para consulta por parte de 

                                                      
31Parte física de um computador integrada por placas de vídeo, memórias, processadores, chips e 
tudo mais que o usuário pode tocar. <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/02/hardware-
ou-software-entenda-diferenca-entre-os-termos-e-suas-funcoes.html>. Acessado em 08/03/2016. 
32Computação nas nuvens refere a possibilidade de acesso a arquivos e execução de diferentes 
tarefas diretamente pela Internet sem a necessidade de instalação de aplicativos em algum 
computador específico, os dados não se encontram em um computador apenas, mas sim em uma 
rede. <http://www.tecmundo.com.br/computacao-em-nuvem/738-o-que-e-computacao-em-nuvens-
.htm>. Acessado em 15/14/2016 
33 A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) é uma instituição pública 
de fomento à pesquisa acadêmica ligada à Secretaria de Ensino Superior do governo do estado de 
São Paulo, e o órgão responsável por registrar os domínios de Internet, que são os endereços 
eletrônicos dos websites. 
34 Departamento responsável pelas atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios que 
usam o .br. <http://registro.br/sobre/> Acessado em 14/03/2016. 
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autoridades governamentais e empresas. É a área mais conhecida e controlada da 

Internet, e está sujeita a bloqueios, vigilância, armazenamento e monitoramento de 

informações de pessoas físicas e jurídicas.  

Como exemplo dessa vigilância, há as consequências da Batalha de Seattle, 

ocorrida durante uma reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 

1999. Naquele momento, protestos contra políticas consideradas neoliberais 

repercutiram na rede através de fóruns e aplicativos de comunicação online como o 

MSN35. Esses aparatos permitiram que grupos se organizassem e tomassem 

espaços físicos (CASTELLS, 2003). O que culminou em lutas corporais nas ruas de 

Seattle (BRINGEL; MUÑOZ, 2010, p.34). Vários militantes tiveram seus e-mails e 

postagens em fóruns rastreados, resultando em detenções e até mesmo 

deportações do território americano (DOWNING, 2004). E isso graças aos dados 

obtidos pela facilidade da rastreabilidade na WWW. 

No ambiente Web as conexões monitoradas e registradas e os hábitos de 

navegação armazenados e dados coletados facilitam ações comerciais, vigilância 

governamental e rastreamento de conexões. A busca por maior individualidade e 

menores riscos de detecção ganhou força nos últimos anos, quando a atividade na 

área mais obscura da Internet (a Deep Web) iniciou um visível crescimento na 

disponibilização de dados, presença de usuários e ações empreendidas por diversos 

grupos organizados, hacktivistas ou não. 

 

1.3 A INTERNET E SUA FACE MAIS OCULTA: A DEEP WEB 

 

Sabe-se que usar a Internet nos dias atuais é parte da rotina de uma extensa 

gama de usuários, que navegam diariamente em busca de informação, serviços e 

entretenimento. Os grandes buscadores são uma das principais ferramentas 

utilizadas na procura por sites. Tais buscadores contêm milhões de páginas 

cadastradas em seus bancos de dados, e dentre estes o Google é no momento o 

                                                      
35 Serviço de mensagens instantâneas da Microsoft, lançado em 1991 e que chegou a ser o aplicativo 
de mensagens mais utilizado do mundo. <http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/05/msn-
messenger-12-anos-de-historia.html> Acessado em 14/03/2016. 
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maior depósito de informação conhecido na Web 36. 

 No entanto, uma parte da Internet está fora do alcance dos buscadores mais 

usuais, contendo diversos outros sites, fóruns, blogs e afins escondidos das 

ferramentas de indexação de páginas do Google e outros grandes portais como 

Yahoo e Bing. Essa área que não pode ser localizada por esses portais, é chamada 

de Deep Web, cuja a metáfora visual mais utilizada apresenta-se abaixo na figura 

sete (embora esse trabalho tenha se utilizado de outras metáforas visuais muito 

utilizadas, a figura do Iceberg é a mais recorrente).  

 

FIGURA 7: O ICEBERG QUE REPRESENTA O CONCEITO DA DEEP WEB 

  
Fonte: <http://www.taringa.net/posts/offtopic/19165823/Capturas-propias-de-la-deep-web.html>. 

Acesso em 12/12/2015. 
 

 Cercada de muitos mitos, a Deep Web simboliza uma área da Internet que 

ainda é alvo de muitas ressalvas e críticas em matérias jornalísticas, websites e 

blogs de notícias, tecnologia e comunicação. 

A figura do Iceberg (figura sete) como representação visual parte de uma 

pequena área exterior que estaria exposta a nossos olhos, esse ‘pedaço’ da Internet 

mais superficial corresponde ao espaço que abriga os websites mais conhecidos. 

                                                      
36 Mesmo correndo o risco de cair em redundância, é interessanre que se destaque novamente que 
ao nos referirmos a Web, estamos nos referindo a Surface e suas áreas de fácil acesso por 
navegadores comerciais. 
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A Internet, então, seria muito maior do que nossa percepção diária, 

composta de diversos outros locais que nem todos os usuários têm acesso (figura 

sete), e indo desde a superfície com áreas comuns a todos até extensões mais 

profundas de navegação restrita, atividade hacker, cibercrimes e mercados 

paralelos.  

E como a World Wide Web (todos os websites indexados da WWW seriam 

parte da Surface), a Deep Web é parte integrante da Internet. No entanto, trata-se 

de uma região ainda relativamente desconhecida para a grande maioria dos 

internautas da superfície da rede - embora o interesse e textos sobre o assunto 

estejam crescendo. Em comparação a Web, seria a Internet Profunda um local de 

conteúdo sem filtros prévios, e onde ferramentas técnicas objetivam aumentar a 

preservação do anonimato dos usuários (MELLO, 2013). 

O termo Deep Web é de criação do desenvolvedor Michael K. Bergman, 

fundador do programa Bright Planet37, que em 2001 usou tal terminologia no artigo 

“The Deep Web: surfacing hidden value” quando, pela primeira vez, o conceito de 

uma Internet escondida e abissal foi utilizado (BERGMAN, 2001), (LAMDIM; 2013). 

Sobre essa porção da Grande Rede, Bergman escreveu: 

 

Informações públicas na Deep Web são comumente de 400 a 500 vezes 
maior que as definidas da World Wide Web. A Deep Web contém 7.500 
terabytes de informações comparadas a 19 terabytes de informação da 
Surface Web. A Deep Web contém aproximadamente 550 bilhões de 
documentos individuais comparados com 1 bilhão da Surface Web. Existem 
mais de duzentos mil sites atualmente na Deep Web. Seis das maiores 
enciclopédias da Deep Web contém cerca de 750 terabytes de informação, 
suficiente para exceder o tamanho da Surface Web quatro vezes. Em 
média, os sites da Deep Web recebem 50% mais tráfego mensal, ainda que 
não sejam conhecidos pelo público em geral. A Deep Web é a categoria que 
mais cresce no número de novas informações sobre a Internet. Deep Web 
tende a ser mais estrita, com conteúdo mais profundo, do que sites 
convencionais. A profundidade de conteúdo de qualidade total da Deep 
Web é de 1.000 a 2.000 mil vezes maior que a da superfície. O conteúdo da 
Deep Web é altamente relevante para todas as necessidades de 
informação, mercado e domínio. Mais da metade do conteúdo da Deep Web 
reside em tópicos específicos em bancos de dados. Um total 95% da Deep 
Web é informação acessível ao público não sujeita a taxas ou assinaturas 
(BERGMAN, 2001). 

 

                                                      
37 Softwares para armazenamento, classificação e busca do conteúdo da Deep Web. 
https://brightplanet.com. Acessado em 08/03/2016. 
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Existem várias definições para o que seja a Deep Web, mas em geral os 

estudiosos do tema concordam com sua característica de estar oculta, necessitando 

de técnicas e/ou ferramentas distintas para ser alcançada. Dentre as descrições 

existentes é possível citar algumas. Pereira (2012, p. 6) postula que a Deep Web é 

apenas uma designação para tudo que é inacessível para os mecanismos de busca 

comuns, que não podem acessar certos sites “escondidos”. Bergman (2001) utiliza 

uma analogia para demonstrar os sistemas de busca da Internet. Comparando 

buscadores comuns a um barco pesqueiro, que ao jogar suas redes de pesca, só 

atingiria a superfície do oceano (Internet superficial, Surface), acessando apenas a 

uma parte dos peixes (informações) disponíveis (figura oito), o restante estaria na 

parte mais profunda (Deep Web); barcos pesqueiros mais equipados seriam 

requeridos para o acesso às profundezas (figura nove). 

 

FIGURA 8. METÁFORA DE COMO FUNCIONAM OS BUSCADORES 

 

Fonte: BERGMAN (2001) 

 

FIGURA 9. REPRESENTAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE ACESSO A DEEP WEB 

  
Fonte: BERGMAN (2001) 

 

A definição proposta por Paganini e Amores (2012, p. 15) afirma que a Deep 

Web, também chamada de Deepnet (Rede Profunda), Invisible Web (Rede Invisível), 

Undernet (Baixa Rede) ou Hidden Web (Web Escondida), refere-se a conteúdo de 
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Internet que não pode ser acessado por navegadores usuais (Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.).  

Para Franco (2013) os buscadores mais populares não são projetados para 

ter acesso a todos os níveis de informação, pois indexam apenas 4% do que é 

disponibilizado na Internet, na camada mais superficial e facilmente acessível. Mello 

(2013) postula que apenas 1% do conteúdo da Internet estaria indexado na Surface, 

o restante estaria localizado no repositório de informações da Deep Web ou Web 

profunda.  

Anand Rajaraman, um grande investidor do Vale do Silício38 afirma que os 

mecanismos de busca indexam uma fração muito pequena do conteúdo presente na 

Internet. “Eu não sei, para ser honesto, que fração. Ninguém tem uma estimativa 

muito boa de como é grande a Web Profunda. De cinco a cem vezes maior que a 

Web de Superfície é a única estimativa que conheço”. (Apud BECKETT, 2009, p. 2-

3). 

Definição similar pode ser encontrada em Sherman e Price (2001): o que está 

na Internet e que os motores de busca gerais não conseguem encontrar seriam 

áreas veladas compostas por sites que, descentralizados, são programados para 

propositadamente estarem ocultos do monitoramento presente na Surface. 

Mas é fato que ainda são necessários maiores aprofundamentos, pois até o 

momento não existe consenso. Um exemplo interessante da imprecisão sobre as 

definições da Internet Oculta diz respeito a não indexação de conteúdo oferecido 

nas redes anônimas. Alguns endereços de sites conhecidos na rede profunda, como 

a Hidden Wiki, estão indexados pelo Google, não sendo possível, entretanto o 

acesso direto a esses sites por navegadores da superfície. 

 

 

 

 

 

                                                      
38 É uma região nos Estados Unidos – Califórnia onde encontra-se um conjunto de empresas que a 
partir da década de 1950 se instalaram com o objetivo de gerar inovações científicas e tecnológicas. 
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FIGURA 10. PESQUISA FEITA NO GOOGLE MOSTRA A HIDDEN WIKI 

INDEXADA, PORÉM NÃO ACESSÍVEL 

  

Fonte:< https://www.google.com.br/>. Acesso em 11/01/2017. 

 

A Deep Web então consiste, como regra geral, em uma área da Internet 

onde não apenas existe conteúdo não indexado, mas também a navegação anônima 

é mais presente (FIDENCIO, 2013). Em seu interior, é possível encontrar diversos 

tipos de conteúdo, mas, sem os mesmos filtros presentes na Surface (PAGANINI; 

AMORES, 2012). A diversidade desses conteúdos abrange desde atividades ilegais, 

ódio religioso e racial, pedofilia e tráfico de drogas até artigos científicos, bibliotecas 

com livros, jogos, filmes e muito mais. Embora esses conteúdos também estejam 

disponíveis na Surface, em muitos casos estão ocultos em links escondidos ou em 

modos de acesso mais complexos, fazendo que própria superfície possua áreas 

“ocultas”39 (MELLO 2013). Mas é a Deep Web que carrega o status de uma parte 

escondida da Internet. O fato de necessitar de navegadores específicos, diferentes 

dos utilizados no dia a dia, e possuir conteúdo sem maiores restrições, alimentam as 

narrativas sobre sua obscuridade e ajudam a manter o mito que a envolve, uma vez 

que uma simples busca na Internet Oculta pode apresentar sites de conteúdo ilegal 

com facilidade.  

                                                      
39 Websites com grandes estruturas de navegação e alta profusão de links crima mapas de 
navegação mais complexos e os usam para abrigar conteúdo restrito, 4Chan, 9GAG, ou o Lado 
Negro da Web são sites que utilizam esses sistemas. 
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1.4 DEFINIÇÕES IMPRECISAS E A MANUTENÇÃO DO MITO 

 

Se a prória definição de Deep Web ainda gera controvérsia, sua estrutura 

hierárquica - se é que esta existe - é ainda mais confusa. Tratada sempre em forma 

de “camadas”, que tentam definir seus níveis de acesso e profundidade. Não existe 

um consenso quanto a essas camadas e seus limites, essas divisões acabam se 

situando em uma esfera muito mais abstrata e especulativa que técnica. 

Para Sherman e Price (2001) não existe uma classificação clara entre o que 

é visível e invisível, mas níveis de invisibilidade e acesso aos conteúdos seriam 

fatores conceituais, existindo uma intenção de ancorar-se de acordo com critérios 

técnicos, mas, principalmente de conteúdo e restrições de acesso (SHERMAN; 

PRICE, 2001). Sherman e Price (2001) estabelecem as divisões da Internet 

Profunda de acordo com etapas que vão desde o fácil acesso até níveis 

verdadeiramente ocultos, a saber: 

Web Opaca: formada por sites dos quais alguns são facilmente indexáveis e 

outros são incompreensíveis aos rastreadores. Pela dificuldade em classificar esses 

sites em Deep Web ou Surface, seriam parte da Web Opaca (SHERMAN; PRICE, 

2001). 

Web Privada: consiste em páginas que são propositalmente excluídas dos 

mecanismos de busca (mesmo que hospedadas com protocolos da Surface), o 

conteúdo possui acesso somente a quem souber seu endereço, embora esteja 

aberto. 

Web Proprietária: é a camada de conteúdo ainda indexável, mas restrito por 

ser propriedade de algum tipo de mantenedor (instituições e órgãos, entre outros), 

acessível através de registro, assinatura e/ou pagamento de taxas. 

A Web verdadeiramente invisível: seria a localidade realmente escura da 

Internet (SHERMAN; PRICE, 2001), a partir daqui teríamos de fato a Deep Web, 

sendo, os estágios anteriores, fases intermediárias. E nesse ponto pode-se 

caminhar na direção da Dark Web proposta por Becket (2009), também chamada 

Dark Net, área “para além dos limites da vida da maioria das pessoas online, 

ignorada pela mídia e bem compreendida por apenas alguns cientistas da 
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computação” (BECKETT, 2009, p.3). 

Existe em diversos sites na Internet outra estruturação das camadas de 

acesso, tal definição consta tanto na superfície quanto nas redes ocultas. O criador 

ou criadores dessa definição são desconhecidos, mas tal formato é muito difundido 

(KARASINSKY, 2013), (VIGNOLI; MONTEIRO, 2015) segue: 

Camada Zero ou Web Comum: nível acessado popularmente, a superfície 

onde estão os sites mais conhecidos como YouTube, Facebook ou Wikipedia.  

Camada um ou Surface Web: Ainda acessível pelos mecanismos habituais, 

mas já contendo sites que abrigam conteúdo não indexado ou de difícil acesso como 

nos websites 4chan, The Pirate Bay, Etc.  

Camada dois ou Bergie Web: Último nível que pode ser acessado com a 

tecnologia da superfície, composto de sites escondidos, não indexados, destinados 

a um pequeno número de usuários. 

Camada três ou Deep Web: o conteúdo já não é alcançado pelos 

mecanismos da superfície, a partir desse ponto somente ferramentas específicas 

podem acessar tais sites.  

Camada quatro ou Charter Web: Paginas governamentais, acesso restrito e 

redes próprias.  

Camada cinco ou Mariana’s Web: Considerada por muitos actantes ativos 

nas redes anônimas como a verdadeira Deep Web e, por outros, tratada como 

lenda. É o local unde supostamente estão os mais obscuros conhecimentos (como a 

verdade sobre Ovnis ou grandes conspirações), poucas pessoas afirmam terem 

chegado nessa camada que, hipoteticamente, abriga apenas usuários com 

conhecimentos avançados (KARASINSKY, 2013), (VIGNOLI; MONTEIRO, 2015). 

Como se pode perceber, não existem limites claros entre as presumidas 

camadas, divisões ou áreas, as concepções possuem pontos de convergência mas 

discordam em tantos outros. Para fins de estabelecermos uma base mínima que 

guie nosso estudo, adotaremos o caminho de Paganini e Amores que se detiveram 

no estudo das redes fora da Surface, e mais enfaticamente na rede Onion. No 

momento, a maior movimentação, os espaços de maior interação e participação 
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ativista, os sites que mais são citados em matérias da imprensa estão presentes 

nessa rede, o que a torna mais propícia a ser estudada e analisada (PAGANINI; 

AMORES, 2012 p. 16). 

 

1.5 A REDE ONION E O THE ONION ROUTING – TOR 

 

A navegação na Deep Web necessita de softwares especialmente 

destinados a tal fim, um dos navegadores mais utilizados é o The Onion Routing 

(TOR)40, criado para acessar e pesquisar sistemas anônimos de comunicação. 

Projetado para permitir o acesso à rede Onion, que é hoje, a mais conhecida de 

todas as redes que compõem a Deep Web, e apesar de ser uma das várias redes da 

Internet Profunda, tornou-se praticamente sinônimo de Deep Web (PEREIRA, 2012). 

É chamada informalmente de Rede TOR. 

 

FIGURA 11. O BROWSER TOR, UTILIZADO PARA O ACESSO A REDE 

ONION NA DEEP WEB 

  

Fonte: < https://www.torproject.org/>. Acesso em 12/12/2015. 

 

Em grande parte, a Deep Web existe, assim como a própria Internet de 

Superfície, graças à força militar dos Estados Unidos, pois foi por uma iniciativa 

militar que surgiu a rede Onion e seu navegador The Onion Routing – TOR. 

                                                      
40 Maiores detalhes da estrutura técnica da rede TOR podem ser encontrados na documentação do 
website TOR Project em <https://www.torproject.org/docs/documentation.html.en>. Acesso em 
14/06/2015. 
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Tanto a rede Onion quanto o navegador TOR foram concebidos e 

implementados como um projeto do Laboratório de Pesquisa Naval dos EUA 

(PAGANINI; AMORES, 2012), cuja intenção era estabelecer comunicação mais 

segura entre os diversos setores da marinha e proteger informações do governo, 

bem como tratar de propostas de pesquisa, design e análise de sistemas anônimos 

de comunicação (PEREIRA, 2012).  

Em 2006, devido ao crescimento de atividades de pesquisa e abertura 

significativa da rede Onion a outros usuários, o navegador TOR deixou de ser 

exclusivamente de uso militar. Seu desenvolvimento foi descentralizado. Surgia o 

Tor Project, uma iniciativa civil que abriga também desenvolvedores não vinculados 

à esfera governamental. Isso indicou novos caminhos para uma ferramenta de 

navegação anônima de origem militar, que passaria então a ser utilizada por 

usuários para fins diversos, e mais uma vez na história da grande rede, uma 

iniciativa militar é disponibilizada para setores civis.  

Recebendo a colaboração de setores não militares, o Tor Project recebe o 

status de ONG, obtendo assim apoio da Electronic Frontier Foundation41, da Human 

Rights Watch, National Christian Foundation, Voice Of America entre outros. Mas o 

Tor Project também recebeu incentivos financeiros de grandes empresas, como o 

Google, e de órgãos oficiais  do governo dos EUA (PEREIRA, 2012). As razões que 

levam grandes corporações e órgãos governamentais a tais investimentos não são 

declaradas, digamos, em uma perspectiva mais especulativa, que é provável que o 

potencial da navegação anônima não passe despercebido de grandes estruturas 

empresariais e governamentais. Estas procuram permanecer atentas e atuantes no 

desenvolvimento das redes fora da Surface por seu crescimento cada vez maior.  

Por outro lado, as vantagens para essas mesmas empresas e entidades com 

o domínio das tecnologias do anonimato seriam enormes, podendo desenvolver 

estratégias de mercado e controle com chances minimizadas de identificação. As 

consequências do exercício do poder anônimo seriam incalculáveis, nas palavras de 

Edward Snowden sobre a espionagem americana em entrevista ao jornal The 

                                                      
41Fundação Fronteira Eletrônica, organização sem fins lucrativos sediada em San 
Francisco, Califórnia, cujo objetivo é proteger os direitos de liberdade de expressão do cidadão da era 
digital. Fonte:< https://www.eff.org/ > Acesso em 23/01/2017. 
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Guardian42: “Nós pirateamos tudo e em qualquer lugar. Gostamos de diferenciar-nos 

dos demais, mas atuamos em quase todos os países do mundo. Em países com os 

quais não estamos em guerra” (SNOWDEN, 2015, p. 2).  

O que se pode verificar é que o controle da atividade anônima se coverte em 

vantagem competitiva para governos e corporações. Antecipar movimentos, rastrear 

os próximos passos de outrem para a criação das melhores estratégias e com isso 

vencer embates comerciais e diplomáticos nos parece uma razão plausível. 

Hoje, a rede Onion é utilizada todos os dias por uma grande variedade de 

propósitos por usuários civis, militares, jornalistas, policiais, ativistas e muitos outros 

(PAGANINI; AMORES, 2012). De qualquer forma, a rede Onion e o navegador TOR 

passaram por ampliações e desenvolveram uma rede crescente de acessos na 

Internet, sempre procurando manter o paradigma de que seus usuários devem 

navegar em condições técnicas de maior anonimato (PEREIRA, 2012).  

Uma URL43 na rede Onion possui um endereço de acesso diferenciado do 

conhecido ‘WWW’ utilizado na Surface. Enquanto na web, um site possui um 

endereço tal como https://www.google.com.br, (estão sempre presentes os três 

dáblios da World Wide Web), ao utilizar o TOR, temos a presença do protocolo de 

navegação onion. No exemplo a seguir, a URL do site Torfinder, um mecanismo de 

busca especializado em endereços Onion demonstra isso: 

http://ndj6p3asftxboa7j.onion. 

FIGURA 12. PÁGINA INICIAL DO TORFINDER. 

  

Fonte:TORFinder <http://ndj6p3asftxboa7j.onion/>. Acesso em 12/03/2015 

                                                      
42<https://alejandroacosta.net/2015/10/04/entrevista-do-the-guardian-com-edward-snowden/>. Acesso 
em 23/01/2017. 
43 Abreviatura de Uniform Resource Locator, ou Localizador Padrão de Recursos em português, 
endereço de um recurso disponível em uma rede, ou seja, é o endereço virtual de um arquivo. 
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Onion, em inglês, significa cebola. Em uma referência às camadas, que aqui 

são uma metáfora aos diversos protocolos de acesso, criptografia44, senhas e dados 

trocados entre diversas redes. Estas são existentes na Internet e na própria rede 

que é acessada pelo navegador TOR (PAGANINI; AMORES, 2012). É necessário 

atravessar essas diversas “camadas” (como já visto nesse trabalho, essas camadas 

são conceituais e especulativas, não definidas puramente por critérios técnicos) para 

se chegar ao conteúdo desejado (PEREIRA, 2012 p. 6). Entretanto, é interessante 

ressaltar que não se sabe ao certo quantas dessas “camadas” existem. A imprecisão 

de dados sobre isso é grande e, por esse motivo, autores como Deivison Pinheiro 

Franco consideram que a existência delas é apenas uma especulação para manter a 

Deep Web sob uma capa de inviolabilidade que auxilie na manutenção do mito que 

desencoraje o usuário curioso a descobrir de fato o que ela pode oferecer 

(FRANCO, 2013). 

 

1.6 OUTRAS REDES DA DEEP WEB 

No que tange as redes ocultas, a rede mais conhecida documentada e 

estudada por pesquisadores da Deep Web é a Onion com seu navegador TOR, mas 

o tecido da Deep Web é composto por diversas outras redes (BEARMAN, 2015). 

Além da rede acessada pelo TOR, não se sabe até o momento quantas redes 

realmente fazem parte da Internet Profunda, algumas são tão desconhecidas que 

nem mesmo possuem um nome registrado, sendo identificadas por seus usuários 

através de apelidos45. 

Dessas redes, considera-se que duas são mais relevantes (pelo numero de 

usuários atuantes nelas): A Rede Freenet (https://freenetproject.org/) e a Rede I2P 

(https://geti2p.net/). Mas ainda podemos listar diversas outras, tais como: Osíris 

(http://www.osiris-sps.org/), Globaleaks (https://www.globaleaks.org/), GNUNet 

(https://gnunet.org/), Netsukuku (http://netsukuku.freaknet.org/), Infinit 

(https://infinit.net/), Hyperboria (https://github.com/cjdelisle/cjdns), Byzantium 

(http://project-byzantium.org/) ou a Sinbox (http://sinbox4irsyaauzo.onion/) que é 

                                                      
44 A criptografia é um processo que torna as mensagens ininteligíveis, somente quem envia e quem 
recebe pode ler devidamente seu conteúdo. 
45 As redes citadas nesse tópico constam em maiores detalhes nos anexos. 
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uma sub rede Onion. O que todas essas redes possuem em comum é a luta pela 

livre informação, o não deixa de ser paradoxal, uma vez que são redes não 

exatamente de acesso restrito, mas criadas propositalmente para manter-se fora da 

Surface, privilegiando a ação anônima, bem como a colaboração entre seus 

usuários (PAGANINI; AMORES, 2012), (ÁVILA, 2015), (BEARMAN, 2015). 

“A Deep Web não é organizada através de camadas, e sim, através de redes 

totalmente independentes entre si. São elas: Onion (TOR), I2P, Freenet, Loky, Clos, 

Osiris e muitas outras” (COSTA, 2016, p. 2). 

Se as “camadas” da Deep Web são de difícil definição, o mesmo não 

acontece com suas redes, que possuem seus próprios meios de acesso, 

navegadores e protocolos distintos, no caso de uma “camada” (exemplo seria a Dark 

Web, uma área não definida tecnicamente, mas sim por força de seu conteúdo) não 

existem certezas de seu início e final. No caso das redes citadas, protocolos de 

acesso deixam claro ao usuário o momento de entrada e saída do mesmo em cada 

uma dessas redes, não existindo nesse caso, espaço para especulações. 

No Anexo 3 é possível conhecer um pouco mais de tais redes. 

 

1.7 QUEM NAVEGA NA DEEP WEB 

  

Já se sabe que as redes Onion, Freenet, I2P e as demais redes que 

compõem a Deep Web estão fora do alcance dos navegadores projetados para a 

Surface, o que gera muita curiosidade sobre quais são os sites e materiais 

existentes nos dados da Internet Profunda. A verdade é que existem conteúdos dos 

mais variados46, e levando em consideração os dados que apontam a Deep Web 

como área em que tal conteúdo é maior do que a Surface, surge a percepção de 

abundância na diversidade temática que sem a presença de filtros de controle mais 

específicos, necessita de uma mineração de dados mais especializada. Para tanto 

existem buscadores especializados na tarefa, mas é interessante ressaltar que a 

absoluta maioria desses buscadores alcança somente dados contidos na rede 

                                                      
46 Existem diversas matérias e artigos tratando das questões de conteúdo na Deep Web, uma 
interessante introdução sobre pode ser encontrada em: http://olhardigital.uol.com.br/noticia/deep-web-
saiba-o-que-acontece-na-parte-obscura-da-internet/31120. Acessado em 20/01/2016. 
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Onion, assim como também vários desses buscadores estão disponíveis na Surface 

fornecendo endereços da Deep Web mas não o acesso direto a eles.  

Mesmo assim devido a natureza mutante dos sites na Deep Web, que em 

grande parte lutam para preservar seu conteúdo, esses endereços podem mudar 

sem aviso prévio (PAGANINI e AMORES, 2012). 

Dentre esses buscadores47 podemos citar alguns como a Hidden Wiki 

(http://kpvz7ki2v5agwt35.onion/), que na verdade não é um buscador e sim uma 

página Wiki48 em formato tradicional (tal como a Wikipedia, disponível na Surface), 

mas com diversos links separados por categorias acaba sendo muito utilizada como 

suporte direto para páginas na rede Onion; Mednar (http://mednar.com/mednar/>.) 

um buscador na área da saúde; History World (http://www.historyworld.net/>.) um 

repositório de endereços da web e da rede Onion; Internet Archive 

(http://archive.org/index.php); Complete Planet (http://aip.completeplanet.com) 

buscador desenvolvido e mantido pela equipe do BrightPlanet, e o Oaister  

(http://www.oclc.org/oaister), uma grande biblioteca virtual com grande acervo 

literário. 

Existem ainda outros buscadores que poderiam ser listados, mas os aqui 

apresentados dão conta de demonstrar brevemente como encontrar repositórios de 

informação na Deep Web. E embora quase todos estejam hospedados ou possuam 

extensões na Surface, é importante ressaltar que no caso de um acesso a seus 

dados por navegadores que atuam na superfície, o usuário obterá os endereços 

eletrônicos (URLs) dos sites buscados, mas ainda dependerá de navegadores 

especializados para a Deep Web se desejar acesso real a esses endereços. 

Quem navega na Deep Web deseja, acima de tudo, manter-se anônimo 

(PAGANINI; AMORES, 2012). Nessa perspectiva, as áreas destinadas a esse 

anonimato comportam atores dos mais diversos, sendo bastante comum que 

determinadas páginas migrem de URL e “saltem” entre as redes com certa 

constância, por força das consequências do conteúdo que essas possuem. 

Ávila (2015, p 70) salienta que a pouca censura na Internet Profunda atrai a 
                                                      
47 Diversos buscadores constam mais detalhadamente nos anexos. 
48 Conjunto de páginas interligadas por links, em que cada uma delas pode ser visitada e editada por 
qualquer pessoa. https://pt.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:O_que_e_um_Wiki. Acessado em 
20/12/2016. 
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atenção do usuário, mas é interessante destacar a natureza intencional desse 

usuário, no interior da Deep Web não se encontra conteúdo de entretenimento com 

a mesma frequência da Surface - nos referimos aqui a websites de anedotas, 

celebridades, sátiras e afins, o que atrai uma audiência bastante específica e em 

grande parte pouco aleatória. Ou seja, o navegante da Deep Web normalmente 

sabe o que vai procurar ao acessá-la.  

A exemplo disso, Mello (2013) explica que jornalistas que atuam como 

correspondentes internacionais utilizam a Internet Oculta para burlar a censura de 

países cujos governos controlam e restringem as informações que trafegam na 

Surface, autoridades policiais desses países também estão na Internet profunda em 

busca de impedir a circulação dessas informações.  

Ativistas usam as áreas da Internet Profunda para sua comunicação e 

organização objetivando que opositores não descubram suas intenções; 

pesquisadores e cientistas armazenam seus trabalhos na Deep Web, por confiarem 

na segurança que ela oferece, também estão presentes os Whistleblowers49 (figura 

13) representados nas imagens de Julian Assange e Edward Snoden, um 

Whistleblower é um delator, alguém que não está envolvido diretamente no caso ou 

ação de uma organização qualquer. É um detentor de informações relevantes. Seja 

por decorrência do exercício direto do seu trabalho, seja por razões eventuais. Estes 

encontram na Deep Web o ambiente propício para suas atividades de disseminação 

de material reservado, pertencentes a organizações como a CIA (Central Intelligence 

Agency) (OLIVEIRA, 2015). A figura do whistleblower é uma peça importante nas 

ações ativistas das redes anônimas que veremos no capítulo quatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
49 Os whistleblowers são denunciantes, e sua atuação está crescendo junto ao hacktivismo como se 
verificará no capítulo quatro. 
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FIGURA 13: MILITARES, POLÍCIA, JORNALISTAS E DENUNCIANTES USAM A 

DEEP WEB 

  

Fonte:< http://www.tecmundo.com.br/tecmundo-explica/74998-tecmundo-explica-tal-deep-web.htm>. 

Acesso em 12/12/2015. 

 

A pluralidade de usuários na Deep Web é bastante similar a Surface, 

guardadas as devidas proporções já apontadas no parágrafo anterior. O tráfego em 

suas redes é intenso e vai do usuário doméstico até departamentos governamentais. 

Tor Projetc (2015) exibe em seu site casos e depoimentos de uso descritos pelos 

usuários. A grande razão recai sobre a questão da maior preservação do anonimato 

e menor controle, usuários acessam a Deep Web, para se isentarem da análise de 

tráfego e expressarem livremente suas intenções (HAMANN, 2010). 

Uma prática comum na Surface são os mapas de endereços IPs (HAMANN, 

2010), o que torna possível o rastreamento e a busca por informações privadas dos 

usuários, os protocolos das redes da Internet Profunda dificultam essa coleta de 

dados, o que pode explicar em parte porque estimativas econômicas e sociais não 

coletam dados na rede oculta, como veremos no capítulo três.  

Segundo informações do Tor Project (2013), existe grande demanda do 

usuário doméstico que acessa a Deep Web buscando informações censuradas pela 

esfera governamental, sobre diferentes religiões, fatos políticos internacionais, 

controle de natalidade, tecnologia e notícias diversas de todo o planeta, conforme 

Tor Project (2015) e Hamann (2010, p. 7). 

A presença militar ainda existe na Deep Web (HAMANN, 2010). De acordo 

com dados do Tor Project (2015), agentes militares usam suas plataformas para a 

comunicação com suas centrais a fim de ocultar sua localização, garantir o controle 
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de estações com segurança e proteger dados físicos sigilosos, e o fazem utilizando 

aplicativos exclusivos que aumentam a segurança de suas conexões pelo TOR. Os 

comandos militares também usam a Deep Web para monitorar páginas de Internet 

mantidas por grupos antagônicos e apagar rastros após coleta de informações (Tor 

Project, 2015). 

A atividade policial também está presente (Tor Project, 2015): a polícia 

mantém a vigilância online em sites suspeitos. Assim como as atividades ilegais se 

passam anônimas, da mesma forma o anonimato é uma ferramenta fundamental 

nas operações policiais online (figura 13). Paganini e Amores (2012, p. 60) destacam 

as possibilidades de anonimato da rede Onion no serviço policial, conferindo maor 

sigilo às conexões vindas de servidores conectados às centrais de polícia, o que 

seria uma ferramenta útil em investigações policiais, como veremos por exemplo no 

capítulo quatro, agentes do FBI infiltrados nas redes ocultas conseguiram desbaratar 

algumas redes hackers usando da infiltração anônima. 

 Segundo dados do Tor Project (2015), agências de notícias internacionais 

usam o anonimato da rede em busca de privacidade e segurança para seus 

repórteres. A comunicação por meio da Deep Web entre jornalistas e suas redações 

em países distintos é feita quando um jornalista se encontra em algum país que 

possua políticas de vigilância da rede nacional, e aplica restrições sob o que deve 

trafegar na Internet.  

 

Muitos correspondentes internacionais se comunicam com suas respectivas 
redações por meio da Deep Web. Países como Irã, Coreia do Norte e China 
costumam controlar a internet convencional, sobretudo se quem estiver 
navegando nela for um jornalista estrangeiro. Nesse caso, usar a Deep Web 
é um jeito de burlar a censura. Especialistas acreditam que a própria 
Primavera Árabe não teria existido sem a Deep Web. (MELLO, 2013, p. 1). 

 

Ativistas de todo o mundo são uma categoria muito atuante que também 

utilizam a privacidade que a Deep Web proporciona. Usando a rede para denunciar 

situações em zonas de conflito, lutas ambientalistas e ações culturais (DOWNING, 

2012) as possibilidades de anonimato são muito atraentes para a atuação ativista.  

Bancos de dados com informações estratégicas para o setor empresarial, 

têm na Deep Web repositórios para seus interesses. Empresas que desejam maior 
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segurança de dados trabalham em redes privadas fora da Surface, buscando com 

isso maior segurança e confidencialidade de seus arquivos e estratégias de 

negócios. No âmbito da segurança na administração de negócios, existe uma 

intensa preocupação com a vigilância ativa, e consequentemente, com as 

vulnerabilidades que uma rede empresarial pode apresentar (Tor Project, 2015).  

Diante do exposto anteriormente, é possível perceber que a Deep Web tem 

se tornado um repositório rico em informações. Produzidas por fontes diversas que 

buscam dados supostamente anônimos. Sendo passíveis, tomando alguns 

cuidados, de serem utilizados em trabalhos de pesquisa, inclusive acadêmica 

(FARIA, 2005). 

 

1.8 OCULTA, MAS NÃO NECESSARIAMENTE INVISÍVEL 

 

Como qualquer rede de computadores, o acesso a Deep Web necessita de 

aparatos análogos àqueles utilizados para acessar a Surface: existem algumas 

diferenças de acesso entre as redes ocultas (tais como navegadores específicos 

para cada uma). Mas o modus operandi de acesso segue uma lógica comum, ou 

seja, o usuário necessita de um computador; um sistema operacional; necessita 

estar ligado em rede e utilizar um IP que o identificará - nesse caso 

randomicamente50 - e utilizará um navegador definido para cada parte da Deep Web 

a ser acessada, como o navegador TOR, por exemplo, utilizado para o acesso à 

rede Onion. É interessante destacar que as redes da Deep Web ocupam fisicamente 

a mesma malha de cabos de fibra ótica de qualquer outra rede, inclusive a WWW 

(Surface). 

Embora a Deep Web esteja em si fora do alcance dos grandes portais de 

busca da Surface, é através desses grandes portais (como o Google) que se pode 

obter os aplicativos e protocolos de rede que nos dão acesso à rede oculta, o que 

traz em si um questionamento: se a Deep Web é considerada uma rede invisível, 

porque os programas necessários para seu acesso estão tão facilmente a 

disposição? 

 Uma indicação, vinda da observação do comportamento hacktivista, é que a 
                                                      
50 De forma aleatória. 
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atividade ideológica hacker, que é tão presente nos espaços que compõem Rede 

Oculta, não deseja estar longe do usuário, e sim primar pela liberdade de expressão 

e circulação de informação na rede, é fato que existem sim áreas da Internet 

profunda destinadas apenas a usuários avançados, mas em geral o simples acesso 

as redes que a compõem é algo fácil de ser pesquisado e obtido na Surface. Na 

Deep Web a navegação ocorre supostamente sem maiores monitoramentos, sem 

informações do usuário armazenadas à revelia dos actantes na rede, é bastante 

comum dentro dos grupos hackers a divulgação de seus atos na Surface, então 

verificamos a lógica do uso da Deep Web para alcançar determinados fins, mas sem 

a real necessidade de escondê-la completamente. 

Por esse motivo, não chega a ser uma tarefa árdua encontrar na própria 

superfície: conselhos, detalhes técnicos, material replicado das áreas mais 

profundas da Internet. Websites como o Deep Web Brasil 

(http://www.deepwebbrasil.com/), grandes blogs de tecnologia, como o Olhar Digital 

(http://olhardigital.uol.com.br/), ou o Tecnoblog (https://tecnoblog.net/), dentre muitos 

outros, costumam publicar notícias e tutoriais sobre sites, conteúdo e formas de 

acesso a Deep Web. 

Assim, das diversas redes que compõem o tecido da Internet Profunda, uma 

parte expressiva tem seus websites hospedados também na superfície, de onde é 

possível fazer o download dos aplicativos que proporcionam acesso a essas redes 

‘escondidas’. 

O que se percebe então é que o ato de visitar a Deep Web é algo 

relativamente simples, se comparado a toda a aura mítica que a envolve, seu 

conteúdo não está armazenado a sete chaves. É certo que existem níveis que 

apresentam maior dificuldade dentro dessas redes, exigindo do usuário mais 

habilidade e estudo, mas tais ‘passagens secretas’ também são existentes na 

Surface, fóruns nacionalistas como o Libreopinion (http://www.libreopinion.com/) 

possuem áreas ocultas nas quais apenas associados têm acesso; nos websites 

Reddit (https://www.reddit.com) e 4Chan (www.4chan.org) são comuns também links 

escondidos, revelados apenas a alguns poucos usuários. 
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1.9 DISCUTINDO O CONCEITO DE DEEP WEB 

 

Como já exposto nesse estudo, na contemporaneidade uma das mais 

difundidas representações gráficas da Deep Web é o Iceberg, uma metáfora visual 

que tenta explicar de forma simplificada a Surface e as várias “camadas” da Deep 

Web. Tal metáfora teria surgido após a publicação de uma matéria em 2009 no 

jornal estadunidense The New York Times, intitulada Exploring a ‘Deep Web’ That 

Google Can’t Grasp de autoria do jornalista Alex Wright. 

Entende-se que, visualmente, o uso da imagem de um Iceberg auxilie na 

compreensão de um conteúdo oculto a primeira vista, cujo acesso ao que existe de 

mais ‘profundo’ necessite de técnicas e equipamentos especiais, algo fora do 

alcance do grande público, construído para ser oculto, revelado a apenas uma 

pequena parte dos usuários que possuiriam as condições necessárias para alcançar 

tais profundezas. 

Embora de fácil compreensão, a representação do Iceberg carrega, segundo 

alguns pesquisadores e usuários da própria Internet Profunda um erro conceitual. 

Em diversos fóruns na própria Deep Web tal modelo é contestado. Um bom exemplo 

é o fórum hacker LiberaTOR (http://p2uekn2yfvlvpzbu.onion/) localizado na rede 

Onion, onde são comuns as críticas ao modelo do Iceberg por parte de seus 

usuários (TOMIR, 2012).  

Deep Web é um apelido. Uma forma de aglomerar as diversas redes 
anônimas ou semi-anônimas que fornecem o conteúdo escondido. Em tese, 
uma não se comunica com a outra e nenhuma delas se comunica com a 
internet aberta. Essas redes não são escondidas porque seus 
programadores são antissociais, e sim porque foram criadas com o claro 
objetivo de tornar seus usuários irrastreáveis (TOMIR, 2012, p. 1). 

 

A contestação acontece em duas instâncias. A primeira na própria 

constituição do Iceberg, que denotaria uma única e gigantesca estrutura dividida em 

níveis, e como já vimos nesse estudo, o tecido da Deep Web é composto de 

diversas redes com seus próprios navegadores e protocolos de acesso; em grande 

parte, protocolos ativos em uma determinada rede não são reconhecidos em outra.  

No campo da pesquisa acadêmica também se encontram contestações: 

Deep Web, Web Profunda, Web Invisível, Web Oculta. Araújo (2001) levanta a 
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questão. Para o autor, invisível parece soar inadequado por denotar algo 

inacessível, fora de alcance, o que não corresponde à realidade, pois basta o 

conhecimento de uma ferramenta de busca especializada ou até mesmo a URL (no 

caso de sites escondidos na Surface) para ter acesso a esses conteúdos. Nesse 

sentido, o termo “oculta” seria o mais apropriado na visão do autor. 

Ainda para Araújo outros termos como Web Profunda também são 

equivocados, este estaria relacionado a uma limitação dos muitos motores de busca 

em encontrar subpastas, não varrendo todo o conteúdo de um site: 

 

Os textos da Web costumam estar armazenados em diretórios de modo 
bastante semelhante à forma como guardamos textos em pastas em nossos 
PC. Uma pasta (diretório) pode conter outras pastas e assim por diante em 
uma relação de inclusão que pode alcançar vários níveis de profundidade. 
O fato relevante é que os motores de busca nem sempre são programados 
para fazer uma pesquisa em profundidade nos servidores da Web e param 
em determinado nível. O que estiver além dele não será encontrado nem 
indexado e, portanto, estará fora de alcance para o usuário (Araújo, 2001, p. 
2). 

 

A Deep Web surgiu com a Internet, nos laboratórios de pesquisa de 

agências governamentais, universidades e nas experimentações independentes da 

Cultura Hacker (CASTELLS, 2003), e desde o início a criação quase simultânea de 

diversas redes foi presente devido a grande atividade colaborativa e interdisciplinar 

dos actantes nesse processo (SAMPAIO, 2010), sendo assim, haviam redes com 

dados que não interagiam, uma realidade que em parte foi modificada quando o 

processo de padronização pelo o protocolo TCP/IP conectou algumas dessas redes 

tornando-as cambiáveis (MALINI;  ANTOUN, 2013)51. 

Mas tal medida não unificou a Internet com um todo, ainda deixando de fora 

dessa ‘integração’ redes de acesso científico e militar52, além é claro das diversas 

outras redes criadas de forma independente por ativistas digitais, estudantes de 

ciência da computação, redes governamentais de países não participantes da 

Otan.53  

                                                      
51 Abordaremos esse tópico com mais detalhes no capitulo dois. 
52 Milnet seria uma dessas redes de uso exclusivamente militar. 
53 Russia, China e Irã por exemplo, na rede Onion existe uma lista com esses países e detalhes sobre 
muitas redes avulsas<http://l2jd3hd3cylog2oo.onion/list.html>. Acesso em 25/06/2015. 
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Ou seja, espaços que estariam separados através de redes e sub-redes 

independentes, tornando o paradigma de uma Internet unificada em um grande 

bloco com níveis de acesso uma incorreção conceitual.   

Em pesquisas realizadas em websites e fóruns na Surface e na rede Onion, 

a representação do Iceberg pode ser facilmente encontrada como alternativa para 

explicar o conceito de Deep Web, e como tal, sofre críticas nos fóruns sobre 

informática existentes na rede TOR (Onion), no caso, apresentamos uma crítica do 

fórum hacker Scy Bay (FACTORMAN. Scy Bay: Fórum de discussão sobre 

tecnologia. Disponível em: sbforumaz7v3v6my.onion. Acesso em 08/04/2016). 

 

É um grande erro a maneira como a Deep Web é apresentada por matérias 
e blogs na Surface, não se trata de Iceberg ou de um oceano, não se pode 
simplesmente mergulhar de uma camada para outra, pois tais camadas não 
existem, nascem novas redes todos os dias, sites que exigem senhas todos 
os dias, são várias “Deep Webs” (FACTORMAN, 2014, p. 14). 

 

O analista de segurança digital Altieres Rohr, em seu blog Segurança Digital 

(http://g1.globo.com/tecnologia/blog/seguranca-digital) publicado em um grande 

portal na Web, contesta o conceito de Deep Web “oficial” (PAGANINI; AMORES, 

2012). Seu raciocínio segue na direção das redes que estão fora do acesso pelos 

grandes navegadores. Sendo assim, em sua concepção, websites que estariam 

ocultos na Surface não fariam parte da Deep Web, constituindo, então, uma parte 

oculta na própria superfície - e como tal não seria uma Internet Profunda, mas 

apenas sites escondidos na parte mais usual da rede - a Internet Oculta 

verdadeiramente estaria nas redes fora do alcance da área mais superficial. Essa 

parte da Internet exterior à Web, seria chamada conceitualmente de Dark Web 

(ROHR, 2016), pois o termo Deep Web seria inadequado.  

   

Originalmente, a "Deep web" eram os sites "invisíveis" - páginas que, por 
qualquer motivo, não apareciam em mecanismos de busca, especialmente 
no Google. Eram páginas que, para serem encontradas, necessitavam do 
uso de diversos mecanismos de busca em conjunto, além de ferramentas 
adicionais e ferramentas de pesquisa individuais de cada site. O termo se 
popularizou com uma definição mais compacta para se referir aos sites que 
necessitam do uso de programas específicos para serem acessados. O 
mais popular entre eles é o Tor, mas existem outros softwares, como 
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Freenet e I2P. O emprego do termo "deep web" é incorreto neste contexto - 
o termo certo seria "dark web" (web escura) (ROHR, 2016, p. 2). 

 

Timothy John Berners-Lee ao criar a World Wide Web (WWW) também criou 

um ambiente no qual, diariamente, milhões de pessoas navega. A presença do 

‘WWW’ nas URLs acessadas na Web deixa claro o protocolo que rege essa área da 

Internet, e como já visto nesse estudo, as URLs contidas nas redes que estão fora 

da Surface não utilizam tal elemento de identidade digital.  

Seria então o termo Web aplicado corretamente para nomear redes fora da 

WWW? Deep Web e Dark Web parecem imprecisos se aplicados nas diversas redes 

que não se conectam na Surface. A própria terminologia Dark Web possui ainda o 

referencial de ser uma área menor da Deep Web, composta de sites do mercado 

negro onde se negociam drogas e armas, pornografia ilegal, fóruns de terrorismo, 

canibalismo e satanismo, sendo nesse caso parte da linha conceitual de “camadas” 

que são definidas não pelo modo como se dá o acesso, mas pelo conteúdo que 

abrigam (FIDENCIO, 2013).  

Em matéria publicada na revista Guia Mundo em Foco (2016), novas 

contestações nesse sentido são registradas. O questionamento sobre o conceito ‘o 

que os buscadores não conseguem acessar’ reflete sobre websites ocultos na 

própria Surface, tais como os diversos links não indexados no website 4Chan 

(http://www.4chan.org/), ou arquivos distribuídos através de redes de Torrent, e 

aponta para diversas dificuldades técnicas que colocariam tais sites como não 

identificados por grandes portais de busca.  

Segundo Sherman e Price (2001), o grande paradoxo da rede oculta é que é 

simples compreender sua existência, mas complexo defini-la de forma concreta, com 

termos específicos. Existem discussões sobre a terminologia mais adequada e traçar 

uma linha entre a superfície, as profundezas e suas fases intermediárias não é algo 

simples posto que os buscadores da Surface e da Deep Web podem trazer diversos 

conteúdos e sites em comum, tornando uma classificação exata das fases ou 

camadas uma tarefa ainda longe de terminar.  

Verifica-se que ainda existe a necessidade de pesquisas mais aprofundadas 

para uma definição mais precisa da Deep Web, conceitos técnicos e simbólicos 
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ainda geram certa confusão, o que parece um tanto natural uma vez que a pesquisa 

acadêmica e o interesse por tal assunto ainda estejam em desenvolvimento. Tais 

pesquisas são essenciais para a edificação de uma imagem das redes anônimas 

sem vultos fantasiosos e primando pela objetividade analítica, para que as relações 

entre as tecnologias em rede e sesu efeitos sociais recebam maior conteúdo 

contributivo que pode vir das interações na Internet Profunda. 

 

1.10 OBJETIVOS 

Após apresentarmos o campo de estudo, cabe aqui ressaltar as motivações 

que levaram a esta pesquisa, que objetiva investigar uma temática que está em 

crescimento. A chamada Deep Web, uma extensão das várias redes que formam a 

Internet, cujas citações estão se tornando mais recorrentes, continua envolta em 

muita obscuridade. Tal atmosfera de mistério gerou o questionamento e as 

inquietações que levaram a empreender esse estudo. A referida pesquisa foi 

estimulada pela observação do alcance que as redes ocultas parecem ter em certos 

estratos da sociedade e a visão temerosa gerada em outros segmentos sociais que 

procuram adentrar as áreas obscuras da Internet à procura de respostas objetivas 

sobre a Deep Web e o mito que a recobre. 

 

1.10.1 Objetivo Geral 

Explorar a Internet Oculta e através da atividade hacktivista buscar 

comparações com as áreas mais superficiais da Internet, desfazendo o mito de um 

território digital destinado a poucos e repleto somente de atividades reprováveis. 

 

1.10.2 Objetivos Específicos 

Compreender as diferenças entre a Deep Web e a Surface. 

Compreender o trânsito hacktivista entre as áreas ocultas e superficiais da 

Internet. 

Discutir o papel da Deep Web na comunicação contemporânea. 
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1.11 JUSTIFICATIVA 

 

O estudo do tema justifica-se pelo crescimento no interesse pelo mesmo, e 

por isso, trabalhos acadêmicos se fazem necessários para ampliar a compreensão 

do fenômeno das redes ocultas, que desenvolvem-se entre agrupamentos que se 

buscam anônimos, mas assim mesmo com repercussões no seio social, por vezes 

com consequências determinantes em processos políticos, econômicos e 

ideológicos no contexto de cidades e países, ação própria da comunicação 

contemporânea, a interação em rede e o crescente interesse de ativistas e usuários 

nas redes ocultas que ocupam um espaço cada vez maior nas pesquisas vindouras. 

 

1.12 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Tomando como ponto inicial o maior objetivo deste estudo – a saber, 

investigar o mito que envolve a percepção do que seja a Deep Web, utilizando 

comparações entre as regiões ocultas e a superfície e tendo o hacktivismo como 

medida de contraposição entre ambas, seria fundamental encontrar uma 

metodologia que permitisse observar a questão tanto por meio de ações práticas de 

navegação nas Internet Oculta. Desta forma promove-se investigações e debates 

com os usuários e ativistas hackers, tentando compreender sua forma de 

pensamento, organização e métodos, quanto também pela pura e simples 

observação do comportamento do navegante da Deep Web. O apanhado de notícias 

e percepções das redes ocultas veiculados na Internet Superficial foi muito 

importante, e foi de onde surgiram as primeiras impressões sobre o tema. 

A pesquisa bibliográfica voltada para a comunicação se fez presente, dando 

suporte aos dados obtidos no contato com a comunidade hacker. A divisão em 

tópicos ilustra com mais clareza esse processo: 

1) Investigação inicial a partir do Google, de onde foram colhidos os primeiros 

resultados. 

2) Busca de conteúdo em grandes portais de conteúdo. 
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3) Busca de conteúdo em sites e blogs especializados. 

4) Navegação, a partir dos primeiros dados, nos endereços indicados, já no 

ambiente da Deep Web.  

5) Pesquisa bibliográfica voltada para a comunicação com o suporte teórico de 

nomes familiarizados com os temas da Deep Web e do hacktivismo em si 

(Julian Assange, Pierluigi Paganini, Richard Amores). 

6) Primeiras interações com usuários da Internet Oculta. 

7) Filtragem de sites na Deep Web e na Surface com dados mais relevantes. 

8) Primeiros contatos com a Comunidade Hacker. 

9) Debates com os usuários e ativistas hackers, tentando compreender sua 

forma de pensamento, organização e métodos, quanto também pela pura e 

simples observação do comportamento do navegante da Deep Web. 

10) Obtenção de dados e redação do texto. 

11) Ajustes periódicos. 

 

1.12.1 EXPLORAÇÃO DO TEMA: 

 

Fase iniciada que contou com três iniciativas: busca de referências na web, 

pesquisa bibliográfica a navegação pelos fóruns da rede oculta, período marcado 

por pesquisas no Google, que forneceu os primeiros resultados online. No intervalo 

compreendido entre março de 2014 a dezembro de 2016, foram realizadas consultas 

periódicas (mensais) ao Google. O termo Deep Web foi consultado e os 10 primeiros 

resultados comparados. Ao final de cada semestre, uma nova consulta abrangendo 

a média dos resultados mais relevantes foi realizada, e novamente os 10 primeiros 

resultados comparados, o que demonstrou de forma clara que embora com 

variações, a média de matérias permanecia homogênea no que diz respeito a 

temática, o que foi dividido em categorias:  

a) Matérias sobre crimes – aqui foram elencadas todas as reportagens e ensaios 

dedicados apenas à criminalidade na Deep Web.  

b) Matérias Explicativas – todo o conteúdo que visava explicar conceitualmente 

ou tecnicamente a Internet Oculta. 
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c) Matérias sensacionalistas – nesse tópico constam reportagens que 

misturavam criminalidade, conteúdo imoral, histórias fantásticas, teorias 

conspiratórias, etc. 

d) Matérias aleatórias – aquelas cuja Deep Web é apenas um tópico à parte, não 

constituindo foco central ou mesmo importante. 

e) Matérias neutras – foram as que buscaram elucidar sem sensacionalismo as 

características da Deep Web. 

 

TABELA 1 – COMPARAÇÃO DE REGISTROS NO GOOGLE 

Março/Julho 2014 

Matérias sobre crimes 2 

Matérias explicativas 3 

Matérias sensacionalistas 5 

Matérias neutras 0 

Matérias aleatórias 0 

Agosto/Dezembro 2014 

Matérias sobre crimes 2 

Matérias explicativas 5 

Matérias sensacionalistas 2 

Matérias neutras 0 

Matérias aleatórias 1 

Janeiro/Julho 2015 

Matérias sobre crimes 2 

Matérias explicativas 3 

Matérias sensacionalistas 5 
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Matérias neutras 0 

Matérias aleatórias 0 

Agosto/Dezembro 2015 

Matérias sobre crimes 4 

Matérias explicativas 3 

Matérias sensacionalistas 1 

Matérias neutras 2 

Matérias aleatórias 0 

Janeiro/julho 2106 

Matérias sobre crimes 5 

Matérias explicativas 3 

Matérias sensacionalistas 1 

Matérias neutras 1 

Matérias aleatórias 0 

Julho/dezembro - 2106 

Matérias sobre crimes 2 

Matérias explicativas 2 

Matérias sensacionalistas 5 

Matérias neutras 1 

Matérias aleatórias 0 
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1.12.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA. 

 

A pesquisa bibliográfica, com leitura de autores identificados com o campo 

da comunicação, como Manuel Castells, Armand Mattelart, John D H Downing, além 

de outros, bem como autores já familiarizados com o fenômeno da Deep Web e do 

Hacktivismo, como Gabriela Coleman, Alexander Galloway e Julian Assange, entre 

outros. 

 

1.12.3 NAVEGAÇÃO NA INTERNET OCULTA E PESQUISA EM FÓRUNS. 

 

A partir de referências colhidas na Web (Surface) os endereços eletrônicos 

obtidos serviram de guia para diversos sites e fóruns de debates. A exploração 

inicial levou esse pesquisador de forma aleatória a sites de temas dos mais 

variados, filtro que mais tarde afunilou-se para fóruns de debate sobre tecnologia e 

hacktivismo na Internet Oculta. Quando se iniciou a observação da movimentação 

de grupos atuantes nas redes ocultas através de postagens feitas pelos 

participantes. 

Identificando-se como um mestrando que buscava informação sobre a Deep 

Web e seu significado na contemporaneidade, este pesquisador iniciou uma série de 

questionamentos em diversos fóruns de debates na rede, obtendo algumas 

respostas após algum tempo. Em um primeiro momento nenhuma contrapartida 

ocorreu, as primeiras respostas surgiram cerca de dois meses após a primeira 

postagem, dos fóruns consultados, o fórum português Vortex mostrou-se o mais 

prolífico. 

 

1.12.4 CONTATO COM A COMUNIDADE HACKER 

 

Da exploração realizada nos fóruns da Internet Oculta, estabaleceram-se os 

primeiros diálogos com integrantes da cena hacktivista, e tal se estendeu para além 
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dos fóruns, embora esses tivessem se mantido como a base da comunicação. A 

Posteriori, canais no IRC mostraram-se uma ferramenta relevante da comunidade 

hacktivista. Isso possibilitou observação direta do comportamento de indivíduos e 

grupos hacktivistas. 

Para que tal análise fosse viabilizada, printagens com registros de conversas 

e dúvidas elucidadas por integrantes da cena hacker foram armazenadas, no 

entanto um trato se estabeleceu: o que poderia ser divulgado na pesquisa passaria 

primeiramente pela aprovação do grupo, demais informações ficariam 

temporariamente sob sigilo, podendo ser divulgadas em pesquisas futuras se assim 

fosse conveniente. Tal condição foi aceita e somente determinados registros foram 

agregados ao trabalho.   
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2.  DAS ONDAS DE RÁDIO A DEEP WEB: UMA HISTÓRIA DE COLABORAÇÕES 

E EMISSÕES CLANDESTINAS 

 

Pode ser observado, neste estudo, que a Deep Web se configura na 

imaginação - alimentada pelo sensacionalismo de matérias veiculadas na superfície 

- como um território de manhas e artimanhas secretas, cercado de mistérios com 

grupos ocultos e organizados empreendendo ações também secretas.  

É bastante comum, embora curioso e até fascinante, que em notas 

jornalísticas, livros de história ou contos fantásticos (inclua-se os famosos contos 

das teorias da conspiração)54 relatos sobre redes ocultas de atividade, envoltas em 

auras de mistério, como as redes de conhecimento místico de Christian Rosenkreuz, 

um personagem mítico, tradicionalmente aceito como o fundador do Movimento 

Rosa-cruz (ELIADE, 2011), ou as mensagens codificadas transportadas em 

produtos do dia a dia e transmissões de telégrafo e rádio das organizações 

nacionalistas Jovem Bósnia e Mão Negra, grupos secretos suspeitos de ligações 

com o exército e o governo da Sérvia, cujas ações foram o estopim da Primeira 

Guerra Mundial, quando o militante (Jovem Bósnia) Gavrilo Princip assassinou o 

Arquiduque Francisco Ferdinando (GILBERT, 2013).  

Redes anônimas de desenvolvimento idealista, voluntário e ativista não são 

uma exclusividade dos ambientes de Internet. Aplicativos, redes de navegação 

anônima e fóruns servem de condutores para troca de mensagens, conhecimento e 

organização de ações coletivas, mas os antecedentes da Internet e sua área mais 

oculta, a Deep Web, vêm de uma longa linha histórica e engajada da qual podemos 

destacar um pequeno recorte.  

As razões que levaram à criação e desenvolvimento da Internet e suas 

diversas redes surgiram da necessidade de estabelecer áreas estratégicas de poder 

entre forças antagônicas. Países, grupos políticos e corporações são exemplos 

dessas forças; sendo assim a comunicação se coloca como forte instrumento de luta 

por zonas de influência (MATELLART, 1966 p 102).  

Nesse contexto, a participação multidisciplinar, e o desejo de estabelecer 
                                                      
54Embora a grande maioria das referências a ações de seitas secretas na Deep Web careça de 
provas concretas, são bastante comuns matérias na Surface a respeito. 
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redes de emissão e recepção de ideias, orientou, não somente a criação e o 

desenvolvimento da malha da Internet, mas também de toda uma estrutura política e 

ideológica de transmissão e emissão de dados. A participação em uma esfera de 

rede qualquer necessita de instrumentos de transmissão, e estes influenciam na 

forma como a informação se processa (BRAGA, 2011).  

A evolução dos meios de comunicação e seu desdobramento em diversas 

formas de manifestação marca forte identidade no modo como os interagentes 

relacionam-se e formam suas opiniões, alterando também as relações entre esferas 

política e civil (MEDEIROS, 2012). 

Contando com uma atmosfera altamente colaborativa e diversificada, a 

Internet, ao lado de outras iniciativas de cunho participativo, caminha desde seu 

início na direção de um instrumento importante nos processos de edificação de uma 

esfera pública mais abrangente, ramificando-se em diversas redes que servem a 

heterogêneos interesses: da multiplicidade das opções na Surface até a também 

grande gama de opções de interação anônima na Deep Web (SAMPAIO, 2010).  

Castells afirma que a Internet propicia um meio de comunicação que 

permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos em um momento 

específico em escala global, e constitui uma transformação nas mais diversas 

relações sociais pela utilização de um novo meio de comunicação (CASTELLS, 2003 

p.8) permitindo a qualquer um, com conhecimentos técnicos suficientes e interesse 

pelo seu desenvolvimento, participar nessa construção e partilha de conhecimento.  

E tal se verifica no tecido das redes ocultas: novos corredores de 

comunicação são oriundos de iniciativas civis vindas de grupos independentes 

(MALINI; ANTOUN, 2013) e são disponibilizados para navegação de qualquer 

interessado (PAGANINI; AMORES, 2012). 

A estrutura disponibilizada na Internet seria uma confluência da Big Science, 

representando o papel das Universidades e Centros de Estudos, da Pesquisa Militar, 

representada pelas agências governamentais e da Cultura Libertária representada 

pela atividade hacker (CASTELLS, 2001), em sua maioria estudantes das 

universidades nos efervescentes anos 60 nos EUA.  

Apenas nessa pequena passagem já é possível verificar que as redes que 
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hoje utilizamos na Surface e na Deep Web possuem o trabalho de diversas mãos, 

com intuitos muitas vezes conflitantes, mas que acabaram somando-se. Desde sua 

origem como instrumento de comunicação militar até o uso para o ativismo em 

busca do bem comum ou a pesquisa pura e simples. A Internet construiu-se e ainda 

se desenvolve sob diversos interesses, do simples entretenimento ou comércio até 

atividades políticas, religiosas e ideológicas (MALINI; ANTOUN, 2013).  

Alternando-se entre a criação e desenvolvimento em meio a setores militares 

e civis, a Grande Rede aos poucos iria aumentando sua abrangência e influência 

junto ao corpo social. Mas haveria momentos distintos para a aparição e 

contribuição da Pesquisa Militar, das universidades e centros de pesquisa (Big 

Science) e da Cultura Libertária (hacker) no seu desenvolvimento (CASTELLS, 

2001), seguiremos então por seu caminho inicial, as demandas militares da Segunda 

Guerra Mundial e da Guerra Fria.  

 

2.1 UMA JORNADA PELOS ANTECEDENTES DAS REDES DIGITAIS 

 

Tomando como ponto de partida dessa tríade (Big Science, Pesquisa Militar 

e Cultura Libertária) a Pesquisa Militar, verificamos que esta proporcionaria o 

impulso inicial da criação da Internet. A corrida armamentista entre Estados Unidos e 

União Soviética foi também uma corrida pela criação, obtenção e armazenamento 

de informação. No que tange à informação, ambas as potências tinham ciência da 

força das redes de disseminação de conhecimento (pesquisa, espionagem, dados 

estratégicos). A necessidade da ampliação, uso e manutenção desses dados pode 

ser apontada como responsável pelos estágios embrionários do que hoje 

conhecemos como Internet. Essa iniciativa materializou-se na criação da agência 

ARPA (Advanced Research Projects Agency - Agência de Projetos de Pesquisa 

Avançada), uma entidade governamental estadunidense criada no ambiente da 

Guerra Fria e vinculada ao Ministério de Defesa dos Estados Unidos (CASTELLS, 

2001), (MALINI; ANTOUN, 2013).  

Mas as já citadas necessidades de manutenção e ampliação dessas redes 

de informação e influência possuem antecedentes históricos e técnicos anteriores à 
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era da Internet; atitudes estratégicas em rede já traçavam uma linha no tempo que 

buscava áreas de difusão de ideologias, gerando debates comunitários em uma 

esfera que envolveria entidades organizadas, governos e uma audiência receptora 

que promoveria a discussão pública em determinados segmentos (MATTELART, 

1996).  

Ponto de destaque dessa linha temporal se dá no início da era da 

massificação do rádio em 1919 - o rádio foi patenteado em 1901 pelo físico italiano 

Guillermo Marconi mas, quem realmente inventou o rádio ainda é objeto de 

discussão. Quando a empresa americana Westinghouse, que fabricava aparelhos de 

rádio para as tropas da Primeira Guerra Mundial, viu-se com um grande excedente 

no estoque desses aparelhos ao término da guerra. A solução para evitar o que 

poderia ter sido um enorme prejuízo foi a de instalar uma grande antena emissora 

no pátio da própria fábrica e transmitir música para a população local. A iniciativa 

mostrou-se um sucesso e houve muita procura, e os aparelhos até então 

encalhados foram muito comercializados. Foi então que o rádio entrou 

definitivamente na vida das famílias. Esse potencial não passou despercebido para 

as nações que naquele momento buscavam afirmação no panorama global 

(PRADO, 2012).  

A União Soviética, então, inicia experimentos de radiofusão em 1922, 

evoluindo para uma massiva iniciativa de internacionalização do comunismo 

soviético em 1929 através de ondas curtas. A opção pelas ondas curtas não foi 

acaso, pois estas permitem a radiofusores emitirem suas transmissões a longas 

distâncias. Temos aqui uma atitude de envio de mensagens através de uma rede 

específica, no caso, uma frequência de ondas curtas para uma plateia receptora. 

Percebendo que essa internacionalização exigiria maior cosmopolitismo pois 

havia a intenção de levar os ideais soviéticos ao máximo de nações e idiomas 

possíveis, também transmitem em alemão e francês para, um ano mais tarde, iniciar 

suas transmissões em inglês. Essa atitude do governo soviético chama a atenção de 

outros países, e inaugura uma corrida radiofônica que envolveria todas as potências 

emergentes do pós-primeira guerra em uma disputa que usaria as redes de rádio 

como campo de rivalidade por zonas de influência (MATTELART, 1996, p 102).  

Em 1933, o Partido Nacional Socialista inaugura uma série de emissões de 
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ondas curtas em inglês e alemão para os EUA, o que é seguido dois anos depois 

por Mussolini, e em 1935 o Fascismo italiano transmite em ondas curtas para África 

e Oriente Médio em árabe. O Japão também transmite em inglês e japonês para o 

Havaí, Costa do Pacífico dos EUA, e durante a Guerra Sino-Japonesa, busca 

ampliar sua penetração radiofônica transmitindo para regiões da então inimiga China 

e para o norte da Índia.  

Os britânicos, atentos a essa movimentação iniciam suas transmissões em 

1932, que foram ampliadas, até chegar a 16 idiomas cerca de 10 anos depois. 

Enquanto isso, os EUA decidem investir nessa mídia e criam a Voice Of America 

transmitindo para a América Latina e Europa (MATTELART, 1996).  

Tais disputas pelo espaço radiofônico deixam claras as necessidades das 

redes disseminadoras de conteúdo e influência, e essas disputas só viriam a crescer 

no futuro com a chegada da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo 

testemunharia um grande incremento nas tecnologias de informação, nas redes de 

espionagem e nas tensões geopolíticas que contribuiriam decisivamente no caminho 

em direção à Internet. 

 

2.2 TRANSMISSÃO, CRIPTOGRAFIA E INFORMAÇÃO CLANDESTINA NA 

SEGUNDA GUERRA 

 

O rádio seria ainda um instrumento vital no desenrolar da Segunda Guerra 

Mundial. Se sua utilização em contexto de conflito já ganhara importância desde a 

Primeira Guerra, como ferramenta de valor nas alianças da Diplomacia Secreta55 

desenvolvida entre as nações antes das hostilidades, seria também importante na 

movimentação de tropas durante o desenrolar da guerra, e seria ainda mais vital na 

manutenção de redes ocultas de informação e contra informação.  

Durante a Segunda Guerra Mundial se usaria as ondas de rádio como 

instrumento de mobilização popular e espionagem e contraespionagem, além de 

                                                      
55A Diplomacia Secreta foi uma série de alinhamentos entre países que não eram declarados 
oficialmente, se caracterizou por alianças feitas às escuras entre representantes de nações, sem o 
envolvimento direto dos líderes dessas nações. <http://oglobo.globo.com/sociedade/historia/a-
diplomacia-secreta-que-impulsionou-primeira-guerra-mundial-13229135> Acessado em 05/06/2016. 
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continuar como forte auxiliar nas comunicações entre militares. A Alemanha pré 

Segunda Guerra já vislumbrava a ascensão do Nacional Socialismo, e em 1933 já 

contava com pequenos grupos que eram críticos a proposta de governo do Partido 

Nazista. Com a percepção que a censura aumentava e as sanções a quem pensava 

de forma diferente estavam ficando cada vez mais claras, o rádio foi instrumento útil 

que ajudou a criar redes de resistência intelectual aos ideais antijudaicos que 

ganhavam força no país (PERRAULT, 2015). Nesse momento, a Alemanha sofria as 

consequências de uma forte crise econômica e pauperização crescente da 

população, aprofundadas após a crise de 1929, além de uma outra crise, também 

muito forte, no orgulho nacional alemão.  

Junto a esses fatores existia uma grande efervescência cultural em Berlim, 

tendo essa movimentação artística uma atuante vertente militante. O teatro adquiriu 

grande importância na capital alemã, inclusive, como instrumento de crítica política e 

social amplamente utilizado pelo Partido Comunista Alemão (KPD) e intelectuais 

engajados como Adam Kuckhoff e o jovem Bertolt Brecht56. Nesse período 

pequenas redes disseminavam experimentos artísticos velados a pequenos grupos, 

cujo conteúdo era contestador (PINHEIRO, 2015). As transmissões de rádio 

estavam sendo utilizadas por agrupamentos restritos criando uma sub-rede 

clandestina de emissão de dados. 

No entanto, o viés comunista adotado por diversos grupos intelectuais e 

artísticos que se posicionavam contra a ofensiva nazista sofreram forte repressão e, 

escondendo-se cada vez mais, esses coletivos criaram redes de pequenos núcleos 

que trocariam informações entre si. Aliciados por representantes, também 

disfarçados, de países adversários do regime alemão, a troca de dados entre esses 

círculos originaria redes secretas de espionagem (PERRAULT, 2015).  

Dentre as redes secretas operantes antes e durante o período da Segunda 

Guerra Mundial ficou famosa a Orquestra Vermelha, uma rede clandestina de 

espionagem formada anos antes da guerra a serviço da União Soviética, e que 

operava dentro de territórios ocupados pelo exército alemão (Berlim, Bélgica, 

França) e também em territórios suíço e japonês (PINHEIRO, 2015). 

                                                      
56 Dramaturgo, romancista e poeta alemão, um dos mais importantes nomes da dramaturga moderna 
< https://www.ebiografia.com/bertolt_brecht/> Acessado em 5/06/2016. 
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Era uma rede que também estabeleceu relações com a Resistência 

Francesa, Resistência Holandesa, os EUA e a Inglaterra - um exemplo de 

internacionalização cooperativa em redes clandestinas. A rede contava com 

integrantes de várias nacionalidades, como o economista alemão Harvid Harnack 

(líder da Orquestra Vermelha em Berlim) e sua esposa, a crítica literária 

estadunidense Mildread Fish, a jovem atriz alemã Greta Lorke Kuckhoff, o 

dramaturgo Adam Kuckhoff,  o operário americano John Sieg e sua esposa polonesa 

Sophie Wloszczynski, o oficial da Luftwaffe Harro Schulze-Boysen e sua esposa 

francesa Libertas Haas-Heye, ambos com ampla circulação entre os círculos 

aristocráticos e os grupos de resistência na capital do Terceiro Reich, a atriz Marta 

Wolter, e o polonês Leopold Trepper, líder da rede na Europa ocidental, além do 

azerbaijano Richard Sorge no Japão (PINHEIRO, 2015).  

Muitos dos membros da Orquestra Vermelha eram detentores de cargos 

importantes e estratégicos dentro da burocracia estatal com acesso a informações 

sigilosas essenciais, funcionavam como irradiadores de informação (Whistleblowers) 

a coletivos maiores e anônimos (PERRAULT, 2015). A Orquestra contava com uma 

rede de rádios transmissores espalhadas pelos territórios da Alemanha, Bélgica, 

França, Japão e Inglaterra. Essa rede operava através de transmissões radiofônicas 

vindas diretamente do coração do Reich em Berlim de forma similar ao que grupos 

de resistência fariam com transmissões clandestinas pela rede Onion do interior da 

cidade do Cairo durante eventos da Primavera Árabe. Essa rede operou por sete 

anos e chegou a enviar 1500 mensagens para os aliados nas quais revelavam a 

movimentação alemã (NELSON, 2015).  

Tentando estabelecer um paralelo entre a Orquestra Vermelha e a atividade 

comunicacional na Deep Web, temos as diferentes nacionalidades, a 

desterritorialização e a informação irradiando de pontos diferentes. Verifica-se uma 

audiência ‘preparada’ para a recepção, ou seja, pontos de emissão contavam com 

receptores específicos, que não estavam aleatoriamente recebendo mensagens, e 

sim aguardando instruções que viriam de forma ordenada. Uma vez que as 

transmissões de rádio se davam em faixas de frequência especialmente acessadas 

para esse fim. Também, observa-se a atividade de resistência, de grupos 

organizados virtualmente. Ressalte-se que a maioria dos membros citados nunca 

chegou a se encontrar fisicamente. Na condição da tentativa de anonimato, 
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efetuaram uma teia clandestina de distribuição de informação que foi de enorme 

valia para os rumos da guerra (PINHEIRO, 2015).  

Se de um lado a União Soviética e os aliados utilizaram a Orquestra 

Vermelha como forma de rede clandestina na busca e disseminação de informações 

vitais no esforço de guerra, Alemanha e Japão por anos os caçaram e 

paulatinamente desmantelaram essa rede espiã, e boa parte dessa caçada se dava 

claramente, com repressões públicas e monitoramento. Como contra-ofensiva pelas 

redes de rádio, a máquina Nacional Socialista desenvolveu uma rede de 

espionagem falsa (na atualidade, o Anonymous luta contra “espiões” que navegam 

nas redes da Internet Profunda em busca de informação sobre a atuação de grupos 

hacktivistas, o que não raro gera prisões), que mais tarde foi chamada de 

Propaganda Negra (NOVODWORSKY, 2006).  

Utilizando o mesmo sistema da Orquestra Vermelha, aliciou alemães, 

poloneses e ucranianos que se posicionavam contra o nazismo e lhes forneceu 

informações falsas, visando com isso despistar as forças aliadas.  

Utilizavam também grande estrutura de transmissão de rádio na tentativa de 

contatar as redes genuinamente espiãs como a Orquestra Vermelha (tentavam de 

certa forma invadir um sistema), conseguindo desbaratar algumas células, mas por 

não conhecer realmente o modo de operação do inimigo cometeu erros que foram 

percebidos por outras redes (na atuação hacktivista existe a tentativa de identificar 

aqueles que são estranhos ao convívio da comunidade hacker justamente através 

do repertório do actante, ou a falta dele). Utilizava equipamento radiofônico de 

altíssima qualidade e formidável alcance, muito diferente dos rádios precários e 

improvisados das redes clandestinas.  

Outro fator a chamar atenção foi que, essas células não se mudavam de 

tempos em tempos: todos sabiam que o exército alemão realizava batidas com 

receptores de ondas de rádio, na busca por redes de espionagem (no horizonte das 

redes ocultas, sites mudam seus endereços, mudam de rede ou fazem réplicas 

distribuídas por diversos servidores para evitar que sejam derrubados e com isso 

percam seu conteúdo) (NOVODWORSKY, 2006).  

De qualquer forma, a Propaganda Negra através de alguma infiltração em 

redes clandestinas, conseguiu destruir células que serviam aos interesses dos 
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aliados. A estratégia de contra informação usada também foi desenvolvida em rede 

(NOVODWORSKY, 2006).  

Cabe nesse momento um retorno à questão da criptografia. No panorama da 

Segunda Guerra Mundial, essa ténica, largamente utilizada em redes na Deep Web, 

teria papel importantíssimo nas estratégias e ações de guerra (RIBEIRO, 2014). A 

criptografia como técnica foi relevante a partir da máquina que foi chamada de 

Enigma, criada por um holandês residente na Alemanha, inicialmente foi 

comercializada com a intenção de enviar mensagens codificadas de cunho 

comercial, evitando a espionagem entre empresas. No entanto, a máquina não 

obteve o sucesso esperado e, se naquele momento a Enigma não obteve êxito em 

escala comercial, na atualidade a criptografia para proteger dados empresariais é 

muito utilizada em redes digitais. Mas voltando à Enigma, seu potencial foi 

observado pela marinha alemã que a adotou em 1926; dois anos mais tarde o 

exército alemão iniciou seu uso.  

Composta por um teclado similar ao de uma máquina de escrever, um painel 

com lâmpadas usadas para indicar as letras a serem criptografadas e um conjunto 

de rotores57 uma bateria e plugues de energia, foi adotada pelas forças armadas 

para o envio de mensagens secretas (KRISCHER, 2013). 

Tal como o sistema de criptografia existente hoje em diversas redes da Deep 

Web (que não embaralham letras, mas sim endereços eletrônicos), cada letra 

digitada na Enigma passava por combinações em seus rotores e sofria camadas de 

criptografia. Com três rotores era possível criar até sete camadas de 

embaralhamentos para cada letra digitada, dificultando a tarefa de decifrar e 

localizar a origem das mensagens. Para dificultar ainda mais a interceptação das 

mensagens, os alemães, ao receberem as informações vindas entre as máquinas 

transmissoras, reenviavam as mensagens em código Morse, apenas cinco letras por 

vez, criando uma última camada de criptografia (KRISCHER, 2013). 

 

                                                      
57 Discos que trocavam as letras originais digitadas no teclado por combinações que embaralhassem 
as palavras escritas. 
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FIGURA 14: MAQUINA ENIGMA 

  

Fonte: KRISCHER, 2013 

 

A máquina Enigma foi mais uma iniciativa de se estabelecer uma rede 

restrita, de conteúdo criptografado e oculto, sendo adotada como máquina padrão 

do exército alemão. Mas um estranho fato aconteceu na década de 20 quando uma 

dessas máquinas foi entregue por engano em uma missão diplomática polonesa em 

Berlim, o que aconteceu em uma sexta-feira. A máquina foi devolvida aos alemães 

logo na segunda-feira, mas antes disso o governo polonês a estudou e descobriu 

seu funcionamento e a partir de então, com ajuda britânica ‘hackearam’ (termo 

usado aqui como uma referência as habilidades de invadir e decifrar sistemas 

criptografados) a rede de transmissões da Enigma (KRISCHER, 2013). 

A atividade de comunicação em redes ocultas de rádio, telégrafos e 

mensagens codificadas foi intensa no período da Segunda Guerra, antes da guerra 

na luta das potências (a partir da década de 20) pelas ondas curtas do rádio e 

durante a guerra em si, percebeu-se a importância das redes conectadas e ativas na 

busca por objetivos estratégicos.  

Com o final da Segunda Guerra, um novo capítulo se iniciava na busca por 

essas redes, e sem dúvida, a movimentação no período da guerra deixou patente a 

importância da comunicação a distância, que pautaria o embate entre os blocos 

socialista e capitalista. Estes polarizariam as atenções do planeta. As redes ocultas 

digitais e a própria Deep Web têm sua origem e história diretamente relacionadas a 

esse contexto. 
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2.3 A GUERRA FRIA E O NASCIMENTO DA INTERNET 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a polarização planetária entre americanos 

e soviéticos (MATTELART, 1996 p.19) mostraria um crescente incremento na 

formação e sofisticação de redes de influência que é na contemporaneidade o 

objetivo também dos grupos ativistas atuantes nas redes da Internet. Buscar áreas 

de influência, de disseminação de ideologias ou organização de atos em prol de 

suas causas.  

Naquele momento histórico, as duas potências buscando ampliar limites de 

alcance global de seu modo de vida e ideologias, entram na era da comunicação via 

satélite com o lançamento, pela União Soviética do satélite artificial Sputnik em 

1957. No mesmo ano os EUA criam a NASA (National Aeronautics and Space 

Administration – Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço). E no ano 

seguinte o satélite americano Explorer 1 é lançado (WOLFE, 1991), e cada ato 

dentro dessa competição possui forte carga simbólica.  

A tecnologia dos satélites aumentou as redes de influência em ambos os 

lados do globo, ligou bases militares e criou espaços de redes de comunicação 

restritas com forte uso de criptografia e códigos de acesso a faixas exclusivas de 

transmissão de dados. Foi com o Projeto Apollo que os Estados Unidos vencem a 

corrida espacial em 1969, com a chegada da Apollo 11 na Lua em um esforço que 

envolveu a cifra de US$ 20 bilhões, 20 mil companhias que fabricaram componentes 

e peças e 300 mil trabalhadores. Tal esforço foi devidamente divulgado pela 

imprensa, na tentativa de deixar clara a supremacia americana na corrida espacial 

(WOLFE, 1991). 

O término da corrida espacial não foi o fim das hostilidades, pois a corrida 

armamentista seguia vigorosa. O ataque nuclear a Hiroshima em agosto de 1945 foi 

mais um ponto de tensão entre as potências. A tecnologia nuclear dividida entre 

EUA e União Soviética seria mais um motivo para um jogo de xadrez na Guerra Fria 

que repercutiria na criação de redes que visavam a preservação de informações. 

Assim, a crise dos mísseis de 1962 em Cuba (quando Estados Unidos 

detectou mísseis soviéticos instalados em Cuba, em uma perigosa proximidade do 
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solo americano) demonstrou claramente a vulnerabilidade dos sistemas de 

comunicação até então disponíveis. Isso impulsionou a criação da Arpanet, uma 

rede de computadores que foi financiada e desenvolvida pelo governo americano no 

interior da Agência ARPA, órgão responsável pela pesquisa tecnológica militar e 

ativa desde 1957. Tal rede objetivava manter bases militares e centros de pesquisa 

conectados em rede. Mesmo no caso de um ataque por parte da União Soviética, tal 

rede continuaria ativa, permitindo a articulação e, por conseguinte, o contra-ataque 

das forças de defesa.  

A Arpanet já vinha sendo projetada um ano antes do incidente dos mísseis 

soviéticos, a Agência ARPA já havia iniciado o desenvolvimento de transmissão de 

dados e avançava na conceituação da Rede Galáctica, idealizada pelo cientista 

americano Joseph Carl Robnett Licklider do MIT - Massachussets Institute of 

Technology, que em 1962, já discutia o conceito de rede distribuída de larga escala, 

prevendo vários computadores distribuídos globalmente. Por meio deste sistema de 

computadores em rede, haveria acesso a dados e a programas a partir de qualquer 

um destes.  

Em 1969 os primeiros nós de transmissão da Arpanet estavam ativos, e esta 

entrava em pleno funcionamento, o uso do e-mail, se deu em 1971 e nos anos 

posteriores seria (o e-mail) responsável por cerca de 70% do tráfego na Arpanet 

(HEITLINGER, 2012). 

 

FIGURA 15: MAPA DA ARPANET EM 1970 

  
Fonte:< https://www.etsisi.upm.es/category/escuela/museo_virtual> Acesso em 18/04/2016. 
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FIGURA 16: MAPA DA ARPANET EM 1980 

  
Fonte:< https://www.etsisi.upm.es/category/escuela/museo_virtual> Acesso em 18/04/2016. 

 

No interior de uma agência militar surgiriam redes que haveriam de manter a 

unidade do exército americano, que seriam em parte unificadas quando o protocolo 

militar TCP/IP (utilizado até os dias de hoje) permitiu a troca de arquivos entre bases 

das forças armadas americanas e contingentes no exterior. Em 1973 ocorreu a 

primeira transmissão de dados externa da Arpanet, no caso, para o território 

norueguês, e as dificuldades apresentadas na decodificação de dados de ambos os 

lados motivou a criação dessa padronização (TCP/IP) de rede (HEITLINGER, 2012).  

E foi justamente essa unificação que propiciou a entrada da esfera civil no 

desenvolvimento daquela que viria a ser a Internet, pois centros de pesquisa e 

universidades passariam a integrar parte da comunidade que usava e desenvolvia a 

Arpanet. Esses centros civis de pesquisa estavam habitados por cientistas, técnicos, 

engenheiros e programadores. Boa parte composta por jovens idealistas, que 

pregavam o uso da tecnologia como instrumento de emancipação intelectual e social 

(MALINI; ANTOUN, 2013). Foi a entrada maciça da Cultura Libertária (Hacker) na 

rede (CASTELLS, 2003), estavam ali os primeiros gestores do hacktivismo.  

Como observado por Castells, o desenvolvimento da Internet seria fruto da 

convergência da Big Science, da Pesquisa Militar e da Cultura Libertária. Esta 

Cultura Libertária utiliza-se de ferramentas desenvolvidas pelas esferas do poder 

constituído (no caso, a tecnologia desenvolvida pelos militares) e busca aperfeiçoá-

las e adaptá-las, visando atingir determinados objetivos que podem se chocar com 

os interesses destes mesmos círculos, pois a flexibilidade arquitetural da Internet 
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propicia espaços de debate, organização e ação que muitas vezes independem de 

entidades governamentais (CASTELLS, 2003). 

 Os corredores de dados da Grande Rede são extremamente propícios a tais 

empreendimentos, como argumenta Castells: a Internet cresceu em ambiente 

seguro, sustentado por recursos públicos e pesquisa orientada para uma missão, 

mas tais condições não sufocavam a liberdade de pensamento e inovação 

(CASTELLS, 2003). A partir de diversas atitudes e contribuições, criou-se uma 

Internet cuja feição mais característica era a abertura, tanto em sua arquitetura 

técnica quando em sua organização social/institucional (CASTELLS, 2003), (MALINI; 

ANTOUN, 2013).  

A Internet, desde a agência ARPA, desenvolvida em ambiente militar, já 

trazia dentro de si o conceito de comunidade e interdisciplinaridade. Apesar de seus 

objetivos em princípio como ferramenta de organização e estratégia militar, é 

oriunda de ambiente descrito como colaborativo e bastante relaxado. A rotina dos 

funcionários e colaboradores se deu em condições consideradas agradáveis e com 

liberdade de intercâmbio de informação entre eles no que diz respeito a segurança 

(MALINI E ANTOUN, 2013). Tal aspecto cooperativo foi reforçado quando sua 

arquitetura básica passou por um processo de padronização, esse processo unificou 

diversas redes que já existiam, mas que não trocavam informações entre si. O que 

permitiu a conexão a outras redes acadêmicas (MALINI E ANTOUN, 2013). E, entre 

1973 e 1975, o protocolo TCP/IP, desenvolvido por uma equipe liderada pelo 

cientista da computação e mais tarde diretor do Google Vint Cerf58, e pelo “pai” da 

Arpanet, Robert Kahn, foi criado sob supervisão da Pesquisa Militar, e através dele a 

unificação das redes (já citada anteriormente) foi efetivada. Redes militares e 

acadêmicas passariam a trocar dados e com isso a Pesquisa Militar abriria 

definitivamente as portas da Arpanet para a Big Science e consequentemente para a 

Cultura Libertária (Hacker) (HEITLINGER, 2012). 

 

A construção da Arpanet se justificou como um meio de compartilhar o 
tempo da computação online dos computadores entre vários centros de 
informática e grupo de investigação da agência. Para se estabelecer uma 
rede interativa as pesquisas se basearam no estabelecimento de uma rede 

                                                      
58 O primeiro a utilizar o termo Internet em 1970, mas apenas nos anos 90 chegaria a conhecimento 
do grande público. 
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informática interativa de tecnologia de transmissão de telecomunicações por 
meio de pacotes (CASTELLS, 2001, p 33). 

 

Outro fator de suma importância para a disseminação da Internet junto ao 

grande público foi a criação da World Wide Web, por obra do britânico Tim Berners 

Lee, então funcionário do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Berners Lee 

tinha como tarefa criar uma maneira de facilitar a comunicação em rede dos 

pesquisadores da instituição, o que resultou na Web, e com ela em 1990 viria o 

primeiro navegador59, os endereços eletrônicos (URLs), e a linguagem HTML60, 

estes implementos rapidamente se espalharam como padrão para outras instituições 

acadêmicas e, mais tarde, para provedores de acesso que disponibilizaram 

assinaturas para o público acessar a Internet em todo o planeta, permitindo ao 

cidadão comum participar da rede e com isso trazer para ela suas reivindicações, 

anseios e ampliar as repercussões de sua participação nos acontecimentos diários. 

 

2.4 REDES DE DESENVOLVEDORES NA CRIAÇÃO DA INTERNET: 

COOPERAÇÃO E INTERCÂMBIO 

 

Mas antes que a Internet e suas duas áreas de interesse a nosso estudo, a 

WWW (Web, Surface) e a Deep Web (a Internet Profunda) estivessem a disposição 

do usuário em alta oferta, sua história é acompanhada não somente pelas 

necessidades da Guerra Fria. A complexa história da Internet envolve diversas 

nuances — aspectos tecnológicos, organizacionais, sociais e políticos.  

Descrito como um ambiente participativo desde a origem, a Internet, em seu 

início ainda Arpanet, potencializou outras ações coletivas na popularização de 

tecnologias que viriam somar-se a ela na inovação e participação de setores 

independentes, empresariais e governamentais, os canais de comunicação abertos 

pela integração em rede junto a desenvolvedores contribuiu com o movimento 

Software Livre, cuja integração entre seus participantes se deu em muito pela 

comunicação em rede e propunha a criação de aplicativos de código aberto, e por 

                                                      
59 O primeiro navegador chamava-se Nexus. 
60 http://tableless.com.br/o-que-html-basico/- Acessado em 12/02/2016 
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serem ‘abertos’ poderiam sofrer melhorias por parte de uma comunidade de 

usuários espalhada em diversas partes do mundo - na própria Deep Web existem 

redes de menor tráfego que estão em constante aprimoramento por seus próprios 

usuários, essas redes contam com forte colaboração de desenvolvedores envolvidos 

com o hacktivismo - como exemplos podemos citar o sistema operacional Linux61 e o 

projeto GNU62 (ALVES, 2010). 

Na esteira dessa atmosfera de pesquisa e inovação em rede, o ano de 1984 

viria a testemunhar a criação da Free Software Foundation, que abre atividade na 

ideação, produção e distribuição de software livre. Impulsionada pelas comunidades 

criadas ao redor do sistema operacional GNU e a licença pública copyleft (MALINI; 

ANTOUN, 2013), tem sua representação em Richard Stallman, o fundador do 

Movimento do Software Livre. 

Foi de Stallman, no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT (EUA) na 

década de 80, o primeiro passo na direção do que seria o movimento Software Livre. 

 

FIGURA 17: RICHARD STALLMAN 

  

Fonte:< http://oshl.edu.umh.es/tag/richard-stallman/> Acesso em 18/04/2016. 

 

Por causa de problemas apresentados por uma impressora (STALLMAN, 

2000) Stallman solicitou à empresa fabricante o código-fonte (a sequência das 

                                                      
61 www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/12/o-que-e-linux.html - Acessado em 12/02/2016 
62 http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html - Acessado em 12/02/2016 
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instruções do programa) da impressora, que negou o pedido. Stallman viu-se 

impedido na intenção de corrigir e melhorar o código para evitar maiores gastos com 

papel e as inevitáveis irritações dos usuários.  Foi o insigth necessário para que 

Stallman desenvolvesse um sistema de código aberto em que todos poderiam criar 

melhorias a partir de um código-fonte primário. 

Tal empreitada na direção de um sistema operacional teve como base outro 

sistema operacional mais antigo, o Unix63. E, em 1984 estava concluído o GNU, o 

marco zero do Movimento do Software Livre. “Com um sistema operacional livre, nós 

poderíamos ter uma comunidade de hackers cooperando novamente – e convidar 

qualquer um para unir-se a nós” (STALLMAN, 1998, p 4).  

O usuário tinha a liberdade de trabalhar o código-fonte e com isso aprimorar 

a experiência tecnológica do software (MALINI E ANTOUN, 2013), permitindo que 

toda uma comunidade de desenvolvedores pudesse utilizar, avaliar, melhorar e criar 

variações desse sistema. Essa colaboração ocorreu e ocorre em extensão mundial, 

e iniciou-se desde o momento que a Internet, ainda não disponível em alta 

proporção para a população, já estava presente entre as comunidades de 

desenvolvedores, Hackers e entusiastas da livre informação e sinergia tecnológica 

(JOHNSON, 2001). 

O conceito de código aberto desenvolvido em redes cooperativas e não 

hierárquicas foi fundamental no desenvolvimento da Internet, se esta foi 

determinante em propiciar o contato entre desenvolvedores e entusiastas da 

tecnologia de arquitetura aberta, os conceitos desenvolvidos em rede a partir da 

comunicação que a Internet permitia viriam a possibilitar que a própria Internet se 

beneficiasse dessa troca proporcionada pela livre circulação de conhecimento da 

Cultura Libertária, a própria World Wide Web traz o conceito de plataforma aberta, 

fortemente influenciada pela cultura de código aberto do Software Livre (ASSANGE; 

APPELBAUM; MAGUHN; ZIMMERMAN, 2012).  

Na primeira metade dos anos 80, mais precisamente em Janeiro de 1983, a 

iniciativa militar deixava a Arpanet que já não servia mais aos propósitos militares 

(SOUZA, 2009). Mas a Pesquisa Militar não poderia ficar sem uma rede própria, que 

                                                      
63 O Unix é o sistema operacional que serviu de base para diversos outros sistemas posteriores. 
http://www.tecmundo.com.br/mac-os-x/10556-unix-o-pai-de-todos-os-sistemas-operacionais.htm - 
Acessado em 12/02/2016 
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não seria compartilhada com setores civis, e aproveitando-se da estrutura já 

desenvolvida pela Arpanet, criou, ainda em 1983, a Milnet (Military Network – Rede 

Militar), destinada a manter em privado as comunicações de interesse militar (ou 

seja, uma rede de endereços não indexáveis).  

Desde a implantação do protocolo TCP/IP que compartilhou a Arpanet entre 

a iniciativa militar e a pesquisa civil, as diferenças de interesses entre os militares e 

outros setores envolvidos no desenvolvimento da Arpanet estavam ficando cada vez 

mais evidentes, o que motivou a saída da iniciativa militar para uma rede privativa, 

que utilizou a estrutura já existente, mas desenvolveu seus próprios protocolos e 

formas de acesso (SOUZA, 2009). 

 

FIGURA 18: ARPANET/MILNET 

 

Fonte:< http://www.garr.fr/histoire-dinternet/> Acesso em 18/04/2016. 

 

A atividade acadêmica em território americano sempre esteve muito próxima 

do capital privado, sendo um caminho natural a entrada de investimentos 

empresariais na exploração da rede. 

Logo após a retirada militar do desenvolvimento da Arpanet a iniciativa 
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privada, percebendo o potencial da rede que se configurava agiu no sentido de 

ocupar esse espaço, o lançamento do computador pessoal (PC) pela IBM abriu 

novas possibilidades do uso das redes em nível doméstico (e a computação 

doméstica seria determinante para o desenvolvimento do hacktivismo), em 1984 é 

registrado o primeiro domínio pontocom64, da empresa de informática 

Symbolics.com. Nesse mesmo ano o número de servidores chega a casa dos mil, a 

americana CompuServe seria a primeira empresa a agir como uma provedora de 

Internet antes da abertura comercial da rede em 1990, lançando um primitivo chat 

via e-mail que permitia que os usuários "falassem com amigos e influenciassem 

pessoas em 72 canais" como dizia sua campanha publicitária (HEITLINGER, 2012).  

Por outro lado, o crescimento da ‘anarquia’ Hacker também não era bem 

visto por sua natureza não hierárquica de organização. Era preciso, do ponto de 

vista militar, manter uma rede que viabilizasse (como nos moldes iniciais da Arpanet) 

a manutenção da logística de informação militar em situações de conflito extremo 

pelo território americano, e veladamente fora de suas fronteiras, em uma clara 

situação de uma Deep Web militar (EVASO, 2006). 

Após a criação da Milnet, o braço militar iria migrar definitivamente para fora 

da Arpanet (que já estava sendo chamada de Internet desde 1982) o financiamento 

pelo departamento de defesa norte americano foi sendo substituído por verbas 

empresariais de pesquisa acadêmica (SOUZA, 2009). A saída dos militares da então 

Internet não significou a retirada de nenhuma tecnologia até então desenvolvida e 

manteve toda sua base tecnológica.  

A pesquisa que a partir de então passava ao setor civil (com interferências 

da esfera governamental em situações pontuais) aproveitou esse legado e acabou 

permitindo a articulação e criação de outras redes, a Big Science e a Cultura 

Libertária promoveriam muitos avanços e experimentalismos.  

 

 

 

                                                      
64

 Esses domínios ainda não eram comerciais, eram destinados a núcleos de pesquisa mantidos pela 
iniciativa privada. 



82 
 

2.5 USENET, BBS E OUTRAS REDES DE INTERATIVIDADE E ATIVIDADE 

 

Se existem características marcantes na pesquisa independente dos 

primeiros anos da Internet (estamos falando nesse momento de Arpanet e 

similares), essas são as da experimentação, da exploração e da colaboração.  

Desenvolvedores ligados a centros de pesquisa ou não, foram entusiastas 

da disseminação da comunicação em rede, buscando inovações constantes, e com 

isso, desenvolvendo uma malha de comunicação em rede cujos resultados seriam 

de grande valia no futuro da sociedade conectada, no desenvolvimento de 

atividades cooperativas e na busca pela informação online.  

 

  

2.5.1 BBS  

  

Ativa desde 1972, foi muito utilizada na troca de informação científica, 

contribuindo na formação da Internet como um todo.  

Essa rede ganhou maior força a partir dos anos 80 (principalmente após a 

saída da Pesquisa Militar da Arpanet), a BBSs65 (Bulletin Board System - Sistema de 

Boletim Eletrônico) um sistema onde o usuário necessitava estar inscrito e conectar-

se via linha telefônica para baixar as mensagens recebidas, criar as respostas offline 

para então enviar as respostas em arquivos compactados para outros usuários 

(algumas redes na Deep Web ainda utilizam esse sistema de pacotes). 

As BBSs alcançaram notável popularidade entre desenvolvedores e 

pesquisadores, sendo muito influente no que viria a ser a Internet como hoje 

conhecemos. 

 

                                                      
65 http://www.techtudo.com.br/platb/internet/2011/07/08/bbs-a-internet-antes-da-internet/- Acessado 
em 12/02/2016. 
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2.5.2 Usenet  

  

Dentre as diversas experiências que foram realizadas, uma rede que só nos 

anos oitenta viria a integrar junto a outras a Internet, destacou-se e viria a ser de 

suma importância na livre participação da sociedade: a Usenet. Importante por ser 

uma das primeiras plataformas populares de conversação online na história da 

Internet, e uma das pedras fundamentais na interação ‘muitos para muitos’ como 

realidade de comunicação através na rede.  

Foi em 1979 que três estudantes da Universidade de Duke e da 

Universidade da Carolina do Norte – não participantes do desenvolvimento da 

Arpanet – criaram uma versão modificada do protocolo Unix que possibilitou a 

ligação de computadores por meio da linha telefônica.  

Cientes da movimentação acadêmica em volta da Arpanet, mas alijados de 

seu processo usaram seus conhecimentos para criar sua própria rede (prática 

recorrente nas redes que, a todo momento, aparecem no seio da Deep Web) e nela 

iniciar um fórum de discussões online sobre computadores, o Usenet, que significa 

Rede de Usuários Unix (Unix User Network), logo se tornou um dos primeiros 

sistemas de conversa eletrônica de grande alcance (CASTELLS, 1999, p 377). 

Contribuindo definitivamente na organização de inúmeros grupos online, que 

edificaram a noção de trocas interativas em rede.  

Eram de certa forma jovens ativistas que se implicaram a desenvolver novas 

tecnologias aplicando-as na imprensa alternativa, nas rádios comunitárias, em 

espaços domésticos de fabricação de produtos de informática e nos vídeos 

comunitários (DOWNING, 2012), a Usenet viria a ser uma área de livres discussões 

e troca de informação (BARBROOK, 2000, p 3).  

A cultura colaborativa nascente da desmilitarização da Arpanet (e do 

hibridismo crescente da Internet) não estava ligada apenas às universidades ou 

centros de pesquisa envolvidos diretamente em seu desenvolvimento, mas a toda 

uma gama de usuários que não estava vinculada a estes e nem trabalhava para o 

governo, a Usenet foi um interessante caso de rede que se desenvolveu à revelia 

dos círculos que envolviam a pesquisa na Arpanet. 
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Historicamente, a Internet foi construída nos círculos acadêmicos e nos 
centros de investigação neles afiliados, tanto nos altos picos ocupados 
pelos catedráticos como nas trincheiras onde se encontram os estudantes 
de doutoramento, cujos valores, hábitos e conhecimentos se difundiram 
para a cultura hacker (CASTELLS, 2004, p. 61). 

 

A partir do crescimento dessa classe de usuários da Usenet, nasceram 

fóruns e grupos de discussão, marcando a presença na rede do ciberativismo 

político e cultural em comunidades virtuais. Movimentação que ocorria 

paralelamente a iniciativas similares ligadas a pesquisa que ocorria na (a partir de 

1982) Internet, nesse mesmo ano a Usenet já contava com expressiva atividade 

civil.  

A popularização dos fóruns da Usenet a partir de 1984 se dá quando do uso 

intensivo da mesma e das BBSs, inicia-se um movimento contrário a concentração 

de filtros midiáticos de oligopólios empresariais de comunicação (MALINI; ANTOUN, 

2013), a solução ativista para este problema foi utilizar a comunicação em rede para 

criar espaços diversificados e ‘escondidos’ (conceito claro de uma rede oculta e de 

livre circulação de conhecimento) de informação (RHEINGHOLD, 1993 p. 31), a 

Internet só seria disponibilizada para uso comercial e atingiria o grande público nos 

anos 90, assim mesmo, anos antes já havia a preocupação em contrapor 

informações veiculadas pelos grandes veículos de mídia. 

A Usenet adere ao protocolo HTTP no final de 1983 (mas desde 1980 já 

decodificava os protocolos da Arpanet, da mesma maneira que hoje a rede Onion 

tem condições técnicas de acessar a Surface), mas como acontece em diversas 

redes espalhadas na Internet (constituindo assim um dos conceitos de Deep Web) 

não possuía banco de dados central. Uma varredura pelos terminais conectados 

entregava ao usuário notícias publicadas por cada ponto da rede (peer-to-peer). A 

distribuição do conteúdo ocorria em um sistema de diretórios, e a partir desses o 

próprio usuário criava, de modo autônomo, subdiretórios congregando seus 

assuntos de interesse.  

O diálogo no sistema poderia ocorrer entre qualquer um de seus usuários, 

tecnicamente todos possuíam o mesmo poder de comunicação (MALINI; ANTOUN, 

2013). A emissão de mensagens sem núcleo central e com espaço para todo tipo de 

manifestação fez emergir as comunidades virtuais (RHEINGHOLD, 1993).  
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Após sua integração com o protocolo HTTP, a Usenet vai adaptar-se a 

estrutura edificada pela Arpanet e ao mesmo tempo ajudar a moldar a Internet 

moderna, na qual existem protocolos de identificação (por conseguinte, controle), 

mas concomitantemente mantendo-se uma rede aberta, somente mais tarde órgãos 

reguladores da Internet irão criar um protocolo de acesso específico para grupos de 

discussão, o NNTP, que foi rapidamente burlado na própria Usenet e posteriormente 

por diversos fóruns na Surface e Deep Web. 

A grande contribuição da Usenet na participação popular e livre expressão 

foi sua estrutura em diretórios, dentre eles observou-se grande movimentação em 

um diretório denominado Misc (esse diretório passou a ser muito utilizado quando a 

Usenet se integrou a Internet), derivado de miscelânea. Em comparação ao Misc, 

outros diretórios na Usenet proviam pouca atividade, mas no Misc todos os atores se 

misturavam, e obviamente, ali também estava o Hacker, ali estavam os 

programadores, ali que estava o público discutindo o noticiário dos jornais, rádio ou 

TV, ali o conceito de interação se realizava diariamente (O Misc seria um dos 

precursores dos fóruns “ocultos” do Reddit ou 4Chan, que por sua vez seriam o 

berço do hacktivismo moderno).  

O “Misc” era tão vital para os navegantes da Usenet/Internet (é bom lembrar 

que aqui ainda estamos abordando a Internet utilizada por uma pequena parcela do 

público, antes de sua abertura ao grande mercado) que não tardou para a cultura 

hacker criar maneiras de liberar a criação de grupos das formalidades técnicas 

existentes (porque havia todo um sistema para criar e organizar os grupos), 

aumentando a participação pública, (GOMES, 2005), (MARQUES, 2008), 

(SAMPAIO, 2010).  

Na Usenet apesar da ampla e democrática participação, ainda havia áreas 

de acesso restrito, bem como filtros que permitiam ou não a circulação de 

informação de acordo com interesses dos moderadores. Do ponto de vista do 

usuário, para observar o “conteúdo restrito”, a solução era acessar outro servidor 

que permitia o envio e o recebimento de determinadas notícias, pois informações 

censuradas em certos locais da Usenet eram livremente divulgadas em outros 

pontos (cultura do vazamento de informação, whistleblowing). 
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2.5.3 Fidonet 

 

Mesmo contando com um ambiente de liberdade de expressão entre os 

usuários, a Usenet possuía ferramentas de censura que era driblada pelos próprios 

usuários redistribuindo (algo similar a pirataria) essas informações através de outras 

áreas da Usenet.  

Essa cultura do vazamento e da cooperação social vai aumentar sua 

expressão quando o programador anarquista e ativista Tom Jennings (MALINI; 

ANTOUN, 2013), criaria novos protocolos de acesso que permitiriam ao usuário, a 

partir de sua casa, conectado por um modem, uma linha telefônica, um computador 

pessoal e o programa desenvolvido por Jennings, o FidoNEt, pudesse operar como 

núcleo de um “clube BBS” ou um Sistema de Boletim Eletrônico, uma comunidade 

cujos sócios pagavam pelo acesso e assim poderiam trocar informação em tempo 

real.  

Tal aplicação foi muito popular na década de 80, e constituiu área de forte 

liberdade de expressão, e porque não dizer, de quebra de direitos autorais, por ligar 

diretamente organizações sociais, sindicatos, partidos políticos, grupos de fãs, 

ativistas, docentes, estudantes, enfim, era o canal de movimentação social de 

diferentes interfaces, com diversas rotas para o escoamento da informação, 

dificultando a censura e o controle. 

O usuário, como potencial criador de centrais de informação, formava 

subredes dentro da FidoNet, e com o financiamento vindo dos próprios usuários, 

permitia que o serviço pudesse crescer a revelia de grandes corporações de mídia.  

A FidoNet daria um passo à frente, proporcionando ao próprio usuário 

funcionar como irradiador de conteúdo de seu interesse, chegando a ser a maior 

rede privada da América Latina, suplantada apenas quando a Internet foi 

disponibilizada ao grande público nos anos 90. 
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2.5.4 Csnet  

  

A exemplo da Usenet e da FidoNet que foram redes criadas fora do escopo 

da Arpanet para mais tarde interagir com ela, outras comunidades de pesquisadores 

que também não possuíam contratos com o Departamento de Defesa também 

aspiravam participar da construção de redes de comunicação.  

Tal aspiração resultou na CSnet (Computer Science Network), rede 

computacional que com poucos recursos acabou interligando os Departamentos de 

Ciência da Computação dos EUA. Idealizada em 1979 teve como líder Lawrence 

Landweber da Universidade de Wisconsin, que mais tarde seria Presidente da 

Internet Society.  

A CSnet acabou por chamar a atenção da equipe da ARPA e com isso teve 

amplo apoio e participação ativa da ARPA e da NSF - National Science Foundation.  

Ambas as redes passaram então a compartilhar pacotes de dados, na 

condição de uma rede mais modesta que a Arpanet, a CSnet passou por uma 

reestruturação de sua arquitetura e estabeleceu uma lista de serviços de rede que 

era constituída basicamente de correio eletrônico e de transferência de arquivos.  

Procurou-se aproveitar ao máximo as possibilidades de intercambiamento de 

informação já existentes na Arpanet. A própria NSF acompanhou o processo e 

acabou se tornando o seu principal financiador por um período, após o qual as 

universidades participantes teriam que assumir os custos. A NSF assumiu a 

administração centralizada do projeto por um período de dois anos para garantir que 

a experiência não falhasse por falta de uma coordenação central neutra.  

O projeto foi aprovado pela NSF em janeiro de 1981 tornando-se operacional 

em 1982. O conjunto da Arpanet e da CSnet constituiu-se em uma rede heterogênea 

e assim como outras, foi ampliando o conceito de arquitetura aberta formador da 

Internet.  

O experimento testemunhou adesão entusiástica de uma comunidade de 

pesquisadores com alguns milhares de membros, aumentando substancialmente o 

seu tráfego e que resultou em parcerias que geraram expressivos resultados, como 
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o estabelecimento de protocolos comuns de comunicação e um significativo nível de 

aproveitamento de tecnologia por grupos amplos, usando plataformas de hardware e 

software diferentes (MALINI; ANTOUN, 2013).  

O experimento foi instrumental no envolvimento da NSF no financiamento e 

administração de redes computacionais, serviu também para que a NSF pudesse 

acompanhar de perto o papel da rede na vida de uma comunidade científica. 

 

2.6 A GRANDE REDE FEITA DE REDES 

 

Este capítulo relata a força colaborativa das redes oficiais e não oficiais que 

serviram de suporte para o desenvolvimento de estratégias de comunicação. 

Através de ondas de rádio, redes digitais ou mesmo boca a boca, a comunicação em 

necessita de espaços de rede (temporários ou não) para avançar como ferramenta 

de difusão de conhecimento e instruções estratégicas. 

A intenção foi a de mostrar que o conceito de Deep Web como rede que 

busca proporcionar interação anônima precede a existência da própria, sendo essa 

então uma decorrência natural da necessidade de determinados agrupamentos de 

organizarem-se e trocarem dados com mais segurança (ou ao menos tentar isso). 

Em 1984, quando a rede global de computadores recebe o Protocolo de 

Internet HTTP (que viria somar-se ao WWW, tornando a Internet mais propícia a 

receber conteúdo multimídia e um ano depois o sufixo “.com” entrava no ar), o que a 

converte de um instrumento competitivo no cenário da Guerra Fria para um 

ambiente civil de cooperação social, a atividade nas redes que naquele momento 

não a compunham era intensa, mas o rápido crescimento da Internet como a “rede 

das redes” acabou por absorver a maior parte delas. 

Mas é possível reparar também que desde seu início, a rede global sempre 

conteve redes que estavam “separadas”, cuja audiência se dava em um espaço 

social ordenado de natureza mais privativa (BRAGA, 2001 p.65).  

O que existia e existe é uma construção contínua que cria uma sobreposição 

de redes gerada por demandas dos usuários (e parte dessas demandas implicam 
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em ações de anonimato, ativismo, atividade hacker), como ainda hoje ocorre na 

Deep Web, onde redes se ‘sobrepõe’ constantemente de acordo com necessidades 

dos navegantes e desenvolvedores. Os sistemas são criados sem necessariamente 

ter a obrigação de transporte e disponibilização pública (no caso, disponibilização 

altamente popular, massificada) de informação, mas a pressão do usuário 

conectado, interagindo constantemente e em número crescente (pois o usuário 

possui o hábito de chamar sua rede de convivência pessoal para interagir nas 

redes), acaba forçando a abertura dos sistemas, que pode também ser observado 

nas redes ocultas com relação a rede Onion (vide capítulo um) que pelo aumento 

significativo de sites e participantes é hoje a rede mais conhecida e acessada da 

Deep Web (BRAGA, 2001) mas essa mesma região oculta ainda mantém redes no 

momento pouco usadas (em comparação com a rede Onion) onde atividades mais 

específicas para públicos mais específicos estão ocorrendo. O que demonstra o 

dinamismo dos processos comunicativos e colaborativos inerentes a quaisquer 

redes, sejam públicas ou privadas, abertas, semiabertas ou restritas. 
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3. ANONIMATO, REGULAMENTAÇÃO E VIGILÂNCIA 

 

Como observado nos capítulos um e dois, a Internet, surgida como 

tecnologia na esfera militar ganhou diversos usos após sua liberação para uso civil. 

Dentre esses usos, ampliou seu papel como ferramenta econômica e social, 

integrando-se fortemente à vida das pessoas e servindo como instrumento 

disseminador de informação ao redor do planeta. É clara sua importância na 

consolidação de ações políticas e nas estratégias comerciais. E tais dados não 

poderiam passar despercebidos pelo mercado, órgãos governamentais e terceiro 

setor, pois a quantidade de informação e velocidade da Internet são fatores de alta 

influência no panorama contemporâneo. “De fato, a Internet tanto ao nível científico, 

como de divulgação ou recriação, é sem dúvida o espaço planetário mais importante 

pelo volume de informação disponível e pela facilidade de acesso” (AZEVEDO, 

1998). 

Analisar o fluxo de dasdos presente na Internet implica em analisar os 

actantes envolvidos nesse fluxo, implica na coleta de dados e produção de 

estatísticas, análises comportamentais e, consequentemente, em vigilância e 

monitoramento. 

Essa mesma vigilância suscita debates acalorados, e incentiva o 

desenvolvimento de tecnologias que visam manter o anonimato. Também 

impulsiona outras tecnologias que desejam aumentar a capacidade de vigiar. Tal 

embate (monitoramento versus anonimato) se dá por força da penetração da 

Internet no cotidiano e nas atividades de pessoas, entidades civis e militares e 

grupos organizados por todo o globo. 

As questões de privacidade, liberdade de expressão e como lidar com suas 

consequências ainda necessitam de muito amadurecimento por parte de usuários, 

governos e mercado, uma vez que ainda estamos descobrindo as potencialidades 

de comunicação mediada em redes e também seus efeitos (MAFFESOLI, 2007). 

Mas inegavelmente, a Internet, como um sistema complexo de interação entre 

indivíduos e repositório de informação e trocas dessa informação entre esses 

indivíduos, fornece importantes dados estratégicos (número de usuários, tempo de 

conexão, assuntos mais buscados, etc.) úteis para todos os envolvidos. 
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A força do uso da Internet no panorama mundial é incontestável, sendo 

considerada importante no auxílio a políticas de emancipação cultural e econômica, 

no desenvolvimento sustentável e no ambiente corporativo, sendo a própria Internet 

alvo de constantes estudos e análises por parte da Organização das Nações Unidas 

(ONUBR, 2015), e constantemente tendo seus dados de acesso e uso compilados e 

utilizados como base na análise do desenvolvimento humano de diversos países.  

 

3.1 INTERNET COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA 

 

Uma projeção econômica (REUTERS BRASIL, 2012) coloca a Internet como 

responsável por 5,4% do PIB dos países do G20 em 2016, e um relatório da Internet 

Association apontou em 2015 a Grande Rede como responsável por 6% do PIB dos 

EUA (REUTERS, 2015). De acordo com o relatório da Internet Association, cerca de 

299 milhões de pessoas, ou 92% da população estadunidense está conectada. 

Em termos planetários, cerca de 3,2 bilhões de pessoas utilizam diariamente 

a Internet de acordo com o Facebook (IDG, 2016). Tamanha influência da rede não 

poderia ficar de fora das pretensões de crescimento (social, econômico, educacional 

e militar) das nações, e para entender e projetar a Internet como fator estratégico de 

desenvolvimento existem índices que tratam de sua amplitude em diversos países. 

Vamos conhecer alguns deles: 

O Digital Access Index - Índice de Acesso Digital (DAI), é medido pela ITU 

(International Telecommunications Union - União Internacional de 

Telecomunicações), uma agência das Nações Unidas especializada em mapear a 

distribuição de tecnologias de informação e comunicação em 181 países. Sua forma 

de análise contempla quatro fatores: a infraestrutura (malha de conectividade 

telefônica, celular e fixa), a qualidade das conexões (disponibilidade de banda larga), 

índices gerais de conhecimento (escolaridade média) e o custo das ligações. 

A esses quatro fatores são cruzados outros quatro que envolvem 

diretamente a Internet: participação da tarifa de Internet na renda nacional bruta, 

banda larga por cem habitantes, assinantes de banda larga por cem habitantes e 

usuários ativos de Internet por cem habitantes. A resultante desses índices gera um 
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relatório da distribuição, horas de uso, classes sociais mais atuantes e índices de 

desenvolvimento educacional e econômico através do uso da Internet. 

Também medido pela ITU, o Digital Opportunity Index – Índice de 

Oportunidade Digital se apoia em um tripé de análise: oportunidades, infraestrutura e 

utilização. Existem subitens nessas três categorias, e o resultado avalia o quanto a 

Internet é utilizada na promoção de oportunidades de cunho comercial e 

cultural/educacional nos países analisados, mapeando assim a sua influência nos 

fatores de desenvolvimento humano, uma vez que a ITU considera o uso da Internet 

como um fator importante para a disseminação do conhecimento instrumento de 

importância no seio social (SCIADAS, 2003). 

Outro modelo de análise é o INFOSTATE, que procura quantificar a inclusão 

e exclusão digital. O órgão responsável pelos dados desse índice é o Orbicom, um 

colegiado situado no Canadá, composto por especialistas e consultores associados 

à Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O 

Infostate diz respeito à participação cidadã, reunida sob as amostras coletadas do 

uso de bens e serviços de Internet e suas relações produtivas (capital e trabalho). 

São analisadas também a estrutura física oferecida e a capacitação da população 

para seu uso, gerando assim os índices de inclusão e exclusão. O Infostate é 

medido em 139 países (SCIADAS, 2003). 

Existe também o modelo de análise Networked Readiness Index (NRI), ou 

Índice de Prontidão de Rede, também estruturado em tríade: ambiente, prontidão e 

uso. O ambiente é extraído da síntese entre mercado, infraestrutura e regulação, a 

prontidão e o uso por sua vez são calculados pela participação do indivíduo, da 

participação governamental e pela esfera de negócios online, o objetivo é o de 

avaliar o potencial de cada país no aproveitamento econômico oferecido pelas 

tecnologias de informação e comunicação. A entidade responsável por esse 

levantamento é o Fórum Econômico Mundial (FORBES, 2005). 

Por fim temos o índice de Sociedade da Informação (Information Society 

Index), que analisa diversos parâmetros (quinze ao todo) da atuação das sociedades 

conectadas e seu aproveitamento dessas tecnologias na promoção de 

desenvolvimento, considerando os melhores resultados como os de uma ‘Sociedade 
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Informacional Avançada’, tal estudo é de responsabilidade da IDC – International 

Data Corporation, que se dedica a estudos sobre o impacto da sociedade da 

informação na rotina social. 

É interessante observar que para fins desse estudo, e-mails foram enviados 

pelo autor para a ITU e Orbicom. Indagando se esses dados também eram obtidos 

na rede Onion (Deep Web). Em resposta enviada, verificou-se que os levantamentos 

realizados davam conta de conexões devidamente registradas e acessos 

monitorados pelas provedoras de Internet, ou seja, apenas na Surface. 

As interações ocorridas na maior rede da Deep Web (a rede Onion) não são 

investigadas pela ITU e Orbicom, gerando nova pergunta: a Internet Profunda não 

oferece ainda foco relevante de preocupação? Ou as dificuldades de monitoramento 

impostas pelas tecnologias do anonimato fortemente presentes na Deep Web 

desencorajam a busca por esses dados? Novos e-mails com essas indagações 

foram enviados pelo autor a esses órgãos e permanecem ainda sem resposta. 

Mas paralelamente a isso, outra questão ressalta: se esses dados são 

obtidos na Surface, onde conexões são devidamente registradas, não há como não 

nos indagarmos sobre os métodos utilizados para que essas informações sejam 

obtidas e até onde o alcance dessa coleta de dados nos atinge como cidadãos em 

nossa privacidade. Desde o final da década de noventa observa-se o fortalecimento 

de um intenso debate público sobre direitos e privacidade na Internet, os quais se 

referiam em um primeiro momento aos direitos de propriedade intelectual (destaque 

ao caso Napster66). Esse debate ampliou-se à medida que novos acontecimentos 

envolvendo vigilância e espionagem difundem-se, pelo tecido social, deixando de ser 

assunto restrito a círculos profissionais e acadêmicos para ocupar destaque na 

imprensa e esfera pública (LEAL; SOLAGMA; SOUZA, 2014). 

Para que se entenda o valor desses dados e inferições para o estudo, estes 

ilustram a força econômica, política e social exercida pela Internet no panorama das 

relações mundiais (se assim não fosse, entidades internacionais como a ONU, não 

se deteriam com tanto esmero em analisar os números gerados pelo trânsito na 

                                                      
66 Aplicativo que permitia que milhões de pessoas tivessem acesso gratuito a downloads por meio de 
uma rede descentralizada, considerado um dos grandes marcos na cultura do compartilhamento nas 
redes digitais. http://link.estadao.com.br/noticias/geral,napster-no-tribunal---o-dia-em-que-a-industria-
fonografica-escolheu-o-caminho-errado,10000045735. Acesso em:25/05/2016. 
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rede). São incontáveis oportunidades e nichos abertos pelas redes digitais, o que 

mobiliza os mais diversos setores a investir no potencial da rede, levando nações a 

tecerem grandes preocupações e a mobilizar recursos para manter as conexões em 

seus territótios sob controle institucional, estima-se, por exemplo, que a China conte 

com cerca de 50 mil “soldados virtuais” construindo a grande muralha virtual do seu 

país, blindando-o de eventuais ataques e surpresas de inimigos potenciais. Nos 

EUA, dados de 2013 dão conta de que o Pentágono mantenha 14 mil ciber-soldados 

com orçamento de US$ 3,7 bilhões somente para operações de vigilância no 

“espaço virtual” americano. Outros US$ 8,4 bilhões foram investidos na construção 

de centros militares dedicados somente a proteger as fronteiras digitais do país 

(VASCONCELOS, 2013). 

Questões envolvendo a segurança digital já causaram (e causam) rusgas 

diplomáticas entre governos, os Estados Unidos já acusaram a China de ataques à 

privacidade das comunicações governamentais, e recentemente a eleição norte-

americana foi alvo de muitas especulações por força de um ataque de hackers 

supostamente patrocinados pela Russia que invadiram a conta de e-mail da 

candidata Hillary Clinton, o que levou o então presidente Barack Obama a expulsar 

dos EUA cidadãos russos, acusados de atividade hacker (SPUTNIK, 2016). 

Se as próprias estruturas governamentais supostamente não hesitam em 

invadir sistemas privados e hackear dados, é correto imaginar que o cidadão comum 

não escape de ser vigiado e invadido, e tais atitudes de observação do Estado ao 

fazer diário da população têm sido cada vez mais denunciadas por grupos 

hacktivistas e figuras de destaque nos últimos anos como Julian Assange e Edward 

Snowden, acendendo a polêmica e alimentando inferições sobre as razões que 

levam entidades diversas a monitorar a vida digital do cidadão. 

 

3.2 VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 

 

Cabe então a reflexão sobre anonimato e monitoramento na Internet. Uma 

vez que a privacidade do cidadão é vista como instrumento indispensável para a 

vida em sociedade, é um tanto paradoxal que tantos registros das atividades online 
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dos indivíduos estejam disponíveis para acompanhamento da vida social em rede, o 

que suscita discussões sobre até onde o usuário possui sua privacidade em rede 

respeitada (SANTOS, 2009). 

Pensar em vigilância nas redes da Internet, seja na Surface ou na Deep 

Web, é tratar de uma vigilância etérea. Uma vigilância que não se mostra 

explicitamente, não confina o indivíduo em limites claros, entremeada no cotidiano 

das trocas informacionais é efetuada em sistemas de coleta e triagem da 

informação. É impessoal e baseada em dados deixados pela navegação nos 

ambientes de rede.  

 

As mesmas tecnologias que possibilitaram o anonimato nas trocas sociais e 
comunicacionais mostram-se eficientes instrumentos de identificação. A 
vigilância se confunde hoje com a própria paisagem do ciberespaço 
(BRUNO, 2006 p. 154). 

 

 Para que se entenda com mais clareza essa vigilância ‘etérea’ tome-se 

Foucault (1977) quando afirma sobre as sociedades ocidentais dos séculos XVIII e 

XIX e as coloca como sociedades disciplinares. São disciplinares na medida que 

determinam um modo de vida considerado correto e buscam enquadrar as pessoas 

neste formato ideal de viver. A sociedade disciplinar é marcada pela experiência do 

confinamento, nos espaços fechados que se alternam (família, escola, fábrica, 

hospital, prisão) e no homem que vai passando ao longo da vida de uma instituição 

disciplinar a outra. Todos esses ambientes com suas formas distintas buscam 

disciplinar o indivíduo, seja por coerção ou punição. Os ambientes disciplinares 

ordenam espaços, concentram, coletivizam o ritmo social sob regras de uma grande 

rede de instituições que colaboram entre si – sem um acordo formal entre elas – na 

faculdade de disciplinar o indivíduo. Essa disciplina procura moldar os indivíduos 

ensinando-os a cumprir bem o seu papel na sociedade. Ela vale-se de métodos que 

denotam um exercício do poder em prol de uma hegemonia social. 

O poder não é exercido unicamente de forma clara e coercitiva, mas em 

rituais diários exercidos em diversos círculos, atuando desde o Estado até as 

relações pessoais, este seria o biopoder, enfatizado por Foucault como a ação de 

dispositivos de poder exercidos primariamente sobre os corpos, conduzindo a vida 
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humana entre objetividades e subjetividades. Existiriam redes de micropoderes, 

tensionando o indivíduo em pequenos núcleos disciplinares, além da coerção 

estatal, ou seja, disposições permanentes ao indivíduo que estaria sempre 

vulnerável e tensionado entre em engrenagens complexas em funcionamento por 

todo o tecido social. O poder, ao invés de se apropriar diretamente do cidadão, tem 

como função maior o adestramento. 

Foucault sugere como instrumento demonstrativo dessa ação disciplinar, a 

figura do Panótico67. Destinado a uma vigilância disciplinadora, seria o grande 

símbolo de um sistema que observa e controla. Um edifício em forma de anel, 

dividido em celas, no qual tudo o que é feito pelo indivíduo está exposto ao olhar de 

um vigilante, que por sua vez não era visto. O mesmo princípio se dá na arquitetura 

de espaços públicos como templos ou teatros na antiguidade greco romana, que 

objetivava tornar visível um pequeno número de objetos e pessoas para apreciação 

de grandes multidões. O espetáculo se dava por essa relação de poucos a serviço 

da observação da multidão (FOUCAULT, 1977). 

Foucault tinha consciência que este modelo era breve. Os confinamentos 

disciplinares foram aos poucos convivendo com os mecanismos de controle. 

Descentralizados, os mecanismos digitais da sociedade de controle são 

modulações, são diluídos no fazer diário, enquanto os mecanismos disciplinares 

possuem presença física, são moldes encarceradores, em Vigiar e Punir, é possível 

encontrar uma prévia daquilo que viria a ser chamado de controle, para algo que 

transcenderia os limites do modelo panóptico: 

 
O ponto ideal da penalidade hoje seria a disciplina infinita: um interrogatório 
sem termo. Um inquérito que se prolongasse sem limite numa observação 
minuciosa e cada vez mais analítica, um julgamento que seja ao mesmo 
tempo a constituição de um processo nunca encerrado, o amolecimento 
calculado de uma pena ligada à curiosidade implacável de um exame, um 
procedimento que seja ao mesmo tempo a medida permanente de um 
desvio em relação a uma norma inacessível e o movimento assintótico que 
obriga a encontrá-la no infinito. (FOUCAULT, 2002, p. 187). 

 

                                                      
67 Uma construção, imaginada pelo jurista Jeremy Benthan. Seu design proporciona um ponto de 
observação para o todo da estrutura, aqueles que estariam presos seriam vigiados a partir desse 
ponto, mas sem ter certeza se alguém estaria efetivamente os monitorando, pois não poderiam de 
suas celas realmente saber quem estaria ali, e nem quando.  
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A questão, retomada por outros pesquisadores68 tem em nas concepções 

elaboradas por Gilles Deleuze as noções apropriadas para as intenções desse 

estudo. Ao relacionar a noção de biopoder de Foucault com questões que envolvem 

o controle, Deleuze conecta a tecnologia com a promoção das formas 

contemporâneas de controle. 

 
O controle não é uma disciplina. Com uma estrada não se enclausuram 
pessoas, mas. Ao fazer estradas, multiplicam-se os meios de controle. Não 
digo que esse seja o único objetivo das estradas. Mas as pessoas podem 
trafegar até o infinito e "livremente", sem a mínima clausura, e serem 
perfeitamente controladas. Esse é o nosso futuro. (DELEUZE. 1999. p. S). 

 

Partindo das análises de Foucault, Deleuze (1992) observa nossa atualidade 

e aponta não mais para as sociedades disciplinares, mas as sociedades de controle. 

O que era disciplinar nos séculos XVIII e XIX vai dando lugar às estruturas de 

controle. O Panóptico dá lugar a um novo dispositivo que parece não ter começo ou 

fim, está em todo lugar a todo momento. “Novas forças se instalavam lentamente e 

se precipitariam depois da Segunda Guerra Mundial: sociedades disciplinares é o 

que já não éramos mais, o que deixávamos de ser” (DELEUZE, 1992, p. 223). 

A sociedade de controle faz uso de aparatos em redes de computadores 

conectados, e promovem uma nova e ampla dimensão do tempo e do espaço onde 

tudo e todos podem ver e ser vistos, “o medo de expor sua intimidade cotidiana cede 

lugar ao desejo de superexpô-la aos olhares de todos” (VIRILIO, 1999, p. 62). 

Na contemporaneidade, essa observação recebe uma nova perspectiva, a 

sociedade é ao mesmo tempo a do espetáculo do “eu” que se expõe, assim como 

vigia e expõe “ele”, mas é também da vigilância que vem do ente externo ao 

indivíduo (Estado e corporações) mirando a todos, o Panóptico não é mais visível e 

está em situação de onipresença, ele “escorre” e invade todos os espaços possíveis. 

Tomando Bauman (2014) como referencial, não há um olhar centralizador, um 

centro identificável de irradiação do ato de vigiar, a modernidade líquida também se 

manifesta no monitoramento, este é flexível, com dados armazenados na nuvem (e 

a nuvem metaforicamente está em todo lugar), todo e qualquer rastro de uma 

pessoa é passível de ser identificado e capturado a qualquer momento, sua vida 

                                                      
68 Dentre esses pesquisadores podemos citar François Ewald, Paul Rabinow, Félix Guattari, Antonio 
Negri e Michael Hardt, além do citado no texto Gilles Deleuze. 
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registrada no caos de  dados espalhados e não palpáveis do Big Data69 (que 

também está em todo lugar) (MESSA, 2014), este uma fonte inexaurível da 

vigilância líquida (BAUMAN, 2014). A observação de um para o outro é constante, 

para Deleuze (1992) isso caracteriza uma sociedade de controle, o que é 

corroborado por Machado: 

 

As câmeras de vigilância se distribuem como uma rede sobre a paisagem 
social, ocupando todos os espaços e os submetendo ao seu poder de 
invasão branca, à sua penetração invisível e indolor. A elas se acrescentam 
ainda outros dispositivos de vigilância mais localizados, como os 
grampeamentos de telefones e os microfones unidirecionais poderosos, 
capazes de captar um diálogo em voz baixa e longa distância 
(MACHADO,1993 p. 220). 

 

A vigilância contemporânea é fragmentada. Nos automonitoramos, 

monitoramos nossos próximos e somos monitorados. Um exemplo é o 

monitoramento (nesse caso consentido) de audiência na televisão, que pode ser 

medido através de um dispositivo inserido no interior do aparelho, e interligado a 

uma central de estatísticas que transmite dados do espectador em sua própria 

residência (SANTOS, 2009). Mas temos também o monitoramento invasivo: câmeras 

estão atentas a nossos movimentos colaborado para a manutenção constante de 

uma vigilância em série, a todo lugar o indivíduo pode ser observado, seguido e 

controlado. 

Voltando os olhos para a Internet, percebe-se que há tanto a vigilância 

consentida quanto a invasiva. No caso da vigilância permitida, esta se manifesta 

como consequência do ato de se preencher um cadastro em um website, ou ao 

divulgarmos nossas informações pessoais em redes sociais, com isso geram-se 

dados para o mercado, e este usa a inspeção de hábitos de navegação do usuário 

afim de filtrar preferências e com isso gerar publicidade dirigida, o que fica bastante 

claro em alguns casos, como por exemplo, ao se abrir uma nova conta de e-mail no 

Google. 

A Internet também é veículo de exposição para fotografias e filmagens de 

dispositivos móveis, que expõem na rede em tempo real o dia a dia da perda da 
                                                      
69 Conjunto de técnicas e recursos baseados em programação que visa organizar dados espalhados 
pelas redes em bancos de dados, dados que crescem a cada dia. Disponível em:< 
http://olhardigital.uol.com.br/not/afinal,-o-que-e-big-data>. Acesso em 10/01/2017. 
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privacidade do cidadão, a imagem do indivíduo é registrada e exibida em websites, 

redes sociais, blogs, fotoblogs, youtube, muitas vezes sem consentimento prévio do 

retratado (SANTOS, 2009), nos expomos e expomos a terceiros sem maiores 

pudores. Em 2014 a atitude de uma professora causou forte repercussão nas redes 

sociais e imprensa, ao fotografar um homem em um aeroporto e ironizar seu 

vestuário, a vigilância nesse caso acontece entre os próprios cidadãos, se o debate 

sobre a privacidade invadida pelo monitoramento do Estado sobre a sociedade se 

intensifica e recebe relevância, em outro aspecto a sociedade também vigia a si 

mesma. 

FIGURA 19: FOTO POSTADA COM IRONIA AO VESTUÁRIO UTILIZADO EM 

AEROPORTO 

 

Fonte:< http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1413606-professora-que-ironizou-passageiro-

de-bermuda-e-afastada-na-puc-rj.shtml>. Acesso em 05/01/2017. 

 

Zygmunt Bauman aponta para questões de responsabilidade nesse cenário 

de monitoramento intensivo do social por si próprio: “o verdadeiro adversário do 

anonimato no estilo da Internet não é o princípio da liberdade de expressão, mas o 

da responsabilidade” (BAUMAN, 2011 p. 151) 

Em casos de exposição de nossa intimidade por terceiros, existem 

instrumentos legais para coibir tais práticas, mas e quando temos o monitoramento 

invisível, de caráter invasivo, realizado por empresas e órgãos governamentais na 
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busca por dados relevantes para estratégias comerciais ou para a manutenção da 

segurança institucional (SANTOS, 2009) a sensação é a de um “olho invisível”, de 

uma vigilância sem vigilantes (LEOPOLDO, 2015).  

Tomando novamente Foucault (2004) sobre os dispositivos modernos de 

vigilância, dois elementos se destacam: observação e coleta, que se dão pelas 

análises dos dados pesquisados e dos rastros da navegação. Nos ambientes digitais 

ainda podemos decompor a observação e coleta em três partes: informação, banco 

de dados e perfis. A informação é o elemento primordial, a partir da qual dados são 

reunidos em categorias e com isso criam-se perfis, os quais indicam 

comportamentos de seus usuários à convergência tecnológica criou tal rapidez 

nesse processo que a informação, os dados e os perfis são construídos 

rapidamente. A fluidez das tecnologias de informação e comunicação ampliaram 

significativamente (BARBOSA, 2011) a emissão, acesso e distribuição de 

referências, mas também aumentaram na mesma medida as possibilidades de 

controle dos atores nesse processo. 

Até mesmo na rede Onion, conhecida por supostamente manter o anonimato 

de seus usuários, existem orientações a respeito, a TOR Project recomenda a não 

utilização do sistema operacional Windows (por falhas de segurança detectadas) em 

conjunto com o browser TOR, o que pode revelar mais facilmente o IP do utilizador 

anônimo. Mas observa-se que a questão da vigilância na Internet vai além de meras 

falhas de segurança em um dado sistema operacional. Existem razões políticas e 

econômicas que influenciam diretamente nas decisões de instaurar ou reforçar o 

monitoramento, bem como razões para atos de resistência a essa vigilância. 

 

3.3 PRIVACIDADE, CONTROLE E REGULAMENTAÇÃO NA INTERNET 

 

Os aspectos que orbitam a questão do controle e regulamentação versus 

anonimato e privacidade passam pela esfera técnica, jurídica, comercial, cidadã e 

estatal, pela proteção de informações individuais, do monitoramento do acesso e 

uso de dados de navegação dos indivíduos, por garantias constitucionais de direito à 
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informação, da proteção a direitos autorais e a livre manifestação dentro dos limites 

da lei (ISHITANI, 2003). 

Atividades de rebeldia a esses limites legais normalmente são praticadas sob 

a justificativa de se democratizar incondicionalmente o acesso a informação. As 

tecnologias do anonimato70 possuem papel importante nesse processo, uma vez que 

buscam esconder a identidade do usuário que deseja estabelecer com tantos outros, 

trocas de arquivos diversos. Mas a possibilidade de uma não vinculação desse 

mesmo usuário a um registro civil identificável gera projetos de lei que seguem 

justamente na direção da identificação e monitoramento dos cidadãos em rede 

(DOWNING, 2004).  

A privacidade já foi tema abordado por filósofos como Thomas Hobbes71, 

John Locke72, Robert Price e John Stuart Mill73.  Mas foi com Warren e Brandels 

(1890) que uma das primeiras abordagens literárias sobre a privacidade foi escrita. 

Warren, com a ajuda de Brandels, escreveu o artigo motivado por escândalos 

descobertos em sua vida conjugal (NOJIRI, 2005 p. 100). 

Warren e Brandels (1890) então definiram privacidade como o direito de 

estar sozinho, Doneda (2006) enfatiza que a privacidade é um aspecto fundamental 

ao desenvolvimento da personalidade do homem. O direito à privacidade encontra-

se na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e na Carta Magna 

brasileira (1988) (BARBOSA; FERRARI; BOERY; FILHO, 2014 p. 114).  

Segundo Ishitani, a natureza subjetiva do conceito de privacidade lhe 

concede valores diferentes para cada pessoa (ISHITANI, 2003), enquanto Loch 

(2003) enfoca dois grandes aspectos no conceito de privacidade: primeiramente a 

condição ou estado de intimidade, e em segundo o controle que o indivíduo exerce 

sobre o acesso de outrem a si (BARBOSA; FERRARI; BOERY; FILHO, 2014 p. 115). 

A privacidade foi motivo de reflexão por Benjamin Constant, que defendeu o 

anonimato como integrante inseparável da liberdade civil, bem como a distinção das 

esferas pública e privada, mesmo que surgisse disso o inevitável ônus: 
                                                      
70 Detalhes técnicos dessas tecnologias podem ser encontrados no site Tor Project 
(https://www.torproject.org/). 
71

 Ensaio sobre o Governo Civil John Locke. Disponível em:< 

http://portalconservador.com/biblioteca/john-locke. Acesso em 15/12/2016. 
72 Ensaio sobre o Governo Civil John Locke 
73 MILL, J. S. A Liberdade/Utilitarismo. Martins Fontes, 1a ed. 2000. 
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O pretexto de prevenção do crime tem as maiores e mais incalculáveis 
consequências. A criminalidade potencial é inseparável da liberdade de 
todos, das vidas de todas as classes, do crescimento de todas as 
faculdades humanas. Os que detêm a autoridade, alegando 
interminavelmente o receio de que um crime possa ser cometido, podem 
tecer uma vasta teia que envolva todos os inocentes (CONSTANT, 2007, p. 
146). 

 

Para Constant não cabe ao estado legislar sobre tudo, e a liberdade do 

indivíduo deve prevalecer, a sociedade deve aprender a lidar com as benesses e os 

problemas da privacidade. No interior das redes até onde o estado está disposto a 

permitir o ir e vir das interações dos indivíduos sem o monitoramento dos mesmos? 

“A constante vigilância da internet e de celulares revela um modo autoritário e muitas 

vezes ameaçador da liberdade de pensamento. Viver sem privacidade pode 

significar a supressão das individualidades”, diz Maurício Santoro, assessor Anistia 

Internacional74. 

Tratou-se, nesse estudo, sobre a história da Internet desde seu contexto de 

criação até o momento em que se tornou acessível ao grande público, o que ocorreu 

na década de 90 quando esta deixou os centros de pesquisa e foi disponibilizada 

comercialmente (MATTELART, 1997). Também fora visto que, diversas redes (e que 

algumas delas foram unificadas) estão presentes desde o início da Internet. Não é 

de se estranhar que desde o início, existam nesse grande aglomerado de dados, 

redes pouco conhecidas ao grande público e mídia. 

Dentro dessa ótica, imagina-se que a Deep Web, mesmo sem um marco de 

origem definitivamente conhecido, provavelmente existe desde a criação da Internet 

e anteriormente a World Wide Web (SHERMAN; PRICE, 2001). Na condição de 

parte de uma Web Invisível75 (como já vimos o termo WEB pode ser inadequado, 

mas utilizado aqui para familiarizar melhor o leitor habituado a navegação na WWW) 

trata-se de um território cujo monitoramento dos usuários é dificultado (mas não 

impossibilitado) por suas características técnicas (como a criptografia por exemplo). 

                                                      
74 https://anistia.org.br/noticias/pesquisa-inedita-indica-preocupacao-dos-internautas-brasileiros-com-
vigilancia-e-privacidade-na-internet/. Acesso em 02/03/2017. 
75Web Invisível é uma das maneiras como é chamada a parte da Intenet que não é acessada por 
grandes portais como o Google. 
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Essa dificuldade contribui para a ausência de uma regulamentação mais rígida no 

que diz respeito à vigilância na Deep Web (DOWNING, 2004). 

O trabalho desenvolvido nas redes anônimas é motivo de inquietação para 

autoridades constituídas (esfera governamental), detentores de direitos autorais e 

setores da sociedade civil (PAGANINI; AMORES, 2012), uma vez que em diversas 

dessas redes, o conteúdo distribuído busca burlar filtros de censura e apresenta-se 

descentralizado (UGARTE, 2008). As redes da Deep Web supostamente não se 

comunicam entre si (já existem esforços no sentido de tornar essas redes 

intercambiáveis) e não possuem ligação com a Surface Web.  

Sistemas em rede, como por exemplo, o Onion e seu navegador TOR são 

hoje parte das principais tecnologias do anonimato. A rede Onion desenvolvida pela 

marinha americana (PAGANINI; AMORES, 2012), é gerenciada por um software que 

integra em cadeia pontos de rede entre usuários, mas embaralha a análise de 

tráfego, pois distribui sua comunicação através de pacotes separados em diversos 

endereços de IP que atuam paralelamente (TOR PROJECT, 2009), impedindo assim 

um ponto fixo de rastreio, o que dificulta a localização física dos usuários envolvidos. 

Na Web de superfície (Surface) são facilmente registradas as atividades de 

navegação e hábitos de consumo dos usuários, não obstante, quem busca o trânsito 

anônimo deseja a preservação de suas liberdades civis, o direito a não ingerência de 

órgãos governamentais ou empresas privadas em sua intimidade na rede, não 

aspira a vigilância e controle, e sim a manutenção da tríade privacidade, anonimato 

e segurança (SHERMAN; PRICE, 2001). 

Nas redes de navegação anônima os nós de transmissão são distribuídos e 

a mensagem chega de múltiplas direções. Esse fluxo é randômico76 e não depende 

inteiramente dos atores, embora estes sejam o gatilho do processo, “todo ator 

individual decide sobre si mesmo, mas carece de capacidade e da oportunidade de 

decidir sobre qualquer dos demais atores” (UGARTE, 2008, p.35). Redes 

(principalmente na Surface) possuem estruturas de controle dos acessos durante a 

comunicação, existem rotinas mediadoras (protocolos) do comportamento dos 

usuários (sites que acessam, quanto tempo permanecem nesses sites, arquivos que 

baixam, mensagens trocadas com outros usuários), esses protocolos são de 

                                                      
76 Randômico nesse caso quer dizer aleatório. 
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comunicação e ao mesmo tempo de controle. A tecnologia disponível em redes de 

comunicação necessita desses protocolos de identificação, mais precisamente de 

um IP, o que torna a navegação, graças a essa ‘identidade eletrônica’ rastreável. 

No entanto um endereço de IP não necessita estar vinculado a uma 

identidade civil devidamente identificada. Mas como exercer o anonimato se nem 

mesmo uma simples página pode ser aberta na Internet sem um endereço de IP? 

Os protrocolos de identificação da próprioa conexão utilizada estão presentes. A 

terefa em questão é torna-los ocultos. O que não parece ser realmente possível para 

Alexander Galloway (2009), que claramente destaca o papel da estrutura e dos 

protocolos na regulamentação da rede, afirmando que em sua própria natureza 

técnica a Internet sofre regulamentação. Atenta então para o nível qualitativo dessa 

regulação. Dentro de uma perspectiva mais técnica defende que a própria estrutura 

da rede mundial com seus códigos e distribuição de acesso entre provedores já lhe 

dá um caráter regulatório e hierárquico.  

  

É fundamentalmente redundante dizer ‘Internet regulamentada’. A Internet é 
regulação e nada mais. Basta olhar os protocolos. O ‘C’ no TCP IP significa 
‘Control’. Eu sou contra a ideia, que ainda é bastante comum, de que a 
Internet é uma força que, fundamentalmente, elimina a regulamentação, 
hierarquia, organização, controle, etc. Redes distribuídas nunca estão ‘fora 
de controle’ – esse é o pior tipo de ilusão ideológica.  A questão 
fundamental, portanto, nunca é se existe ou não controle, mas de 
preferência perguntamos: qual a qualidade desse controle? De onde ele 
vem? Ele é dominado pelos governos ou é implantado no nível da 
infraestrutura das máquinas? Não tenho a pretensão de responder a 
questão sobre o poder do Governo, pois há décadas e séculos de textos 
dedicados aos excessos do poder estatal. Ainda podemos ler esses livros. A 
minha contribuição é meramente ao nível da infraestrutura e da máquina. 
Qual é a especificidade da organização informacional! Esta é a questão 
básica do protocolo (GALLOWAY, 2009, p. 6). 

 

Wolton (2011) contribui com Galloway, adicionando aspectos sociais de 

regulamentação em conjunto com o controle exercido pelos protocolos técnicos, 

afirmando ainda que a própria manutenção da liberdade necessita de 

regulamentação. Castells coloca que é interessante para o mercado a identificação 

de seus usuários obtendo dados dos mesmos, bem como a vigilância dos governos 

que visam prever ações que ameacem a ordem estabelecida (CASTELLS, 1996, 

2003, 2013). A segurança nacional e a proteção de direitos autorais são os 

argumentos que justificam o desenvolvimento de sistemas de vigilância online. A 
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partir dos acontecimentos de 11 de setembro de 200177, houve forte investimento 

em uma malha de monitoramento estatal por parte do Governo Americano, 

ampliando os três pilares da vigilância estatal: identificação, vigilância e investigação 

(CASTELLS, 2001). 

Os sistemas de identificação interessam ao mercado e a governos, senhas, 

cookies78, QR Codes79, formulários de contato e mailings80 armazenam dados, 

captam mensagens, rastreiam padrões de busca em grandes portais de busca e 

conteúdo. O mesmo vale para os registros de navegação deixados pelos usuários 

em suas explorações na rede. A partir dos registros de identificação e do rastreio de 

hábitos de navegação temos a investigação, cujo armazenamento de dados obtido a 

partir da identificação resulta em processos de monitoramento de hábitos online, e 

consequentemente vigilância (CASTELLS, 2001).  

São comuns casos de busca por algum serviço ou produto que a posteriori 

gerem spam e publicidade em nossos perfis nas redes sociais, mas também são 

documentadas outras sanções como o caso de uma adolescente americana, filha de 

muçulmanos que teve o perfil registrado em bancos de dados após frequentes 

visitas ao chat de um clérigo islâmico autointitulado inimigo dos EUA, e passou a ser 

constantemente vigiada (KANASHIRO, 2009).  

É interessante ressaltar que a vigilância digital em suas faces comercial e de 

segurança, não visam a correção e sim a antecipação, a observação de hábitos em 

rede auxilia um processo preventivo, uma maneira de encontrar tendências, direções 

para onde o indivíduo ou grupo possa seguir (KANASHIRO, 2009). Caso recente 

dessa política de antecipação se deu no Brasil em 2016, às vésperas de sua 

primeira Olimpíada, a Polícia Federal anunciou a prisão de suspeitos que intentavam 

realizar ataques terroristas, espalhados em núcleos pelos estados do Ceará, 
                                                      
77 O atentado as Torres Gêmeas em Nova Iorque em 11 de setembro de 2001, quando dois aviões 
atingiram o World Trade Center, e acabaram por derrubar ambas as torres. 
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/11-de-setembro-de-2001-o-maior-atentado-terrorista-
de-todos-os-tempos.htm 
78 Cookies, são arquivos que possuem como principal função armazenar as preferências dos usuários 
sobre um determinado site na Internet. http://www.tecmundo.com.br/web/1069-o-que-sao-cookies-
.htm.Acessado em 13 de dezembro de 2015. 
79 O termo QR deriva de Quick Response, que seria um derivado do código de barras, mas com muita 
mais capacidade de armazenar dados. http://www.tecmundo.com.br/figura/1995-o-que-sao-os-qr-
codes-.htm. Acessado em 13 de dezembro de 2015. 
80Mailings são listas de clientes cadastrados de um determinado 
website.http://www.racecomunicacao.com.br/blog/o-que-e-mailing-de-imprensa/. Acessado em 23 de 
fevereiro de 2015. 
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Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, e 

Rio Grande do Sul.  

O grupo chamou a atenção das autoridades americanas por seus hábitos de 

navegação, seus constantes elogios ao Estado Islâmico81 e palavras de ordem 

exaltando a Jihad82 islâmica, em uma operação conjunta com a inteligência brasileira 

seus rastros na rede foram coletados e seus diálogos em aplicativos de mensagens 

instantâneas foram coletados, resultando na detenção do grupo (CRUZ, 2016)83 um 

fator que deve ser ressaltado foi a apontada inexperiência do grupo, pois suas 

comunicações ocorreram através de sistemas muito abertos como redes sociais e 

aplicativos de mensagens instantâneas.  

Mesmo com resultados efetivos como o citado, ou as ações preventivas após 

o “11 de setembro”, o monitoramento de atividades do cidadão na Internet enfrenta 

resistências e denúncias. 

 

Hoje, nenhum telefone nos Estados Unidos faz uma ligação sem que a NSA 
tenha um registro. Hoje, nenhum dado de internet entra ou sai dos Estados 
Unidos sem passar pelas mãos da NSA. Nossos representantes no 
Congresso nos dizem que isso não é vigilância. Eles estão errados 
(SNOWDEN, 2013, p. 3). 

 

Na tentativa de burlar sistemas nacionais de vigilância, uma alternativa 

comum é a de hospedar sites em servidores estrangeiros.  

Situação que bem ilustra as desavenças entre conteúdos hospedados no 

estrangeiro e sua violação a princípios vigentes em outros locais envolveu um grupo 

francês atuante contra o racismo e o antissemitismo e o Yahoo!, que em 2004 

hospedava um website com conteúdo nazista, mas direcionado ao público francês. 

Se em território americano a primeira emenda garante a liberdade de expressão 

(situação que não raro entra em choque com o monitoramento da Internet 

                                                      
81 Grupo fundamentalista islâmico que pretende atravpes da luta armada fundar um estado baseado 
nas leis islâmicas. 
82 No contexto do Estado Islâmico seria uma guerra santa em prol de uma pátria islâmica. 
83 http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794031-entenda-o-caso-que-levou-
dez-suspeitos-de-planejar-atentado-na-olimpiada-a-prisao.shtml. Acesso em 12/10/2016. 
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americana, como veremos), na França a lei determina o banimento geral da 

propaganda nazista.  

Essa quebra de braço foi parcialmente resolvida quando o site permaneceu 

no ar, mas foi bloqueado pelo Yahoo!, para todo acesso em território francês, o que 

não impediu que o mesmo site fosse mais tarde hospedado na Rede Onion e 

acessado livremente com o TOR (EVASO, 2006). O uso de uma rede alternativa à 

Surface manteve ativo o site e seu conteúdo, as autoridades francesas não puderam 

impedir a continuidade dos processos ideológicos propostos, pois a Deep Web foi 

usada como suporte mantenedor do site e sua visão de sociedade. 

A disputa entre a disseminação indiscriminada de conteúdo e o direito de 

acesso a ele em oposição ao controle e monitoramento incentiva um grande debate 

na rede, em uma dessas ocasiões tal pauta foi levada à Conferência Mundial de 

Telecomunicações em dezembro de 2012 na ONU, ao discutir-se a regulação da 

Internet e quem deveria realizá-la, 152 países estavam presentes, e 89 deles 

votaram a favor da proposição de que a ONU deveria exercer tal papel, 55 foram 

contra e 8 países não se cadastraram na votação. Os EUA lideraram um bloco 

composto por França, Alemanha, Japão, Índia, Quênia, Colômbia, Canadá e Reino 

Unido, que criticou pontos da Internacional Telecomunication Regulations (ITRs-

Regulações de Telecomunicações Internacionais) cujas diretrizes iam contra seus 

interesses (SEGURADO; LIMA; AMENI, 2014).  

 

3.4 CONTROLE DA INFORMAÇÃO NA INTERNET: DEMANDAS DO MERCADO 

 

Não é por acaso que os EUA lideraram o bloco que pretendia exercer maior 

vigilância na rede, pois diversas iniciativas de regulamentação e controle partiram 

desse país, a Communications for Law Enforcement Act (CALEA – Lei de Auxílio 

das Comunicações para Aplicação do Direito) e a Foreign Intelligence Surveillance 

Act (FISA – Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira) são exemplos de leis 

aplicadas para estabelecer vigilância aos cidadãos. Na administração Bush a Calea 

foi ampliada (essa lei foi criada no governo de Bill Clinton para regulamentar 

grampos telefônicos) para os provedores de Internet e fabricantes de equipamentos 
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de conexão, criando regras técnicas que facilitassem a instalação de grampos 

(SEGURADO; LIMA; AMENI, 2014), o que se estendeu para pacotes de tráfego 

VoiP84 e Internet banda larga.  

A Fisa foi aprovada em 1978 para determinar vigilância e coleta de 

informações de cidadãos estrangeiros em território americano e até mesmo nascidos 

nos EUA cujas atividades fossem suspeitas, essa lei sofreu alterações e 

atualizações após o “11 de setembro”. Supostamente tais preceitos se aplicam 

apenas a território americano, mas vale lembrar que grande parte do tráfego na 

Internet passa por servidores estadunidenses.  

Na verdade, os EUA discutem formas de regulamentar a Internet desde a 

década de 90, uma série de leis fragmentadas foi criada desde então, muitas delas 

visam a regulamentação de conteúdo cooperativo e de livre distribuição, sob o 

argumento da proteção de direitos autorais, combate à pirataria e preservação da 

propriedade intelectual, e atuam no controle da produção e veiculação de conteúdo 

na Internet.  

Em 1996 surgia a Communications Decency Act (Lei da Decência nas 

Comunicações) que se notabilizou por ser a primeira lei a coibir conteúdo visto como 

indecente e potencialmente acessível a menores de 18 anos, mas um ano depois o 

Supremo Tribunal declarou a lei inconstitucional. Em 1998 sancionou-se a lei Digital 

Millenium Copyright Act (DMCA – Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital), que 

criminalizava a quebra de direitos autorais e facilitava punições a violação de direito 

autoral para pessoas físicas ou jurídicas, outra lei que seguia pelo mesmo caminho 

era a Online Copyright Infringement Liability Limitation Act (OCILLA -  Lei de 

Limitação de Responsabilidade de Infração de Direitos Autorais Online). Em abril de 

2000 entrou em vigor a Coppa (Children’s Online Privacy Protection Act -  Lei da 

Proteção da Privacidade das Crianças Online) contemplando menores de 13 anos e 

que incluía restrições diversas e consentimento dos pais para acesso a conteúdos e 

comercialização dos mesmos (SEGURADO; LIMA; AMENI, 2014). 

O congresso americano aprovou em 2012 os projetos Stop Online Piracy Act 

(Sopa – lei de combate à pirataria online) e a Protect Intellectual Property Act (Pipa – 

                                                      
84VoIP, ou Voz sobre Protocolo de Internet, é uma tecnologia que permite a transmissão de voz pela 
Internet. Mais detalhes em: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/03/entenda-o-voip-
tecnologia-que-permite-apps-ligarem-pela-internet.html. Acessado em 30/03/2016. 
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lei de proteção a propriedade intelectual), a Cyber Intelligence Sharing and 

Prtotection Act (Cispa – lei de proteção e compartilhamento de inteligência 

cibernética), medidas que exercerem controle sobre a distribuição de material 

artístico e intelectual, e apesar de serem leis para o território americano, atingiram 

diversos países, porque como já se sabe, servidores populares na Internet 

localizam-se nos EUA.  

Como exemplo das consequências dessas leis, o Sopa, que deu poder a 

indústria de entretenimento de punir websites que distribuem conteúdo gratuito sem 

ordem judicial, retirou do ar diversos sites de arquivos de conteúdos diversos como o 

Megaupload85 (que foi bastante popular no Brasil), gerando protestos em todo o 

planeta, o Wikipedia em janeiro de 2012 ‘desligou-se’ da Internet por 24 horas, 

sendo seguido por diversos outros websites como o Google e a revista Wired 

(influente publicação sobre o mercado digital), foi um protesto contra o Sopa e leis 

similares que restringiram o acesso livre a conteúdo na Internet (BAMBAUER, 2008).  

O Pipa, por sua vez, aprova a restrição ao conteúdo sem direito autoral, 

prevendo prisões e banimento de websites considerados desonestos no que tange 

aos direitos autorais. Foram autorizados desvios de domínio86 e bloqueios de DNS87 

(Domain Name System ou Sistema de Nomes de Domínios) o que impede o usuário 

de acessar o site ou ‘desvia’ sua conexão para uma página do governo que alertava 

sobre os perigos da pirataria, tais técnicas de bloqueio e desvio são muito similares 

às usadas por países como China e Irã, que exercem explícito controle sobre a 

navegação e acesso em seus territórios. 

 

 

 

 

                                                      
85 Site que era utilizado como um serviço de download e upload de arquivos. 
86Domínio é uma identidade na internet com o nome de uma pessoa ou empresa. Mais detalhes em: 
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/07/como-registrar-um-dominio.html. 
Acessado em 30/03/216. 
87 É um sistema de tradução de endereços IP para nomes de domínios. Mais detalhesm em: 
http://www.tecmundo.com.br/o-que-e/829-o-que-e-dns-.htm. Acessado em 30/03/216. 
 



110 
 

FIGURA 20: PROTESTO DA REVISTA WIRED 

 
Fonte: Blog Mozilla <http://blogmidia8.com/2012/01/wikipedia-esta-oficialmente-fora-do-ar.html>. 

Acesso em 15/07/2015. 

O congresso americano em todos esses casos se articulou com os 

interesses da indústria (BAMBAUER, 2008), (SEGURADO; LIMA; AMENI, 2014), 

sendo essas leis de controle apoiadas por mais de 800 empresas, destacando-se 

entre elas a Business Software Alliance, CTIA – The Wireless Association, 

Information Technology Industry Council, Internet Security Alliance, AT&T, Sony, 

Facebook, IBM, Intel, Oracle Corporation, Apple, Adobe, Microsoft, Symantec e 

Warner. O discurso é que o livre fluxo de informação proporcionado pela Internet dá 

espaço a excessos e distorções, o que no caso americano entra em choque com a 

primeira emenda constitucional dos EUA, por esta garantir a liberdade de expressão, 

por isso, processos acumularam-se no Supremo Tribunal Norte Americano 

(BAMBAUER, 2008).  

Castells aponta que a Corte Federal americana ao alegar os excessos do 

livre fluxo foi referendada pelo Supremo Tribunal, porém este, com base na primeira 

emenda acrescentou que “O cidadão tem direito constitucional ao caos” 

(SEGURADO; LIMA; AMENI, 2014) o que tem gerado grandes batalhas jurídicas 

com ganho de causa ora pelo congresso e mercado, ora por entidades civis que 

defendem a livre circulação de informação: 
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A sociedade civil chega as trincheiras de novas batalhas pela liberdade, e o 
judiciário oferece certa proteção contra abusos flagrantes, pelo menos em 
alguns contextos (não no local de trabalho). A Internet não é mais uma 
esfera livre, mas tampouco realizou profecia orwelliana. É um terreno 
contestado, onde a nova e fundamental batalha pela liberdade na Era da 
Informação está sendo disputada (CASTELLS, 2001, p. 35). 

 

Enquanto usuários buscam na Deep Web uma área da esfera livre citada por 

Castells, Os EUA possuem a maioria dos casos de leis regulatórias para a Internet 

(Surface), mas existem exemplos em outros países. Em agosto de 2010, o Chile 

aprovou uma lei baseada na neutralidade da rede, estabeleceu que provedores de 

Internet não poderiam interferir no tráfego informacional na rede, não sendo 

autorizada a discriminação de formatos de conteúdo. A elaboração da lei contou 

com a participação de esferas parlamentares, ONGS, órgãos governamentais de 

comunicação e associações chilenas de provedores de Internet e de Telefonia 

Móvel.  

Na Espanha, em 2010, sob a pressão de uma forte crise financeira, a Lei 

Sinde-Wert foi associada a um projeto de desenvolvimento econômico. Seu nome 

veio em parte, de sua criadora; a ex-ministra da cultura da Espanha Ángeles 

Gonzáles-Sinde, e de seu sucessor, que reformulou a lei, o ministro José Ignácio 

Wert. Na perspectiva de uma economia forte, se criou uma comissão para a 

vigilância da propriedade intelectual, impondo sanções para a violação das mesmas, 

os provedores passaram a ter a obrigação de fornecer ao Estado dados para a 

identificação do internauta infrator, aumentando o controle estatal, dando inclusive 

ao Estado poder para interromper o acesso à Internet de pessoas físicas e jurídicas, 

e retirar do ar conteúdo que violasse a propriedade intelectual. Houve reação, 

jornalistas, blogueiros, intelectuais e segmentos de mercado como provedores de 

Internet escreveram o “Manifesto em Defesa dos Direitos Fundamentais na Internet”, 

que contestava o excessivo controle estatal, refutava a forte perspectiva de controle 

e as punições da legislação e propunha maior autonomia ao cidadão.  

A ausência de debate com a sociedade sobre o processo de aprovação 

dessa lei também foi duramente criticada, defendeu-se a não interferência política e 

a livre propagação do conhecimento (ELOLA, 2010). O Controle de conteúdos 

considerados ilegais também foi motivo para uma lei francesa, denominada lei 

Hadopi. Em 2009, foi considerada uma das leis mais rígidas sobre controle na 
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Internet em todo o mundo. Sua execução estava a cargo do Haute Autorité pour la 

Diffuson dês Oueuvres et la Protection dês Droits sur Internet (Alta Autoridade para 

a Difusão de Obras e a Proteção de Direitos na Internet), um colegiado composto 

por nove membros com grande autoridade. Atrelado a estes estava a Comissão de 

Proteção aos Direitos, ambos os órgãos eram independentes de outros poderes.  

O funcionamento do Hadopi era da seguinte forma: Constatada a infração, o 

provedor deveria fornecer dados do usuário (nome, endereço, histórico de 

navegação, identidade, telefone, dados familiares), uma vez comprovada a infração, 

haveria uma primeira advertência, persistindo na prática, poderia haver desde uma 

segunda advertência, multas, suspensão do acesso até a instauração de inquérito, a 

depender da interpretação do comitê Hadopi (FRANCE, 2009). 

No Brasil, a Lei Azeredo (chamada de SOPA brasileiro, projeto de Lei nº 

84/1999, que popularmente ficou conhecido como “Lei Azeredo” em razão de ter 

sido proposta pelo ex-senador Eduardo Azeredo do PSDB de Minas Gerais) 

pretendia tornar crime 12 ações praticadas na Internet: 

1. Acessar um sistema informatizado sem autorização. 

2. Obter, transferir ou fornecer dados ou informações sem autorização. 

3. Divulgar ou utilizar de maneira indevida informações e dados pessoais 

contidos em sistema informatizado. 

4. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisas alheias ou dados eletrônicos de 

terceiros. 

5. Inserir ou difundir código malicioso em sistema informatizado. 

6. Inserir ou difundir código malicioso seguido de dano. 

7. Estelionato eletrônico. 

8. Atentar contra a segurança de serviço de utilidade pública. 

9. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático 

ou sistema informatizado. 

10. Falsificar dados eletrônicos ou documentos públicos. 
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11. Falsificar dados eletrônicos ou documentos particulares. 

12. Discriminar raça por meio de rede de computadores. 

Inicialmente, o texto do projeto era mais abrangente e, por isso muito 

impreciso, condenando, por exemplo, a gravação de um CD com arquivos que 

infringem as leis de direito autoral, que seria considerada crime. Contudo, demorou a 

aprovação da lei, e quando o foi, passou por diversas revisões que a 

descaracterizaram, acabando por perder espaço para o Marco Civil da Internet88. A 

lei Azeredo foi bastante criticada por atacar a livre distribuição de conteúdo na 

Internet e prever punições e monitoramento. 

 

3.5 AUSÊNCIA DE NEUTRALIDADE NA REDE 

 

Amplamente defendido, mas nem sempre respeitado, o princípio de 

neutralidade pressupõe isonomia informacional, ou seja, independente de 

destinatários ou formatos, não deve haver distinção na transmissão, velocidade ou 

pacotes de acesso, liberdade de conteúdo sem interferência das empresas 

provedoras de acesso.  

As empresas discursam contra essa neutralidade, buscando maior 

lucratividade ao diferenciar o trânsito de determinados formatos de conteúdo, 

defendendo tal argumento dentro de uma visão técnica: 

 

As redes mundiais de banda larga poderão entrar em congestionamento 
incontrolável e até em colapso, até 2015, se governos, agências 
reguladoras, operadoras de telecomunicações, provedores de serviço e 
produtores de conteúdo não estabelecerem novos padrões de 
regulamentação. Este tem sido nosso apelo, mas sem muito eco entre 
esses players (SIQUEIRA, 2011, p. 4). 

 

O argumento (que acabou se mostrando equivocado) se sustentou no 

grande aumento do uso de aparelhos de comunicação móvel observado a partir de 

                                                      
88O Marco Civil da Internet está disponível para download em:< 
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/18348/marco_civi_internet2ed.pdf?sequence=
16 >. Acesso em 19/08/2015.  
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2006, potencializando esse congestionamento, o que justificaria uma quebra de 

neutralidade na oferta de serviços (SIQUEIRA, 2011), como se observa no 

fornecimento de tevê a cabo, no caso do acesso à Internet, pacotes para acesso a 

vídeos, música, etc., contariam com taxas diferenciadas a cada conteúdo acessado, 

ferindo o princípio de isonomia em relação a diferentes formatos circulantes na rede.  

Rogério da Costa (2004) tece reflexões sobre uma sociedade de controle89. 

Seu raciocínio segue na direção dos dispositivos de comunicação como peças 

fundamentais para a lógica de mercado e dinâmicas de poder. E ilustra como 

empresas atuantes com dispositivos digitais possuem forte interesse em controles 

moderados no que diz respeito a expansão do mercado e fornecimento de serviços. 

Essa visão por demais mercadológica, descarta questões de distribuição de 

tecnologias inclusivas ou a promoção de cidadania.  

Moraes (2005, p.187) aponta para demandas dessas corporações que 

apregoam a auto-regulamentação advinda do mercado, que gerenciaria demandas 

coletivas em uma Internet aberta para o consumo e livre de amarras que pudessem 

transformá-la em uma camisa de força, sendo as relações definidas pelo consumo.  

Galloway (2004) frente ao quadro da auto-regulamentação pelas vias do livre 

mercado, insiste em um processo regulatório que envolveria a sociedade civil, não 

permitindo apenas o discurso liberal das lógicas de consumo e do capital financeiro 

decidir os caminhos da regulamentação, a arquitetura da rede deveria ser baseada 

na liberdade de expressão, comunicação e conexão entre indivíduos, entidades 

organizadas e academia.  

Galloway adverte que a regulamentação deve centrar-se no combate ao 

cibercrime e não no excesso de vigilância civil, mas sim na direção de um 

compartilhamento de ideias, desenvolvimento de inteligência coletiva e quebra dos 

oligopólios do ideário neoliberal. Costa (2004) reflete sobre o assunto tomando 

elementos de análise da sociedade disiciplinar: 

 

Há que se notar um aspecto básico, o de sociedades disciplinares e de 
controle estruturam de forma diferente suas informações. No primeiro tipo 
de sociedade, teríamos uma organização vertical e hierárquica das 

                                                      
89 Tal reflexão foi sobre o estudo do filósofo Gilles Deleuze intitulado Post Scriptum. 
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informações. Neste caso, o problema do acesso à informação, por exemplo, 
confunde-se com a posição do indivíduo numa hierarquia, seja ela de 
função, posto, antiguidade, etc. Além disso, as informações parecem 
adequar-se à estratégia de compartimentalização que configura o 
dispositivo disciplinar. Dessa forma, cada instituição detém seu quinhão de 
informação, como algo que pertence ao seu próprio espaço físico. Há uma 
associação profunda entre o local, o espaço físico e o sentido de 
propriedade dos bens imateriais. Há uma intensa regulação dos fluxos 
imateriais no interior dos edifícios e entre eles, de tal maneira que a 
resposta à pergunta ‘onde está’ parece indicar ao mesmo tempo o lugar 
físico e a propriedade da informação (p. 166). 

 

Debates recentes dão conta de que a invasão de privacidade digital existe 

em diversos aplicativos, destacam-se o Prism90 (SNOWDEN, 2013), programa de 

vigilância da NSA cuja função é analisar dados obtidos de empresas de Internet e 

telefonia, a NSA também investiu cerca de 50 milhões de dólares em 2010 para 

monitorar chats e atividades diversas em grupos conectados pela Internet através de 

consoles para games como o Xbox (PAGANINI; AMORES, 2012).  

O governo britânico trabalha com um aplicativo chamado Tempora, 

desenvolvido pela Government Communications Headquarters, agência britânica de 

inteligência (SNOWDEN, 2013) também destinado a monitorar a privacidade digital.  

 

3.6 A ESPIONAGEM DIGITAL NORTE AMERICANA  

 

Casos de monitoramento de e-mails (HARDING, 2014), os escândalos de 

espionagem, as denúncias e a divulgação de documentos feitos por Edward 

Snowden, técnico e ex-consultor da Agência de Segurança Nacional dos EUA 

(NSA), acenderam ainda mais o debate sobre a invasão da intimidade na Internet. 

Cidadãos tiveram suas contas violadas e seus dados coletados, causando 

desconforto à administração de Barack Obama, que em entrevista afirmou que não 

existe a possibilidade de 100% de segurança e 100% de privacidade (BARBOSA, 

2013). Gindre relaciona a liberdade de expressão versus a necessidade institucional 

de manter controle:  

 

                                                      
90 Os slides completos do Projeto Prism podem ser visualizados no WikiLeaks:< http://www.wikileaks-
forum.com/prism/333/new-nsa-prism-slides-from-le-monde/24390/ >. Acesso em:28/06/2014. 
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Entre as questões presentes nesse debate destaca-se a liberdade de 
expressão e comunicação relacionadas as iniciativas de regulação e 
regulamentação. Para essa discussão, essa distinção é importante e 
poderíamos dizer que a regulamentação diz respeito ao conjunto de 
instrumentos legais, como a Constituição, leis complementares, leis 
ordinárias, decretos, portarias, estatutos, códigos, etc. Regular envolve o 
processo de regulamentação (e isso é importante reconhecer), mas vai 
além. É um conjunto mais amplo de práticas que visam acompanhar e 
interferir cotidianamente em determinado processo com vistas a um objetivo 
definido. Pode-se utilizar de instrumentos legais, mas também de diversas 
outras ‘ferramentas sociais’ (GINDRE, 2007, p.131). 

 

A postura preventiva após o 11 de setembro de 2001 promoveu forte 

monitoramento, afim de, antecipar novos ataques em território americano, em 

embaixadas e bases militares. Visando a segurança nacional, o ex-presidente 

George W. Bush encaminhou ao congresso americano o USA Patriot Act (Ato 

Patriótico dos Estados Unidos da América). O ato aprovado pelo Congresso 

Americano, determinava a interceptação de toda e qualquer ação suspeita de 

terrorismo. 

O USA Patriot Act permitiu ao governo obter informações sobre qualquer 

pessoa utilizando métodos de espionagem. Autorizava invasão de domicílios, 

interrogatórios, entre outros, tal medida causou debates acirrados na imprensa 

americana (DOWNING, 2008), (SORATO, 2014).  

Além disso, em 2007 também foi aprovada, na legislação Bush o Protect 

America Act (Ato de Proteção da América), que permitia a vigilância eletrônica de 

pessoas fora dos EUA sem ordem judicial (SORATO, 2014). Em 2011, a 

administração Barack Obama aprovou o Patriot Sunset Extension, que visava 

completar lacunas do antigo USA Patriot Act do ex-presidente Bush. Junto a isso, 

houve também uma reedição da Lei de Vigilância e Inteligência Externa, da década 

de 1970, o que permitiu ao governo americano continuar inspecionando as 

atividades dos cidadãos na Internet.  

Essas ações abriram caminho para que o órgão governamental NSA 

(National Security Agency - Agência de Segurança Nacional) tomasse a frente de 

um grande projeto de vigilância digital. Neste contexto foi criado o Prism, um 

programa do governo que visava coletar informações sobre conexões e dados de 

pessoas em servidores de todo o mundo. A partir de então, a NSA passou a 

inspecionar todo o tráfego de informações entre os cidadãos, tanto na Internet 
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quanto fora. Obtendo acesso também a ligações telefônicas (SORATO, 2014) e até 

mesmo a grupos de jogadores de videogames online (PAGANINI; AMORES, 2012).  

O programa Prism consiste no monitoramento de servidores de empresas 

que oferecem serviços de Internet ao redor do globo, empresas como Google, 

Facebook, Yahoo! e Skype, e com isso tendo acesso a mensagens de e-mail, fotos 

enviadas, conversas, mensagens privadas e qualquer tipo de interação entre 

usuários online.  

Segundo a versão oficial do programa (que primeiramente foi negado, mas 

as investigações da imprensa após as denúncias de Snowden levaram a Casa 

Branca a admitir sua existência) o Prism funciona da seguinte forma: se julgar 

necessário, o governo americano solicita às empresas informações dos usuários em 

seus sites. A alegação é que tais informações somente são coletadas quando o 

pedido é aprovado pela Fisa (Corte de Inteligência e Vigilância Externa).  

Mas não há certeza de como se dá esse monitoramento, o governo não 

explicou de maneira clara quais critérios são utilizados para que se vigie uma 

pessoa, governo externo ou entidade, essa falta de clareza foi abordada em 

comissões e imprensa, chegando mesmo a suscitar debates sobre sua 

constitucionalidade, que foi questionada em matéria do Washington Post91. O 

governo americano emitiu nota que foi publicada nesse mesmo jornal (e outros) e se 

defendeu afirmando que o monitoramento era apenas de inteligência estrangeira, e 

se americanos estavam sendo vigiados, seria porque de alguma forma estavam 

inseridos no contexto. No entanto nenhum detalhe de como se dá tal vigilância foi 

revelado e as acusações de inconstitucionalidade do ato não foram aboradadas pela 

defesa (ROHR, 2014) 

Na contramão das justificativas governamentais, Edward Snowden afirma 

que a fiscalização pode ocorrer em todas as interações online dos cidadãos, sejam 

americanos ou estrangeiros. Segundo Snowden, o monitoramento acontece direto 

dos servidores das empresas envolvidas. Os slides divulgados por ele descrevem 

como isso acontece. O governo americano contesta e afirma que só tem acesso a 

                                                      
91<https://www.washingtonpost.com/world/national-security/public-advocate-fbis-use-of-prism-
surveillance-data-is-unconstitutional/2016/04/20/0282ed52-0693-11e6-b283-e79d_story.html>. 
Acessado em 02/07/2016. 
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dados que envolvem estrangeiros e que estes são entregues ao governo quando o 

pedido é aprovado pela corte americana (FISA).  

O fato é que incertezas orbitam o real propósito do Prism e seu uso pela 

NSA. Nos documentos divulgados por Snowden, o governo americano afirma que 

esse monitoramento passa por pedidos oficiais da FISA e acontece em parceria com 

mais de 80 corporações globais, mas a própria FISA era desconhecida do grande 

público e só ganhou destaque quando Edward Snowden clandestinamente vazou 

uma ordem secreta desse tribunal autorizando a coleta de registros telefônicos de 

clientes da operadora Verizon (LICHTBLAU, 2013). 

Segundo os documentos divulgados por Snowden, a primeira grande 

empresa a aderir ao Prism foi a Microsoft em 2007, seguida do Yahoo!, em 2008; 

Google e Facebook, em 2009; Youtube, em 2010, Skype, em 2011, e Apple em 

2012. A questão que tem sido a tônica dos debates sobre o monitoramento do 

governo a dados coletados por empresas de tecnologia é o fato de a lei americana 

permitir o acesso apenas com um mandado aprovado pela corte, mas os 

documentos divulgados mostram que essa prática não tem sido respeitada, estando 

a NSA inspecionando cidadãos sem qualquer controle, de acordo com os papéis, a 

NSA tem recolhido os dados sem nenhum tipo de mandado ou aprovação da corte e 

isso tem sido permitido pelo governo americano.  

Após o vazamento das informações, as empresas de tecnologia e o governo 

foram a público prestar satisfações sobre a situação. Em comunicado oficial, a Apple 

alegou não ter conhecimento do Prism, e refutou a hipótese do governo americano 

ter acesso direto a seus servidores. O Google seguiu na mesma direção e afirmou 

não fazer parte do programa, que assim como a Apple, o governo não tem acesso 

direto a seus servidores e só pode fazê-lo mediante uma aprovação da corte.  

A Microsoft defendeu-se e declarou que só disponibiliza dados sob ordem 

legal e que, se tal programa existe, não conta com sua colaboração. O Yahoo! 

afirma preservar a privacidade de seus usuários e que o governo não acessa seus 

servidores. O Facebook também comentou o assunto: o governo também não tem 

acesso direto a seus servidores e que quando o governo solicita acesso a algum 

dado, o pedido é analisado e só há a liberação do conteúdo permitido por lei 

(SORATO, 2014).  
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O ex-presidente americano Barack Obama foi a público fazer uma 

declaração a respeito, afirmou que o programa fez diferença nas possibilidades dos 

EUA de se prevenir contra atentados terroristas. Obama declarou que não se pode 

ter cem por cento de segurança e cem por cento de privacidade (SORATO, 2014). O 

diretor da NSA, Keith Alexander, afirmou que existe um controle nos dados 

requeridos e que uma minoria é aprovada, reforçou que o conteúdo interceptado não 

fica na NSA, é encaminhado para o FBI e que os dados foram essenciais e 

determinantes na prisão de terroristas. 

Tal questão nos leva mais uma vez na direção da atuação anônima. Se por 

um lado os EUA usam sua inteligência para monitorar a rede, alimentada por 

processos e ferramentas tecnológicas de espionagem para coleta e análise de 

informações, esse proceder traz à tona a discussão sobre a quebra da privacidade 

do cidadão e a barreira do ético. Suscitando debates sobre até onde uma empresa 

ou país pode invadir a privacidade em prol da segurança de seu povo. A ideia de 

que órgãos governamentais estão seguindo os passos do cidadão na Internet pode 

ser perturbadora, mesmo que, as informações que circulam na imprensa dêem conta 

de monitoramento se dá apenas a empresas e grupos ativistas organizados, já é 

bem claro que qualquer cidadão está passível de ser vigiado (SORATO, 2014).  

 

3.7 EDWARD SNOWDEN E A ESPIONAGEM EM PROL DO MERCADO  

 

Em matéria divulgada pela Rede Globo pelos repórteres Sonia Bridi e Glenn 

Greenwald, documentos divulgados por Snowden demonstram resultados de 

esquemas de espionagem efetuados pela NSA em territórios brasileiro e mexicano. 

As apresentações desse método foram batizadas de Filtragem Inteligente de Dados: 

estudo de caso México e Brasil. A apresentação divulgada por Snowden usa a 

metáfora ‘agulha no palheiro’ sendo o palheiro o grande volume de dados 

interceptados pela NSA dos servidores de mail e redes sociais, a agulha seria o alvo 

escolhido (BRIDI, 2013). 

Em junho de 2012 essa operação de espionagem investigou a então 

presidente do Brasil Dilma Houseff e o candidato à presidência do México Enrique 
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Peña Nieto (atual presidente), ambos tiveram seus dados monitorados, bem como 

todos os seus interlocutores que também tiveram dados coletados. Edward 

Snowden teceu o seguinte comentário ao repórter Glenn Greenwald em entrevista 

na cidade de Hong Kong: 

 

A tática do governo americano desde o 11 de setembro é dizer que tudo é 
justificado pelo terrorismo, assustando o povo para que aceite essas 
medidas como necessárias. Mas a maior parte da espionagem que eles 
fazem não tem anda a ver com segurança nacional, á para obter vantagens 
injustas sobre outras nações em suas indústrias e comércio em acordos 
econômicos (SNOWDEN, 2013, p 2). 

 

Essa afirmação leva na direção de algumas considerações, uma vez que 

muitas leis de regulamentação da Internet (principalmante no EUA) foram aprovadas 

para a proteção do mercado, banindo websites que distribuíam conteúdo (e de 

acordo com a interpretação dessas leis, ferindo os direitos autorais), percebe-se que 

também existem interesses governamentais diretamente envolvidos no 

monitoramento de caráter econômico, uma vez que investimentos pesados e 

envolvimento de alta tecnologia são empregados para a vigilância de indivíduos e 

não apenas empresas ou grupos militantes (GREENWALD, 2014). Por isso os 

índices de desenvolvimento abordados no início desse capítulo mostram a 

importância dos fatores de desenvolvimento econômico e social auxiliado plea 

informação em redes. A Internet acaba por se configurar não apenas como um 

sistema interativo de promoção do progresso, mas também como uma importante 

ferramenta de relações na geopolítica mundial, dada sua influência cada vez maior 

nos dados de desenvolvimento. O que leva o Governo e mercado a intensificar a 

monitoria na busca por vantagens (PAGANINI; AMORES, 2102) e informações 

privilegiadas no comércio global (GREENWALD, 2014).  

Em reportagem da revista Época, o embaixador americano Thomas 

Shannon Jr em ofício de 19 de maio de 2009, envia congratulações ao diretor da 

NSA, general Keith Alexander, pelas informações (classificadas por Shannon como 

“excepcionais”) obtidas em vigilância a outros países do continente, antes e depois 

da 5ª Cúpula das Américas, em Trinidad e Tobago, informações que deram aos EUA 

vantagens significativas nas negociações comerciais com os países da cúpula, na 

intenção de implantar a ALCA (Área Livre de Comércio das Américas).  
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O próprio ato de vigiar o internauta movimenta um grande mercado 

composto por empresas que pouco se expõe, e especializadas em servir governos 

com tecnologias espiãs. Segundo o jornal The Washington Post, o chamado “black 

budget”, orçamento destinado aos serviços de inteligência do governo 

estadunidense, soma US$ 52,6 bilhões anuais, e são distribuídos entre agências tais 

como a CIA e a NSA. Segundo o jornal, a maior parcela de gastos se dá com coleta, 

exploração e análise de dados (FONSECA; MOTA; VIANA, 2013).  

O WikiLeaks publicou uma série de artigos denomionados Spy Files 

ondeconstam cerca de 249 documentos sobre 92 empresas de vigilância que 

possuem contratos com governos. 

 

A publicação Spy Files 3 faz parte do nosso compromisso contínuo de jogar 
luz nessa indústria obscura de vigilância. E a base de dados do Spy Files 
continuará a crescer, tornando-se um recurso para jornalistas e cidadãos, 
detalhando as condições orwellianas sob as quais levamos nossas vidas 
supostamente privadas (ASSANGE, 2013, p. 3). 

 

São citadas nesses documentos empresas, softwares e parcerias com 

governos (mais notadamente o governo americano), dente os dados pode-se 

observar a disponibilidade de tecnologia para interceptar o tráfego de dados em 

cabos de fibra ótica, reconhecimento de voz e falhas em sistemas operacionais.  

Segundo o Wikleaks, muitas das empresas que vendem tecnologia espiã 

para o governo americano, como a Cyveillance, utilizada pelo Serviço Secreto dos 

Estados Unidos para monitorar a rede 24 horas por dia já têm atividades em solo 

brasileiro, comercializando tecnologia e serviços para empresas como Vale do Rio 

Doce e Petrobras, ou para os últimos grandes eventos no Brasil como a Copa do 

Mundo e Olimpíadas, tornando o Brasil um mercado importante para empresas de 

vigilância (FONSECA; MOTA; VIANA, 2013). Mais uma vez é perceptível a demanda 

por vigilância digital na busca por posições de vantagem no mercado. 

O WikiLeaks, também revela contratos com países cujos governos são 

considerados autoritários, como Guiné Equatorial, Turcomenistão, Malásia, Egito e 

Qatar. Investimentos em falhas de segurança em sistemas também são 

denunciados, um exemplo é a Vupen, que identifica falhas em sistemas de 

segurança na Internet em seguida comercializa essas informações com governos e 
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grandes corporações.  Segundo o WikiLeaks, a NSA investiu US$ 25 milhões em 

2013 com tal serviço, informação corroborada pelo jornal Washington Post 

(FONSECA; MOTA; VIANA, 2013). 

Na contramão desse mercado, grupos hackers se mobilizam para 

comercializar tecnologias mais seguras, o ativista alemão Andy Müller-Mahuhn é 

membro do Chaos Computer Club, uma das entidades hackers mais atuantes do 

mundo, especializados na investigação da indústria de vigilância, costumam 

denunciar suas descobertas para o wiki Buggedplanet (http://buggedplanet.info). 

Andy trabalha com comunicações criptográficas e criou uma empresa 

chamada Cryptophone, que comercializa dispositivos de comunicação vocal segura, 

e assim como Andy, criam-se a cada ano empresas especializadas na proteção de 

dados do indivíduo, com forte ligação com grupos de resistência hacker, com o 

WikiLeaks e entidades de ativismo. Inspirado em sua militância hacker cujo uso da 

Internet Profunda é instrumento vital (é em seu ambiente que os primeiros 

experimentossão realizados), a vigilância cada vez maior leva à reação de grupos no 

sentido de proteger o cidadão do monitoramento considerado excessivo (FONSECA; 

MOTA; VIANA, 2013). 

 

3.8 A REGULAMENTAÇÃO DA REDE ONION NO HORIZONTE 

 

A vigilância, o monitoramento e até mesmo a espionagem aos usuários na 

rede (principalmente na Surface) parecem fazer parte do tecido da Internet, leis 

regulatórias em diversos países, punições a usuários, bloqueio de sites com 

conteúdo gratuito e até mesmo investigações de governos e grandes empresas por 

parte de agências de segurança levantam debates, implicam em especulações e 

constituem um tema de discussão muito recorrente.  

Nesse aspecto, a rede Onion e demais extensões da Deep Web ganham 

espaço por representar maiores possibilidades da livre circulação da informação e 

proteção à identidade do indivíduo, mas mesmo nesse ambiente onde se busca 

essa proteção, segundo alguns (BICCHIERAI, 2015) não existem reais garantias 

que o monitoramento (a polêmica sobre a real segurança da rede Onion se 
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intensifica a cada ano), pois o mesmo ainda é regido por protocolos de acesso 

(GALLOWAY, 2009).  

Ao lado dos grupos de ativismo hacker, que prezam pela liberdade e 

anonimato, existem iniciativas de buscar a regulamentação da rede Onion 

(impulsionada principalmente pelo mercado paralelo existente na Deep Web92) a alta 

atividade não regulamentada crescente nessa rede mobiliza entidades 

comprometidas com a manutenção da regulação, o volume não apenas de 

iniciativas ativistas, mas comercial cresce na rede Onion sem a chancela de poderes 

constituídos, gerando desconforto. 

Um parecer emitido pelas agências IANA (Internet Assigned Numbers 

Authority- Autoridade para Atribuição de Números da Internet) e pela ICANN 

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Corporação da Internet 

para Atribuição de Nomes e Números), ambas organizações responsáveis por 

regulamentar a utilização da Internet e a atribuição de endereços para as páginas 

da rede, reconheceram formalmente a necessidade de uma rede anônima (grupos 

hackers contestam esse discurso), para uso em locais do globo cujas liberdades 

civis são consideradas restritas, para que seu uso por parte dos usuários seja 

garantido no sentido de fazer denúncias e trazer segredos que possam ser de 

interesse do público. 

Com isso passarão a reconhecer os domínios “onion”, tornando-os 

exclusivos da rede TOR e garantindo que sejam tratados como endereços 

especiais, sem descrever exatamente como isso se dará.  

A regulamentação também diferenciará endereços lícitos que estejam na 

Deep Web de domínios criminosos, como os mercados de venda de drogas ou o 

tráfico de pessoas que são constantemente alvo de notícias sobre a Internet 

Profunda. Sites poderão inclusive solicitar certificados de segurança, tais como a 

versão do Facebook que está na Deep Web (facebookcorewwwi.onion).  

                                                      
92 Para os usuários recorrentes da Deep Web, são famosos os mercados de bens diversos sem 
regulamentação e as negociações com Bitcoin, uma moeda virtual, exemplos seriam o Silk Road, o 
Blck Market e o Oasis.  
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IANA e ICANN em documento emitido na própria rede Onion afirmam 

tratar-se de um compromisso com a privacidade e a segurança do navegante, 

garantindo uma rede oculta e que sirva a propagação da informação, de forma 

anônima, como desejam seus usuários. 

 Tais medidas não são bem vistas por boa parte dos usuários da Deep 

Web, que veem nisso mais uma tentativa de “domar” a independência da rede em 

relação a ditames da esfera governamental (LiberaTOR, 2016). Nesse caso, cabe 

lembrar que a rede Onion, apesar de ser a maior rede da Deep Web, não constitui 

a única opção de rede anônima. 

Para além do sensacionalismo que a cerca, a maior demanda da Deep Web 

por parte dos usuários é a manutenção de seu anonimato e o acesso irrestrito à 

informação. No entanto, as diversas leis de controle, a regulamentação de domínios 

na rede Onion e as denúncias de Edward Snowden e Julian Assange (cujo maior 

destaque virá no próximo capítulo) geram reações da chamada Cultura Hacker, no 

sentido de resistir a essa invasão nos dados dos indivíduos em sua navegação, pois 

na Deep Web, a informação e até mesmo a pirataria estão em grande parte ligados 

a uma atitude de ativismo. Essa Cultura Hacker povoa de forma marcante as redes 

entendidas como anônimas, e busca também atuar de forma anônima. Esses 

Agrupamentos, movidos por suas ideologias e formas de ação (lícitas ou não) não 

desejam maiores interferências na rede Onion (mesmo que esta seja de origem 

militar, um paradoxo), e na tentativa de manter sua estrutura de ativismo, já buscam 

a diversificação de suas atividades em outras redes, tais como a Freenet 

(FONSECA; MOTA; VIANA, 2013). 
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4. ATIVISMO NA INTERNET PROFUNDA: GRUPOS E IDEOLOGIA NAS AÇÕES 
E COMUNICAÇÕES DO ATIVISMO DIGITAL 

 

O ativista online é chamado de diversas maneiras: ciberativista, netativista, 

hacktivista, cypherpunk, tecnoativista, whistleblower, etc, mas todos têm em comum 

a promoção de ações colaborativas, o compartilhamento dos resultados e as 

atitudes práticas, além da ausência de hierarquias rígidas. Com o passar do tempo o 

ativismo em rede ganhou diversas configurações, tais como interceptação de dados, 

desenvolvimento de aplicativos que furassem bloqueios de censura na Internet, 

desfiguramento de sites, máscaras de criptografia, vazamento de dados entre 

outros.  

Entende-se aqui, que os termos hacktivista e whistleblower definem melhor 

as intenções desse estudo, pois sua presença no ativismo contemporâneo recebe 

grande destaque e ocupa a pauta de grandes veículos de imprensa93. Se existem 

diversas razões para o ativismo na Internet, em especial nas redes que compõem a 

Deep Web, três dessas razões são constantemente citadas: a liberdade de 

expressão, o acesso a informação e a preservação da identidade do usuário94. 

Embora com demandas bastante românticas e em um primeiro olhar atraentes por 

seu caráter rebelde, não raro, atos de desobediência civil e atitudes cujos critérios 

de justiça são questionáveis fazem parte de seu repertório de ação, o que atrai a 

simpatia de muitos, mas também os transformam em alvo de acusações de crimes e 

até mesmo atos de terrorismo (como se verá mais adiante) para outros. 

A Cultura Hacker (CASTELLS, 2006) que é tão presente na rede (e 

especialmente atuante na Deep Web por força das ferramentas que buscam 

preservar a identidade dos actantes), entende que a luta pelo anonimato do cidadão 

e sua navegação livre pela Internet representam a pavimentação necessária para 

que todas as outras formas de ativismo possam encontrar condições para seu 

                                                      
93 Ao se digitar o termo hackers (25/01/2017) no portal G1, ocorreram 5 páginas com 10 resultados 
(reportagens) por página. O termo hacktivismo (mesma data) ocupou duas páginas também com 10 
resultados. O termo whistleblower resultou em três páginas também com 10 resultados em cada 
página. Ciberativismo resultou em 2 páginas sempre com 10 resultados, e por fim Deep Web resultou 
em 5 páginas (mas nesse caso outras relações com a palavra Deep (tal como Deep Purple) estavam 
presentes nos resultados). Esse portal foi escolhido para a amostragem porque nesse momento era o 
site mais acessado na Surface brasileira. < http://g1.globo.com/busca/?q=hackers>. Acesso em 
25/01/2017. 
94 Esses três pilares são abordados no Manifesto Hacker, presente nos anexos desse estudo. 
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desenvolvimento. 

 

Sem as ferramentas que permitem ao usuário o disfarce necessário a 
sua livre manifestação, sua capacidade de ação fica extremamente 
reduzida, sabemos que a vigilância é constante e nossa luta pretende 
garantir que qualquer pessoa possa questionar seu governo, suas leis, 
sua vida, sem ter que preocupar-se com eventuais represálias (WHITE, 
2015, p. 8). 

 

Nesse sentido, o que diferencia o ativista Hacker (hacktivista) ou o 

Whistleblower (denunciante) de outras formas de ativismo (segundo a concepção 

dos mesmos) seria que sua causa contribui com todas as outras (ASSANGE; 

APPELBAUM; MAGUHN; ZIMMERMAN, 2012) tal percepção prega que sem o 

ambiente de luta pela independência de ação nas redes, essas já estariam 

totalmente tomadas por um totalitarismo estatal e/ou econômico, o que justifica o 

trabalho hacktivista em redes distribuídas na intenção de encontrar espaços de 

resistência que devem ser explorados. 

As redes (Deep Web e Surface) constituintes da malha da Internet não são 

locais amplos e irrestritos de liberdade e individualismo absoluto como muitas vezes 

se deseja crer (GALLOWAY, 2009), mas fornecem possibilidades de criação de 

áreas coletivas que entram em atrito contra leis correntes e conceitos estabelecidos 

(BEY, 2001), seja em websites com locais “escondidos” na rede superfícial ou em 

extensões distribuídas pela rede Onion e demais redes da Internet Profunda. Os 

agrupamentos hackers são prodigiosos em criar espaços de reconfiguração rápida e 

duração limitada de ação e conhecimento, chamados por Hakim Bey (2001) de 

Zonas Autônomas Temporárias - TAZ (sigla para Temporary Autonomous Zone). 

Referindo-se às redes de comunicação de agrupamentos clandestinos que 

classificou como utopias piratas, Bey descreveu organizações de resistência em 

comunidades foras-da-lei, temporárias. Estas proporcionaram rompimentos com o 

contrato social vigente. Essas redes possuíam um sistema sofisticado para troca de 

informação baseados em códigos que cada pirata poderia utilizar em qualquer 

momento ou lugar.  No presente essas Zonas Autônomas Temporárias se 

manifestam em focos distintos de resistência com período relativamente curto: “seria 

uma forma de rebelião que não confronta diretamente o Estado, uma operação de 
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guerrilha que libera uma área (de terra, de tempo, de imaginação) e se dissolve para 

se refazer em outro lugar e outro momento, antes que o Estado possa esmagá-la.” 

(BEY, 2001, p.17). 

Bey parece não acreditar na força da revolução como um processo contínuo 

e linear priorizando as formas de levante (de caráter temporário) em detrimento das 

revoluções (de caráter permanente) e acreditando em pequenas insurreições que 

iriam promovendo mudanças graduais sem o enfrentamento direto ao Estado, o que 

considera um esforço inútil. As TAZ representam ilhas de autonomia em meio a um 

sistema (ou sistemas), esses espaços gozariam, durante certo tempo, de sua própria 

maneira de viver, mas não podendo enfrentar a autoridade estatal, precisam estar 

preparadas para desaparecerem, mudar de lugar ou reconfigurar-se. 

No que diz respeito a Internet, Bey afirma que a web tem condições de 

fornecer à TAZ apoio logístico, ajudando a criá-la, ou alimentando corredores de 

informação entre uma TAZ e outra. Por ser de carátrer nômade, a TAZ usaria a rede 

para criar coletivamente seus épicos, canções e lendas: “A contra-net assume a 

promessa de ser um aspecto integral da TAZ, uma adição que irá multiplicar o seu 

potencial, um salto quantum, um salto enorme em termos de complexidade e 

significância” (BEY, 2001, p.17). 

Bey argumenta sobre uma contra-net (definida não tecnologicamente, mas 

em termos culturais e intencionais, criada em “porões” ocultos na rede) situada na 

própria internet, utilizada clandestinamente e indo  desde a pirataria e vazamento de 

dados até a formação de sistemas alternativos de trocas de informação, concepção 

que encontra sintonia com os conceitos de tática e estratégia de Certeau (1996), que 

afirma sobre as táticas não possuírem um território próprio ou fronteiras, não são 

ataques frontais ao poder externo, mas infiltrações temporárias no território inimigo.  

Em entrevista concedida em 2002 para a revista High Times, Hakim Bey 

afirmou não ver a Internet em si como uma TAZ, mas como uma ferramenta para a 

edificação das mesmas, uma facilitadora desse processo, e como aponta Lemos 

(2002), características culturais e ambientais devem ser levadas em consideração 

na criação de pólos produtores de informação em ambientes digitais, de modo que 

tais fatores seriam influenciadores das nuances de cada TAZ formada. 

Assim sendo, a Internet e seu aglomerado de redes com informação 
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distribuída, reconfigurada e compartilhada em espaços distintos de dados é território 

propício para o desenvolvimento de regiões informacionais à margem de poderes 

sistematicamente alicerçados, zonas autárquicas e ágeis em sua formação de 

presença, nomadismo e desaparecimento; microambientes que buscam atingir 

determinados fins, criar fissuras e permitir a passagem de idéias e ações através 

dessas fendas. E ativistas da cena hacker estão sempre na busca por abrir 

possíveis incisões na segurança de dados e disseminando o exercício cooperativo, 

utilizando para isso as possibilidades técnicas propostas pelas redes.  

Esse é o caminho a ser seguido, nesse capítulo. A Internet Profunda se 

notabilizou por histórias sobre sua liberdade conteúdo, emancipação que contribui 

positiva ou negativamente no tecido social. A Cultura Hacker prega que a 

informação deve ser livre (mas não raro essa mesma cultura age no sentido de 

censurar, ou seja, derrubar sites e hackear contas das quais as posições discorde), 

e para tal, se faz necessário que essa informação seja ‘descoberta’ em servidores 

fechados (temos aí o caráter invasivo hacktivista) e amplamente divulgada (aqui 

temos a característica denunciativa do Whistleblower), o que vale para documentos 

secretos de entidades do mercado ou esfera governamental, bem como artigos de 

arte e entretenimento, ou estudos científicos (o que caracteriza o lado ideológico da 

pirataria na Deep Web) dando suporte para que outras formas de ativismo ganhem 

musculatura em suas intenções de alcance.  

Entende-se necessária uma rápida contextualização do fenômeno do 

ativismo em seus aspectos mais gerais antes de adentrarmos no foco proposto. 

Será estabelecido ponto de partida, a efervescência da contracultura 

americana a partir de seu auge na década de 6095, cenário de mobilizações e 

contestações ao sistema vigente e com forte intercâmbio entre grupos que atuavam 

em rede, e ocasinalmente uniam-se em prol de causas comuns (CARDOSO, 2005). 

Contestações de ordem comportamental, estética, luta por direitos civis e 

questionamento de valores estabeleceramram pautas intensas, havia uma intenção 

                                                      
95 O movimento hacker tem suas origens na década de 50, quando estudantes do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology – Instituto de Tecnologia de Massachusetts) iniciaram 
experimentos que mais pareciam brincadeiras e piadas. Descobriram que apitos infantis produziam 
uma frequência sonora que desestabilizava sistemas telefônicos, propiciando ligações a longa 
distância gratuitamente. A partir desse ponto, os experimentos ampliaram-se e o movimento tomou 
proporções gigantescas, vindo a impulsionar-se fortemente na atmosfera da contracultura (LORENTZ; 
ALVES; GOULART; SARTORI, 2016). 
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de ruptura, influenciada por ideais socialistas, anarquistas ou/e pelas formas de viver 

ligadas a religiões orientais. A movimentação da contracultura buscava autonomia 

política e a ampliação da voz e presença dos diversos grupos envolvidos (e 

marginalizados, prática recorrente no ativismo em redes digitais). Também almejava 

uma reforma no status quo americano, cuja sociedade na época vivia em um 

contexto de alta idealização da felicidade proporcionada pelo consumo. 

Essa idealização se deu pela expansão nesse período da publicidade, do 

avanço tecnológico e da valorização do individualismo em uma ética de acúmulo de 

bens (LEMOS, 2002). A tentativa de quebra desse modelo de sociedade será 

vociferada por grupos atuantes no contexto da contracultura como os Hippies96, 

Black Panthers97, Diggers98, Yippies99, Gay Power100, Woman´s Lib101 entre outros 

(SILVA, 2013).  Através desse ativismo que pretendia o experimentalismo de 

alternativas não oferecidas pelas opções culturais em vigor na grade mídia, a 

juventude dos anos 60 empreendeu uma busca de novas formas de vivência, 

comunicação e produção. Tomando posições críticas em relação as gerações 

passadas (CARDOSO, 2005). Tamanha agitação social foi de grande influência na 

cultura como um todo.  

Desde lemas como “sexo, drogas e rock n’ roll” até as propostas de vida 

coletiva, valorização da natureza, luta pela paz (muitas vezes com métodos 

violentos), vegetarianismo, respeito às minorias raciais e culturais, experiência com 

drogas psicodélicas, liberdade nos relacionamentos sexuais e 

                                                      
96 A expressão “hippie” deriva da gíria americana “hip”, que significa “bacana, antenado” (na 
contemporaneidade essa mesma gíria possui maior relação com os chamados hipsters), os hippies 
eram pacifistas, contra as guerras e a favor do amor livre, o movimento hippie foi forte influenciador 
da cultura pop, seus ideais de comunidades independentes também influenciaram o hacktivismo < 
http://mundoestranho.abril.com.br/cultura/como-viviam-os-hippies/ >. Acesso em 25/01/2017. 
97 Grupo americano surgido na década de 1960 para lutar pelos direitos da população negra, era 
considerado um grupo radical por pregar a resistência armada contra a opressão aos 
negros. <http://mundoestranho.abril.com.br/historia/quem-foram-os-panteras-negras/>. Acesso em 
25/01/2017. 
98 Anticapitalistas, promoviam queima de dólares, banquetes coletivos aos mais pobres e uso da arte 
como arma de denúncia, foram muito atuantes na contracultura americana entre 1966 e 1968. < 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=121594 >. Acesso em 25/01/2017. 
99 Vindo de YIP (Youth International Party, o Partido Internacional da Juventude), o yippie via-se como 
um hippie politizado, com fortes idéias socialistas e ações consideradas mais radicias, violentas 
inclusive. < http://guerradestilos.blogspot.com.br/2008/11/yippies.html >. Acesso em 25/01/2017. 
100 Movimento de ativismo de gays, lésbicas, bissexuais e transexuais do final da década de 1960 até 
meados da década de 1970 na América do Norte, que acabou por se espalhar por diversos países. < 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Libertação_gay>. Acesso em 25/01/2017. 
101 Movimento feminista que contava com o apoio de Simone de Beauvoir, lutava pela emancipação 
da mulher. < https://en.wikipedia.org/wiki/Feminist_movement>. Acesso em 25/01/2017. 
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amorosos, anticonsumismo, aproximação das práticas religiosas orientais, crítica aos 

meios de comunicação de massa e discordância com os princípios do capitalismo e 

economia de mercado e até a instauração de estruturas de sociedade (tais como 

seitas que viviam por suas próprias leis) independentes do poder, central americano, 

(exemplos de Zonas Autônomas Temporárias), tinham no ativismo sua 

representação. 

 O papel das mídias alternativas foi determinante na mobilização tática 

desses movimentos (os Panteras Negras, grupo que lutava pelo emponderamento 

negro possuía um jornal com expressivo alcance que era visto e comentado até 

mesmo em setores conservadores) (SILVA, 2013).  Essa imprensa alternativa 

intentava fornecer pontos de vista diferenciados do modelo tradicional de jornalismo 

voltado a interesses políticos, econômicos ou de consolidação de culturas 

dominantes. A imprensa alternativa era parte do que John D. H. Downing (2012) 

chama de Mídia Tática ou Mídia Radical, junto a outras manifestações (como o 

grafite, flashmobs102, rádios piratas ou comunitárias, etc) é instrumento de 

comunicação associado, na maioria das vezes (e mais precisamente no caso da 

contracultura americana), às minorias, e que tem como força a subversão na luta 

contra a padronização do pensamento social pelas forças hegemônicas.  

 

O papel da mídia radical pode ser visto como o de tentar quebrar o 
silêncio, refutar as mentiras e fornecer a verdade. Esse é o modelo da 
contrainformação, que tem um forte elemento de validade, 
especialmente de regimes opressores e extremamente reacionários. 
(DOWNING, 2002, p. 49) 

 

A proliferação dessa imprensa alternativa não foi apenas uma opção para 

reforçar a liberdade de expressão de minorias e grupos que lutavam por uma causa 

qualquer. As rádios, fanzines, jornais, revistas e panfletagens independentes 

marcaram também um caráter identitário de ação desses grupos, que se 

notabilizaram por uma dinâmica direta no que tange a expandir sua voz sem 

intermediários em embates ideológicos diretos com grandes corporações e 

                                                      
102 Aglomerações instantâneas de pessoas em um local público para realizar determinada ação 
inusitada previamente combinada. < http://www.mundodadanca.art.br/2011/05/flash-mob-o-que-
e.html>. Acesso em:12/04/2016. 
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governos. Essas atitudes contestatórias da década de 60 continuaram a ter eco no 

ativismo em geral (inclusive no hacktivismo) que viria mais tarde. 

Nos anos 70 e 80, o lema punk “faça você mesmo” (MAFFESOLI, 1991)  

continuou a dar a pauta na cultura das publicações alternativas, ocupação de 

espaços urbanos ociosos na formação dos Squats103 (ocupações que já aconteciam 

entre os hippies) e rádios pirata seguiria levando o ativismo por todo o planeta (O 

Greenpeace104 é um bom exemplo), e criariam interpenetrações ideológicas e de 

ação que não poderiam deixar de contaminar parte dos partícipes que estavam 

contribuindo para a criação e edificação das redes online, da cultura do software 

livre e do ativismo online. As primeiras gerações do ativismo em rede dariam o 

suporte para que a atuação hacker em redes ocultas (e na superfície) se 

proliferasse. 

 

4.1 O ATIVISTA DIGITAL  

 

O ambiente da contracultura influenciou toda uma gama de programadores e 

entusiastas da tecnologia baseados na transgressão a conceitos vigentes e na ideia 

do pensamento libertário. Havia a vontade de descobrir e compartilhar, Goffman e 

Joy (2007, p. 58) apontam para um “impulso prometeico de partilhar 

democraticamente descobertas e invenções tecnológicas, ideias, visões e obras de 

arte. O slogan hacker ‘A informação quer ser livre’ é basicamente um conceito 

contracultural fundamental”.  

Esse ideal de liberdade veio a se desenvolver em redes digitais quando estas 

se tornaram parte das experiências interativas que permitiram ao cidadão 

organizado ou não, e também às minorias em geral, pleitear espaço e visibilidade, 

assim como influenciou significativamente na disponibilidade e acesso às literaturas 

e produções marginalizadas (SANTA, 2012). Sendo assim, seria o ciberativismo a 

utilização da Internet por movimentos politicamente motivados (VEGH, 2003, p.71), 
                                                      
103 Locais abandonados como casas, edifícios ou fábricas ocupados por punks que criavam ali 
comunidades. TONOCCHI, Mário. Estação vazia abriga “sociedade alternativa”; punks e sem-teto 
ocupam Estação Guanabara, em Campinas. Folha de São Paulo, SP, 05 jan, 2003. 
104 Organização global e não governamental de defesa do meio ambiente. < 
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/quemsomos/ >. Acesso em:12/04/2016. 
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com o intuito de alcançar determinadas metas ou denunciar injustiças que ocorrem 

na própria rede (GURAK, LOGIE, 2003); (MCCAUGHEY, AYERS, 2003). É uma 

ferramenta utilizada também para mobilizar multidões em todo o mundo para causas 

diversas, tais como as ecológicas e defesa dos direitos humanos ou no auxílio a 

organização de protestos de rua (CASTELLS, 2013). 

A entrada de ativistas políticos, sociais e ambientalistas na rede dinamizou a 

capacidade de mobilização, ampliou seu alcance e auxiliou os ciberativistas a driblar 

os então inacessíveis canais de comunicação tradicionais, que não costumavam 

oferecer espaço para que a opinião pública se manifestasse. Com isso a rede se 

torna um território mais acessível ao debate público, onde cidadão e ativistas podem 

exteriorizar conceitos. As tecnologias de rede otimizam recursos e possibilitam a 

ampliação do impacto de ideias. 

É nessa esteira do uso da rede como plataforma ativa do cibertivismo que 

grupos que defendem caminhos vários como o feminismo, a supremacia racial, 

veganismo, socialismo, direitos humanos e muitas outras formas de ideologia 

convivem e entram em choque. O ativismo possui muitas faces e por si só já 

constitui um amplo campo de estudos, por isso, como já foi explicitado, nesse 

capítulo do trabalho nos deteremos nas figuras do hacktivista e do whistleblower e 

sua atuação a partir da Surface e Deep Web. Essas duas modalidades de ativismo 

agem em parceria e muitas vezes se confundem, e têm recebido destaque a partir 

de grupos como o Anonymous e WikiLeaks, dentre outros, e possuem na Deep Web 

base para suas ações (no caso do WikiLeaks a origem), realizando um trânsito 

intenso entra a Internet oculta e a superfície, entre ações praticas de hacking e 

divulgação de informações.  

 

4.2 HACKTIVISMO  

 

O termo Hacktivismo deriva da junção das palavras “hacker” e “ativismo” e 

busca ser compreendido como ação e união orientada ao ativismo político fazendo 

uso de técnicas e ferramentas do universo hacker, utilizando-se de esquemas de 

invasão, manipulação e quebras de sistemas através de aplicativos ou ataques 
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diretos. Apareceu em sua primeira vez através do hacker de pseudônimo “Omega”, 

pertencente ao grupo “Cult of the Dead Cow” em uma troca de e-mails. O termo foi 

usando como uma ironia para se referir ao hacking105 com objetivos políticos. No 

entanto, foi assimilado por outros integrantes do grupo (RUFFIN, 2004) e espalhou-

se pela Cultura Hacker. Com fronteiras semânticas, ainda incertas, e, 

frequentemente confundido com outras formas de luta, em redes digitais, é 

observado como ação prática na rede desde a disponibilização da Internet para uso 

comercial. 

Dentre algumas definições do termo, Alexandra Samuel (2004, p. 5) propõe o 

conceito de hacktivismo como o “uso não-violento de ferramentas digitais ilegais ou 

legalmente ambíguas para a persecução de fins políticos”. Essa definição acaba por 

englobar uma ampla gama de movimentos e movimentações no ativismo em redes 

digitais, podendo com isso apresentar algumas imprecisões que ainda são comuns 

na tentativa de estabelecer limites entre o hacktivismo e outras formas de ativismo 

online (situação que acontece no próprio conceito de Deep Web, ainda alvo de 

discussões sobre sua definição, tal como visto no capítulo um). 

Alves (2013) entende o Hacktivismo como a “convergência do activismo106 

com o ativismo puro acrescida de métodos de hacking normalmente declarados 

como ilegais e por vezes destrutivos, mas com a ideia principal de transmitir 

mensagens às pessoas”. 

Para Jordan e Taylor o hacktivismo representa a forma mais moderna de 

resistência social, apontam para uma crescente mercantilização dos espaços 

íntimos, geradas por um controle que se mostra imaterial, o hacktivismo representa a 

politização de um combate quanto às tecnologias invasivas nesse espaço imaterial 

(2004, p. 171). As próprias ações de desobediência civil hacktivistas seriam parte de 

uma percepção imaterial, descorporificada (não existindo um ícone, uma FIGURA 

que possa representar como um todo o fazer hacktivista), mesmo que respaldada 

por uma presença física. Quanto mais se criam formas e estratégias de uso da 

tecnologia, mais os hackers propagam meios de produção de sentido. Para os 

                                                      
105

 Métodos e técnicas utilizados por hackers. 
106 No caso dessa definição “activismo” seria diferente de ativismo, sendo o primeiro uma experssão 
política para ações empreendidas na Internet, e o segundo em âmbito geral. < 
https://student.dei.uc.pt/~talves/docs/Hacktivismo.pdf>. Acesso em 12/05/2016. 
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autores, os “hacktivistas são o primeiro movimento social da virtualidade” (2004, p. 

172).  

O fazer hacker, por sua natureza independente dos ditames legais, é alvo de 

confusões conceituais, e, embora não seja o objetivo desse estudo aprofundar-se 

nas vertentes107 existentes nesse movimento, seria conveniente realizar algumas 

diferenciações presentes no que diz repeito ao hackerismo. É bastante comum que 

hacktivistas que agem movidos por ideologias sejam tomados por cibercriminosos 

conhecidos como Crakers. De acordo com Assis Medeiros (2002), o termo Cracker 

foi usado pela primeira vez em 1985 com intenção de separar as ações de hacking 

(ou hackerismo) e o cracking (ações de destruição cibernética). Cracker vem do 

verbo inglês to crack (quebrar), e, de acordo com a ética hacker, os Crakers são 

irresponsáveis e criminosos, como se fossem Hackers do lado negro. Em comum, 

Hackers e Crackers pregam que o acesso a sistemas seja ilimitado, mas para os 

primeiros, o acesso deve ser total se o objetivo final for o conhecimento ou o bem 

comum. Já para os Crackers é permitido roubar senhas, destruir dados e 

comercializar informações estratégicas no mercado negro (MEDEIROS, 2002).  

Para os Hackers, tal atitude só se justifica por razões ativistas e não por 

egolatria ou lucro. Mas o que muitas vezes os aproximam dos Crackers é que 

embora com intenções diferentes, ambos, em diversos momentos, tomam atitudes 

consideradas criminosas perante o Estado. (MEDEIROS, 2002, p. 67). Percebe-se 

que o hackerismo algumas vezes, atravessa os limites da ilegalidade. 

A atividade hacker, antes da queda das torres gêmeas não costumava unir 

grupos com frequência para ações em comum, e nem mesmo se mostrava tão 

claramente aos olhos da sociedade, mas após os atentados terroristas e a 

implementação do Ato Patriótico108 nos Estados Unidos, o mesmo ato que despertou 

enorme onda de vigilância naquele país e no mundo. Coletivos hacktivistas foram 

equiparados a atividades terroristas (já havia esse discurso no governo). Os hackers 

a partir de então eram perigosos criminosos digitais, ou até mesmo terroristas, e o 

hacking uma atividade antissocial e delituosa (VEGH, 2003).  

Sandor Vegh em estudo desenvolvido sobre a percepção que o ativismo 

                                                      
107 Para maiores aprofundamentos nessas subdivisões, recomenda-se os trabalhos de Gabriella 
Colleman, Assis Medeiros e Pekka Himanen. 
108 Abordado no capítulo três. 
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hacker possui nos meios de comunicação de massa, ressalta um fundamental 

controle da mídia para a manutenção da hegemonia das elites políticas e 

econômicas, que não hesitam em reprimir narrativas alternativas de protesto e 

resistência (protestos hacktivistas inclusive). O autor (dotado de grande otimismo) 

acredita que o hacking tem potencial para atingir o sistema capitalista na medida em 

que “os dois maiores medos das corporações são perdas de rendimentos e 

deterioração da FIGURA pública, exatamente o que um ataque hacker pode fazer ao 

derrubar servidores ou expor informações” (2003, p. 153).  

Vegh analisa atividades contra-hegemônicas e sua repercussão na mídia 

oficial percebendo uma clara intenção da mesma na manutenção do status quo. 

Para tal, examinou a cobertura feita pelos meios de difusão de massa quanto a 

atividades de engajamento político na Internet por parte dos hacktivistas. Depois de 

ampla pesquisa da cobertura realizada pelos cinco maiores jornais dos Estados 

Unidos durante um ano e meio (incluindo-se, neste período, os atentados cometidos 

contra as torres gêmeas do World Trade Center, em setembro de 2001), Vegh 

conclui que a mesma interpreta o hacking e o hacktivismo como atividades imorais e 

criminosas.  

Alexandra Samuel (2004) enfatiza o caráter não violento do hacktivismo, 

diferenciando-o assim das formas de ação do ciberterrorismo, cujo objetivo central é 

levar ameaças reais a vidas de seres humanos ou a estruturas físicas. Sem deixar 

de mencionar que ambas as atuações são legalmente ambíguas, para a 

pesquisadora embora o hacktivismo seja ainda um termo em construção, já indicia 

diferenças de simples ativismo on-line que não envolvam as habilidades presentes 

no hacking de computador. Para ela os hacktivistas usam ferramentas e estratégias 

mais diretas e transgressivas. 

Para Vegh, o fenômeno do hacktivismo ainda é pouco compreendido, a 

perspectiva sensacionalista que narra as ações de hacking pouco ajuda na 

compreensão do que o autor entende como uma questão social, inserida no campo 

de uma luta constante de controle versus resistência entre coletivos antagonistas 

que detêm o poder e os que não o detêm. 
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Hacktivismo é uma ação online politicamente motivada, ou uma campanha 
de ações, realizada(s) por atores não-estatais em retaliação para expressar 
desaprovação ou para chamar a atenção a uma questão defendida pelos 
ativistas [...] hacktivistas são tanto "ativistas cabeados", ou seja, ativistas 
que adaptam a Internet às suas estratégias, ou "hackers politizados", ou 
hackers per se que agora adotam causas políticas como justificativa para 
suas ações (VEGH, 2003, p. 167). 

 

 

Gabriella Coleman e Alex Golub (2008) criticam visões que consideram 

estereotipadas nos estudos e debates sobre hackers: ora são jovens geniais e 

visionários cujas lutas tecnológicas poderiam potencialmente abalar edificações 

apresentadas pelo capitalismo e pela modernidade; em outros momentos, 

adolescentes sociopatas envolvidos com atos de intrusão em ambientes de alta 

segurança digital. Coleman (2011) propõe que abordagens maniqueístas são 

inadequadas no estudo do fenômeno do hacking (de modo muito similar o trânsito 

pelas redes da Deep Web sofre o emsmo tipo de abordagem, alimentando o mito de 

uma área para exercício do proibido). E defende a existência de uma pluralidade de 

experiências vividas por integrantes no universo do hacktivismo (tal como a 

pluralidade de informação entre a superficia e a Internet Oculta). Tal gama 

experiencial é importante (mas não determinante) na modelização da índole do 

hacker, suas posturas políticas e sua ética. Como atores em grande parte coletivos, 

estão sempre envolvidos em redes de trocas tecnológicas e culturais. Sendo assim, 

o hacktivista não pode ser desenhado como um herói revolucionário ou um intruso 

criminoso. Mas como um actante relevante no cenário das novas formas de 

resistência ao controle estabelecido (não estabelecendo juízo de valor sobre a 

moralidade dessas novas formas de resistência). 

 

É evidente que alguns hackers se engajam livremente no comércio ilícito de 
arquivos, ao passo que outros não o fazem. Alguns hackers não se 
importam com aspectos técnicos e legais da criptografia, enquanto outros 
veem isso como algo constitutivo de sua identidade hacker. Muitos hackers 
são comprometidos com a filosofia ética do software livre, enquanto outros 
sentem que têm o direito individual de organizar a propriedade intelectual da 
forma como querem. Alguns hackers anunciam com orgulho suas façanhas 
ilegais, e outros admitem isso com relutância (COLEMAN; GOLUB, 2008, p. 
267). 

 

Os hacktivistas podem atuar tanto em grupo como individualmente (em 
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redes diversas), e suas ações podem repercutir fora das redes (ações de hacking 

que contribuem para a organização de outros grupos no espaço físico, tais como a 

Primavera Árabe109 ou o Occupy Wall Street110), outro fator que caracteriza o 

hacktivismo diz respeito a sua liberdade moral, ou seja, esses grupos agem de 

acordo com suas regras, por vezes junto à lei (embora nunca o façam de comum 

acordo com autoridades constituídas, “concordando” com a lei apenas por força de 

um objetivo comum) e derrubando sites de pedofilia, terrorismo e afins, e em outras 

ocasiões ferindo princípios legais, invadindo servidores, distribuindo conteúdo 

restrito e criando aplicativos e vírus que infectem sistemas como os da bolsa de 

valores, entidades militares, empresas, etc (ASSANGE; APPELBAUM; MAGUHN; 

ZIMMERMAN, 2012). 

Entre os hackers que se identificaram mais tarde em um documentário111 para 

falar do assunto está Peter Fein, associado ao Anonymous e ao grupo Telecomix, 

que agiu nas operações contra governos da Tunísia e do Egito, no auge da 

Primavera Árabe, atentou para a ambiguidade e confusão do conceito de 

hackerismo. “Já nos chamaram de simpatizantes de terroristas, crianças, 

cyberbullies, hooligans. Às vezes esses termos não são totalmente errados, mas 

este é, sim, um movimento político sério”, (KNAPPENGERGER, 2012) afirma Fein 

durante o vídeo.  

Nem todo hacktivista é um habilidoso programador, grande parte é composta 

por pessoas sem conhecimentos avançados, mas que usam de programas que os 

auxiliam em sua empreitada, por isso suas ações são bastante associadas e 

confundidas com os whistleblowers (isso se dá porque os próprios hacktivistas não 

chegam realmente a importar-se com denominações fechadas, e sim com linhas de 

ação, Julian Assange (2012) por exemplo, os define como Cypherpunks). 

                                                      
109 Uma onda de revoltas atingiu os países árabes no final de 2010. < 

http://www.cartacapital.com.br/politica/a-democracia-esta-em-crise-porque-o-dinheiro-controla-
governos-7013.html >. Acesso em 08/01/2017. 
110 Foi um protesto que começou em 17 de setembro de 2011, no Zuccotti Park, no distrito financeiro 
de Wall Street, em Nova York. As principais reivindicações do movimento eram a desigualdade social 
e econômica, a ganância, a corrupção e a grande influência de empresas sobre o governo. < 

http://www.cartacapital.com.br/politica/a-democracia-esta-em-crise-porque-o-dinheiro-controla-
governos-7013.html >. Acesso em 08/01/2017. 
111

 We Are Legion – Anonymous, dirigido por Brian Knappengerger. 
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Ativos parceiros dos hacktivistas, mas com atuação mais limitada (mas 

também dentro do trânsito entre Deep Web e Surface), um Whistleblower típico não 

invade ou hackeia sistemas, sua função é a de denunciar, ao contrário de um 

hacktivista que pode sim ser um denunciante, mas também invade e burla a 

segurança de sistemas na busca por informação (REBOUÇAS, 2014). 

 

4.3 WHISTLEBLOWERS 

 

No capítulo um, rapidamente, explanou-se sobre a figura de um 

whistleblower, este seria um delator, um “soprador de apito” sempre pronto a avisar 

sobre um perigo.  

Em julho de 2007, um helicóptero Apache do exército norte americano 

disparou tiros contra soldados iraquianos, mas também matou cerca de uma dúzia 

de civis (dentre eles crianças) e dois jornalistas da agência Reuters em Bagdá.  

O ocorrido chegou ao conhecimento popular a partir do vazamento de um 

vídeo que revelava não apenas as imagens do massacre, mas que também deixava 

clara a indiferença dos atiradores. O denunciante, Bradley Manning, era da equipe 

de analistas do serviço de inteligência do exército dos EUA. 

 

FIGURA 21: VÍDEO QUE MOSTRA O ATAQUE QUE VITIMOU CIVIS E DOIS 
FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS REUTERS 

 

Fonte:G1 < http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/video-denuncia-mortes-de-civis-e-
reporteres-da-reuters-no-iraque-0zdgm6g38rv403du1uoemphla>. Acesso em 15/05/2016. 
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Manning passou a ser chamado pela imprensa de Whistleblower, um 

“denunciante de atos injustos e suspeitos” (REBOUÇAS, 2014).  

FIGURA 22: BRADLEY MANNING 

  

Fonte:G1 < http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/08/entenda-o-caso-de-bradley-manning-

condenado-por-vazar-segredos.html>. Acesso em 15/05/2016. 

 

Em 2010, Manning procurou a grande imprensa, mais precisamente os 

jornais Washington Post e o New York Post, porém não recebeu crédito, obtendo 

atenção apenas por parte de um famoso hacker e também um grande 

Whistleblower: Julian Assange (ASSANGE; APPELBAUM; MAGUHN; ZIMMERMAN, 

2012) que postou o material no WikiLeaks. Foi então que seu dossiê recebeu 

atenção da mídia, (Bauman (2012), afirma de que a credibilidade de uma informação 

está diretamente ligada a sua fonte, o que seria uma distorção, pois a força de quem 

denuncia determina o valor da informação, a entidade que afirma tem mais 

importância do que aquilo que foi dito, Manning foi ignorado pelos jornais, sua 

denuncia so ganhou relevância com o apoio do WikiLeaks). No dia 29 de maio de 

2010, Manning foi detido nos EUA por espionagem, hackerismo e traição à pátria.  

Foi a partir de então que o termo whistleblower foi associado aos “delatores” 

da Internet, podendo ser um integrante da organização que cometeu ou acobertou 

os atos ilícitos ou um indivíduo externo à organização, um terceiro que teve acesso a 

dados secretos. No caso de um indivíduo externo, o mesmo pode ser um jornalista, 

investigador, representante da lei ou de agências reguladoras.   

A popularidade do termo aumentou quando em junho de 2013, Edward 

Snowden, em entrevista a um importante jornal chinês, comentou sobre as práticas 

de espionagem americana em diferentes países no mundo através da Internet. 
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Órgãos como a CIA, NSA e o FBI teriam utilizado dados fornecidos por empresas 

como o Facebook, Microsoft, Yahoo e outras para classificar e quebrar o sigilo da 

privacidade virtual de cidadãos, empresas e governos. América Latina, China, 

Rússia, França e Oriente Médio teriam sido invadidos digitalmente e tiveram dados 

confidenciais coletados. No mês de julho de 2013, Edward Snowden permaneceu na 

área de acesso do aeroporto de Moscou, solicitando asilo na Rússia e em países da 

América do Sul. Edward Snowden, foi o primeiro whistleblower a ser indicado ao 

prêmio Nobel da Paz (REBOUÇAS, 2014). Ressalte-se que a atitude de Snowden e 

Manning teve repercussão através da rede. Gerando um crescimento na atividade 

de whistleblowing, principalmente na rede Onion, pela qual o WikiLeaks recebe a 

maior parte de seu material por denunciantes anônimos (ASSANGE; APPELBAUM; 

MAGUHN; ZIMMERMAN, 2012). 

FIGURA 23: EDWARD SNOWDEN 

  

Fonte:G1 < http://www.tecmundo.com.br/espionagem/49719-edward-snowden-e-indicado-ao-premio-

nobel-da-paz-deste-ano.htm>. Acesso em 15/05/2016. 

 

4.4 WHISTLEBLOWERS E HACKTIVISTAS: PARCERIA CONSTANTE  

 

Verifica-se que no ambiente do ativismo online cujo foco é propiciar o acesso 

a informação, que a parceria entre o Hacktivismo e o Whistleblowing é constante e 

vem chamando a atenção (PAGANINI, AMORES, 2012), sendo muito comuns as 

associações entre grupos de ação direta como o Anonymous e entidades de 

denúncia como o WikiLeaks. Com forte atuação na Deep Web, as atuações desses 

grupos repercutem na Surface e em certos casos auxiliam a tomada de medidas 

práticas na realização de determinadas pautas. 
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Em um caso dessa cooperação entre hackers e denunciantes, cuja intenção 

era prover informação para demandas em espaço físico, o grupo Anonymous 

interveio na crise egípcia de 2011 (uma série de protestos e atos de desobediência 

civil ocorridos no Egito de 25 de janeiro até 11 de fevereiro de 2011, inspirados nas 

revoltas tunisianas, foi parte das diversas revoltas no mundo árabe naquele 

período), existindo ali um quadro de repressão aberta, houve censura midiática e até 

mesmo o bloqueio da Internet (CASTELLS, 2013). 

O governo egípcio tomou medidas e bloqueou sites que convocavam 

manifestantes e postavam informações sobre a movimentação dos protestos, nas 

noites de 27 e 28 de janeiro a Internet para o cidadão comum foi bloqueada, o 

método governamental consistiu em forçar o bloqueio de acesso do cidadão aos 

quatro grandes provedores egípcios: Link Egypt, Vodafone/Raya, Telecom Egypt e 

Etsalat Misr (CASTELLS, 2013) ordenando o desligamento de conexões. Cerca de 

93% da Internet egípcia foi desligada, e até mesmo outro foco de informação, a rede 

de tevê Al Jazeera que cobria os pontos de tensão dos protestos, foi impedida de 

transmitir. 

Os 7% ativos da Internet egípcia restantes eram conexões que mantiveram a 

Bolsa de Valores egípcia, alguns centros acadêmicos e as instituições militares. 

Mas, uma vez que os operadores de fibra ótica entre Europa, Ásia e África 

mantiveram-se operacionais e muitos deles passavam pelo Egito (estavam 

bloqueados apenas no território egípcio), além dos pequenos focos de acesso ainda 

ativos, estes representaram a janela necessária para a atuação dos hacktivistas do 

Anonymous e Chaos Computer Club (ASSANGE; APPELBAUM; MAGUHN; 

ZIMMERMAN, 2012), que conseguiram invadir esses sistemas através de conexões 

por linhas telefônicas (ligações telefônicas continuaram ativas) com antigos modems 

dial up112 (CASTELLS, 2013). 

Outro fator interessante foi a adesão de provedores europeus que criaram 

pools de modems113 cujas tarifas eram gratuitas, somente a militância hacktivista 

conseguia acesso a essas linhas (em conexões no território egípcio) e as usaram 

para trocar informações e instruir os grupos que atuavam no espaço físico 

(CASTELLS, 2013). 

                                                      
112 Modens utilizados na Internet discada. 
113 Diversos modems trabalhando em conjunto para aumentar a capacidade de banda de acesso. 
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Faxes e telefones fixos eram utilizados para informações, e o que era 

recebido rapidamente replicava-se pela rede Onion, o uso de conexões via Deep 

Web estava fora do alcance, naquele momento, das autoridades egípcias, o 

programa Hotspot Shield114 também manteve anônimas diversas conexões 

mantendo-as fora do alcance do governo. 

Aproveitando-se do erro estatal em manter conexões ativas em centros 

acadêmicos, o grupo hacktivista Telecomix utilizou essa estrutura e desenvolveu um 

aplicativo que repassava a esses centros diversas conexões telefônicas, criando 

assim mais corredores de informação fora do controle governamental, em uma clara 

atitude intervencionista da Cultura Hacker que possibilitou ainda mais as ações de 

Whistleblowing. Essas conexões utilizaram a capacidade de acesso mantida nos 

centros acadêmicos e transmitiu mensagens pela rede Onion. 

Além da rápida mobilização dos grupos hacktivistas e whistleblowing, 

pressões externas de caráter político e econômico forçaram a volta das conexões e 

um retorno a ‘normalidade’, EUA e comunidade europeia através da ONU 

pressionavam por uma saída pacífica, além de empresas que utilizavam serviços na 

Internet e estavam prejudicadas por sete dias de bloqueio que resultaram em 

prejuízos da ordem de US$ 90 milhões. Pesou também a constatação por todos que 

o boqueio da Internet não impediu que a informação fosse disseminada, o que 

mostrou a força do poder de organização da parceria hacktivismo/whistleblowing e o 

uso de redes fora da superfície para alcançar fins de mobilização. 

Castells (2013 p.160) entende que movimentos de protesto são alavancas da 

mudança social, gerados em crises, são impulsionados por desconfianças nas 

instituições que regem a sociedade, o que no caso das ferramentas disponíveis no 

ativismo online têm fornecido informação rápida e com isso exercendo um papel de 

destaque no que tange a levar o cidadão a tomar ações de forma direta. 

No caso da crise egípcia, não havia hierarquia visível, os três grupos hackers 

envolvidos (Anonymous, Telecomix e Chaos Computer Club) não formalizaram sua 

entrada no movimento, não pediram licença (ASSANGE; APPELBAUM; MAGUHN; 

ZIMMERMAN, 2012) e agiram em diversos canais em parceria, o ativismo em rede 

não possui centro identificável, mas um intercâmbio de núcleos que não exercem 

                                                      
114 Maiores detalhes sobre o programa nos anexos. 
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ordenação clara, sem estruturas verticais, de rápida reconfiguração se necessário 

(saltando inclusive entre diversas redes, em claras estratégias de Zonas Autônomas 

Temporárias), esses grupos usaram as redes mais populares da Deep Web (Onion, 

I2P e Freenet) para transportar informação (WHITE, 2015) e burlar o bloqueio 

governamental (CASTELLS, 2013). O uso dessas redes não foi noticiado pela 

grande imprensa, que se limitou a relatar apenas as movimentações em redes 

sociais ocorridas fora do território egípcio. Ao ignorar a Deep Web como mecanismo 

de organização para fins sociais, ajuda a manter o mito que a cerca, deixando de 

lado a real pluralidade de ações empreendidas na mesma. 

Movimentos em rede são locais e globais, assim como os grupos que os 

impulsionam, nos últimos anos, a atenção da sociedade para grupos atuantes na 

Internet vem aumentando (principalmente para Anonymous e WikiLeaks), e novos 

coletivos surgem no cenário das redes ocultas. No Anexo 2 é possível conhecer um 

pouci mais de cada grupo. 

 

4.5 GRUPOS ATUANTES NO HACKTIVISMO E NO WHISTEBLOWING 

 

A visibilidade que os fenômenos do hacktivismo e do whistleblowing (termo 

que ainda não se popularizou) conquistaram nos últimos anos cresceu. A prática de 

propagar o conceito da livre circulação de informação na Internet, desde 2010 

recebeu muita atenção pública, as atividades hacktivistas realizadas pelo 

Anonymous, e as denúncias do WikiLeaks e Edward Snowden alcançaram o topo da 

atenção midiática internacional. Ambos os grupos se destacam como líderes de um 

grande movimento ativista graças a sua ousadia em desafiar governos e grandes 

corporações.  

Em 2011, o Anonymous entrou para a lista dos 100 mais influentes do 

mundo da revista Time, Assange é presença contínua na mídia e Snowden chegou a 

ser indicado ao Nobel da Paz, no entanto, sem os mesmos holofotes, outros grupos 

seguem o mesmo caminho, muitas vezes como dissidências de grupos maiores, ou 

apenas como braços alternativos desses (muitos adeptos do hacktivismo não 

apreciam o assédio da mídia), alguns até mesmo anteciparam a grande 
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movimentação hacktivista do presente. 

Dentre diversos grupos, podemos citar o Cult Of Dead Cow, um dos 

primeiros grupos a usar o termo ‘ciberativista’ (SILVEIRA, 2010), e a inspirar 

diversos grupos que se formariam mais tarde. Reverenciados pelos Anonymous, 

notabilizaram-se por criar vírus que demonstravam falhas em sistemas operacionais.  

Exsite também o Chaos Computer Club (CCC Grupo com alta proximidade a Julian 

Assange (Jacob Appelbaum, um dos membros desse grupo é um colaborador 

próximo), sediado na Alemanha, afirma ser a maior associação de hackers da 

Europa. Não se descrevem como um grupo de interferência e invasão, e sim de 

conscientização (o que os coloca mais próximos do whistleblowing). Outro grupo de 

destaque é o Lulzsec, que no início não era levado a sério por outros grupos e 

acabou por ter seu próprio fórum hakeado por outros grupos, como o A-Team e o 

TeaMp0isoN (Team Poison), o que causou uma mudança de postura, passando 

apenas a realizar o hacking político. 

Exsitem ainda diversos outros grupos de atuação hacktivista ou 

whisleblowing, assemelhados pela ética hacker, pelo uso da Deep Web com suporte 

de ação e da postura coletiva como identidade de grupo, essas agremiações, tal 

como as redes na Internet Oculta, são também cercadas de mitos, sensacionalismo 

e mitificação. Sua postura de não identificação individual (salvo casos de hackers 

que são detectados e punidos, e com isso aceitam se mostrar em reportagens e 

documentários) cria uma série de especulações e acusações. Some-se a isso sua 

atuação constante na Internet Profunda, e pode-se perceber que ambos 

(hacktivistas e Deep Web), por sua associação, nutre o imaginário popular (que por 

sua vez é muito alimentado pela imprensa da superfície) na direção do mito. 

 

4.6 ATIVISMO NA DEEP WEB  

  

Se na atualidade WikiLeaks e Anonymous recebem cada vez mais relevância 

e transformam-se em pauta de discussões dos grandes jornais e portais de notícias 

da Surface, foi nos espaços restritos e ocultos da Deep Web que suas primeiras 

sementes foram germinadas. Pensar em ativismo na Internet Profunda é pensar em 
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anonimato (PAGANINI; AMORES, 2012) de fato, a busca pelo anonimato torna a 

divulgação de ideias, a clareza de objetivos e o contexto de ativismo, muito mais 

interessantes em um cenário de monitoramento e vigilância recorrentes na Internet. 

No que tange ao hacktivismo, as redes que formam a Internet Profunda são 

especialmente atraentes para suas manifestações, seus testes com novos 

aplicativos, vírus e técnicas de hacking. Não existe a ilusão na Cultura Hacker de 

que na Deep Web exista ausência total de vigilância (pesquisadores como 

Alexander Galloway e integrantes da cena hacktivista defendem isso), mas há 

consenso (nos grupos de discussão sobre hacktivismo) que na Surface Web existe 

muito mais monitoramento, que se dá com um pouco mais de dificuldade na rede 

Onion, e que fora dela (nas redes ainda mais ocultas) existe ainda uma maior 

dificuldade (pelo grande número de redes ‘escondidas’ na Deep Web) de 

acompanhamento por parte das autoridades das atividades desenvolvidas por esses 

grupos, por isso há ativistas que enxergam o uso do TOR apenas como um mural de 

divulgação, mas o trabalho de hacking se dá em redes menos visadas e/ou 

conhecidas (FACTORMAN, 2014). A figura 31 deixa clara essa postura, o autor 

desse estudo perguntou em um fórum na Deep Web sobre a confiabilidade do 

navegador TOR para ações de hacking, e dentre as diversas respostas (todas 

similares) destacamos a do hacker White, que afirma ser a rede Onion passível de 

restreamento, e por isso, não apropriada para ações hacktivistas. 

 

O TOR não é o mais confiável para ações reais de hacking, normalmente se 
afirma que não, mas na realidade é uma rede que já tem bastante vigilância, 
não é tão fácil seguir alguém por lá, mas se você conseguir capturar uma 
conexão a partir do primeiro nó já é possível rastrear, leva algum tempo e 
precisa interceptar o IP de saída, mas um bom hacker consegue fazer isso 
(WHITE, 2015). 
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FIGURA 24: DECLARAÇÃO DO HACKER WHITE NO FÓRUM 

VORTEX

  

Fonte: Fórum Vortex <owriezc726nuc3fv.onion/viewtopic.php?=16&=85>. Acesso em 15/07/2015. 

 

Como já abordado neste estudo, a rede Onion e seu navegador TOR são 

produtos da Pesquisa Militar (CASTELLS, 2003), cuja criação foi orientada para 

transmissões criptografadas e anônimas entre contingentes militares americanos 

que desejavam privacidade em suas transmissões (privacidade aqui do ponto de 

vista de suas mensagens não serem monitoradas por adversários militares de outras 

nações, tal como ocorrido no caso enigma115) e uma vez que os militares deixaram 

oficialmente a rede Onion (fala-se na própria rede que tal fato não corresponde a 

realidade116) seria ingênuo acreditar que de fato o poder militar não mantém mais 

qualquer monitoramento sobre sua criação? Não parece plausível que a tecnologia 

criada pela marinha americana não possa ser monitorada por seus criadores, e 

sendo assim, possivelmente existem caminhos técnicos que poderiam permitir a 

vigilância militar. Também parece possível que tais brechas sejam descobertas e 

utilizadas por outras entidades para a monitoria de atividades na rede Onion.  

Tal inferição nos retorna ao teórico norte-americano Alexander Galloway 

(2004), defensor da rede como uma área repleta de regulação, aborda 

enfaticamente a questão do protocolo como um elemento decisivo no controle das 

                                                      
115 Nos referimos aqui a máquina Enigma, abordada no capítulo três. 
116 Existem em diversos fóruns na Deep Web referências a esse fato, um exemplo está no LiberaTor: 
http://clrazh4m72e677p3.onion/. 
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redes. Galloway aponta para um novo aparato de controle apropriado a um novo 

estratagema de poder. O cenário são as redes distribuídas; o instrumental 

(controlado) de mediação, o computador; e a ferramenta que registra o controle 

desse cenário (para Galloway controlando-o à exaustão) é o protocolo. No interior 

do maior sistema de informações da história humana (Internet) é justamente onde 

mais faz sentido o conceito de “protocolo” – regras que postulam padrões, e com 

isso, regulam o modo como “tecnologias específicas são acordadas, adotadas, 

implementadas e usadas pelas pessoas no mundo” (2004, p. 7). Tomando as 

conclusões de Galloway e as declarações do hacker White (dentre outros), 

questionamentos sobre a realidade do anonimato na rede Onion não deixam de ser 

pertinentes. 

A gestão da rede permite alto grau de controle. O autor dedicou em sua obra 

Protocol explicações detalhadas sobre a arquitetura de códigos na qual a Internet 

está em funcionamento e mostra como protocolos possuem hierarquias bem 

definidas e passíveis de controle. É uma batalha inglória lutar diretamente contra o 

protocolo, com chances mínimas de sucesso, mas Galloway não se mostra 

derrotista, apontando que uma resistência ao controle é possível enganando a 

“direção para onde estes protocolos olham” referenciando Deleuze: “Não cabe temer 

ou esperar, mas buscar novas armas” (1992, p. 224).  

O hacktivismo considera a luta pela liberdade de informação como uma 

guerra, atacando sistemas governamentais, derrubando sites de grupos praticantes 

do cibercrime (embora em alguns casos sejam coniventes com determinadas formas 

de comércio ilegal como o caso do Silk Road, site que foi hospedado na rede Onion 

e possuía ativo comércio de drogas e medicamentos controlados) e para isso 

utilizam de diversas estratégias, a mais comum são os ataques DDoS, que 

consistem em enviar milhares de requisições simultâneas de acesso a um servidor, 

esgotando sua capacidade de atendimento e derrubando sua conexão (PAGANINI; 

AMORES, 2012 p. 77). 
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FIGURA 25: COMO FUNCIONA UM ATAQUE DDOS  

 

Fonte: OVH < https://www.ovh.pt/anti-ddos/principio-anti-ddos.xml>. Acesso em 19/07/2016. 

 

4.7 UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL DO AUTOR COM O HACKTIVISMO NA DEEP 

WEB  

 

A partilha de conhecimento é forte traço do hacktivismo, mas mesmo essa 

partilha não se dá de forma irrestritamente aberta, são bastante comuns no meio 

hacker exigências técnicas mínimas para se ter acesso a determinados conteúdos 

ou fóruns específicos, no entanto uma iniciativa do grupo hacker Antisec, com o 

apoio do Chaos Computer Club criou um curso para novos hackers, para tanto 

utilizaram-se do aplicativo IRC (que já foi popular, mas na atualidade deixou de ser 

usado por usuários da Surface) e abriram um canal na rede Onion chamado 

OnionIRC. A intenção é criar novas gerações de hackers para ações futuras 

(LiberaTor, 2015). Obviamente a entrada não é irrestrita, existem critérios de 

seleção, ferramentas específicas que devem ser configuradas.  

O pesquisador responsável por esse estudo, sempre se identificando como 

tal, após meses de contatos com integrantes do hacktivimo na rede Onion, obteve o 

auxílio de um ator da cena hacker no procedimento que segue. A partir daqui, será 

descrita brevemente uma sequência de ações orientadas por um hacker 

autointitulado Vina. Esse integrante do braço brasileiro do grupo hacktivista Antisec 

após meses de conversas e indagações no fórum Vortex, se prontificou a ajudar (no 
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caso, a compreender um pouco da maneira como os hackers se relacionam com 

novos membros) até certo ponto, cabe ressaltar que os passos descritos a partir 

daqui tem um caráter mais técnico, mas entendemos que explanar o processo 

cotntribuirá para uma maior compreensão: primeiramente a instalação de um 

programa foi requeridam (para o autor), o Hexchat, um aplicativo com acesso a rede 

IRC117, que obrigatoriamente necessita de uma conexão Onion, o que exige a 

presença do navegador TOR e uma extensão de segurança desenvolvida para essa 

rede, chamada Brundle. 

Só então um servidor IRC é disponibilizado, o endereço fornecido (que muda 

constantemente) para o acesso foi: onionirchubx5363.onion, e deveria ser 

configurado na porta 6697118 do sistema operacional com SSL119.  

Após esses passos uma sala de chat foi aberta, e a partir dali um grupo de 

hackers experientes conversa com os interessados e escolhe os que poderão 

continuar120 e a partir desse ponto não houve mais a autorização necessária para 

acompanhar os passos seguintes (a intenção de mapear o processo foi explicitar 

apenas um primeiro nível de dificuldade no contato direto com a Cultura Hacker, é 

natural que qualquer pesquisador externo necessite de algum tempo e paciência 

para ter acesso a determinados níveis).  

A iniciativa do grupo em tal empreitada foi motivada justamente pela 

crescente popularização do fenômeno do hacktivismo, do grande alcance midiático 

de grupos como os Anonymous, o que gerou um aumento no número de 

interessados em hacking, mas o crescente interesse baixou a qualidade do 

conhecimento e ação dos mesmos, pois o número de autointitulados hackers 

aumentou significativamente. O que na visão do Antisec leva a confusão, por isso a 

informação é necessária para evitar equívocos em iniciantes do que seria de fato a 

atividade hacktivista, evitando más interpretações entre os novatos para que esses 

não disponham de seu tempo para hackear contas de redes sociais, o que não 

                                                      
117

  
118 Em um sistema operacional, portas são meios de comunicação entre os softwares de uma rede. 
Sistema de segurança para interações em rede. < https://msdn.microsoft.com/pt-
br/library/dn786418(v=ws.11).aspx>. Acesso em 16/12/2016. 
119 Sistema de segurança para interações em rede. < https://msdn.microsoft.com/pt-
br/library/dn786418(v=ws.11).aspx>. Acesso em 16/12/2016. 
120 Havia a ciência que minhas intenções ali eram de compreender melhor o processo, por isso foi 
permitido que eu acompanhasse tal processo apenas até a parte relatada nesse estudo. 
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constitui o verdadeiro hacktivismo (segundo o grupo Antisec). 

A convivência para fins desse trabalho, parcialmente estabelecida com a 

cena hacktivista deixou bastante claro que o contato com membros da comunidade 

hacker obedece a ritos de confiança e em muitos casos de hostilidade, se existe 

uma vontade de democratizar conhecimento, também se percebe que os círculos 

hackers não se abrem facilmente ao newbies (iniciantes, uma gíria pejorativa). O 

hacker Fantomas (2015), integrante do site Project Evil 

(http://wvk32thojln4gpp4.onion/ ) declara que existe muita desconfiança no próprio 

meio hacker, enquanto muitos desejam promover mudanças sociais, existem os 

crackers (hackers criminosos) que desejam aprender técnicas para fins pessoais, “ 

não misturar sua identidade da Deep Web com a sua verdadeira”, “não acesse de 

seu computador pessoal ou de sua casa se não puder realmente se esconder” e “ 

use mais de um identidade mas não fale sobre os mesmos assuntos e não escreva 

sempre da mesma forma”, “não mantenha registros de suas conversas em seu 

computador”, foram alguns dos conselhos remetidos aos newbies e curiosos que 

sempre estão presentes nos fóruns da Internet Profunda. 

O caso do hacktivista Jeremy Hammond ilustra esses cuidados, ao falar com 

“Sabu”, um ex-membro do grupo hacker LulzSec, que estava trabalhando como 

informante do FBI, Hammond deu indícios de seu estilo de vida, isto ajudou o FBI a 

capturá-lo. A própria rede Onion e seu navegador TOR são alvo de críticas nos 

fóruns de discussão de tecnologia hacker, aos que desejam fazer parte do 

hacktivismo se recomenda muita prática, cuidado e estudo, uma advertência do 

hacker Nachash (conhecido por ter escapado a uma grande ofensiva do FBI contra 

hacktivistas), é constantemente repetida nesses espaços: “se você confia somente 

no Tor para se proteger, você vai se foder (SIC) e gente como eu rirá de você” 

(FANTOMAS apud. NACHASH, 2015). 

 

4.8 A SURFACE COMO PLATAFORMA MIDIÁTICA DO HACKTIVISMO  

 

A ação hacktivista é um sintoma das transformações sociais propostas pelas 

tecnologias em rede em um mundo cada vez mais interconectado. Se mesmo na 
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muito vigiada Surface a possibilidade de se diminuir o monopólio da grande mídia é 

plausível através de iniciativas de hacking, na Deep Web a cooperação ativista 

também cria uma horizontalização comunicacional marcada por espaços criados 

pelos próprios usuários, onde as “produções se dão de forma articulada e 

cooperativa, cujo produto final é exibido de forma pública e livre, para públicos 

específicos, que ao mesmo tempo são mídias para outros públicos” (ANTOUN & 

MALINI, 2010, p. 7), ou seja, se a execução de estratégias de vazamento de 

informações ou infiltração em sistemas requer níveis de discrição para seu êxito, os 

resultados são livremente divulgados e compartilhados entre as áreas digitais. 

Redes e trocas de arquivos geram repositórios, arquivos permanentes, “não 

só os usuários podem conectar qualquer informação antiga que esteja na rede com 

uma atual; como eles podem determinar o alcance de uma informação atual, 

replicando-a” (ANTOUN & MALINI, 2010, p. 7).  

Para a luta empreendida por esses grupos pelo livre fluxo da informação e 

conhecimento, influenciar a opinião pública e pressionar o sistema político e 

econômico necessitam de atitudes assertivas para conseguir chamar a atenção dos 

grandes meios de comunicação (temos o caso do WikiLeaks, que só conseguiu 

relevância pública após parcerias com grandes jornais), outro caminho (mais longo) 

seria o de desenvolver os seus próprios meios de comunicação no uso de mídias 

táticas (DOWNING, 2012) na luta para expor suas ideias. 

O papel da Deep Web para essas agremiações então, é o de meio de 

mobilização e ação, nesse espaço da Internet onde o anonimato tão necessário nas 

batalhas ativistas é mais facilmente alcançado, esses grupos buscam informação, 

mobilizam sua base e também realizam investidas a sites e servidores. Mas a 

atuação anônima encontra na Surface Web as condições ideais de propagandear 

seus atos (nessa camada estão os maiores meios jornalísticos), e fazem uso de 

grandes redes sociais e veículos de imprensa para assumir seus feitos ou mesmo 

prover ameaças. 
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FIGURA 26: ANONYMOUS USA O YOUTUBE PARA DECLARAR ATAQUES AO 

ESTADO ISLÂMICO 

   

Fonte: You Tube < https://www.youtube.com/watch?v=2voJn1q663A>. Acesso em 

16/11/2015. 

 

Grupos como o Anonymous, que representam a expressão mais popular do 

hacktivismo na atualidade, usam redes digitais da Deep Web para sua organização 

e atividade, e grandes redes sociais (na Surface) para manifestar protestos e 

promover midiaticamente suas ações (Figura 33). Para isso, seguem usando tanto 

de expedientes legais quanto ilegais em atos de desobediência civil. O Anonymous 

faz amplo uso da Deep Web em ações práticas de ataques cibernéticos bem como 

tem forte presença na Surface Web, onde se estabelece como o mais atuante e 

comentado grupo hacktivista. Assim como foram inspirados pelo Cult OF Dead Cow, 

vêm inspirando novos grupos que usam os canais da Deep Web para promover sua 

atuação (PAGANINI; AMORES, 2012 p. 75). A força do Anonymous na mídia se 

torna cada dia mais intensa a ponto de cidadãos comuns utilizarem a máscara de 

Guy Fawkes em qualquer forma de protesto, independente de atitudes hacktivistas. 

A cultura pop usa o mito em volta dos hackers e da rede oculta para a 

produção de filmes e seriados, e o hacktivismo aproveita-se da repercussão gerada 

por essas peças do entretenimento para chamar mais atenção para si, mas junto  

a ficção, documentários surgem em maior quantidade. Mercedes Haefer, (apelidada 

de "No" e "MMMM"), de 20 anos, uma integrante do Anonymous em declaração ao 

documentário “We Are Legion – Anonymous” revela como, em 2010, participou de 

um ataque contra o site do PayPal, o que lhe rendeu uma detenção por agentes do 

FBI (KNAPPENGERGER, 2012). No momento em liberdade, tem participado de 

audiências para o julgamento, que vem sendo protelado por diversos recursos, 
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segundo seu advogado, Stanley Cohen. “O caso dela não envolve roubo de 

identidade, invasão de e-mails, fechamento de empresas. É um caso puro de 

manifestação pacífica”, e de grande repercussão em sites da Surface. 

Junto a ela, diversos outros integrantes foram detidos em uma operação do 

FBI, trata-se de Christopher Wayne Cooper, de 23 anos (conhecido como 

"Anthrophobic"); Joshua John Covelli (que usava os codinomes "Absolem" e 

"Toxic"), de 26 anos; Keith Wilson Downey, 26 anos; Mercedes Renee Haefer e 

Donald Husband ("Ananon"), de 29 anos. 

 Completam a lista Vincent Charles Kershaw ("Trivette", "Triv" e "Reaper"), 

de 27 anos; Ethan Miles, de 33; James Murphy, de 36; Daniel Sullivan e 

Christopher Quang, ambos de 22 anos; Tracy Ann Valenzuela, de 42 anos; Drew 

Alan Phillips ("Drew010"), de 26; e Jeffrey Puglisi (apelidos "Jeffer", "Jefferp" e 

"Ji"), de 28 anos (YAHOO NOTÍCIAS, 2011). 

A manutenção da identidade anônima é um dos grandes mandamentos do 

hacktivismo, no entanto, é preciso que alguns se exponham publicamente 

mostrando à sociedade que se trata de pessoas de carne e osso a empreender 

ações de hacking, normalmente, hackers que foram identificados e capturados pelas 

autoridades, não se negam a mostrar seus rostos em documentários e matérias 

jornalísticas, para com isso, incentivar novos integrantes a partilhar sua causa 

(KNAPPENGERGER, 2012) e continuar o que interpretam como um luta contínua 

(PAGANINI; AMORES, 2012). 

A Internet Profuda também surge como cenário em seriados e filmes, em 

2015 Alex Winter mostrou ao mundo através da plataforma digital Netflix seu 

documentéio intitulado Deep Web, que repercutiu pelas redes sociais e fóruns nas 

diversas redes da Internet, utilizando o termo Deep Web como chamariz, na 

realidade a rede oculta é registrada apenas como um palco, um pano de fundo para 

as atividades do Silk Road, o famoso mercado negro de venda de drogas, 

suscitando debates sobre a interferência governamental nas decisões do cidadão. 

Do circuito de drogas que alimenta a corrupção e os métodos ilegais de 

investigação, o documentário de Winter criou debates em jornais, revistas de 

tecnologia e na prória rede. 

Outras peças midiáticas como o seriado Mr Robot (a história de um hacker e 
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seus dilemas morais) ou o anime Ghost in the Shell retratam atividades hackers 

tendo como suporte as redes obscuras, aqui uma característica se apresenta: a 

força do nome Deep Web no imaginário humano, não se dá pela rede em si mesma, 

ou mesmo pelo fato dela não fazer parte do dia a dia do cidadão médio, e sim por 

atividades ocorridas em seu interior. Atividades que podem ser encontradas na 

Surface. Contudo, o mito de uma Internet que esteja fora do alcance visual imediato 

da pessoa, cria a força para uma expressão que encarne em si uma série de outros 

fatores socialmente preocupantes ou curiosos. Para justificar essa visão, além do 

que já foi apresentado nos filmes e seriados aqui relatados, será citada, também, a 

matéria de 2015 do Repórter Record Investigação, intitulada “A Internet do Mal”. 

Nessa reportagem de duração de 46:50, cujo foco se deu principalmente nas 

ações de pedofilia, dedicou-se 14:20 para narrativas sobre a Deep Web, durante 

todo o restante da matéria o assunto pedofilia foi ilustrado por ações ocorridas em 

redes sociais na Surface, em nenhum momento da reportagem se deixou claro que 

os dados de pedofilia provinham também (nesse caso a maioria dos dados) da 

superfície, o que demonstra que o mito da rede oculta ocupa no imaginário popular a 

condição de território do crime. 

A ética hacker condena essa mitificação, entende que a contra informação 

do status quo usa a Internet Oculta como um ponto focal para a condenação do 

hacktivismo associando-o ao cibercrime que ocorre na mesma: “eles precisam de 

um espantalho, crimes na Surface são apenas crimes, na Deep Web são a 

expressão mais doente do que é capaz um ser humano” afirma o hacker Vina no 

fórum Vortex. Sobre o tratamento dado aos hackers pela mídia afirma Ercilia: 

Vamos encontrar situações deste tipo no mundo hacker. Alguém que 
invada e piche o site da Microsoft, por exemplo, poderá até ser 
considerado hacker pela maioria das pessoas que tomarem conhecimento 
do fato. Mas se esta pessoa não possuir um histórico de ações hacker, 
não será aceita como hacker pela elite. Aí temos um dilema. Suponha que 
o hacker em questão apareça na imprensa mundial como o ‘hacker que 
invadiu o site da Microsoft’. Não importa se a ‘elite’ não o considere. A 
mídia o ‘fez’ hacker e até que esta pessoa não queira, já estará sendo 
lembrada e tratada como hacker. E quanto mais negar pior. Então as 
formas de ser aceito como hacker podem ser resumidas em: ou você 
apresenta o resultado das suas ações ou você é ‘apresentando’ como 
hacker. E quando eu falo de ‘ações’ não estou me referindo a meia dúzia 
de invasões de e-mail e distribuição de trojans. As ações precisam ser 
ações respeitáveis. Coisas difíceis como invadir o site da Receita Federal 
criar um vírus de fama mundial, tirar os servidores da FAPESP do ar, 
pichar o site da Casa Branca (ERCILIA, 2000 p. 67). 
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Os exemplos aqui citados de matérias jornalísticas são apenas alguns 

exemplos do que comumente é testemunhado em estruturas de mídia na área 

superficial da rede, o mito da Deep Web, a Internet Profunda, é construído na 

Surface. Uma vez que para o usuário da Internet Superficial o contato com as redes 

anônimas não seja parte de seu fazer diário, o desconhecido carrega em seu bojo 

implicações por sua condição de incógnito. A Cultura Hacker atuante na rede oculta 

a enxerga apenas como um instrumento propício a suas atividades, a audiência 

específica (até o momento) presente nas redes anônimas trabalham o imaginário do 

cidadão médio, e este imaginário é alimentado pelo sensacionalismo que busca 

audiência, tal como ocorre com as tribos urbanas e seus códigos e locais de reunião, 

normalmente fora de circuitos comerciais e badalados, sendo assim alvo de temor 

social. Nota-se a falta de informação confiável, e boa organização de conteúdo que, 

possa retirar o véu que obscurece uma análise mais precisa das redes fora da 

Surface. O que para os atuantes na cena hacker é conveniente para o poder 

institucional. 

Paganini e Amores (2012, p. 78) chamam de ciberguerra os embates entre 

governos e mercado versus grupos hacktivistas. Demonstrando grande entusiasmo 

pelo Anonymous, os autores afirmam que sua importância simbólica é um marco na 

luta de grupos populares que usam a Deep Web na luta por liberdade de 

informação, na aversão por controle e monitoramento, bem como os atos políticos 

desse e de outros grupos contra o cibercrime. 

Ressaltam a forte parceria entre Anonymous e WikiLeaks e como somente 

em uma rede com maior capacidade de anonimato tal parceria poderia ter sido 

realizada. Paganini e Amores destacam em seu livro (2012, p. 79) os falsos ataques, 

com notícias plantadas por grupos que representam o establishment culpando o 

Anonymous de ações criminosas. Tais ataques jamais ficam sem resposta, o grupo 

se mobiliza e costuma derrubar sites dos envolvidos, hackeia contas e divulga e-

mails ou mensagens que possam comprovar sua inocência, costumam deixar 

sempre o mesmo recado após suas ações: “somos Anonymous, somos legião, não 

esquecemos, não perdoamos, aguarde-nos”.  

No website Anonymous Brasil (também nos sites em inglês a versão do 

mesmo na rede Onion) há uma declaração afirmando que o grupo não faz 

operações sem deixar sua identificação e seus ataques são públicos, visão também 
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defendida por Brian Knappenberger (2012) em seu documentário: “Eles fazem isso 

de forma barulhenta, pública, é uma provocação. É diferente dos hackers que 

invadem para roubar e fazem isso silenciosamente”, defende Brian 

(KNAPPENGERGER, 2012).  

 

FIGURA 27: MENSAGEM DEIXADA PELO ANONYMOUS APÓS ATAQUES 

 

Fonte: Anonymous Marketplace Forum < http://6w6vcynl6dumn67c.onion/>. Acesso em 19/07/2016 

 

No cenário de embates do hacktivismo, não são poupados governos, 

empresas ou partidos políticos, não existem garantias, e embora discursos de ética 

sejam comuns, essa mesma ética pode ferir quaisquer interesses, os grupos 

atuantes no hacktivismo seguem sua própria cartilha, não se importando em romper 

os limites da lei em alguns momentos, ou auxiliar autoridades que representam 

essas leis em outros, “sem dúvida, o movimento não está enfraquecendo, há uma 

discussão forte entre eles, brigam muito sobre o que fazer, que tipo de ataques são 

apropriados. O Anonymous nunca é unânime” (KNAPPENGERGER, 2012).  

Como identidade coletiva anônima, o hacktivismo desperta curiosidade. Em 

relação ao acesso às informações, o hacking politicamente motivado aliado às 

ferramentas anônimas das redes ocultas se mostrou uma arma mercedora de 

atenção por parte de corporações e governos espalhados por todo o mundo. Parte 

dos dados divulgados pela organização internacional WikiLeaks foram obtidos dessa 

forma, hacktivismo ocorrendo em redes pouco conhecidas, mas amplamente 

divulgados pela superfície. O acesso amplo e irrestrito à informação é um dos 
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preceitos intocáveis da chamada ética hacker. De forma que quaisquer mecanismos 

elaborados com essa finalidade são extremamente bem-vindos.  

Em quaisquer das redes que tecem a malha da Internet, anônimas ou não, o 

fato é que todas servem a causa hacktivista, todas são suportes de atividades em 

prol de uma causa, seja como um caminho de ação direta ou como sustentáculo 

midiático para que se deixe claro a existência de espaços de resistência e 

colaboração, e a manutenção (ou não) dos mitos que evolvem a Deep Web e seus 

ocupantes não interfere significativamente em suas movimentações. Para o 

hacktivismo, a Internet Oculta costitui uma ferramenta e não um fim em si, uma vez 

que no que diz respeito ao conteúdo esta não se difere da Surface. Salvo sua 

intenção de possuir sites e conexões de menor possibilidade de rastreamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo expôs uma investigação da parte da Internet que é denominada 

Deep Web. Um composto de redes e softwares cujo conteúdo disponível não 

obedece a filtros censores, não está a serviço de grandes demandas de mercado e 

o usuário navega buscando o anonimato. E por esse caráter, é tratada como uma 

extensão “escondida” da Grande Rede. Antes de apontar possíveis contribuições, 

lacunas e caminhos que esse estudo possa vir a oferecer para pesquisas futuras, 

cabe retomar algumas abordagens desenvolvidas.  

De março de 2014 (início da pesquisa) a dezembro de 2016 houve aumento 

significativo no número de artigos e reportagens a respeito da Internet Profunda. 

Sites e fóruns das áreas obscuras da rede, que anteriormente eram conhecidos em 

ambientes restritos estão agora disponíveis em buscadores usuais do mercado, 

demonstrando que o intercâmbio de dados entre a Deep Web e a Surface Web 

aumenta e, por conseguinte, suas distâncias diminuem. Verificam-se tentativas de 

esclarecimento à opinião pública sobre sua natureza, navegação e conteúdo, assim 

como também crescem as abordagens espetaculosas que buscam a manutenção do 

mito da “Internet do Mal”121. 

Das abordagens alimentadas pelo mito, questões sobre conteúdo, mercados 

negros e atividades hackers são muito citadas. E embora o foco desse trabalho não 

recaia propriamente no conteúdo inserido na Deep Web, é válido citar alguns deles, 

pois estes são fatores importantes na manutenção do mito. Sites contendo vendas 

de órgãos, tráfico humano, suicídios, experiências científicas dignas de contos de 

horror, seitas secretas, etc, estão presentes nas áreas da Internet Profunda. O 

mercado paralelo de drogas (cujo mais fomoso é o Silk Road), armas, senhas de 

cartão de crédito também se fazem presentes. Mas é de conhecimento de órgãos de 

imprensa, pesquisa e de boa parte do público que tais conteúdos também se 

encontram na superfície da Grande Rede, o que nos leva a indagar uma vez mais do 

porque a ênfase no mito se dá com tanta força. Retomando questões históricas já 

apontadas no capítulo dois dessa dissertação, é possível perceber que no panorama 

das redes de comunicação, sempre existiram as redes populares e ‘oficiais’ de 

                                                      
121 Documentário jornalístico já comentado nesse trabalho. 
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informação lado a lado com redes não oficiais e clandestinas. Nessas redes, os 

dados que trafegavam necessitavam de sistemas de disfarce e criptografia, e 

também foram alvo de mitos, receberam o status de algo misterioso e destinado a 

poucos, e embora alguns casos sejam de fato redes secretas e restritas (vide a 

Orquestra Vermelha), percebe-se ser comum o tabu que envolve toda organização 

em rede fora do espectro da legalidade ou do senso comum.  

A própria área da Internet (Surface) que hoje o indivíduo conhece, tem sua 

origem em ambientes de comunicação restrita. Mas na atualidade, sua história é 

bem documentada, talvez por esse motivo, o mesmo conteúdo que existe na Deep 

Web, ao ser encontrado na Surface não cause o mesmo impacto, pois a área 

superficial da Internet já está inserida em nosso fazer diário e aparenta não trazer 

maiores surpresas (embora casos de conteúdo ilícito e chocante estejam até mesmo 

em grades redes sociais na superfície122). O mesmo ainda não se dá com a Internet 

Profunda, cuja própria denominação (todos os nomes dados à essa extensão 

possuem termos como profundo ou escuro) já remete ao oculto e pouco conhecido, 

o que é discutível, dada a grande quantidade de matérias a respeito do assunto.  

A questão das camadas também é alvo de especulações, uma vez que seu 

conceito serve como uma metáfora para uma melhor compreensão dos dados não 

acessados por navegadores usuais, também alimentam o mito e geram diversas 

interpretações, muitas delas sensacionalistas.  

Outro fator presente na Internet Profunda, e grande atrator das teorias que 

sustentam o mito é o anonimato. Concebida para suportar a navegação anônima em 

comunicações militares, essa característica técnica atrai a atenção daqueles que 

desejam ter sua identidade preservada. E isso é o que dá margem a diversas ações 

que aproveitam-se do anonimato para empreender suas dinâmicas. E, sem dúvida a 

atividade anônima também frutifica conclusões míticas: “Esse universo paralelo é 

composto por sistemas que trabalham com redes anônimas, fornecedoras de 

conteúdos escondidos. (ABREU; NICOLAU, 2014)”. Como conceber redes de 

acesso relativamente fácil como um universo paralelo? O fato do conteúdo não ser 

indexado o torna necessariamente escondido? Quantos desses sites e fóruns 

buscam realmente permanecerem ocultos? São apenas limitações técnicas que 

                                                      
122http://extra.globo.com/casos-de-policia/pm-transmite-suicidio-ao-vivo-no-facebook-foto-chocante-
20840604.html. Acesso em 29/01/2017. 
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impedem um grande volume de indexação? O conhecimento deve permanecer 

oculto ou apenas o indivíduo que o acessa? O mesmo anonimato que ajuda a 

sustentar o mito também é uma ferramenta de resistência? 

São questões que tangenciam o anonimato na Internet Oculta, 

aparentemente encontrar o que se busca em um primeiro momento não constitui 

tarefa realmente árdua, mas avançar para instâncias mais reveladoras pode exigir 

um conhecimento maior, e de fato isso ocorre com grupos específicos da cultura 

hacker ou do mercado negro, mas não se trata de um modo de ação que determine 

todo o acesso e disponibilidade de informação na Deep Web. 

O conteúdo disponível na Deep Web, (e também na Surface), abrange 

ampla gama de interesse. Livros, monografias, documentos raros ou, por algum 

motivo, proibidos (em países com regimes ditatoriais por exemplo). A Deep Web 

então pode ser um meio que, com menor patrulhamento, vai recebendo relevância 

como território de conhecimento, discussão e articulação política e cultural.  

 Fora da perspectiva do mito (mas ainda tangenciando), é também 

perceptível que pesquisadores, imprensa e profissionais de tecnologia da 

informação ainda se debatem na tentativa de buscar uma classificação sobre sua 

estrutura. Se tomarmos como base apenas o conceito de Internet Profunda como 

material não indexado por grandes buscadores, temos uma enormidade de dados 

presentes em redes particulares, torrents, intranets, etc. Se seguirmos na direção de 

redes criadas especialmente para abrigar conteúdo e navegação anônima, então há 

muito a ser explorado e suas bases teóricas repensadas. Visto que as classificações 

propostas até o momento funcionam para fins didáticos-explicativos que buscam 

facilitar a compreensão do leitor, mas ainda necessitam de maior exatidão. 

(FIDENCIO 2013, p. 43). A própria definição de Michael K. Bergman123 nos fornece 

uma comparação de dados, mas não situa com exatidão onde (que redes, camadas 

ou protocolos) estão esses dados. 

Nesse momento, o próprio objeto do estudo, a Deep Web, se mostra de 

complexa definição. Sua distribuição em redes com características próprias e o 

conceitualismo difuso de sua concepção de camadas e distribuição certamente são 

fatores que alimentam o mito, conferindo-lhe o status de extensão “desconhecida” 

                                                      
123

  Página 35. 
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da Grande Rede, carecendo ainda de um mapeamento mais fidedigno. O que, 

imagina o autor desse estudo, ainda levará tempo, dadas as diversas possibilidades 

de abordagens técnicas, sociais, políticas, antropológicas e comunicacionais 

proporcionadas pelas redes ocultas. Isso explica em parte a opção de afunilar o foco 

de pesquisa das redes da Deep Web para uma em especial: a rede Onion e seu 

navegador TOR. 

Junto a Deep Web, o tema do hacktivismo tem recebido, nos últimos anos, 

maior atenção, e com isso, estudos relevantes sobre sua natureza estão em 

desenvolvimento. Mas no que tange a sua atuação nas redes ocultas e o trânsito 

realizado entre a superfície e as áreas mais profundas da Grande Rede existe 

grande imaterialidade, embora esse estudo tenha abordado o tema, entende-se que 

exista ainda necessidade de mais aprofundamento sob esse prisma. Uma das 

percepções desse trabalho foi a atuação hacktivista na Deep Web acompanhada do 

uso da Surface como plataforma midiática, mostrando a intensa relação entre as 

duas áreas, e não uma separação ou distância. 

Estudos desenvolvidos por Gabriella Coleman (2011) e outros sobre os 

Anonymous (a principal referência do hacktivismo atual) podem ser estendidos a 

outros argrupamentos hacktivistas, cujas características em comum não são sujeitas 

a um modelo rígido de classificação. A própria rede de atividade hacktivista é 

heterogênea, composta de atores que trabalham sob uma denominação (o nome de 

seu grupo), quase sempre sem liderança identificável ou mesmo uma localização 

geográfica central. A colaboração entre grupos também é um traço marcante, a 

filiação de membros é livre, sendo muito comum que hackers participem de duas ou 

mais agremiações espalhadas por todo o globo, valendo-se de pseudônimos ou 

identidades coletivas como a máscara de Guy Fawkes. Vale lembrar que o Hacker 

também tem sua imagem mitificada, que os veículos de comunicação (assim como 

acontece nas narrativas sobre a Deep Web) também constroem a imagem do 

hacktivismo com elementos de espetáculo. Vistos popularmente como pessoas 

excêntricas e antissociais, a própria Cultura Hacker refuta essa imagem 

estereotipada, possuindo critérios próprios para (que possuem relação com 

conhecimentos técnicos e não comportamentais) definir alguém como Hacker, mas 

assim como as redes ocultas, sua atuação anônima gera mitificação.  

O hacktivismo mais que um fenômeno ligado à tecnologia, é uma ocorrência 
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social. Por conta disso, o papel da utilização das redes como agentes interferentes e 

estetizadores da comunicação ativista entre seus atores e sociedade sem dúvida 

devem ser levados em consideração, afinal a maior parte dos instrumentos de 

comunicação utilizados por esses grupos dependem de aparatos tecnológicos, mas 

estes são transmissores, ferramentas para uma ação técnica e política na formação 

de redes distribuídas e independentes sem hierarquia perceptível. A aparente 

desorganização hacktivista não é obra do acaso, nem tampouco um plano 

elaborado.  

Conforme observado, não existem barreiras definidas de entrada e atuação 

para atores políticos no hacktivismo, o que gera embates entre os próprios 

seguidores dessa filosofia. Não existem cadastros, estatutos ou associações. E sim 

uma vasta multiplicidade de ações dentro de um código de ética que só pode ser 

apreendido com a convivência nesse meio.  

O hacktvismo seria então uma força espontânea no contexto das redes, tal 

como as entidades livres e associativas da ciberdemocracia de Pierre Lévy. 

Segundo o qual, quanto mais as parcerias em rede se desenvolvem e penetram nas 

profundezas da vida social, mais ferramentas, serviços e ações de todos os tipos 

são trazidos à existência (Lévy, 2010, pp. 183-184).  O hacktivismo é coletivo 

(mesmo ações individuais são precedidas de conhecimento compartilhado) e reflete 

a pluralidade de indivíduos, ideais e métodos que tornam o ativista hacker (solitário 

ou em grupo), por sua natureza mutante e transitória, um ator político relevante e ao 

mesmo tempo difuso. 

Então, após essa passagem (novamente) pela Deep Web e seus mitos, pela 

questão do anonimato e pela atividade hacker, é hora de pensar sobre os resultados 

desse trabalho. A teia de relações entre o ativismo hacker, o anonimato individual 

como estratégia de identidade coletiva e o trânsito entre a superfície e a Internet 

Oculta possuem em comum o uso de redes de comunicação, e Jeremy Rifkin (2001), 

entende que a noção de rede está “se tornando cada vez mais importante e 

redefinindo nossa dinâmica social de uma forma poderosa (Rifkin, 2001, p. 12). 

Sérgio Amadeu em entrevista à Revista Caros amigos (“Internet livre”, 2013) aponta 

que a rede “é técnica, mas não é somente técnica, ela é principalmente política e 

econômica” (AMADEU, 2013). Ou seja, por trás de um fenômeno midiático cujas 

feições são em grande parte construídas com sensacionalismo, as redes anônimas 
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e seu uso pelos coletivos hackers (e tantos outros) são parte de um evento 

contemporâneo em construção, as noções de hacktivismo e principalmente de Deep 

Web são nesse momento ocorrências não acabadas, ainda em construção técnica e 

simbólica, e cheias de ambiguidades, o que se reflete na pesquisa, que buscou o 

caminho de retirar (ao menos em parte) o verniz espetaculoso imputado à essa 

extensão da Internet. 

Para tanto, além de pesquisa bibliográfica, foi vital nesse processo a 

navegação e convivência no interior da Internet Profunda. Foram em média três 

horas diárias de navegação ao longo de dois anos, a princípio levado pelas 

primeiras impressões adquiridas em matérias jornalísticas e blogs. O que conduziu 

esse pesquisador em um primeiro momento, justamente na direção do mito. Os 

primeiros sites acessados possuíam conteúdo ilegal ou imoral, tais como os de 

mercados de drogas e armas, pedofilia e histórias fantásticas, aos poucos, novos 

conteúdos foram sendo descobertos. A observação e participação em fóruns na rede 

Onion auxiliaram no direcionamento e leitura de novos materiais, que por sua vez 

auxiliaram a busca na direção de pesquisas acadêmicas afins. O hacktivismo 

passou a ser um tema recorrente, o que levou o autor um pouco mais além, 

estabelendo algns laços com atores do hacktivismo, integrantes de grupos 

conhecidos como o Anonymous, e outros menos citados como o Antisec. Ao mesmo 

tempo que buscava em pesquisadores da comunicação (Castells, Galloway, etc) e 

novos autores, atuantes no cenário da Deep Web (Assange, Paganini, Amores) o 

suporte teórico para compreender melhor esse fenômeno. 

No que diz respeito às impressões desse pesquisador sobre a Internet 

Profunda (mais especificadamente a rede Onion), as horas de navegação e 

exploração mostraram-se esclarecedoras no sentido da quebra do mito, mas ao 

mesmo tempo conflitantes com as interpretações correntes que tentam explicar a 

Deep Web. Entre o conceitual e o técnico, a percepção do pesquisador é a de que 

impressões pessoais com critérios imprecisos norteiam a classificação de sua 

estrutura. Uma vez que o tema ainda é bastante recente e sua exploração científica 

dá seus primeiros passos. E na condição de um aglomerado de redes com 

navegadores distintos, percebe-se que ainda há muito a ser explorado, dando a 

entender que os estudos desenvolvidos na rede Onion cobrem apenas parte (ainda 

pequena) das atividades e potencial que as redes da Internet Profunda têm a 
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oferecer em estudos posteriores. 

Nota-se também a necessidade de desmitificar o próprio entendimento 

popular (criado na imprensa da Surface) sobre as extensões não alcançadas através 

dos navegadores usuais. A insistência no conceito de camadas (sem que nunca se 

explique como atravessá-las), da invisibilidade (mesmo que apesar de não acessar a 

rede Onion, o Google já possua diversos endereços dessa rede em seu banco de 

dados. Segundo Sherman e Price (2011): “o que pode ser invisível hoje pode 

aparecer amanhã, caso os mecanismos de busca decidam adicionar capacidade de 

indexar coisas novas”), das dificuldades de acesso, ou da simples ilegalidade 

presente nessa área (que seria em sua maioria composta pos sites com conteúdo 

criminoso) criam uma opacidade que ajuda o mito a se manter. Para o avanço de 

uma abordagem mais objetiva, são necessárias maiores investigações que avancem 

além dos estereótipos e também da rede Onion. 

Obviamente uma pesquisa acadêmica necessita de um recorte limitador, o 

que invariavelmente resulta em caminhos não percorridos e perdas, ao buscar o viés 

de comparar a Internet Profunda com a Internet de Superfície usando a atividade 

hacker como medida na desmitificação da Deep Web, outros aspectos de ambas as 

extensões da Grande Rede deixaram de ser explorados (como questões de 

processos de consumo, presentes em toda a Internet) deixando lacunas a serem 

preenchidas por novos estudos. Outro aspecto a ser explorado no caminho da 

quebra do mito é o do usuário comum das redes ocultas, que busca conteúdo 

específico. Não sendo um ativista, mas ciente das motivações hacktivistas pela 

liberdade de expressão na Grande Rede. Esse usuário não engajado está cada vez 

mais presente na rede Onion e afins, buscando manter sua identidade para que o 

mesmo se sinta confortável na pesquisa por assuntos tabus, este escolhe usar o 

anonimato técnico oferecido pela Deep Web para empreender em paz suas 

demandas por conhecimento. 

Este trabalho é fruto de referenciais teóricos e experiências em rede. As 

redes ocultas são um rico material e tal objeto de pesquisa é vasto e multiforme. 

Passível de ser investigado sob vários campos do conhecimento. Acreditamos que 

mesmo com muitas limitações, principlamente pela novidade do tema e conseqüente 

ausência de material científico sobre, esta pesquisa possa fornecer, mesmo 

preliminarmente algumas contribuições no sentido de compreendermos melhor e 
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com mais objetividade o papel de redes ocultas no tecido da sociedade. Talvez a 

mais significativa seja a de voltarmos nossos olhos para a Internet Profunda com 

maior objetividade (ou menos preconceitos).  

Outros estudos acadêmicos sobre o assunto são, nesse momento, 

desenvolvidos em instituições de pesquisa124, novos livros foram editados no ano de 

2017 e certamente um viés mais investigativo e menos especulativo tende a crescer. 

Possivelmente pode haver contribuições sobre o hacktivismo em geral. Dessa vez, 

na ótica da ponte entre as redes da Internet e suas utilidades a ação hacktivista, 

uma vez que o próprio fazer em rede é reconfigurável, as redes da Deep Web 

ampliam-se rapidamente. Durante a redação desse estudo, existiam 17 redes 

conhecidas no espectro da Internet Profunda, nesse momento, este pesquisador já 

teve notícias de outras seis redes já exploradas pelos usuários das redes ocultas, 

criadas em necessidade do aumento do anonimato para empreendimentos diversos, 

à medida que a própria rede Onion vai sendo desbravada e vigiada. Novos espaços 

como Zonas Autônomas Temporárias, que servirão ao navegante que deseja estar 

anônimo até o momento em que este necessite mudar de lugar. 

Acredita-se ser esse caminho o mais elucidativo, o da Deep Web não 

apenas como um fenômeno técnico, mas como um espaço contemporâneo em 

formação e crescimento dentro da participação social. Uma extensão da Internet 

sem regulamentação e, por isso, cercada de mitos, que se desvanecem após 

análises mais isentas, não uma área destinada apenas ao crime e as maldades da 

mente humana, mas um território aberto que se desenvolve entre tensões típicas do 

convívio social. Extraindo disso o ônus e o bônus da própria atividade desenvolvida 

em redes alimentadas por interesses humanos, com suas qualidades e defeitos. 

Embora não existam para essa pesquisa dados mensuráveis, a observação 

em fóruns e o contato com hacktivistas deixou uma clara impressão de um ativismo 

e interesses jovens na manutenção e ampliação da Deep Web. Sentindo-se 

desacreditados das formas institucionais de participação da esfera política, e não 

sentindo-se representados por lideranças jovens do mainstream125 encontram nas 

redes ocultas e em movimentos hacktivistas modos de influenciar socialmente por 
                                                      
124 Existem trabalhos publicados na Universidade do Minho, Universidade de São Carlos, 
Universidade Federal de Minas Gerais, além de artigos em congressos. 
125 Mainstream ou corrente principal é um termo inglês que referencia o pensamento ou gosto 
dominante na maioria da população de um local. 
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meio de outras vias. E ferramentas de atuação anônima são interessantes nessas 

tentativas de ação. O ato de ocultar a identidade, para um usuário da Deep Web não 

trabalha apenas com uma simples ocultação identitária. O anonimato sugere 

implicações na experiência ativista cotidiana, na construção das subjetividades e nos 

relacionamentos sociais entre coletivos atuantes (SIBILIA, 2008). 

Interessante ressaltar o anonimato em sites da Surface cuja atuação de seus 

membros resultou em grupos hacktivistas organizados, como o 4Chan. Christopher 

Poole, criador do site apóia a atuação anônima: “em oposição ao consenso vigente 

que é a favor da identificação online e pró-Facebook”126, a idéia de fornecer 

informações a governos e mercado não agrada ao usuário anônimo. A intenção é 

defender a tríade privacidade, anonimato e segurança. 

A preocupação com identidades anônimas pertence à Internet como um 

todo. E tal não seria diferente na Deep Web. Buscando a segurança criptografada, 

os navegantes parecem sentir-se mais à vontade para empreender seus objetivos, 

mas nem por isso a navegação da Surface não permite a criação de um 

personagem que disfarce uma identidade. A criptografia, mesmo sendo uma 

ferramenta de segurança muito presente nas comunicações digitais, no contexto de 

redes anônimas parece ser mais um atrativo e também mais um elemento de 

manutenção do mito, criando a impressão de facilitar o surgimento de regiões livres 

de forças vistas como repressoras, do monitoramento massivo e controle. Deep Web 

e criptografia parecem indissociáveis, o compartilhamento de informação 

criptografada é um ato de resistência, uma ferramenta de ação não violenta, mas 

vista como eficaz (ASSANGE; APPELBAUM; MAGUHN; ZIMMERMAN, 2012).  

O que será da Deep Web no futuro é ainda alvo de muita especulação, e, 

portanto, uma incógnita, um fenômeno não acabado que, de um lado oferece 

idealismo, cultura e comunidade. De outro, o ilegal, o imoral e o grotesco. Ainda, se 

faz necessário tempo e mais pesquisas para entender o lugar que a Internet 

Profunda ocupará, mas é fato que como área propícia ao ativismo e a criptografia, e 

sua consequente condição de anonimato tem lhe conferido cada vez mais espaço. 

As razões para tanta atração exercida pelas redes ocultas são muitas. Existem 

razões unicamente pessoais que em muitos casos irão ferir a lei, provocar repulsa 

                                                      
126 http://link.estadao.com.br/noticias/geral,foi-dificil-sair-do-anonimato-diz-moot,10000038379. 
Acesso em 02/12/2016. 
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ao lidar com temas considerados bizarros e repugnantes, mas existem propósitos 

coletivos de luta pelo bem comum, ou seja, a Deep Web (nesse caso a rede Onion) 

certamente se ampliará, virá à tona paulatinamente e talvez, como julgam alguns 

hackers, seja “domada”. Mas outras redes surgirão, novos focos de anonimato serão 

concebidos e a Internet Profunda há de continuar (talvez com outra denominação) a 

existir, quem sabe menos mítica, mas provavelemente continuará tentando ser 

anônima, não porque se deseja transformar a Deep Web em uma área de mistérios 

insondáveis, mas sim uma zona de ação que busca a não interferência de poderes 

constituídos. 
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ANEXO 1 - DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DO CIBERESPAÇO 

por John Perry Barlow 

Governos do Mundo Industrial, vocês gigantes aborrecidos de carne e aço, 
eu venho do espaço cibernético, o novo lar da Mente. Em nome do futuro, eu peço a 
vocês do passado que nos deixem em paz. Vocês não são benvindos entre nós. 
Vocês não têm a independência que nos une. 

Os governos derivam seu justo poder a partir do consenso dos governados. 
Vocês não solicitaram ou receberam os nossos. Não convidamos vocês. Vocês não 
vêm do espaço cibernético, o novo lar da Mente. 

Não temos governos eleitos, nem mesmo é provável que tenhamos um, 
então eu me dirijo a vocês sem autoridade maior do que aquela com a qual a 
liberdade por si só sempre se manifesta. 

Eu declaro o espaço social global aquele que estamos construindo para ser 
naturalmente independente das tiranias que vocês tentam nos impor. Vocês não têm 
direito moral de nos impor regras, nem ao menos de possuir métodos de coação a 
que tenhamos real razão para temer. 

Vocês não nos conhecem, muito menos conhecem nosso mundo. O espaço 
cibernético não se limita a suas fronteiras. Não pensem que vocês podem construi-
lo, como se fosse um projeto de construção pública. Vocês não podem. Isso é um 
ato da natureza e cresce por si próprio por meio de nossas ações coletivas. 

Vocês não se engajaram em nossa grande e aglomerada conversa, e 
também não criaram a riqueza de nossa reunião de mercados. Vocês não conhecem 
nossa cultura, nossos códigos éticos ou falados que já proveram nossa sociedade 
com mais ordem do que se fosse obtido por meio de qualquer das suas imposições. 

Vocês alegam que existem problemas entre nós que somente vocês podem 
solucionar. Vocês usam essa alegação como uma desculpa para invadir nossos 
distritos. Muitos desses problemas não existem. Onde existirem conflitos reais, onde 
existirem erros, iremos identificá-los e resolvê-los por nossos próprios meios. 

Estamos formando nosso próprio Contrato Social. Essa maneira de governar 
surgirá de acordo com as condições do nosso mundo, não do seu. Nosso mundo é 
diferente. 

O espaço cibernético consiste em ideias, transações e relacionamentos 
próprios, tabelados como uma onda parada na rede das nossas comunicações. 

Nosso é um mundo que está ao mesmo tempo em todos os lugares e em 
nenhum lugar, mas não é onde pessoas vivem. 
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Estamos criando um mundo que todos poderão entrar sem privilégios ou 
preconceitos de acordo com a raça, poder econômico, força militar ou lugar de 
nascimento. 

Estamos criando um mundo onde qualquer um em qualquer lugar poderá 
expressar suas opiniões, não importando quão singular, sem temer que seja coagido 
ao silêncio ou conformidade. 

Seus conceitos legais sobre propriedade, expressão, identidade, movimento 
e contexto não se aplicam a nós. Eles são baseados na matéria. Não há nenhuma 
matéria aqui. 

Nossas identidades não possuem corpos, então, diferente de vocês, não 
podemos obter ordem por meio da coerção física. Acreditamos que a partir da ética, 
compreensivelmente interesse próprio de nossa comunidade, nossa maneira de 
governar surgirá. Nossas identidades poderão ser distribuídas através de muitas de 
suas jurisdições. 

A única lei que todas as nossas culturas constituídas iriam reconhecer é o 
Código Dourado. Esperamos que sejamos capazes de construir nossas próprias 
soluções sobre este fundamento. Mas não podemos aceitar soluções que vocês 
estão tentando nos impor. 

Nos Estados Unidos vocês estão criando uma lei, o Ato de Reforma das 
Telecomunicações, que repudia sua própria Constituição e insulta os sonhos de 
Jefferson, Washington, Mill, Madison, deTocqueville and Brandeis. Esses sonhos 
precisam nascer agora de novo dentro de nós. 

Vocês estão apavorados com suas próprias crianças, já que elas nasceram 
num mundo onde vocês serão sempre imigrantes. Porque têm medo delas, vocês 
incumbem suas burocracias com responsabilidades paternais, já que são covardes 
demais para se confrontarem consigo mesmos. 

Em nosso mundo, todos os sentimentos e expressões de humanidade, 
desde os mais humilhantes até os mais angelicais, são parte de um todo 
descosturado; a conversa global de bits. Não podemos separar o ar que sufoca 
daquele no qual as asas batem. 

Na China, Alemanha, França, Rússia, Singapura, Itália e Estados Unidos, 
vocês estão tentando repelir o vírus da liberdade, erguendo postos de guarda nas 
fronteiras do espaço cibernético. Isso pode manter afastado o contágio por um curto 
espaço de tempo, mas não irá funcionar num mundo que brevemente será coberto 
pela mídia baseada em bits. 

Sua indústria da informação cada vez mais obsoleta poderia perpetuar por 
meio de proposições de leis na América e em qualquer outro lugar que clamam por 
nosso próprio discurso pelo mundo. Essas leis iriam declarar ideias para serem um 
outro tipo de produto industrial, não mais nobre do que um porco de ferro. Em nosso 
mundo, qualquer coisa que a mente humana crie, pode ser reproduzida e distribuída 
infinitamente sem nenhum custo. O meio de transporte global do pensamento não 
mais exige suas fábricas para se consumar. 
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Essas medidas cada vez mais coloniais e hostis os colocam na mesma 
posição daqueles antigos amantes da liberdade e auto- determinação que tiveram 
de rejeitar a autoridade dos poderes distantes e desinformados. 

Precisamos nos declarar virtualmente imunes de sua soberania, mesmo se 
continuarmos a consentir suas regras sobre nós. Nos espalharemos pelo mundo 
para que ninguém consiga aprisionar nossos pensamentos. 

Criaremos a civilização da Mente no espaço cibernético. Ela poderá ser mais 
humana e justa do que o mundo que vocês governantes fizeram antes. 

Davos, Suíça 8 de fevereiro de 1996 

John Perry Barlow é um fazendeiro de rebanho aposentado, um lírico do 
Grateful Dead e co-fundador da Eletronic Frontier Foundation Fundação da Fronteira 
Eletrônica. 

Declaracao em ingles (https://www.eff.org/cyberspace-independence ) 
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ANEXO 2 – GRUPO DE HACKERS 

→ Cult Of Dead Cow 

 

LOGO DO CULT OF DEAD COW  

  

Fonte:CDC <http://w3.cultdeadcow.com/>. Acesso em 15/05/2016. 

 

O “Culto da Vaca Morta”, ao lado do Eletronic Disturbance Theather (EDT – já 

citado no capítulo um), foi um dos primeiros grupos a usar o termo ‘ciberativista’ 

(SILVEIRA, 2010), e a inspirar diversos grupos que se formariam mais tarde. 

Reverenciados pelos Anonymous, notabilizaram-se por criar vírus que 

demonstravam falhas em sistemas operacionais. Lançaram com sucesso o 

BackOrifice, um software que permitia a qualquer pessoa invadir e manipular 

remotamente um computador em rede que usasse o Windows.  

Adeptos do ‘faça você mesmo’ e com atuação marcante na cultura do 

software livre, a bandeira do grupo era a luta contra o software proprietário127. E as 

constantes inseguranças encontradas nesses aplicativos. Pregavam a partilha da 

informação e do conhecimento acessível a custo zero (ALVES, 2013). 

O Cult of the Dead Cow segue a ideologia da colaboração e parceria, o que é 

bastante comum na atividade de hacking, ao final dos anos 1990, associou-se a 

hackers dissidentes chineses e com eles colaborou com o desenvolvimento de 

técnicas de criptografia a fim de construir aplicações que encotrassem brechas no 

bloqueio implementado pelo governo chinês na Internet, o que resultou em uma 

caçada a integrantes desse grupo em território chinês. 

                                                      
127 Ao contrário do software livre, os aplicativos proprietários são de pantente registrada por empresas 
e seu código é fechado, não sendo permitido a desenvolvedores externos modificar a aprimorar o 
software. 
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→Chaos Computer Club 

 

LOGO DO CHAOS COMPUTER CLUB  

 

Fonte:CCC < https://www.ccc.de/en/>. Acesso em 15/05/2016. 

 

Grupo com alta proximidade a Julian Assange (Jacob Appelbaum, um dos 

membros desse grupo é um colaborador próximo), o Chaos Computer Club (CCC), 

sediado na Alemanha, afirma ser a maior associação de hackers da Europa. Não se 

descrevem como um grupo de interferência e invasão, e sim de conscientização (o 

que os coloca mais próximos do whistleblowing), atuantes em questões técnicas e 

sociais, tais como a vigilância, privacidade e liberdade de informação, organizam 

campanhas, eventos, grupos de discussão e pressão, além de publicações, 

consultorias em serviços de anonimato e infra-estrutura de comunicação. Possuem 

um website na Surface e uma versão do mesmo na rede Onion, onde diponibilizam 

informações e cursos gratuitos sobre segurança de dados e privacidade. Organizam 

a cada quatro anos o Chaos Communication Camp, o maior acampamento hacker 

do mundo (CCC, 2016). 

 

→ Lulzsec 

 

O controverso grupo criou notoriedade em maio de 2011, após uma crítica da 

emissora de TV Fox News que apontava um rapper chamado Common como imoral, 

a emissora não concordava com o convite feito a ele pela então primeira dama 

Michelle Obama para um recital de poesia na Casa Branca. Considerado polêmico 

por suas letras políticas o rapper era alvo constante das alas mais conservadoras 

dos EUA. Como retaliação o grupo promoveu um ataque à Fox divulgando na 

Internet centenas de senhas e logins de e-mails dos funcionários da emissora, e 
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dados pessoais de 73 mil participantes do programa “The X Factor”. Os hackers 

também invadiram o perfil no Linkedin de Marian Lai, Vice-presidente da Fox 

(ARRUDA, 2011). 

LOGO DO GRUPO LULSZEC  

 

Fonte: LulzSec < https:// lulzsec.onion/>. Acesso em 18/05/2016. 

 

Em junho de 2011, atacaram um website de conteúdo adulto e vazaram mais 

de 25 mil contas de usuários. Dentre os quais estavam funcionários do governo 

malaio e militares americanos.  O grupo ainda não era realmente levado a sério pela 

comunidade hacker, até invadir os sites da CIA (deixando-o fora do ar por horas), do 

FBI e senate.gov. E ainda, o LulzSec invadiu o site do Sistema de Saúde Nacional 

do Reino Unido, mas sem causar estragos, deixou uma mensagem sobre as 

diversas falhas de segurança que o sistema continha. 

Acusados de não seguirem a ética ativista entre os hackers e muitas vezes 

invadir sistemas apenas por diversão, o grupo acabou por ter seu próprio fórum 

hakeado por outros grupos, como o A-Team e o TeaMp0isoN (Team Poison), o que 

causou uma mudança de postura, passaram apenas a realizar o hacking político. O 

ataque à rede streaming128 PBS, foi uma retaliação ao documentário WikiSecrets, 

que tratou o WikiLeaks de maneira injusta, de acordo com integrantes do grupo. 

Houve também um ataque à Sony como resposta ao processo que a empresa 

pretendia mover contra o hacker GeoHot, responsável pelo desbloqueio do 

Playstation 3. Os atos mais recentes, contra páginas e órgãos governamentais, 

foram caracterizados como sendo um protesto contra a censura e o monitoramento 

da internet.  

 

                                                      
128 Tecnologia utilizada para enviar dados (como vídeos por exemplo) em tempo real. 
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O HACKING A PÁGINA DO LULSZEC FEITO PELO GRUPO HACKER TEAM 

POISON 

  

Fonte: LulzSec < https:// lulzsec.onion/>. Acesso em 18/05/2016. 

 

No dia 26 de junho de 2011, o LulzSec publicou uma carta de despedida 

dizendo que o grupo estava finalizando suas operações. Junto com o texto foram 

publicadas mais de 750 mil contas extraídas de fóruns de vídeo game, como 

retaliação o A-Team derrubou o fórum que o LulzSec mantinha na rede Onion 

(ARRUDA, 2011), (WHITE, 2015).  

 

→ Anonymous 

 

Ao lado do WikiLeaks é hoje a maior expressão do ativismo online. O 

Anonymous, grupo da famosa máscara de Guy Fawkes129, iniciou suas atividades 

mais como um grupo de livres discussões no site 4chan, um fórum para livre troca 

de imagens (KNAPPENGERGER, 2012). Muitos desses membros investiam em 

ataques a jogos apenas para demonstrar suas habilidades, o fórum do 4chan 

permite o anonimato de seus participantes, de modo que o pseudônimo Anonymous 

tornou-se coletivo, qualquer pessoa poderia usá-lo (OLSON, 2014).  

 

                                                      
129 Soldado inglês católico que participou da "Conspiração da pólvora" (Gunpowder Plot) na qual 
havia a pretensão de assassinar o rei protestante Jaime I e os membros do Parlamento inglês  para 
iniciar um levante católico. Ficou famoso através dos quadrinhos “V de Vingança” de Alan Moore, 
mas somente após a versão cinematográfica de 2005 sua máscara foi adotada pela cultura hacker.  
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O FÓRUM 4CHAN, BERÇO DO ANONYMOUS 

  

Fonte: 4CHAN < www.4chan.org//>. Acesso em 18/05/2016. 

 

Não havia então nada de político nas ações do grupo, isso começou a mudar 

quando integrantes propuseram um ataque ao radialista neonazista Hal Turner, 

cujo programa continha ataques verbais violentos contra as diferenças raciais 

e sociais. O grupo promoveu uma invasão contínua em seu website e Hal pagou 

milhares de dólares por excesso de consumo de banda. A partir de então as ações 

do grupo passaram cada vez mais a se orientar para causas políticas, sendo o 

Anonymous responsável pela prisão de Chris Forcand, um pedófilo de 53 anos que 

aliciava menores pela Internet (KNAPPENGERGER, 2012). 

Em 2012 o website Brasil.gov divulgava uma ação da Polícia Federal que 

havia desarticulado uma rede de pornografia infantil130, enquanto isso, no fórum 

Vórtex, de hackers portugueses, hospedado na Deep Web 

(http://owriezc726nuc3fv.onion/), o Anonymous reivindicava para si a quebra do sigilo da 

rede de pedofilia e expunha senhas e prints dos participantes, as autoridades jamais 

se pronunciaram sobre a suposta ajuda do grupo. 

Agem de forma descentralizada, qualquer ação declarada como feita pelo 

“Anonymous” pode ter sido realizada por alguém que se auto intitulou como tal, sem 

filiação formal ao grupo. Não existem líderes ou coordenadores, todos agem de 

forma independente, mas de maneira com que os resultados obtidos possam 

beneficiar o grupo (KNAPPENGERGER, 2012). Vale ressaltar que ações 

promovidas em nome do Anonymous cujos efeitos (ou causas) sejam reprovados 

pela comunidade hacker, resulta em punições em massa pelas células do grupo 

                                                      
130 Maiores detalhes:<http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2012/06/policia-federal-desarticula-
rede-de-pornografia-infantil-na-internet>. Acesso em 04/04/2016. 
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espalhadas pelo mundo (um agente do FBI infiltrou-se no grupo e quando 

descoberto, sofreu invasões constantes a seu e-mail e conta bancária). 

O grupo assumiu inúmeras ações cometidas ao longo dos últimos anos, como 

os ataques ao website da Cientologia (um dos membros do grupo foi descoberto, 

Brian Mettenbrink auxiliou nessa acometida e, em 2010 foi condenado a cumprir um 

ano de prisão e pagar multa de US$ 200 mil pelos ataques online da operação 

contra a cientologia. “Não me arrependo, foi uma causa nobre”) 

(KNAPPENGERGER, 2012), apoiando os protestos iranianos de 2009 e atacando 

sites dos regimes envolvidos na Primavera Árabe.  

Brian Knappengerger produziu em 2012 o documentário “We Are Legion – 

Anonymous” quando conseguiu diversas entrevistas e depoimentos de integrantes 

do grupo espalhados pelo planeta. 

 
Foi com muita paciência que o diretor Brian Knappenberger frequentou 
salas de bate-papo usadas pelos integrantes do Anonymous, durante um 
ano, tentando ganhar a confiança de alguns para filmar seu 
documentário “We Are Legion” (ANONYMOUS BRASIL, 2013)131. 
 

Os Anonymous promoveram ataques contra a PayPal, Visa e MasterCard em 

2010, em represália ao corte de serviços ao site WikiLeaks (mostrando mais uma 

vez a parceria entre o hacking e o whistleblowing), tiraram do ar o site da polícia 

espanhola, em retaliação à prisão de três indivíduos suspeitos de agir em nome do 

grupo, e da Câmara de Comércio da Flórida (OLSON, 2014), pela prisão de 

membros do Food Not Bombs, organização voluntária que distribui alimentos aos 

desabrigados de Orlando (PAGANINI; AMORES, 2012). 

As ações imputadas ao grupo são diversas, e por essa razão sua 

popularidade aumenta e a cada ano novos focos do Anonymous surgem em várias 

partes do globo. 

 

→ WikiLeaks 

 

Julian Assange, em sua adolescência era um atuante hacker cujo 

pseudônimo era Mendax, oriundo de uma família ligada as artes e a contracultura 

                                                      
131 Não posso deixar de destacar que em meu processo de investigação dos fóruns hackers da Deep 
Web o mesmo se deu, a confiança foi estabelecida aos poucos através de participações e perguntas 
que foram elaboradas, não criei uma identidade falsa, identifiquei claramente minhas intenções de 
pesquisa, isso auxiliou para que alguns hackers se dispusessem a fornecer algumas informações. 
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(sua mãe era a contra as formalidades da escola, julgava que isso tornava as 

pessoas subservientes), cresceu em uma vida nômade, invadia redes para descobrir 

segredos, e em 2006 fundou o WikiLeaks.  

O WikiLeaks revelou ao mundo detalhes secretos da diplomacia mundial e 

incidentes que não deveriam ser de conhecimento público das guerras do 

Afeganistão e Iraque. A entidade criada pelo hacker, criptógrafo e ativista Julian 

Assange, só em 2010 se tornou uma plataforma de notícias e revelações online 

conhecida internacionalmente. O WikiLeaks combina elementos de jornalismo 

investigativo e ciberativismo, atua em defesa da transparência e da liberdade da 

informação, algo só comparável à revelação de arquivos sigilosos sobre a Guerra do 

Vietnã em 1971, conhecida como Papéis do Pentágono132 (LEIGH; HARDING, 2011 

p. 122).  

Os termos wiki, uma referência à ideia de cooperação e construção coletiva 

de conhecimento da Wikipédia, e leak, que significa vazar, em inglês, dão o nome a 

essa organização que busca ancoragem na liberdade de informação obtida com 

conhecimentos coletivos de informática e criptografia. 

Foram pioneiros ao utilizar tecnologia digital para exibir dados confidenciais 

de estados autoritários, corrupção de empresas e mais recentemente, desafiar o 

poder estabelecido dos governos democráticos do ocidente, grandes corporações e 

instituições envolvidas em práticas duvidosas. Como os veículos de mídia 

independente da contracultura, apoiam-se em estratégias claras de mídias táticas 

visando revelar o lado não oficial dos fatos ignorados (ou omitidos) por grandes 

grupos de comunicação (DOWNING, 2012). 

O WikiLeaks conta com uma base de denunciantes (whistleblowers) ampla, 

de quem recebe dados, possui atualmente (2016) meio milhão de documentos 

confidenciais do Departamento de Estado e o Exército norte-americanos (LEIGH; 

HARDING, 2011). 

 A relevância do WikiLeaks frente a sociedade teve apoio de grandes veículos 

midiáticos (não sem antes uma grande desconfiança entre as partes), os jornais The 

Guardian, The New York Times, Le Monde, El País e a revista alemã Der Spiegel 

criaram parcerias com Assange. Posteriormente, outros veículos fizeram parte dessa 

rede, no caso do Brasil temos a Folha de São Paulo e O Globo. Tal parceria revelou-
                                                      
132 Arquivos secretos sobre a guerra do Vietnam. < 
http://noblat.oglobo.globo.com/noticias/noticia/2011 
/06/eua-quebrado-sigilo-oficial-dos-papeis-do-pentagono-386302.html >. Acesso em: 25/06/2016. 
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se interessante para a organização aumentar sua credibilidade, espalhar seu 

conteúdo e diminuir maiores implicações contra os membros da organização. Mas 

acima de tudo, a colaboração e a segurança são os grandes aspectos no sucesso 

do grupo, suas atividades sobrevivem através de doações financeiras e colaboração 

civil desenvolvida em sofisticados sistemas criptográficos de trocas informacionais, 

visando a preservação de seus conteúdos e a manutenção do anonimato de sua 

rede de denunciantes, de acordo com o próprio Assange, a Deep Web é 

fundamental na manutenção da rede de whistleblowing ao redor de seu Wiki 

(GIBNEY, 2013). 

 Um fator que chama atenção na rede de parceiros do WikiLeaks, é a grande 

quantidade de grupos hackers sempre prontos a defender seus interesses contra 

instituições que agem contrariamente e tentam prejudicá-lo (com métodos muitas 

vezes radicais) (OLSON, 2014). Um exemplo disso: após os vazamentos em massa 

feitos pelo WikiLeaks, a organização teve domínios fechados e contas bloqueadas, 

impedindo movimentações financeiras e remoção de seus registros dos servidores 

de empresas como PayPal, Visa, MasterCard e Amazon, o resultado foi um grande 

ataque do Anonymous a essas empresas, simultaneamente, outros grupos 

mantiveram o site no ar utilizando a técnica das redes espelho (cópias com outro 

endereço eletrônico).  

O acervo do WikiLeaks é expressivo, se fosse impresso corresponderia a uma 

biblioteca com 2 mil livros (LEIGH; HARDING, 2011), (ASSANGE; APPELBAUM; 

MAGUHN; ZIMMERMAN, 2012). Atualmente em prisão domiciliar na Inglaterra 

enquanto responde a acusação de estupro e assédio sexual na Suécia, o criador da 

organização, Julian Assange, aguarda os desdobramentos do processo sem deixar 

de atuar no WikiLeaks. 

 

 

 

 

 

 



192 
 

ANEXO 3 – OUTRAS REDES DA DEEP WEB 

 

→ A rede Freenet 

 

A Freenet é também uma das redes que compõem a Deep Web. Segundo 

estudo publicado pelo Departamento de Engenharia Eletrônica e de Computação da 

UFRJ133, a Freenet possui o formato de computação distribuída, ou seja, cada 

máquina age como servidor134 e cliente135 ao mesmo tempo. 

Usuários emprestam largura de banda e parte de seu disco rígido para 

armazenar informação, que é substituída por novos dados que chegam 

posteriormente. Cada computador age como um nó (imagem 11), que só se 

relaciona com outro mais próximo, sendo a informação construída 

multidirecionalmente, e apesar de compartilhar arquivos da Surface, o contrário não 

acontece, ou seja, a Freenet ‘enxerga’ a Internet mais superficial (Surface), mas não 

pode ser visualizada por esta. Assim como ocorre com a rede Onion e seu browser 

TOR, a Freenet possui diretrizes técnicas de acesso que não são suportadas pela 

rede WWW (Surface).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
133 http://www.gta.ufrj.br/grad/12_1/freenet/ 
134

 EXPLICAR 
135

 EXPLICAR 
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O NAVEGADOR DA REDE FREENET 

  
Fonte: <https://freenetproject.org/>. Acesso em 12/12/2015. 

 

Para Beckett (2009), que estudou essa rede da Deep Web, a Freenet é 

menos explorada pelos pesquisadores que a rede Onion, mas o número de usuários 

está em crescimento. 

Seu desenvolvimento se deve à tese desenvolvida por Ian Clarke136, então 

estudante da Edinburgh University, cujo resultado foi a criação de um programa 

chamado “FreeNet” (BECKET, 2009), tal perspectiva encontrou eco na comunidade 

hacker por ser mais uma rede que pretende manter a liberdade de anonimato de 

seus usuários. 

 

                                                      
136 https://freenetproject.org/assets/papers/freenet-ieee.pdf. Acessado em 18/12/2015. 
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DISTRIBUIÇÃO DA REDE FREENET. 

 
Fonte: <https://freenetproject.org/>. Acesso em 12/12/2015. 

 

O FreeNet foi mais uma das tecnologias adotadas e desenvolvidas no seio 

da cultura hacker (CASTELLS, 2013), pensando na liberdade de expressão e livre 

disseminação de conteúdo entre seus usuários.  

Um usuário da FreeNet compartilha uma parcela do seu Disco Rígido como 

repositório de informações que criptografadas estão fora de seu próprio controle. Ou 

seja, o próprio usuário jamais saberá do que se trata o próprio conteúdo que abriga 

(BECKET, 2009). Essa ausência de controle sobre a informação armazenada seria 

uma democratização total da informação (CLARKE, 2009), o que é um argumento 

controverso, uma vez que o usuário não possui real controle sobre os arquivos 
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armazenados em seu HD137. 

O próprio software que gerencia a Freenet avalia a frequência de acessos 

aos arquivos e elimina os dados menos acessados, e o faz sem consulta prévia ao 

usuário que abriga tais arquivos em seu sistema (BECKET, 2009).  

A tecnologia peer-to-peer138 (P2P) norteia o funcionamento dessa rede. Em 

princípio não existe diferenciação entre seus usuários (BEARMAN, 2015), mas 

questões técnicas como potência de hardware e taxas de transmissão interferem 

diretamente nas trocas de dados. 

 

 

→  A rede I2P 

 

A rede I2P (Invisible Internet Project) permite a aplicativos compartilhar 

navegação anônima, através de um programa denominado roteador I2P, que gera 

nós de conexão entre computadores de maneira descentralizada. 

  

APLICATIVO DA REDE I2P 

  
Fonte: <https://geti2p.net/pt-br/>. Acesso em 12/12/2015. 

 

                                                      
137Hard Disk, ou Disco Rígido é um componente do computador que tem a finalidade de armazenar 
dados. Matéria completa:http://canaltech.com.br/o-que-e/o-que-e/O-que-e-HD/. Acessado em 
12/03/2016. 
138P2P (do inglês peer-to-peer, que significa par-a-par) é um formato de rede de computadores em 
que a principal característica é descentralização das funções convencionais de rede, onde o 
computador de cada usuário conectado acaba por realizar funções de servidor e de cliente ao mesmo 
tempo. http://www.tecmundo.com.br/torrent/192-o-que-e-p2p-.htm. Acessado em 12/03/2016.  
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A rede I2P disponibiliza comunicação entre aplicações por meio de troca de 

mensagens. A rede é baseada em tecnologia ponto a ponto (peer-to-peer); no 

entanto possui uma biblioteca de compartilhamento de dados multimídia. Os dados 

são criptografados até quatro vezes ao sair de um emissor e chegar ao receptor. As 

camadas de criptografia são usadas tanto no ponto de saída ao se enviar uma 

mensagem como também nos pontos de acesso, que também são criptografados, 

tantas etapas de criptografia tem sua razão, a equipe desenvolvedora da rede I2P 

busca dificultar o rastreamento de informações e preservar a identidade dos 

usuários. 

 

INFOGRÁFICO DA NAVEGAÇÃO NA REDE I2P 

  
Fonte: <https://thetinhat.com/tutorials/darknets/i2p.html>. Acesso em 12/12/2015. 

 

Cada aplicativo que atua nessa rede possui um emulador139 de roteamento140 

que cria rotas indiretas entre um ponto e outro. A distância entre esses pontos pode 

                                                      
139 Na área da informática um emulador é um programa que copia as aplicações de um determinado 
local, de modo que você que consegue reproduzir outros programas sobre ele. Saiba mais em: 
http://www.webartigos.com/artigos/o-que-e-um-emulador/111569/. Acessado em 12/03/2016. 
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ser determinada por quem envia a mensagem, caso o usuário detenha o 

conhecimento necessário para executar essa ação, podendo ir diretamente de um 

ponto a outro ou saltar entre vários outros pontos antes de chegar a seu destino.  

Assim como na Freenet, os dados estão distribuídos, sem uso de servidores 

convencionais (diferente da rede Onion que usa criptografia, mas possui dados 

centralizados em servidores). 

As rotas entre os pontos são chamadas de túneis I2P, e um I2PTunnel141 

possibilita que um website convencional (na WWW) tenha um apontamento 

I2PTunnel em sua direção, de forma que o acesso a ele seja anônimo e partilhe 

dados em um sistema de armazenamento distribuído (ou seja, mesmo que os dados 

estejam em um website da Surface, que concentra informações em um servidor 

específico, podendo ser capturados e repartidos entre os vários pontos da rede I2P). 

A I2P não é uma rede que trabalha com identificadores de IP de saída, e sim 

com códigos criptografados. No entanto, há a possibilidade de o usuário utilizar, se 

desejar um número de IP de saída, o que permite que o usuário faça uso de 

conexões na Surface. Ainda assim é possível manter um certo anonimato, mas as 

possibilidades de rastreamento do conteúdo consultado aumentam 

consideravelmente. Por isso os usuários da I2P normalmente não utilizam tal 

recurso. 

O grupo de desenvolvedores da I2P mantém o código aberto. A rede I2P 

possui o Epsilon (http://epsilon.i2p/), um motor de buscas similar ao Google, porém 

destinado a exibir somente sites I2P em seus resultados. 

 

→  A rede Osíris 

 

A rede Serverless Portal System, mais conhecida pelos usuários da Deep 

Web como Osíris, opera em um programa que cria e monta dados distribuídos 

através de tecnologia peer-to-peer (P2P) disponibilizada a partir de servidores 

descentralizados.  

O conteúdo é compartilhado entre os participantes e replicado em cada 

computador. Sendo assim, cada URL criada nessa rede funciona 

independentemente de um servidor único e central. As características da rede Osíris 
                                                                                                                                                                      
140 Roteamento é o processo de encaminhar pacotes de dados entre redes conectadas. 
https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc785246(v=ws.10).aspx. Acessado em 12/03/2016. 
141 I2PTunnel é o nome dado a rotas estabelecidas entre os pontos de uma rede I2P. 
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estão na ‘criação’ de estruturas de sites baseadas em portais sem maiores 

conhecimentos técnicos. Esses portais são baseados em templates, e são 

‘montados’ no instante em que são acessados e ‘desmontados’ após o usuário 

deixar o site, de modo que o site em questão não fica ‘parado’ aguardando 

visitantes. O uso de banda é também distribuído entre os usuários, intentando deixar 

a navegação mais leve (http://nope7beergoa64ih.onion/). 

 

 

PORTAL DE ENTRADA DA REDE 

OSIRIS

 
Fonte: BB Compendium < http://nope7beergoa64ih.onion />. Acesso em 12/03/2015. 

 

O conteúdo é criado de forma anônima. Seguindo a lógica das redes da 

Deep Web sobre a liberdade de expressão e discurso (PAGANINI; AMORES, 2012; 

ÁVILA, 2015; BEARMAN, 2015), existe entre os usuários da rede um sistema de 

reputação, onde as informações postadas, bem como os sites que as abrigam 

sofrem uma votação dos participantes, o que pode lhe conferir credibilidade. Cada 

usuário possui uma senha de acesso à rede; as senhas são criptografadas, e ao 

criar um portal na rede Osíris, o usuário opta entre dois sistemas de moderação, 
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intitulados “anarquistas” e “monarquias”. Em um portal de moderação anárquica, 

cada actante pode classificar um outro usuário influenciando a reputação deste entre 

todos. 

 Na modalidade de moderação monarquia, a reputação é gerada apenas 

entre administradores e moderadores autorizados, e somente estes têm status para 

apagar ou promover o conteúdo do portal. 

 

 

→ A rede Globaleaks 

 

A intenção dessa rede é de ser uma área de denúncias, principalmente 

contra atos de censura ao conteúdo da Internet, promovendo atos de resistência 

hacker e civil. 

 

WEBSITE DE ACESSO A PLATAFORMA GLOBALEAKS 

Font

e: Globaleaks < https://globaleaks.org/ />. Acesso em 12/03/2015 

 
Quem participa dessa rede é convidado a se tornar um ponto de informação 

e postar suas experiências no LeakDirectory sempre de forma anônima. A 

plataforma Globaleaks tem a intenção de reunir ativistas, jornalistas, 

desenvolvedores e todos os que possam contribuir para um aumento da 

transparência na divulgação de informações sobre atividades governamentais e 

atuação de grandes empresas, sendo essa rede mito utilizada por ativistas 
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ambientais. Existe uma versão brasileira para essa plataforma, a Brasileaks142 

desenvolvida no Brasil por integrantes do Partido Pirata Brasileiro143. 

 

→ A rede Gnunet 

 

Mais uma rede baseada na tecnologia peer-to-peer (PAGANINI; AMORES, 

2012), (ÁVILA, 2015), (BEARMAN, 2015) conta com aprimoramento constante por 

uma comunidade de desenvolvedores ligados a cultura do software livre. Possui 

parcerias com as redes Onion e I2P, e através de dispositivos específicos 

(acessíveis apenas a comunidade de desenvolvedores e usuários autorizados, sob a 

justificativa da segurança e anonimato desse seleto grupo) troca arquivos com essas 

redes. 

 

WEBSITE DE ACESSO A REDE GNUNET  

 Fonte: Gnunet < https://gnunet.org/>. Acesso em 12/03/2015 

 
                                                      
142 Para acessar a Brasileaks segue a URL: https://brasileaks.org/. Acessado em 14/03/2016. 
143 Surgido no final de 2007 em decorrência de um movimento mundial de ativismo pela liberdade de 
expressão, o Partido Pirata do Brasil, se reuniu em vários eventos, como a Campus Party de São 
Paulo e o Circo Digital no Rio de Janeiro, o primeiro encontro oficial foi realizado em São Paulo nos 
dias 28 e 29 de março de 2009, no que foi chamado de “I Insurgência Pirata”. A fundação oficial do 
Partido Pirata do Brasil ocorreu durante a Convenção Nacional de Fundação, entre os dias 27 e 28 de 
julho de 2012, no Recife. Cerca de 130 ativistas e simpatizantes de 15 estados brasileiros se 
reuniram para a fundação, entre suas propostas estão a livre circulação de informações e a vigilância 
a transparência pública. O website pode ser visualizado na URL: http://partidopirata.org/. Acessado 
em 14/03/2016. 
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→ Hotspot Shield 
 

Aplicativo utilizado para acessar a Internet de forma anônima e atua tanto na 

Deep Web quanto na Surface (embora seu uso na Deep Web seja mais frequente). 

O software do Hotspot Shield usa uma avançada tecnologia de criptografia que 

protege as sessões de navegação, detecta e bloqueia malwares144 ao mesmo tempo 

que se permite o acesso ao seu conteúdo. 

 

PÁGINA DO HOTSPOT 

SHIELD

 Fonte: Hotspot Shield < https://www.hotspotshield.com/pt/>. Acesso em 12/03/2015 

 

 

 

 

 

 

                                                      
144

 EXPLICAR. 
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ANEXO 4 – PORTAIS DE CONTEÚDO COM MATERIAL DA DEEP WEB 

 

→ Hidden Wiki 

 

A página Wiki mais conhecida da Deep Web é dividida em diretórios 

organizados por assunto, a partir da Hidden Wiki acessa-se diretamente o site 

escolhido, estruturado de modo muito similar ao Wikipedia, é utilizado como fonte de 

consulta a tópicos diversos, mas também possui links diretos para diversos sites, 

uma vez que conta com um grande número de endereços eletrônicos (URL) em 

seus dados. 

 

HIDDEN WIKI. 

  
Fonte: < http://kpvz7ki2v5agwt35.onion/>. Acesso em 12/12/2015. 

 

→ Mednar 

 

Um eficiente buscador na área da saúde que é desenvolvido pela Deep Web 

Technologies, uma cooperativa de desenvolvedores. O que faz do MedNar útil são 

suas relações semânticas que eliminam boa parte da polissemia dos buscadores 

tradicionais. Além disso, quando o buscador finaliza uma busca, ele apresenta 

categorias em que o tópico pesquisado mais apareceu em forma de “Result Topics”.  
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MEDNAR. 

 
Fonte: <http://mednar.com/mednar/>. Acesso em 12/12/2015. 

 

→ History World 

 

O History World procura informações na web e na camada Onion. Algoritmos 

pesquisam mais do que os termos, também dados históricos relacionados a eles, 

com ordem cronológica.  

 

HISTORYWORLD

. 

Fonte: < http://www.historyworld.net/>. Acesso em 12/12/2015. 

 

 

→ Internet Archive 

 

O Internet Archive almeja ser uma grande biblioteca da Internet destinada a 

pesquisadores, historiadores, e público interessado no seu conteúdo. Mantém 

indexadas páginas antigas de sites que não mais existem. Apesar de sua presença 

na Surface, também possui em seu banco de dados diversos endereços da Deep 

Web (incluindo URLs além da rede onion), o algoritmo desenvolvido não deleta 

URLs antigas, sendo assim, as páginas presentes no Internet Archive possuem a 

característica de estarem sempre disponíveis.  
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INTERNETARCHIVE

 
Fonte:<http://archive.org/index.php>. Acesso em 12/12/2015. 

 

 

 

 

→ Complete Planet 

 

Desenvolvido pela equipe do BrightPlanet, inclusive Michael Bergman. 

Realiza a busca de arquivos invisíveis de diversas extensões, modulados por busca 

simples, avançada ou via diretórios. A página inicial do Complete Planet afirma que 

o portal realiza buscas em mais de setenta mil bases de dados. O Complete Planet 

possui uma equipe engajada e passa por diversas mudanças, sendo muito bem visto 

por pesquisadores e comunidade hacker (PAGANINI e AMORES, 2012).  

 

COMPLETE PLANET 

Fonte:

< http://aip.completeplanet.com>. Acesso em 12/12/2015. 

 

→ Oaister 

 

Mais conhecido pelos bibliotecários, o Oaister está ligado à Online Computer 

Library Center (OCLC)145 e trabalha sua indexação através de contribuidores. Alguns 

                                                      
145 Cooperativa que reúne acervo de bibliotecas e museus do mundo, sem fins lucrativos: 
https://www.oclc.org/home.en.html. Acessado em 13 de dezembro de 2015. 
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diretórios são indexados pelos mecanismos de busca, outros não. Por questões de 

política dos mantenedores e direitos autorais, dados da Surface são acessados e 

indexados enquanto dados da Deep Web precisam ser cadastrados, mas boa parte 

do seu conteúdo não é adicionado aos índices dos buscadores.  

 

OAISTER

 
Fonte:<http://www.oclc.org/oaister/>. Acesso em 12/12/2015. 

 


