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Se cada vez mais a internet reforça seu 
status de "mundo paralelo", com regras, 
linguagem e caminhos próprios, pode-
se dizer que os grandes "guias" da via-
gem que ela propicia são os crawlers: 

motores de busca como Google, Yahoo e Bing. São 
eles que nos orientam rumo à informação. Mas, ao 
passo que dominam certos roteiros, estes "guias" 
também ignoram redondamente outros. Estas 
linhas fora da curva compõem a chamada deep web, 
uma camada invisível da rede que, aos poucos, sai 
do anonimato para as páginas da imprensa. 

Ao que tudo indica, é grande a quantidade de 
conteúdo não indexado pelos robôs de procura 
tradicionais. Fala-se até em 400 vezes mais conte-
údo que a web normal. Daí a metáfora de que a web 
visível não passa de uma ponta de um iceberg, 
mesmo que o dado seja contestável. "Como o 
acesso é dificultado, não dá para dizer se é muito 
mais ou não. Pode haver um pouco de mito nisso", 
afirma Luiz Cruz, engenheiro-chefe do InfoLab, o 
laboratório de testes de produtos da revista Info. 

Ainda assim, não é difícil imaginar que, a espe-
lho dos submundos reais, este terreno de anoni-
mato estimule algumas das piores condutas 
humanas. Para ficar em alguns exemplos, lá você 
pode encontrar desde fóruns de propagação de 
ódio racial e guias práticos para crimes dos mais 
variados (incluindo assaltos, sequestros e fraudes 
bancárias) até um mercado negro de assassinos de 
aluguel ou de drogas ilícitas, como acontece no 
site "Silk Road" - a "Rota da Seda". 

Pode encontrar ainda farto volume de porno-
grafia infantil ou informações sobre tráfico de 
órgãos e, provavelmente, o que mais você puder 
imaginar sobre as perversões da espécie. Tudo 
com auxílio de buscadores locais e enciclopé-
dias livres do tipo "Wiki". Não, não é difícil de 
chegar até estas páginas. Um leigo pode achá-
las em poucos minutos. No entanto, o cenário 
que parece grotesco — e em parte é - pode ser 
erroneamente condenado. 

"É errado dizer que a deep web é somente aqui-
lo que é ilegal. Por exemplo, um banco de dados 
de uma universidade, acessível só por quem 
entra no website via VPN [tipo de conexão que 
dá acesso a um conteúdo fechado], também é 
deep web", explica o advogado especialista em 
direito digital Renato Leite Monteiro. 

Em outras palavras, não se trata tanto do lado 
negro da internet, mas um espaço com ainda mais 
lacunas que a web visível, das quais afloram o 

lado obscuro das pessoas. "Tudo aquilo que por 
algum motivo está por trás de um mecanismo de 
autenticação para ser acessado, como um site em 
que você tem de digitar algumas letrinhas para ter 
acesso a um resultado, já faz parte da deep web", 
pondera Renato Souza, professor de matemática 
aplicada da Fundação Getúlio Vargas. 

PRIVACIDADE OU CERCEAMENTO? 
Mas de onde vem a dificuldade de rastrea-

mento na deep web, se uma característica base da 
internet é registrar e catalogar qualquer passo 
do usuário? A princípio, com a web profunda, 
não é diferente. Mas, na prática, é. "Nesse espa-
ço, as informações de origem da conexão tam-
bém são registradas, mas não são verdadeiras. 
Além disso, se a página estiver criptografada, 
então se descobre a origem da conexão, mas não 
o conteúdo", explica Monteiro. 

Um dos mais populares softwares de acesso à 
web profunda, o Tor, funciona basicamente 
como um navegador como o Internet Explorer 
ou o Google Chrome, com a diferença de despis-
tar a identidade do usuário utilizando computa-
dores de cerca de 3.200 voluntários em todo o 
mundo, que oferecem suas conexões para com-
por uma extensa rede que embaralha as infor-
mações, tornando quase impossível a identifica-
ção do usuário responsável por uma publicação. 

Em novembro do ano passado, William Weber 
foi preso na Áustria, acusado de distribuir conte-
údo pornográfico infantil. À polícia, o jovem de 
20 anos explicou que o conteúdo provavelmente 
chegou até seu computador por ele ser um dos 
voluntários do Tor. Ou seja: o computador de 
Weber foi o elo final da cadeia que o conteúdo 
percorreu, saltando de uma conexão voluntária 
para outra. "O Tor funciona como uma cebola, 
assim, cada camada seria um IP diferente. Para 
chegar ao responsável pelo conteúdo, você tem de 
fazer o caminho inverso de conexões, o que é 
mais trabalhoso", esclarece o advogado. 

Em 1996, quando o software foi criado pela 
Marinha dos Estados Unidos para proteger a 
comunicação entre integrantes do governo, a 
discussão sobre a privacidade do cidadão 
comum (onde está, o que faz, que informação 
consome) ainda era vista como um "discurso da 
paranoia" - algo como o cenário do best-seller 
"1984", de George Orwell. 

"Nós não temos acesso às informações sobre 
nossos usuários, logo não podemos ser suborna-A ut
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dos ou ameaçados pela polícia para entregar essas 
informações. Mas, caso alguém use o software 
para postar informações pessoais num site públi-
co, aí não podemos fazer nada a respeito", diz 
Karen Reill, diretora de desenvolvimento do Tor, 
em entrevista por e-mail à IMPRENSA. 

Ao mesmo tempo que o problema de rastrea-
mento de criminosos na deep web desafia autori-
dades e especialistas, para muitos deles, os 
excessos encontrados têm sido usados como 
bandeira para o cerceamento da rede. "A difusão 
exagerada sobre a existência desses conteúdos 
faz parte de uma estratégia para fazer intrusões 
contra a liberdade e privacidade do cidadão. É 
preciso pensar que a internet permitiu, por 
exemplo, que as redes de difusão de conteúdo de 
pornografia infantil fossem desmanchadas", 
argumenta o sociólogo Sérgio Amadeu. 

Monteiro aponta preocupação similar. "A solu-
ção de maneira alguma é acabar com o sistema. É 
como culpar a arma de fogo por um homicídio." 
Por causa da rede colaborativa de servidores 
como o Tor, achar criminosos nesse ambiente 
significa contar com o apoio de acordos e órgãos 
internacionais, como a Interpol, o que torna ainda 
mais complexo e desgastante o caminho judicial. 
"O problema é cada vez menos local. Precisamos 
de um fórum internacional para discutir isso com 
mais afinco", diz a advogada Fernanda Pascale. 

Para Monteiro, a saída é encontrar outras vias. 
"Por exemplo, se há fornecimento de droga, a 
droga vai ter de chegar por algum lugar, como o 
correio. Então, vamos atrás do correio, que não 
vai ter um sistema como o Tor." 

TESOURO ESCONDIDO 
o ocultamento da rede também tem seu lado 

positivo. O mais óbvio é o acesso a conteúdos 
valiosos, nem sempre disponibilizados aberta-
mente na rede normal. Cruz, da INFO, utiliza a 
deep web, principalmente em sua caça habitual por 
artigos acadêmicos, postados por pesquisadores. 
"Em geral, artigos científicos não são indexados na 
rede, muitas bibliotecas exigem login e senha. São 
informações muito mais qualificadas do que qual-
quer site ou blog da internet normal", destaca. 

Em suma, dependendo do ponto de vista, deep 
web pode ser sinônimo de fomento ao crime ou 
defesa da liberdade de expressão e privacidade. 
Durante as revoluções da Primavera Árabe, por 
exemplo, ativistas e jornalistas usavam o Tor para 
fugirem do controle de regimes autoritários. 

Em países como o Irã, China, Coreia do Norte 
— todos com algum grau de cerceamento da 
imprensa —, é comum não só o uso do Tor, 
como de técnicas de ocultamento, como a crip-
tografia. "É uma forma de cifrar uma mensagem 
para que só uma pessoa autorizada possa ler". 
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"É importante notar que o Harvester não opera 
como um mecanismo de busca: é um mecanismo 
de colheita de dados", explica Corey Hermanson, 
investigador da BrightPlanet. 

"A BrightPlanet tem uma lista de 100 plata-
formas, que 'colhem' conteúdo a cada quatro 
horas. Assim, o serviço copia uma versão de 
cada página encontrada. A cada quatro horas, 
coletamos conteúdo de 10 mil páginas. Em uma 
semana, o processo de colheita terá guardado 42 
mil páginas", diz Hermanson. 

Muito do conteúdo que está na deep web não só 
não é ilegal, como também não é restrito — é ape-
nas mais difícil de encontrar. Uma pesquisa feita 
em 2000 pela própria BrightPlanet afirma que 
cerca de 95% do que existe lá são páginas públicas. 
Muitas bibliotecas e empresas guardam seus ban-
cos de dados sem proteção: a única diferença é que 
não podem ser encontrados pelo Google — e isso 
pode ser o suficiente para empresas lucrarem com 
assinaturas de acesso pelo simples fato de não 
serem encontrados pelos sites de busca. 

Enfim, se as profundezas da web trazem desa-
fios importantes, também trazem oportunida-
des. Mais uma vez, quem vai decidir o fim da 
história é seu criador — e que não se responsa-
bilize a máquina. "Se a tecnologia muda, não 
adianta criminalizar o avanço, mas repensar 
novos modelos", sinaliza Amadeu. D 

explica Cruz. Há ainda grande variedade de 
proxies [como o Tor, espécies de pontes entre 
conexões], que são bastante acessíveis e difi-
cultam o rastreamento. 

Segundo Gilberto Scofield, que foi correspon-
dente de O Globo na China, é normal o uso de 
proxies para visitar sites proibidos no país. 
Assim, a ferramenta acaba simulando um acesso 
de outro país, pegando carona em uma camada 
da "cebola": a conexão de um voluntário. "Assim, 
tínhamos acessos a sites como os da Falun Gong, 
pela libertação do Tibet, além de outros sobre 
certas religiões", esclarece. 

A deep web também já é parte de um novo 
mercado em crescimento nos EUA. Efeitos da 
era da informação. Uma dessas empresas que já 
está faturando com isso é a BrightPlanet, que 
passou a operar em 2000 para colher dados para 
o departamento de defesa do governo america-
no. Desde 2011, expandiu seus negócios para o 
setor privado, conquistando clientes poderosos, 
como veículos de comunicação, indústrias far-
macêuticas e gigantes do varejo. 

A empresa oferece serviços para quem quer 
pesquisar na deep web, mas não tem tempo ou 
não sabe como fazer isso. Por meio de um meca-
nismo registrado como "Deep Web Harvester", 
a BrightPlanet extrai cada palavra de interesse 
do cliente todas as vezes que acessa uma página. A ut
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 288, p. 64-67, abr. 2013.




