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Resumo em Português 
 

 

Este trabalho tem com objetivo tentar explorar uma fração do “submundo” da 

internet a Dark Web, através de uma observação participativa no fórum 

conversacional Vortex, descrever ações dos agentes que compõe da comunidade 

virtual e levantar questões acerca das atividades realizadas em um ambiente 

anônimo em comparação a Web convencional. Com experiências vividas no fórum 

aliando a uma analise distanciada aproximando-se da metodologia de Geertz e 

utilizando como base Castells para caracterizar e problematizar as singularidades de 

um território inexplorado. A ideologia contraditória a prática em um ambiente que 

nasceu com a proposta de liberdade, da livre comunicação, oscila entre as nuances 

obscuras a interessantes ações incomuns, que provavelmente sem a estrutura 

singular da Dark Web, lidariam com constantes intervenções sociais e jurídicas. A 

relação dos administradores e moderadores com os participantes do fórum e os 

conteúdos publicados foi à fonte principal para a fundamentação do presente estudo 

que se propõe a elucidar algumas formas de relação na Dark Web, iniciando o 

caminho através do fórum Vortex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Abstract 
 

 

This work has the objective to try to exploit a fraction of the "underworld" of the 

Internet the Dark Web, through a participatory observation in conversational forum 

Vortex, describe actions of agents that make up the virtual community and raise 

questions about the activities carried out in an anonymous environment compared to 

conventional Web. With experiences in combining a forum distanced analysis 

approaching the Geertz methodology and using as Castells basis to characterize and 

discuss the singularities of unchartered territory. Ideology contradictory practice in an 

environment that was born with the purpose of freedom, free communication, ranges 

from the obscure nuances to interesting unusual actions, which probably without the 

unique structure of the Dark Web, would deal with constant social and legal 

interventions. The relationship of administrators and moderators to the forum 

participants and published content was the main source for the basis of this study 

aims to elucidate some forms of relationship in the Dark Web, starting the way 

through the Vortex forum. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A Dark web é apenas uma estrutura física, um conjunto de redes que 

conectam computadores em um servidor oculto, que por determinadas 

características proporcionam o anonimato aos usuários. Deep Web e Dark Web 

possuem diferenças significativas, a primeira é um conjunto de páginas a margem 

da World Wide Web ou Web (a internet comum, utilizada mundialmente) a dark web 

é um conjunto de redes separados da web, protegida por criptografia. Há uma parte 

dos usuários que faz uso da mesma como meio para atitudes desviantes, mas não 

necessariamente é a única vertente que compõe esse ciberespaço anônimo 

(BERGMAN, 2001).  

As diversas redes não indexadas (Onion, Freenet, Hiperborya, etc.) possuem 

conteúdo muito variado e restrito, pois o acesso a essas redes demandam um 

conhecimento e domínio prévio em internet e redes. Variando de conteúdos de 

cunho subversivo (terror psicológico, violência, tráfico de diversos tipos, etc.) até 

compartilhamento de conteúdo bibliográfico, enigmas, chats e e-mails anônimos.  

A rede usada como objeto de estudo será a “Onion”, talvez seja a rede com o 

maior número de usuários e conteúdo na dark web e a que tem acesso mais 

facilitado das que observei. Por preferências pessoais e legais decidi direcionar a 

pesquisa ao estudo de um fórum conversacional brasileiro chamado “Exilio”, a maior 

comunidade virtual brasileira encontrada na Onion, com finalidade de tentar 

conhecer e levantar questionamentos em torno de um ambiente tão pouco 

explorado. Durante o processo de pesquisa, entretanto, o fórum conversacional foi 

removido, em seu lugar continuei o estudo no “Vortex”, indicação dos próprios 

administradores do Exilio. Entre ambos não há muita diferença, o que facilitou a 

mudança para o novo objeto de estudo. 

A amplitude de possibilidades de uso que a dark web possui, gera uma 

infinidade de conteúdos e ideias em que talvez somente nessas condições de 

anonimato viessem à tona, oferecem um campo de estudo vasto e pouco explorado 

sobre um ambiente de interação humana sem precedentes. Baseado nessa 

premissa o presente estudo tem por objetivo conhecer as características e 

particularidades da dark web através de uma observação participativa em um fórum 

conversacional. Este estudo justifica-se pela ausência de pesquisas sobre a 
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temática em questão e pelas características singulares deste ambiente que tem 

implicações sociais relevantes. 

Este trabalho trata-se de um estudo de caso, com observação participativa 

com influências nas obras de Geertz, mas com algumas limitações geradas pelo 

território de estudo, onde a interação foi o mínimo possível, por razões de precaução 

e certa dificuldade para conseguir contato mais próximo com algum participante, 

eventualmente as discussões são indiretas uma vez que é interesse de todos 

permanecerem anônimos. Identifiquei-me como pesquisador e tive autorização de 

um dos administradores para prosseguir com o estudo, tudo que é postado no fórum 

passa por um filtro de autorização dos moderadores e administradores e torna-se de 

acesso público, totalmente visível para membros sendo a fonte principal de 

informações para o estudo. 

Este é um assunto muito especifico e complexo, onde há muitos pré-conceitos 

e mitos acerca da dark web, primeiramente procurei esclarecer alguns pontos que 

julgo serem necessários para entender o tema da pesquisa e como o desenvolvi. 

Noções básicas de internet, fórum e deep web são essenciais e foram apresentadas 

logo após a introdução, deixando os resultados da pesquisa numa posição posterior, 

pois sem essa leitura prévia, dificilmente seria entendido tópicos importantes da 

pesquisa. 
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2. Noções Básicas de Internet 

 

A criação de redes é milenar na história da humanidade (CASTELLS,2001, 

pág.7), sendo um conjunto de nós interligados, criando uma ferramenta muito útil em 

suas origens para angariar recursos alimentícios. Ao longo da história, redes se 

prestaram ao domínio social, em sociedades verticais e com sólidas hierarquias de 

comando. Contudo, a flexibilidade e adaptabilidade da rede agregadas as novas 

tecnologias de comunicação fornecem as condições necessárias para a natureza 

revolucionaria da internet.  

Em 1969, entra em operação a ARPAnet (Advanced Research Projects 

Agency Network), uma estrutura que ligava os computadores, enviando mensagens 

particionadas em “pacotes”, entre a Universidade da Califórnia ao centro de 

tecnologia de Stanford (MONTEIRO,2001, pág. 28.), com fins militares e como forma 

de armazenar de maneira segura informações sigilosas do governo. Nos anos 80 

surgiu uma tecnologia que até hoje é utilizada, TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol), que possibilitou a expansão da ARPAnet a nível nacional 

e até internacional, que na década de 90, transformou-se na NFSnet (National 

Science Foundation’s Network ), conectando centros de pesquisa e universidades 

em todo mundo (MONTEIRO, 2001, pág. 28), sendo o ponto de partida para a 

internet como conhecemos hoje. 

 

                             
 Fig. 01 – Cobertura inicial da ARPAnet. Fonte: SRI Internacional 
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A internet nasceu em um contexto de Guerra Fria, para atender a interesses 

militares. Após a distensão em 1989 das relações entre EUA e URSS, três 

processos foram fundamentais para a consolidação e popularização da internet. 

No final do século XX, três processos independentes se uniram, 
inaugurando uma nova estrutura social predominantemente baseada em 
redes: as exigências da economia por flexibilidade administrativa e por 
globalização do capital, da produção e do comércio; as demandas da 
sociedade, em que os valores da liberdade individual e da comunicação 
aberta tornaram-se supremos; e os avanços extraordinários na computação 
e nas telecomunicações possibilitados pela revolução microeletrônica. Sob 
essas condições, a Internet, uma tecnologia obscura sem muita aplicação 
além de mundos isolados dos cientistas computacionais, dos hackers e das 
comunidades contraculturais, tornou-se a alavanca na transição para uma 
nova forma de sociedade – a sociedade de rede –, e com ela para uma 
nova da economia. (CASTELLS, 2001, pág. 8) 

 

 Para a massificação da Internet outro passo necessitava ser dado, é 

importante definir a diferença entre a estrutura física denominada Internet e a World 

Wide Web ou WWW (WEB); o cientista inglês Tim Berners-Lee no inicio da década 

de 90, radicado nos laboratórios do CERN (Conselho Europeu para Pesquisa 

Nuclear), localizado na Suíça, desenvolveu uma cara nova para a Internet. O 

compartilhamento de dados realizados de forma textual, com uma interface 

despreocupada com a estética e sim com a eficiência ao qual se propunha 

(MONTEIRO, 2001, págs. 29 e 30), Tim criou o HTML (HyperText Markup 

Language), que permitia o compartilhamento não somente de textos, mas também 

imagem e som, de forma não-linear, podendo conter vínculos (links) indexados a 

outros documentos, recurso esse que implementados aos Browsers (navegadores) 

desenvolvidos para os primeiros computadores pessoais pela mundialmente 

conhecidas Apple, Microsoft e IBM, atingiram de forma relevante o grande público. A 

Web agora tinha uma aparência mais amistosa e uma potencial capacidade de 

variação e mudanças, o que contribuiu para expansão mundial civil dessa 

tecnologia, tendo em 1995 ano de sua estreia no mercado, cerca de 16 milhões de 

usuários, atingindo em 2001 cerca de 400 milhões (CASTELLS, 2001, pág.8). 

Atualmente, com a popularização das redes sociais como o Facebook e dos 

smartphones, que agregaram mobilidade ao acesso a internet podendo ser realizado 

em qualquer lugar e não mais em uma estação física local, a surface1 hoje tem um 

volume gigante de acesso e utilização. Dados de um relatório anual feito pela 

empresa Facebook que possui uma inciativa chamada “internet.org” que tem o 

                                                             
1 Surface – Outra nomenclatura criada por Bergman (2001) para referir-se a web. 
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objetivo levar a internet a todas as pessoas do mundo, no ano de 2015 mostram 

que, no ano de 2015 havia 3,2 bilhões de pessoas com acesso a rede ao redor do 

mundo. Comparado com o ano anterior 2014, houve um aumento de 10% no 

número de conectados que eram de 2,9 bilhões. Contudo, levando em consideração 

a população total mundial no ano da pesquisa, significa dizer que apenas 43% da 

população tem acesso a internet. O Brasil ocupa apenas o 78° lugar no ranking de 

países com acessibilidade digital, somente 58% da população tem acesso constante 

à internet, apesar de ter tido um aumento de 10% para o ano anterior, ainda está 

distante da média de outros países, como EUA, que oferece acesso a 90% da 

população e ainda sim ocupa o 18° lugar.  

Outra informação importante é que na realidade não é por falta de estrutura 

que as pessoas não estão conectadas, e sim pelas condições financeiras de poder 

arcar com planos ou de adquirir aparelhos e computadores para se conectarem. Boa 

parte do território nacional tem cobertura para acesso remoto de celulares a internet 

(2G, 3G e 4G), por isso o ponto chave da questão em si não é o alcance físico do 

sinal ou das estruturas de rede e sim do alcance financeiro, em país 

economicamente desigual tem seu reflexo na acessibilidade digital, fato proposto e 

esclarecido pelo estudo realizado pelo Facebook. 

 

A disponibilidade da rede não é um problema tão grande assim: as 
redes 2G estão disponíveis para 96% da população mundial, enquanto o 3G 
está disponível em 78% do mundo. Ainda assim, 1,6 bilhão de pessoas não 
têm nenhuma cobertura de banda larga (3G ou 4G) devido a fatores 
econômicos, operacionais e políticos. (State of Conectivity 2015 – A report 
on Global Internet Acess). 2 

                                                             
2 Disponível em < https://fbnewsroomus.files.wordpress.com/2016/02/state-of-connectivity-2015-2016-02-21-
final.pdf> 
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Fig. 02 – Ilustração dos resultados da pesquisa. Fonte: Internet.org3. 

 

 Questões de ordem social e política que implicam na acessibilidade, 

atualmente ganharam espaço e têm sido discutidas tanto na esfera politica quanto 

acadêmica, no trabalho “Internet no Brasil: o acesso a todos é possível?” Afonso 

(2000) levanta questões sobre os projetos do governo para avanço da tecnologia da 

informação e discute as possibilidades e impactos na vida dos brasileiros. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Disponível em: <https://tecnoblog.net/192063/internet-brasil-mundo-facebook/> 
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3. Compreendendo fóruns conversacionais 
 

 

Fóruns conversacionais são amplamente difundidos e conhecidos mundialmente 

na internet, têm como base criar um espaço de debate onde seus participantes não 

precisam estar presentes fisicamente tornando a discussão de assuntos mais 

democrática. Empresas, comércios, grupos de jogos online, etc.; utilizam esse 

espaço para tirar dúvidas de consumidores, sobre produtos, responder perguntas 

frequentes ou apenas interagir e trocar opiniões. 

 A definição mais propagada é de que seja um conjunto de páginas da internet, 

destinada a promover debates, por meio de mensagens publicadas abordando uma 

mesma questão ou tópicos que envolvam uma questão maior. É importante ressaltar 

que a internet é um meio, uma ferramenta, e não é ela em si mesmo que promove 

uma “revitalização da democracia”, pois essa sendo desassociada da prática 

politica, em nada altera a vida pública (MAIA, 2001,pág 2), além de contar com a 

premissa que para participar de um fórum na internet é necessário ter acesso a 

mesma, sendo exclusiva a um grupo de pessoas.  

Contam comumente com “Moderadores”, pessoas designadas a manter uma 

“ordem” nos debates, para que ofensas e a propagação de conteúdo impróprio, não 

sejam disseminadas entre os participantes. Um dos fóruns mais populares no Brasil 

é o Clube do Hardware, voltado a oferecer dicas e discussões sobre computadores. 

O clube possui um grande acervo de publicações, comentários e acessos.  

Algumas características dos fóruns são importantes para o entendimento do 

funcionamento. 

 

 
Fig. 03 – Clube do Hardware4. Fonte: Clube do Hardware5 

 

 Tópicos – São portfólios criados pelo dono da página ou moderador para 

discussão de um tema específico. 

                                                             
4 Hardware - No âmbito eletrônico, o termo "hardware" é bastante utilizado, principalmente na área de 
computação, e se aplica à unidade central de processamento, à memória e aos dispositivos de entrada e saída.  
5 Disponível em:< http://forum.clubedohardware.com.br/ > 

http://forum.clubedohardware.com.br/
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Fig. 04 – Tópicos em fóruns. Fonte: Clube do Hardware 

  

 Cadastro – Para ter acesso ao fórum é necessário se registrar e criar um 

usuário próprio para uso. 

 
Fig. 05 – página de registros. Fonte: Clube do Hardware 

 

 Post – São os comentários feitos pelos usuários nos tópicos criados. 

Normalmente utilizados para tirar dúvidas sobre o tema.  Interessante ressaltar 

que as dúvidas são tiradas normalmente pelos próprios usuários e não pelos 

donos do fórum ou moderadores. 
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Fig. 06 – Exemplo de postagens. Fonte: Clube do Hardware 

 

 Regras – Uma tendência muito comum é encontrar um conjunto de regras de 

comportamento, normalmente quando algum usuário fere as normas, um 

moderador pode adverti-lo e em alguns casos até banir a conta do ofensor. 

 

 
        Fig. 07 – Regras do CH. Fonte: Clube do Hardware 
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 Controle de acesso – Os números referentes à movimentação quase sempre 

são encontrados na parte inferior da página principal, contém a quantidade 

total de tópicos, de posts, de membros e o recorde do maior número de 

participantes online simultaneamente. 

 
Fig. 08 – Controle de acesso CH. Fonte Clube do Hardware  

 

 Moderadores – Normalmente é estabelecido um conjunto de pré-requisitos 

para se tornar um moderador, atrelado a participação e tempo no fórum. O 

exercício da função é voluntário, não é remunerado, pelo menos não no fórum 

em questão. 

 

 

 
Fig.09 – Premissas para ser moderador. Fonte: Clube do Hardware 
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Essa é a estrutura básica de um fórum conversacional na surface, nada muito 

complexo, para participar basta cadastrar-se e participar dos temas e discussão que 

lhe convir, contudo, existe uma ética de comportamento e regras a serem seguidas, 

o Clube do Hardware já é um grande fórum estabelecido a um bom tempo, é 

possível ter essa noção pelo imenso número de membros e tópicos criados, onde ao 

longo do tempo em que tenho acompanhado, usuários com conduta subversiva às 

regras têm sua conta banida permanentemente da página. E isso de certa forma já 

foi assimilado pelos participantes e situações como estas são cada dia menos 

frequentes até pelo caráter técnico deste site especifico (Hardware), voltado para 

discussões sobre computadores. Nele, em geral, não são as muitas polemicas e 

tensões, lados e ideais contraditórios dos participantes. Mais discussões sobre 

fórum serão retomadas na comparação com o fórum da Dark Web, nesse caso foi 

feito como fator norteador para ter base para discussão. 
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4. Diferenciando a Deep Web da Dark Web 

 

Como o foco do estudo está voltado para a Deep Web e, atualmente existe 

uma quantidade robusta de estudos, sobre a surface, irei me ater mais a esclarecer 

o que é a Deep Web, utilizarei como base Bergman (2001) e Castells (2001), pois 

acredito que para o presente estudo caracterizar a Deep Web e salientar as 

diferenças sejam essenciais para o entendimento do que é e de que forma é 

utilizada. Uma segunda consideração para utilizar esses autores é que eles são 

referências no assunto em pauta, contudo, suas produções datam do inicio dos anos 

2000, desse período aos dias atuais, houve mudanças significativas na massificação 

do acesso e concomitantemente o fluxo de dados, nesse caso recomendo a 

pesquisa feita pelo Facebook, citado anteriormente. 

No ano de 2001, Bergman publicou o que viria ser o artigo referência, o mais 

citado em estudos sobre a deep web, “White Paper: The Deep Web: Surfacing 

Hidden Value”, em sua pesquisa pioneira, desenvolveu um sistema chamado “Bright 

Planet”, que tinha como função realizar a localização e catalogar dados encontrados 

na Deep Web. Diferente da World Wide Web, a popular internet ao qual utilizamos, 

também conhecida como Surface ou Clearnet, nomeações dadas pelo autor, em 

comparação com a Deep Web em 2001, o volume de dados trafegados e 

armazenados era consideravelmente superior ao da surface, pois essa camada 

profunda, tinha como usuários governos e órgãos governamentais. Como visto no 

capitulo anterior, na World Wide Web ou Web, o acesso se dá através de um 

navegador, que através de provedores de busca fornecidos pelos servidores, 

direcionam o usuário a determinadas pastas de acordo com os dados inseridos pelo 

mesmo (POMPÉU; SEEFELDT, pág. 439). 

É à maneira de indexação das páginas em mecanismos de buscas 
que define se a mesma será ou não encontrada por esses serviços. Noutras 
palavras, cada página da rede possui padrões que a registram em 
servidores como “Google” e “Yahoo!”. Caso não sigam os padrões 
definidos, as mesmas ficam à margem da listagem de seus resultados de 
pesquisa, mesmo que tenham o conteúdo que é pesquisado pelo usuário. 
(POMPÉU; SEEFELDT, 2013pág 439). 
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Fig. 10 – Ilustração de Deep web de Bergman. Fonte: (BERGMAN,2001) 

 

Apesar de ainda hoje, suscitarem diversas questões sobre a nomenclatura da 

Deep Web (rede profunda), constantemente utilizam-se termos como invisível, 

oculto, escuro; Bergman propôs que a nomeação mais coerente seria mesmo a de 

Deep Web, pois o conteúdo que não era encontrado lá tinha como causa a limitação 

tecnológica dos buscadores e por deliberadas definições de indexação 

(endereçamento) das páginas. Esses conteúdos, estavam à margem, imersos na 

rede, mas não necessariamente eram invisíveis (MONTEIRO; FIDENCIO, 2013, pág. 

37), não que não tivesses acesso a elas, apenas não detinham os meios para 

acessar. Por exemplo, ao pesquisar uma palavra chave, no Google, a pesquisa trás 

uma lista de diversas páginas que possuem aquela escrita e a margem dessa 

pesquisa, por mais que tenham nelas o mesmo vocábulo, ficam as paginas com 

diferentes métodos de indexação, estão classificadas como Deep Web (POMPÉU; 

SEEFELDT, pág. 440). 

 Se a questão fosse somente essa, de 2001 pra cá, mecanismos foram 

aprimorados para fazerem essas buscas com maior eficiência, mas ainda sim 

esbarraram nas limitações tecnológicas, pois além de terem que encontrar a página, 

reindexar seu conteúdo era uma tarefa muito complicada, pela variabilidade dos 

arquivos encontrados, que não eram somente de texto e converter imagens, vídeos 

e sons eram e ainda é muito complicado. Nesses parâmetros podemos considerar 
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que esse tipo de rede não é inacessível, e tão pouco está oculta, está a margem da 

web. 

Contudo, no ano de 2000 o estudante Ian Clarke da Eddinburg University, 

pensou em uma tese de uma rede livre de restrições para seus usuários, partindo da 

premissa da informação livre, sem represarias a manifestação das iniciativas dos 

participantes. Surge então em 2009 a Freenet (MONTEIRO; FIDENCIO, 2013, pág. 

43.) 

Um usuário do FreeNet compartilha, ao participar da rede, uma parcela do 
seu disco rígido para armazenar informações criptografadas que ele mesmo 
jamais saberá do que se trata. Basicamente, o FreeNet é uma Internet 
paralela dentro da própria Internet para usuários que querem privacidade 
sem rastreabilidade. Também chamada Dark Net, Web Invisível e espaço 
de endereço escuro (embora não sejam exatamente sinônimos), essas 
metáforas servem para ilustrar e reforçar o caráter realmente invisível dessa 
modalidade da Web e significam, de certo modo, “[...] para além dos limites 
da vida da maioria das pessoas online [...] ignorada pela mídia e bem 
compreendida por apenas alguns cientistas da computação” (Beckett, 2009, 
p.3). 

 

A Freenet ou Dark Web possui uma estrutura diferente da Deep Web antes 

retratada, nesse caso, realmente pode ser considerada uma rede “escura”, pois os 

dados das páginas estão armazenados em um servidor, o endereço TCP/IP e a 

indexação são dinâmicas, constantemente alteradas e as informações são 

protegidas por criptografia, onde nem mesmo o servidor que aloca as páginas é 

capaz de rastrear o conteúdo ou a origem do usuário (MONTEIRO; FIDENCIO, 

2013, pág. 43). Não é difícil em uma pesquisa rápida pela internet, encontrar 

associada à Dark Web a palavra Anonimato, nessas circunstancias estruturais, esse 

“espaço virtual” ou “ciberespaço” 6 diferente da surface, onde cada “bit”7 de 

informação é monitorado ou facilmente rastreado, atualmente com que se dispõe de 

tecnologia é extremamente improvável que as ações cometidas e compartilhadas na 

Dark Web tenham sua autoria descoberta, tal circunstancia pode ser o vetor para 

usuários desviantes encontrarem um meio seguro para se organizar e interagir sem 

consequências jurídicas.  

Castells (2001) considera que a internet possui uma estrutura cultural que a 

constitui, foi iniciada pelos seus criadores e é constantemente modificada por 

produtores e usuários que assimilam um conjunto de valores e costumes estipulados 

                                                             
6 Ciberespaço – Espaço virtual, nomenclatura utilizada para definir um determinado local na web (MONTEIRO; 
FIDENCIO apud BERGMAN, 2013). 
7 Bit - (simplificação para dígito binário,  " Binary digit " em inglês) é a menor unidade de informação que pode ser 
armazenada ou transmitida, usada na Computação e na Teoria da Informação.    



15 

pelos criadores do meio que se inserem. Esse conjunto de indivíduos que se 

reconhecem em um grupo cultural e compartilham dessas estruturas, Castells os 

classifica como Comunidade Virtual, esse conceito é fundamental para entender a 

dinâmica dos fóruns, que apesar de pertencerem a uma rede da dark web, possui 

uma cultura própria e bem definida. 

 A cultura da Internet é a cultura dos criadores da Internet. Por cultura 
entendo um conjunto de valores e crenças que formam o comportamento; 
padrões repetitivos de comportamento que geram costumes que são 
repetidos por instituições, bem como por instituições sociais informais. 
Cultura é diferente de ideologia, psicologia ou representações individuais. 
Embora explícita, a cultura é um construção coletiva que transcende 
preferencias individuais, ao mesmo tempo que influencia as práticas das 
pessoas no seu âmbito, neste caso os  produtores/usuários da Internet. 
(CASTELLS, 2001, pág.34). 

   
O autor considera que a estrutura social da Internet é caracterizada por quatro 

camadas, a Tecnomeritocracia, a Cultura Hacker, a Cultura Comunitária Virtual e a 

cultura empresarial, são definições com um grande arcabouço teórico, mas para 

esse estudo a Cultura Comunitária Virtual é o mais relevante. Castells (2001, pág. 

46) afirma que os primeiros usuários de redes de computadores, os pioneiros da 

ARPAnet, criaram comunidades virtuais e foram fontes de valores que moldaram 

comportamento e organização social virtual, difundiram novas formas de uso da 

rede, como envio de mensagens, lista de correspondências, salas de chat, jogos 

para múltiplos usuários e sistemas de conferência.  

Nesse momento o uso era exclusivo da comunidade hacker, que estabeleceram 

os alicerces para o estabelecimento da construção de relacionamentos sociais não 

profissionais através da internet e um dos primeiros valores compartilhados, era o da 

comunicação livre e horizontal; em um momento dominado por conglomerados de 

mídias e burocracias governamentais censoras, a comunicação on-line teve seus 

primeiros estágios de ideais libertários germinando, que futuramente com a 

gigantesca massificação da internet, fomentado fortemente por um viés comercial 

empresarial, salientado pelo autor viria a se consolidar (CASTELLS, 2001, pág. 48). 

A estrutura meritocratica de status, a cultura libertaria comunicacional dos 

hackers, o estabelecimento de relações e comunidades virtuais e a forte expansão 

comercial/empresarial que tornou a internet um construto global social gigantesco 

com certeza traria impactos no modo da vida social cotidiana, para o autor esse 

potencial de interconexão social proporcionado pela internet, que criou novas formas 

de se relacionar reinventou a sociedade durante esse processo.  
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É importante fazer uma ressalva, que na época de produção da obra de Castells 

publicado em 2001, a tecnologia de acesso à internet móvel ainda era embrionária, o 

número de dispositivos móveis hoje de telefonia que possuem tecnologia e ponta, 

conhecidos como “Smartphones” é praticamente incalculável, a cada dia que passa 

novos modelos com tecnologias aprimoradas são lançados e o mercado consumidor 

sempre em expansão.  

Associadas a grande popularidade das redes sociais e aplicativos de 

comunicação online (Facebook, Twitter, Whatsapp, entre outros), as comunidades 

virtuais e interconexão atingiram um patamar ainda mais elevado do que Castells 

poderia imaginar.  

Por fim, os empresários da Internet descobriram um novo planeta, 
povoado por inovações tecnológicas extraordinárias, novas formas de vida 
social e indivíduos autônomos, cuja capacidade tecnológica lhes dava 
substancial poder de barganha vis-à-vis regras e instituições sociais 
dominantes. Deram um passo adiante. Em vez de entrincheirar nas 
comunidades formadas em torno da tecnologia da Internet, iriam assumir o 
controle do mundo, isso significa, essencialmente, ter dinheiro, mais 
dinheiro do que todos os outros. Assim, a cultura empresarial orientada para 
o dinheiro partiu para a conquista do mundo e, nesse processo, fez da 

internet a espinha dorsal de nossas vidas (CASTELLS, 2001, pág. 48). 
 

Comércio de drogas ilícitas, violência, terror psicológico, tráfico de armas, 

dentre outros subterfúgios que levariam a graves sanções penais; há também 

usuários que utilizam de forma mais branda, compartilhando informações, enigmas, 

experiências; o horizonte a ser descoberto é muito amplo e imprevisível, tornando as 

variáveis de possibilidades de uso incalculáveis. O recorte que feito para esse 

estudo foi uma das redes da Dark Web conhecida como “Onion”, onde o acesso é 

realizado através de um navegador especifico conhecido com “Tor Projetc”8, 

facilmente encontrado na surface. 

 

                                                             
8 Tor Project – Navegador especifico para acesso na rede Onion disponível em <https://www.torproject.org/> 
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Fig. 11: Navegador Tor Fonte: Tor Project 

 

Através do canal do Youtube “Fábrica de Noobs”, criado por Natanael 

Antoniolli, pode se encontrar tutoriais para navegar na Onion e links úteis, no qual 

encontrei o objeto de pesquisa, os Fóruns brasileiros na Onion. Sem auxilio externo 

e um conhecimento prévio de informática acessar a essas redes é complicado e 

perigoso, pois o usuário pode comprometer a segurança de seus dados, expondo 

seu computador a vírus e programas maliciosos (spams) que podem roubar e até 

danificar arquivos, gerando uma série de problemas. Para não correr riscos, utilizei 

um programa chamado Oracle VM Virtualbox9, que tem a função de criar uma 

“máquina virtual”, simula um ambiente controlado, onde o usuário aloca um espaço 

de memória do seu HD10 (HardDisk) e instala um sistema operacional (Ubuntu - 

Linux), nesse caso, para que o sistema não seja comprometido e os meus dados 

ficarem em segurança em uma possível tentativa de invasão. 

                                                             
9 Oracle virtualbox machine – software que simula um computador virtual disponível em 
<https://www.virtualbox.org/> 
10 Hard Disk ou Disco Rígido (HD) - Disco rígido ou disco duro, popularmente chamado também de HD 
(derivação de HDD do inglês hard disk drive) ou winchester (termo em desuso), "memória de massa" ou ainda de 
"memória secundária" é a parte do computador onde são armazenados os dados. O disco rígido é uma memória 
não-volátil, ou seja, as informações não são perdidas quando o computador é desligado, sendo considerado o 
principal meio de armazenamento de dados em massa. 



18 

 

 
Fig. 12: Sistema Virtualbox Fonte: Oracle VM11 

 

 Como dito anteriormente, encontrar páginas na Dark Web não é tão simples 

como na surface, existem algumas paginas destinadas a compartilhar os links que 

vão sendo encontrados em pesquisas realizadas pelos administradores do site na 

Onion ou recebidos por contatos, porque para acessar uma nova página criada só é 

possível quando o criador compartilha a chave de acesso, o endereço da página, 

alguns sites possuem uma descrição prévia orientando ao usuário o que ele irá 

encontrará naquela página, outros somente o link e para saber o conteúdo só 

acessando. Por tal motivo decidi seguir a lista de links disponibilizada pelo canal 

Fabrica de Noobs, onde o dono do canal grava vídeos navegando por sites filtrados 

por ele com conteúdos que não acarretam em consequência judiciais pesadas e por 

questões de ética e moral pessoal. 

Em um ciberespaço sem vigilância não é incomum encontrar conteúdo ilegal 

e ilícito, venda de drogas, armas e documentos falsos pelas descrições são os mais 

comuns, para que as movimentações financeiras não sejam rastreadas, a forma de 

pagamento mais utilizada é a “Bitcoin”, é um sistema de pagamento criptografado, 

desassociado das instituições financeiras, uma moeda virtual com valor tabelado 

constantemente alterado, onde o usuário cria uma carteira online (wallet) e de 

                                                             
11 Disponível em: <https://www.virtualbox.org/>  
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acordo com o valor vigente, compra uma determinada quantia de Bitcoin. Proposta 

em 2008 em um artigo (NAKAMOTO, 2008). A ideia inicial era criar uma forma 

menos burocrática e prática para a utilização na Web, não foi pensada para a 

utilização especifica na Dark Web, mas foi apropriada pelos usuários por suas 

características “discretas”, pois o cadastro pode ser efetuado sem utilização de 

dados reais e são protegidos por um sistema complexo de criptografia e pares de 

chaves, atualmente segundo o site Coinmill12 1 Bitcoin vale o equivalente a 

R$2183,23, tornando totalmente anônima as transações obscuras na Onion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
12 disponível em <http://pt.coinmill.com/> 
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5. Conhecendo a Dark Web através de fóruns Conversacionais 

  

Com as noções básicas sobre Internet, Fórum e Dark Web já desenvolvidas 

cruciais para o entendimento do presente estudo, nossa proposta é tentar 

caracterizar e trazer uma aproximação dinâmica da participação dos brasileiros na 

Dark Web e fazer correlações com a surface; durante alguns meses acompanhei 

fóruns brasileiros na Onion, mas especificamente o Exilio, indicação do canal 

Fabrica de Noobs, contudo esse mesmo saiu do ar e indicou na sua página outros 

dois que acredito estarem no mesmo nível de movimentação e atuantes constantes. 

São eles o Vortex e o Gatorix. Para substituir o Exilio escolhi o Vortex, pois possui 

uma variedade maior de tópicos além do que os que estão no Gatorix, também 

foram discutidos no Vortex.  

Utilizando o navegador especifico para a rede Onion o Tor e o sistema Virtual 

Box, em um primeiro momento remetem a ideia de que em um ambiente do 

anonimato, fiquei reticente ao conteúdo que poderia encontrar; por conhecer pouco 

a Dark Web, por não se ter muitos estudos sobre esse ambiente e porque as 

informações encontradas são superficiais e muitas delas desassociadas da 

experiência real no meio. Foram divulgadas nos últimos tempos por jornais e revistas 

muitas informações nas ações subversivas que poderiam ser encontradas ao 

acessarmos a rede e a primeira desconstrução que tive a este respeito é a de o que 

se acha na Dark Web está diretamente ligado à intenção de quem procura, pois há 

uma diversidade enorme de conteúdo, maior até do que a Web, não por uma 

questão quantitativa em si, mas pela pluralidade irrestrita e sem censura e, sim 

existe uma quantidade enorme de conteúdo impróprio. Entretanto, também existe 

uma série de páginas interessantes e que valem a pena serem estudadas. Para 

tornar mais claro esse argumento, cito alguns exemplos de páginas encontras pelo 

canal e testadas por mim: 

 Killme – Guia com técnicas de suicídio 

 Jobs4Hackers – Classificado de trabalhos para Hackers 

 Chat anônimo – Cria-se uma sala que pode ser acessada por qualquer um na 

página sem qualquer identificação. 

 Anonymus Library – Coletânea de documentos históricos para download 

(inglês) 

 Demonoid – Versão adaptada do Twitter na Onion. 
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 Free Snowden – Pagina de apoio ao Edward Snowden 

 Lelantos – E-mail anônimo. 

 Shenron – Enigmas para Hackers. 

 Prayforme – Página em que é possível criar correntes de orações solicitadas 

pelo usuário. 

Esse acervo era e pode voltar ainda a ser maior. Entretanto, Páginas na Dark 

Web costumam ter pouco tempo de duração, acredito que os principais motivos 

sejam o receio de que seus participantes possam ser rastreados caso fiquem 

alocados por um período maior e pelo número de usuários que trafegam na Dark 

Web, pelas condicionais restritivas de acesso e de certa maneira a dificuldade de 

uso para leigos.  

Penso que o caráter proposto por essas páginas na Web sofreriam fortemente 

uma repercussão negativa e provavelmente consequências jurídicas. Na dark Web 

os administradores e criadores das páginas parecem não demonstrar estarem 

preocupados com as implicações, podendo-se atribuir essa liberdade de expressão 

aparente pelo fato de conhecerem o funcionamento da rede e estarem cientes de 

que não serão descobertos. Essa foi apenas uma alusão do que pode ser 

encontrado e pode vir a ser uma fonte para futuros estudos multidisciplinares; fonte 

essa inédita para averiguação da ação de indivíduos em ambientes “livres” de 

censura. 

 

 

 
Fig. 13 – Página do Fórum exílio fora do ar. Fonte: http://ogatl57cbva6tncg.onion/  

http://ogatl57cbva6tncg.onion/
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Até o presente momento o Exilio permanece fora do ar, embora possuísse um 

bom acervo de tópicos e muitos membros, permanecer online um tempo 

relativamente longo em perspectiva com a duração média na Dark Web, Vortex e o 

Gatorix são fóruns nacionais. Embora haja uma ampla gama de fóruns 

internacionais, até maiores que esses, o objetivo do estudo é tentar estabelecer um 

parâmetro das comunidades brasileiras na Dark Web. A estrutura desses fóruns é 

bem semelhante as da surface, para ter acesso às discussões é necessária à 

realização de um registro prévio, caso contrário só é possível ter acesso à página 

inicial. Dados pessoais no registro podem comprometer a segurança, realizei meu 

cadastro com informações falsas, para preservar minha identidade e dados, pois os 

registros ficam armazenados no banco de dados do servidor e podem ficar expostos 

à ação de Crackers ou até mesmo dos administradores do fórum, nesse ponto se 

diferenciam da surface, onde cadastros usualmente são realizados com dados 

próprios e, em caso de problemas com roubo de dados a responsabilização dos 

responsáveis e a investigação são muito mais fáceis de serem executadas. No 

Vortex existe até um conjunto de regras de cadastro que orienta ao novos usuários a 

não utilizarem seus dados pessoais e, caso isso acontece os administradores 

marcam o nome com a cor roxa e os separam em um portfólio de acesso a todos 

chamado “Imprudentes”. 

 

 

 

Fig. 14 – Regras de cadastro, avisos importantes. Fonte: Vortex 



23 

 

 

Fig. 15 – Página Inicial do Fórum Vortex. Fonte: Vortex  

 

Nas figuras acima, pode-se aferir que as regras e apresentações situam-se de 

forma fixada e permanente na parte superior da pagina inicial dos fóruns, em todos 

os casos que encontrei de fóruns conversacionais, atenderam a esse formato, 

acredito que seja uma das primeiras características culturais dessas comunidades 

virtuais, as regras são claras. Acredito que é uma forma que os produtores 

encontraram para estabelecer e transmitir aos usuários ou visitantes seus valores. 

Diferentemente dos tópicos, mesmo sem cadastro prévio é possível acessar as 

regras da comunidade. 

Ao verificar esses estatutos de comportamento, é possível perceber a finalidade 

esperada pelos administradores e moderadores e nesse caso a ideia de que por ser 

uma comunidade virtual privada na Dark Web o usuário terá liberdade para postar e 

compartilhar deliberadamente não procede, pois o participante pode sofrer sanções 

por desobediência ou até ser banido. No Vortex o estatuto foi tratado pelo autor com 

certa descontração, para tornar mais amistosa à inserção do “novato ou soldado” 

como chamam os novos usuários fazendo referencia à patentes militares, contudo 

em um outro tópico, o autor das regras deixa claro o desconforto por alguns 

indivíduos não estarem seguindo as regras e muda o tom para uma forma mais 

imperativa, ameaçando banir os subversivos. 
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 Regras Vortex 13 

 A primeira regra do Vortex é: você não fala sobre o Vortex. A segunda regra 

do Vortex é: você não fala sobre o Vortex. Terceira regra do Vortex: se 

alguém gritar "Pára!", fraquejar, sinalizar, o ataque está terminado. Quarta 

regra: apenas dois caras em um ataque. Quinta regra: um ataque de cada 

vez, pessoal. Sexta regra: sem flood, sem desrespeito. Sétima regra: os 

ataques duram o tempo que for necessário. E a oitava e última regra: se esta 

for a sua primeira noite no Vortex, você tem que atacar. 

 "Qualquer semelhança das regras é uma mera coincidência!" 

 *Sem pornografia de qualquer tipo *Sem Gore ou variados *Sem negociações 

*Nada de pedidos de hack de facebook e similares! 

 Não violando as regras não haverá maiores problemas. 

 Adendo às regras feito pelo autor 

Aos Novatos do Fórum - Nitch 

 Mensagem não lida por Nitch » 27/Mai/2016, 01:27 Já vou adiantando o 

pedido para mudar esse tópico para sessão Regras ou algo assim... caso 

julge necessario! 

 Para vocês que são os novatos e estão chegando agora no Vortex, vou dar 

alguma dicas basicas e espero que vocês sigam para o bem da comunidade 

e evitar Ban's. 

 No fórum nos possuimos regras, mas essas regras a maioria estão implicitas, 

vocês podem dar uma passada na sessão de regras Regras, e olhar as 

regras. 

 Escrevemos essas regras como uma brincadeira, principalmente o tópico 

Regras da Moderação, uma descontração para que todos fiquem mais a 

vontade, mas infelizmente os novatos não estão entendendo que mesmo 

sendo uma brincadeira as regras, elas existem e devem ser seguidas.. 

 Vou começar sendo bem claro SE NÃO SEGUIREM AS REGRAS, VOU 

BANIR SEM DÓ, cansei de dar advertência em Usuario, vou começar a banir 

agora, e garanto que os outros moderadores também, então leiam com muita 

atenção essas dicas/regras que eu vou colocar nosse tópico. 

                                                             
13 Regras e Adendo às regras foram retirados dos tópicos de Regras do Vortex, disponível em 
http://vortex3als3hlpwz.onion/viewforum.php?f=2&sid=309357e5a4f96ef126d16b14c9ddf6fb 
* Mantive a estrutura gramatical mesmo com erros, para manter a fidelidade ao escrito pelo ADM. 
* acesso só é possível através do Tor, assim como todas as páginas do fórum. 

http://vortex3als3hlpwz.onion/viewforum.php?f=2&sid=309357e5a4f96ef126d16b14c9ddf6fb
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 Não é porque aqui é Deep Web, que pode tudo que vocês quiserem, se 

querem coisas que não são permitidas aqui procurem outros fóruns não 

fazemos questão da presença de certos tipos de pessoas. 

 Material Proibido 

 É proibido no Fórum qualquer material com esses temas: 

 CP 

 Pornografia em Geral 

 Info CC/Cartões Roubados 

 Exposed 

 Golpes em Geral 

 GORE 

 Dentre esse Tema temos as variações, como Jailbait, Necrofilia e etc.. dentre 

os golpes qualquer tipo de golpe, além de NEGOCIAÇÕES, aqui também são 

proibidas as negociações, tanto por MP como em fórum aberto. 

 Caso os senhores não tenham percebido o Fórum é moderado, e não iram 

passar mensagens que não tragram nada de útil para o forum, então tenham 

o mínimo de descencia para escrever, não queremos nenhum professor de 

portugues, mas forme as frases com coerencia e com o minimo de sentido. 

 Tópicos como: oiii eu suo o gi:ki praser em coxer vcs Não iram passar.. 

 Tópicos com pedido favor fazer uma contribuição, se você quer algo 

compartilhe algo antes de fazer o seu pedido ou mande junto com seu tópico, 

se está pedindo uma apostila compartilhe as apostilas que você tem. 

 Aqui são proibidos uso de encurtadores de link, caso vocẽ veja algum link 

como goog.gl, migre.me e etc, e você acessar e acabar se ferrando o 

problema é seu, além do mais tópicos com esse tipo de links não serão mais 

aprovados. 

 Se tiver alguma url para colocar especifique oque é.. exemplo: 

 Site sobre Carros [Clean] (Clean = Surface), nesses casos sempre coloque a 

url inteira pode usar o modelo de url 

 
Alguns termos utilizados não são de conhecimento comum, são próprios do meio 

e em alguns casos fica até difícil caracteriza-los, alguns são conhecidos para quem 

já possui alguma vivencia em comunidades hackers e nesse tempo fiquei a par de 
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alguns no convívio da comunidade, por exemplo, flood ou floodar que em inglês 

significa encher o inundar, nesse caso significa que é proibido um participante 

comentar muito repetidamente sem finalidade nenhuma, apenas para encher um 

determinado tópico. Gore termo até recorrente na dark web, está associado a 

conteúdos de terror psicológico, imagens, sons e vídeos com essa finalidade 

também não são aceitos. Exposed que em inglês significa “exposto”, termo utilizado 

para expor alguém, divulgando dados pessoais, arquivos, fotos íntimas tudo que 

invada a privacidade de uma pessoa tornando-o público. 

 Em relação ao golpe como havia dito antes, há uma tentativa de contracultura14 

ao que é pensado na dark web, pois talvez não haja um lugar mais propicio para 

encontrar pessoas que compartilham métodos para esses fins, muitos usuários 

acreditam que nos fóruns encontrarão meios de aprender e compartilhar golpes que 

vão desde financeiros até roubos de contas de rede sociais, para os moderadores e 

administradores do Vortex isso é inadmissível. É provável que encontrem em 

páginas expositivas, que não tem o compromisso de firmar vínculos ou formar uma 

comunidade o que é muito comum, entretanto, a proposta do fórum vai contra esse 

lugar comum da dark web e rejeita esse tipo de comportamento. 

 

 
Fig. 16 – Usuário Golpista. Fonte: Vortex 

 

                                                             
14 A contracultura pode ser definida como um ideário altercador que questiona valores centrais vigentes e 
instituídos na cultura. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Contracultura. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Contracultura
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Esse usuário para não ser identificado criou um novo perfil desassociado ao seu, 

acredito que nesse caso a pessoa tinha noção das regras do fórum ou possui 

inscrição com dados pessoais e temia por represarias, enfim, na figura acima ele 

alega ter encontrado um aplicativo que supostamente lhe daria acesso a um banco 

de dados federal com mais de 180k15 (mil) cadastro de aposentados e pensionistas 

e cria um tópico chamado “Engenharia Social”, ao qual não consegui compreender a 

relação, solicitando aos participantes opiniões de como tirar vantagem financeiras 

com as informações. Se realmente ele detinha esses dados é impossível saber, 

provavelmente foi banido, pois pesquisando pelo nome que ele cadastrou na sessão 

de membros, nada foi encontrado. 

Fig. 17 – Resposta do “ADM”. Fonte: Vortex 
 

O tópico para ficar visível para todos, necessita de aprovação de um moderador 

ou administrador, claramente irritado o ADM do fórum com proposição feita pelo 

usuário, mostrou também estar descontente com o moderador que publicou esse 

conteúdo, por ser um dos encargos dessa função criar um filtro do que irá aparecer 

na página e de acordo com a cultura da comunidade reificada pelo criador da 

página, essa seria uma grave infração de ambos. A relação com o conceito de 

Engenharia Social ao que aparenta ter sido desenvolvido por eles é interessante, ele 

acredita que existam falhas sociais tendo como base um tipo idealizado de 

                                                             
15 A letra K é popularmente relacionada ao algarismo mil (1000) EX.: 180k = 180.000. 



28 

sociedade em que esse conceito poderia legitimar atitudes que venham a sanar ou 

compensar erros sociais e, o que OneMan havia dito em nada se assemelha a esse 

ideal, por ser apenas uma tentativa de levar vantagem com informações 

privilegiadas e sigilosas, que competem a instituições governamentais, posicionando 

de forma veemente contra a ideia “[...] o Vortex não é um fórum de golpistas”. 

O ADM afirma reconhecer o infrator e o perfil original do OneMan e que o mesmo 

seria reincidente, alega que só pelo fato de ter criado um perfil falso para fazer a 

pergunta já demonstra que previamente tinha consciência das regras e de forma 

premeditada as quebrou, sendo nesse caso banido do fórum. Encerra a resposta 

dizendo que realmente pode haver um mercado ilegal para os dados e pela pergunta 

demonstra que o participante desconhece por não ser o fórum o lugar adequado e 

faz uma ameaça afirmando que com os dados utilizados no cadastro pelo OneMan 

podem facilmente ser encontrado.  

Essa atitude realmente estabelece um paradoxo, em um ciberespaço totalmente 

anônimo, onde ilegalidades como a suscitada em muitos casos até piores são 

comuns, acontecem com certa frequência, nesse local em especifico valores morais 

se mantém presentes e norteiam a condução do fórum, mesmo sendo oposto ao 

ideal de livre internet da dark web e as ações contraditórias dos ADM’s, soando 

quase como uma falsa moralidade, assim como o argumento de Castells de que a 

cultura na internet é estabelecida pelos seus criadores. Quem tem o controle 

coercitivo das ferramentas de gerenciamento da comunidade e transmite a ideia de 

vigilância constante consegue moldar a participação dos indivíduos, acredito ser 

algo que lembre os conceitos de distribuição de poder e controle de Focault (1975) 

em Vigiar e Punir, mas com uma diferença crucial, não existem necessariamente 

“corpos dóceis”, porque essa relação permanece em um ambiente virtual, os ideais 

estatutários da página e as medidas coercitivas tem vigência somente naquele 

espaço não físico, onde se dialoga apenas com representações, reflexos de 

indivíduos. Uma exemplificação dessa premissa será retomada no capitulo conteúdo 

principal. 

A dark web é apenas um aparato tecnológico, uma rede, estrutura feitas de 

conexões, cabos, etc.; novamente em comparação no quesito de exposição, quanto 

menos informações se expõem, mas seguro estará, há um certo receio em criar 

ligações e vínculos, pois não se sabe o que levou cada individuo a estar nesse meio 

e se o mesmo pode ser um criminoso. É uma forma única de interação, com 
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características próprias, a aproximação com a web é difícil e estudos sobre o tema 

geralmente tem um caráter cientifico, tentar entender quem está por trás de um perfil 

falso é complexo, delimitar o que realmente faz parte da real personalidade por 

assim dizer e o que é projetado pelas condições, se tudo compõe o individuo e em 

um ciberespaço anônimo encontra vazão para ações que não cometeria em um 

ambiente vigiado ou até mesmo precise de novas categorias de conceituais de 

sujeito. São premissas que abrem uma ampla gama para discussões, que dadas as 

minhas limitações acadêmicas penso que a dark web é um território fértil para 

futuros estudos e discussões não só de área técnicas, mas também das Ciências 

Sociais. 

 

 

 

 

5.1 Apresentações 

 

O segundo tópico fixo é o de apresentações, são atualmente 232 tópicos de 

saudação e 1394 posts de discussão, sendo o total de posts no fórum 3575, quase a 

metade do que é dito no fórum está nesse conjunto de tópicos. O funcionamento é 

simples, um portfolio criado para novatos se apresentarem e interagirem com os 

usuários, é opcional, entretanto, os moderadores e ADM’s recomendam a 

participação para movimentar o dialogo e tentar mapear os interesses de quem está 

chegando e orientar sobre a dinâmica funcional ou cultura da comunidade. Na 

maioria dos casos a recepção é feita pelos gerentes do fórum, sempre muito 

amistosos e receptivos, costumam fazer brincadeiras para tentar desconstruir a 

tensão de estar em um ciberespaço desconhecido. Em muitos tópicos, novatos 

alegam que chegaram por acaso ou estão descobrindo a dark web e encontraram 

alguma referencia em outras páginas ou em pesquisas na surface que levou ao 

fórum.  

A acredito que a curiosidade é o principal motivador de novos acessos, pelo 

menos foi o que pude perceber na maioria das saudações em que os novatos 

expõem a falta de conhecimento do ambiente e demonstram anseio por conhecer a 

Dark Web. Para não ter problemas, também realizei minha apresentação e correndo 

o risco de ser banido, me identifiquei como sociólogo e avisei que estava realizando 
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um estudo no fórum, para minha surpresa fui muito bem recebido pelo administrador 

que alegou também ser um pesquisador, da Psicologia no caso dele e se 

disponibilizou para trocar ideias e ajudar na pesquisa, os dados utilizados para esse 

estudo foram autorizados posteriormente pelo administrador. 

 
Fig. 18 – Minha apresentação. Fonte: Vortex 

 
 

 

 
Fig. 19 – Tópicos de apresentações. Fonte: Vortex 
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Fig. 20 – Apresentação individual e recepção do ADM. Fonte: Vortex 

 

5.2 Conteúdo principal  

 

Referente ao conteúdo encontrado no Vortex, nos outros fóruns que visitei, 

nacionais e internacionais não há uma grande diferenciação de temáticas e 

publicações, boa parte está relacionado com Hacking16, tutoriais e apostilas de 

linguagem de programação, manuais e livros sobre rede e internet, sistemas 

operacionais, dúvidas e um relevante acervo técnico de computação. Ter ciência 

desse tipo de conhecimento é no mínimo controverso, pelas possibilidades de 

utilização, no senso comum e os meios de comunicação corriqueiramente atribuem 

ao Hacker uma conotação negativa, mas para quem vive em comunidades 

especializadas na internet e de acordo com a definição de Castells (2001, pág. 38), 

pode se afirmar que seria um sujeito especialista em internet que detém 

determinado prestigio com seus pares, tecnomeritocracia.  

Já quem utiliza para fins ilegais, quebrar códigos, invadir sistemas e dar golpes 

são denominados pelo autor de “Crackers”, então por mais que os criadores do 

fórum tentem coibir ações deliberadamente subversivas, fornecem por meio de um 

simples cadastro o material necessário para exercê-las, por tal motivo considero 

controverso, retomando a ideia anterior do paradoxo. Repetidamente medidas para 

estabelecer uma contracultura na dark web, contra golpistas e crackers são tomadas 

é notável, contudo, mesmo que de forma não consciente ou sabendo dessa 

                                                             
16 Métodos e técnicas utilizadas pelos Hackers. 
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possibilidade, pode ser considerado um contra-argumento as politicas culturais e 

valores do fórum e, na surface seriam seriamente questionadas.  

No primeiro caso, sendo a ideia compartilhar conhecimento em uma comunidade 

virtual entre membros, discussões, tirar duvidas, trocar experiências, a legitima 

cultura hacker (CASTELLS,2001) na dark web sofre um efeito colateral que não é 

encontrado na web; tanto o clube do hardware quanto o Vortex tratam de assuntos 

técnicos computacionais, a diferença está na profundidade do conhecimento 

difundido e a possibilidade de rastreamento de participantes.  

No fórum da web a vertente principal é tirar dúvidas, comparações de 

desempenho entre periféricos17, não está voltada para o ensino, o conteúdo é 

superficial, com o que está exposto ali não é possível cometer nenhuma ilicitude e 

mesmo se houvesse os donos da página poderiam ser denunciados e responder 

juridicamente, na dark web está disponível uma bibliografia extensa de programação 

e redes para usuário que não podem ser identificados a menos que o registro seja 

feito com dados pessoais e ninguém seria responsabilizado em casos de uma 

eventual ação Cracker fomentada pelo fórum, na situação do OneMan retratada 

acima, por mais que ele tenha sido banido, pode simplesmente criar uma nova conta 

e extrair do site o que necessita para tirar proveito dos dados de aposentados e 

pensionistas, indiretamente o Vortex contribuiu para um possível crime, um efeito 

colateral, uma contradição ao discurso anti-golpe.  

O controle e o poder exercido são superficiais e inexpressivos, porque qualquer 

que sejam as sanções não há como surtir efeito, pois as contas são anônimas, 

apesar dos imprudentes não existe forma de controle sobre pessoas, são 

“personagens” com máscaras no escuro e mesmo que sejam encontrados, nada os 

impede de criar outro. A tentativa de estabelecer uma cultura nesse caso, diferente 

da proposta de Castells(2001) que se representa muito bem a Web, na dark web se 

apresenta como um esforço desnecessário e soa como uma falsa moralidade, sendo 

o discurso distante da prática. 

                                                             
17 São as partes “Duras” de um computador, outro nome dado ao Hardware. 
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Fig 21. – Conteúdo Hacker. Fonte: Vortex 

 

 
Fig. 22 – Material de programação em binário. Fonte: Vortex 
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Fig 23 – Aulas de Hacking programada. Fonte: vortex3als:3hlpwz.onion/ 

 

O link para o download é codificado no que parece ser binário, para decodificar a 

mensagem é simples, existem diversos conversores online facilmente encontrados 

na internet, mesmo para quem está iniciando no Hacking, não encontrará 

dificuldades para ter acesso ao material e caso tenha algum problema é pode ser 

solucionado criando um tópico de dúvida em que os participantes mais antigos e 

experientes ajudam com o acesso. Na ultima figura está um alerta para aulas de 

Hacking, se ainda sim com todo conteúdo disponível e auxilio dos participantes 

ainda estiver passando por dificuldades, aulas são ofertadas de forma gratuita para 

iniciação, com todas essas facilidades em pouco tempo aprende-se o que levariam 

anos, pois naturalmente pelas circunstancias e implicações não há esse tipo de 

curso com essa amplitude de informações disponibilizadas e de forma gratuita, pode 

ser uma maneira inovadora e compartilhar conhecimento sem o peso de uma 

burocracia financeira e social, mas para esse caso há sérias consequências como 

ditas anteriormente pelas características peculiares do Hacking.  
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5.3 Outros conteúdos 

 

Existem outras categorias de conteúdo que também me chamaram atenção, há 

discussões sobre História, filosofia, psicologia, sociologia e ocultismo; essa última 

particularmente me intrigou, pois é um tópico recorrente em quase todos os fóruns 

que visitei, procurei por uma definição de ocultismo, admito ser totalmente leigo no 

assunto e não ter tido nenhum contato prévio com o tema. 

Ocultismo (ou ciência oculta) é um conjunto de teorias e práticas cujo 

objetivo seria desvendar os segredos da natureza e do Homem, procurando 

descobrir seu aspecto espiritual e superior. Ele trata do que está além da 

esfera do conhecimento empírico, o que é secreto ou escondido. O 

ocultismo está relacionado aos fenômenos supostamente sobrenaturais. 

Ocultismo é um conjunto vasto, um corpo de doutrinas supostamente 

proveniente de uma tradição primordial que se encontraria na origem de 

todas as religiões e de todas as filosofias, mesmo as que, aparentemente, 

dele parecem afastar-se ou contradizê-lo. O Homem aqui retratado seria um 

supostamente completo e arquetípico, composto não apenas de corpo, mas 

também de emoção, razão e alma (como divide a cabala).Segundo algumas 

tradições ocultistas as religiões do mundo teriam sido inspiradas por uma 

única fonte sobrenatural. Portanto, ao estudar essa fonte chegar-se-ia a 

religião original. Muitas vezes um ocultista é referenciado como um mago. 

Alguns acreditam que estes antigos Magos já conheciam a maior parte das 

descobertas da ciência, tornando estas descobertas são meros achados. 

(sem autor, Casa do Bruxo) 
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Fig. 24 – Alguns tópicos de Ocultismo. Fonte: Vortex 

 

Provavelmente não exista um lugar mais propicio para a disseminação de 

conteúdo do Ocultismo do que na dark web, privacidade e descrição são garantidas 

pela estrutura anônima; em boa parte dos tópicos as discussões giram em torno da 

sociedade secreta Franco-Maçonaria e referencias aos livros de São Cipriano, 

também há citações ao hermetismo de Franz Bardon. Esse tipo de material não é 

difícil de encontrar na surface e grupos que debatem o assunto também, contudo, 

justamente por conter muitas questões e grupos que alegam possuir segredos e 

rituais ocultos, despertam muita curiosidade e receio em meios de senso comum. É 

um tema amplo e extremamente ramificado, entretanto, sempre presente nas 

comunidades da Onion, inclusive com páginas especificas para rituais e iniciação. 

Essa breve pontuação evidencia o quão rico e imprevisível pode ser a dark web, 

sendo possível utiliza-la de forma consciente e legal, torna-se um território vasto e 

ainda não descoberto para ser estudado. 
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6. Considerações Finais 

 

Levando em consideração que o objetivo do estudo era esclarecer algumas 

questões acerca de um campo praticamente inexplorado pelas ciências sociais e a 

dificuldade que foi conseguir explorar e tornar de fácil entendimento um universo de 

informações pouco difundido, acredito ter sido coerente com minha proposta inicial. 

Através do presente estudo pode-se conhecer um pouco mais do funcionamento e 

do que é e do que se passa na Dark Web, sendo esse apenas um pequeno recorte 

do potencial de informações que ainda existem para serem exploradas. 

Conviver durante esse tempo com pessoas em um ambiente diferente e que se 

quer posso imaginar como são e o que fazem, foi uma experiência nova e 

construtiva, não tive a pretensão te tentar traçar perfis de usuários e padrões de 

comportamento, porque levaria essa pesquisa a outro patamar que talvez apenas 

um trabalho de conclusão de curso não comporte ou talvez meu escopo acadêmico. 

Procurei focar na descrição e ressaltar alguns pontos interessantes, outros mais 

ficaram de fora, pois tive que fazer uma seleção de temas para comportar dentro dos 

padrões estruturais da instituição a que referendo o trabalho, mas acredito que esse 

projeto seja talvez um primeiro passo para desbravar o inexplorado ciberespaço da 

Dark Web. 
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GLOSSÁRIO 

 

World Wide Web – Sistema de comunicação e compartilhamento de mídias 

interligado pela internet. 

 

Internet – Estrutura de conexão de computadores em rede dispersa por mundo todo. 

 

Surface – Nomeação dada por Bergman à World Wide Web. 

 

Software – Sistema de componentes lógicos programados para execução aplicada a 

uma determinada função em sistemas operacionais. 

 

Sistemas Operacionais – Conjunto de programas, rotinas e instruções que controlam 

o funcionamento do computador e geram uma interface gráfica ao usuário. 

 

Indexação – Atribuir um vinculo a um conjunto de dados locais e disponibiliza-los na 

Internet. 

 

Link – Outra nomenclatura para Indexação. 

 

Ciberespaço – Espaço Virtual 

 

Browser ou Navegador – Software com a função de acessar as páginas multimídias 

da Web. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

Web - World Wide Web 

 

ADM – Administrador 

 

CH – Clube do Hardware 
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