
Dos protestos de Londres aos
acampamentos espanhóis, pas-
sando pela Primavera Árabe,
máscaras do grupo Anonymous,
originalmente desenhadas no
quadrinho V de Vingança, pude-
ram ser vistas entre os manifes-
tantes que exigiam mudanças.

Não é a toa. As redes que difi-
cultam a identificação dos seus
usuários estão sendo usadas em
todos os grandes protestos mun-
diais, facilitando a articulação
dos rebeldes e complicando o
trabalho da inteligência policial.
Cada vez mais, o anonimato é vis-
to como direito por cidadãos e
como crime por governos.

Diversos países já tentaram ba-
nir o aplicativo BBM, da Black-
Berry, que de simples chat onli-
ne virou arma de guerra, porque
criptografa as mensagens entre
seus remetentes. Mas a ferra-
menta mais importante para os
anônimos atualmente é o Tor,
um protocolo de navegação alter-
nativo à web comum que foi de-
senvolvido pela marinha norte-
americana. Em 2006, ele se trans-
formou na ONG Tor Pro-
ject. Desde então, é
aprimorado por de-
senvolvedores e ati-
vistas que acredi-
tam no anonimato
como o pressupos-
to da liberdade de ex-
pressão na web.

Para eles, monitora-
mento se confunde com cen-
sura, principalmente em países
fechados como China e Irã, que
usam as pegadas deixadas por
dissidentes para persegui-los.

Ao entrar em um site, o seu
computador, normalmente, faz
contato com um servidor web
que reconhece o IP (endereço
que identifica a máquina) e de-
volve a solicitação, liberando a
página. Ao instalar o pacote do
Tor e seu navegador baseado no
Firefox, a ordem muda – no meio
do contato comum, são introdu-
zidos centenas de outros compu-
tadores que fazem parte da rede
Tor e que repassam aleatoria-
mente informações criptografa-
das uns aos outros. Apenas o des-
tinatário final tem acesso ao con-
teúdo aberto, mas é difícil saber
de quem ele partiu (veja ao lado).

Defendida por organizações
como Human Rights Watch e
Eletronic Frontier Foundation
(EFF) e bancada por doações de
empresas como o Google, a rede
do Tor virou uma internet à par-
te. Lá, é possível encontrar todo
tipo de conteúdo que seria consi-
derado inadequado na web nor-
mal, de documentos confiden-
ciais de governos a criminosos
que oferecem seus serviços.

É a chamada internet profun-

da, a deep web, formada por en-
dereços que buscadores como o
Google não conseguem alcançar
e estipulada em cinco mil vezes o
tamanho da internet normal. Se
alguém tenta entrar em algumas
dessas URLs sem o Tor, dará
com a cara na porta.

“Se manter anônimo é um es-
forço constante. Por mais avan-
çadas que sejam as tecnologias,
uma hora são alcançadas pelos
governos e pela polícia. É um
eterno jogo de gato e rato”, afir-
ma Karen Reilly, chefe de desen-
volvimento do Tor, em entrevis-
ta ao Link por telefone.

A liberdade de expressão total
é defendida de maneira paranoi-
ca pelo grupo. Conteúdo sensí-
vel está quase sempre protegido
por travas, enquanto os sites
mais escabrosos e os fóruns
mais específicos costumam pe-
dir senha. Atualizações dos soft-
wares são constantes, feitas pela
própria comunidade.

O pesquisador inglês Eric
Wustrow, da Universidade
de Michigan, faz parte desse
grupo de desenvolvedores
preocupados em assegurar
a privacidade online. Junto
de estudiosos de várias fa-
culdades, ele desenvolveu

o Telex, ao mesmo
tempoalternati-

va e comple-
m e n t o a o
Tor.“Os pro-
g r a m a s
atuais são fá-

ceis de blo-
quear. Isso

cria uma situa-
ção em que os cida-

dão ficam procurando
proxies disponíveis antes
que o governo os blo-
queie”, explica. “Criamos
uma ferramenta que deixa
isso mais difícil. Ela pode
ser usada inclusive para
acessar o Tor em países que o
proíbem”. Pelo menos 15 mil
pessoas – em grande parte chine-
ses tentando furar a muralha de
censura imposta pelo seu gover-
no – já usam a rede experimen-
tal, criada neste ano.

A internet anônima é um mun-
do próprio, com serviços que co-
piam ferramentas usadas nor-
malmente, mas supostamente
assegurando privacidade total.
Há serviços de hospedagem anô-
nimos (diversos sites terminam
em .onion, um dos mais popula-
res), comunicadores instantâ-
neos privados e até moedas digi-
tais que dificultariam saber
quem comprou o quê de quem.
Os endereços são indexados por
wikis secretas que mudam de en-
dereço o tempo todo e com vá-
rios espelhos escondidos em
enormes sequências alfabéticas.

Por isso, além de informações
de grupos políticos como Wiki-
leaks e Anonymous, dentro da
deep web gira uma verdadeira

contra-economia, baseada não
em dólares, mas em Bitcoins e
outras moedas digitais, normal-
mente ligadas a atividades crimi-
nosas como assassinatos, pedofi-
lia, venda de informações rouba-
das por hackers e drogas.

Por isso, a questão é tão com-
plicada: se a navegação anônima
fornece um canal para ideias me-
nos populares ou combati-
das, ela também pede pa-
ra que excessos sejam
cometidos.

Levada a seu ápice dentro do
Tor, a discussão está longe de
acabar – nos próximos anos sabe-
remos se o anonimato será
banido ou garantido.

Nick Bilton
The New York Times

Rafael Cabral
rafael.cabral@grupoestado.com.br

De ombros
A matéria do New York
Times sobre o lucro que a
venda da máscara do
Anonymous gera à Warner
Bros, do grupo Time
Warner, um grande
conglomerado de mídia, foi
ao ar no domingo, 28. Dois
dias depois, na terça, 30, o
@AnonymousIRC, twitter
do grupo de hackers, dizia:
“Time Warner ganhando
dinheiro com as máscaras
V. E daí? Nosso maligno
provedor, Microsoft e
Google também.
Novidades?”, ironizou o
grupo, refletindo sobre
todos aqueles que podem
ter algum benefício com
ações deles.

“E daí?”

INTERNET PROFUNDA

● Cada máscara vendida rende direitos ao estúdio.
Fabricante diz que são 100 mil unidades por mês

WARNER LUCRA
COM ANONYMOUS

Quando protestam em público,
os Anonymous usam máscaras
de Guy Fawkes, o britânico que,
no século 17, tentou explodir o
Parlamento inglês. A máscara foi
usada por um anarquista que de-
safiava um governo autoritário

no filme V de Vingança (2006),
da Warner Brothers, que, dona
dos direitos da imagem, recebe
uma taxa de licenciamento com
a venda de cada máscara.

“É um símbolo do Anony-
mous”, disse um mascarado em
protesto em São Francisco, des-
tacando que a máscara preserva
o anonimato. “Você também po-
de comprar uma máscara e se
juntar à luta! Mas o estoque da

loja de fantasias está esgotado
até sexta”, disse. Com ajuda do
Anonymous, a máscara virou um
dos disfarces mais populares e
ajudou a somar os US$ 28 bi-
lhões que a Time Warner acumu-
lou em 2010.

“Vendemos mais de 100 mil
dessas máscaras por ano. É o
maior sucesso de vendas que já
tivemos”, disse Howard Beige, vi-
ce-presidente da Rubie’s Costu-

me, que produz a
máscara. “Costu-
mamos vender cer-
ca de 5 mil unidades
dos outros mode-
los.” A máscara do
V de Vingança, vendi-
da em média por US$
6, é fabricada no Méxi-
co ou na China.

Guy Fawkes não é muito
conhecido nos EUA. Mas, na Grã-
Bretanha é celebrado em 5 de no-
vembro, o Dia de Guy Fawkes,
com fogueira e fogos de artifício.

Apesar de a imagem de Guy
Fawkes que pertence à Time
Warner ter aparecido em 2006,
esta só ganhou vida própria
quando começou a circular no
4Chan uma animação do chama-
do Epic Fail Guy olhando dentro
de uma lata de lixo e reaparecen-
do com a máscara no rosto.

Em 2008, o Anonymous ado-
tou a imagem, de acordo com Ga-
briella Coleman, professora as-

sistente do depar-
tamento de mí-
dia, cultura e co-
municaçãoda Uni-

versidade de Nova
York. “Milhares de

membros do grupo
foram às ruas protes-

tar contra a Igreja da
Cientologia. O Anony-

mous sabia que precisa-
riam ocultar sua identidade e es-
colheram a máscara. As fotos e
os vídeos sobre o protesto conso-
lidaram o símbolo.” A Warner
Brothers não comenta a nova po-
pularidade da máscara. Alan
Moore, autor da graphic novel
na qual o filme se baseia, falou,
em 2008, à Entertainment
Weekly, sobre o orgulho do papel
da máscara nos protestos contra
a Igreja da Cientologia. “Aquilo
me agradou”, disse ele. “Me fez
sentir um leve e morno brilho
por dentro.” /TRADUÇÃO DE

AUGUSTO CALIL

CASCA GROSSA

““O anonimato é o equivalente
técnico à liberdade de expressão
na internet”
Karen Reilly , chefe de desenvolvimento do Tor

Para cidadãos,
anonimato é

um direito. Para
os governos, é

um crime

● Desenvolvido pela marinha dos EUA, o protocolo de navegação privada Tor é
abraçado por ativistas e criminosos e leva a discussão sobre anonimato ao ápice

Bulbo. O símbolo do Tor deriva do seu
nome militar, ‘the onion routing project’
(sistema de roteamento-cebola ou em
camadas). Quando virou ONG, o projeto
decidiu abandonar o batismo e assumiu
o nome Tor (que não é uma sigla)
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2011, Link, p. L2-L3.




