
O PRIMEIRO COMPUTADOR de Felipe Sanches, 
o Juca, foi um PC 386, com sistema operacio
nal DOS. Em 1992 ou 1993, ele não lembra di
reito. Mas lembra muito bem de que na época 
não havia internet no Brasil - a rede era restri
ta às redes a c a d ê m i c a s . Ele nunca gostou de 
caixas pretas. Sempre quis saber o que havia 
dentro, como e porque funcionavam. Juca tinha 
muito tempo livre. Não gostava de futebol, tinha 
um violão, um computador e queria aprender a 
programar. Então c o m e ç o u a investigar os dire
tór ios do computador. E descobriu um jogo de 
fliperama que fazia som, em um computador 
sem placa de som. "Uma coisa louca, porque 
tudo, a não ser o sonzinho que o computador 
fazia quando era ligado, era silencioso", diz ele. 

O nome do jogo era Pinball Fantasies e o som 
existia por conta de um hack. O jogo usava o 
pequeno alto falante do computador, que soava 
quando era ligado, para fazer sons de fliperama. 
A música do Pinball Fantasies é um clássico com 
dezenas de remixes no Youtube. Apaixonado 
pelo jogo, por causa da mús ica , Juca c o m e ç o u 

b é m diz que os "atravessadores das redes" 
não usam técn i cas excepcionais. Equipados 
"com um computador caseiro, um modem e 
alguma literatura do ramo, eles "exploram de
f i c iênc ias em sistemas relativamente abertos". 
"Para os interceptadores, dados e le t rôn icos 
em computadores não podem ser encarados 
como propriedade privada - são i n fo rmações 
de domín io púb l i co . Para as empresas do ca
pitalismo pós- indus t r ia l , isto é obviamente um 
escânda lo " , diz o texto. 

A maioria dos hackers critica os ataques do 
LuIzSec aos sites do governo brasileiro - pareci
dos com esses da reportagem de 1983. Consi
deram os ataques irresponsáveis, exibicionistas, 
pois foram feitos com tecnologias que podem 
ser usadas sem que o própr io usuário as domi
ne. Outros acreditam que esses ataques devem 
gerar, como em 1983, um debate. Não sobre 
segurança e privacidade, mas sobre manifesta
ções polít icas no século 21. "Na sociedade infor-
macional, diante de controladores de infraestru-
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turas essenciais para os c idadãos, é necessár io 
esclarecer a opin ião públ ica da necessidade de 
novas formas de protesto. As ações do coletivo 
Anonymous, neste início do século 21, equiva
lem às greves operárias do século 19. No início, 
as elites declararam ambas ilegais", comentou o 
sociólogo e ativista Sergio Amadeu, em sua co
luna na ed ição de abril da revista ARede. Ele se 
referia aos ataques convocados pelo grupo ha-
cker Anonymous contra as empresas financeiras 
Visa, Mastercard, PayPal e PostFinance, em re

ação à decisão dessas empresas de bloquear as 
doações de seus clientes ao WikiLeaks. 

Um integrante do LuIzSec Brazil declarou, no 
programa de TV CQC, em julho: "Hackerdo bem 
é aquele que demonstra toda falha na segurança 
toda falha na segurança, igual àquela que está 
acontecendo no Brasil. Nosso objetivo é mostrar 
que o Brasil está carente na segurança digital. 
É necessár io investir mais em tecnologia e mos
trar t a m b é m um pouco do que está no governo. 

a ler as linhas de código para saber como fun
cionava. Aprendeu inglês lendo linhas de cód i 
go, aprendeu a programar descobrindo para quê 
serviam os comandos, passou a fazer programas 
para outras mesas eletrônicas de fliperama. 

Cada mesa tem um tema. A preferida de Juca 
é a Party Land, com desenhos de um par
que de diversões. "Então eu decidi fazer uma 
máqu ina de fliperama de verdade, usando 
um simulador para controlar o jogo", conta. 
A partir do software proprietár io que havia em 
seu computador, Juca criou um software livre. 
Um emulador, para simular as ações de uma 
máqu ina por meio de linhas de código. Rodou o 
Pinball Fantasies nesse emulador. E depois co
m e ç o u a modi f icá- lo , para que "entendesse" o 
que acontecia no jogo e fosse capaz de controlar 
uma máqu ina de verdade. 

Em 2006, Juca começou a construir sua máqu i 
na, em uma sala usada por um de seus professo
res na Escola Politécnica, na Universidade de São 
Paulo. Até que outro professor o viu trabalhando e 
exigiu que ele apresentasse um relatório, formali
zando o que estava fazendo e com a assinatura 
de um professor orientador. Entregue o relatório, 
Juca ficou um mês sem resposta. Ao cobrá- la, ou
viu o seguinte: "0 departamento avaliou que você 
está fazendo um uso inadequado da sala, leve 
suas coisas embora". Ele levou a máquina para 
casa, mas não tinha mais colegas para discutir o 
projeto, nem ferramentas para trabalhar. 

A necessidade de várias pessoas como Juca, de 
ter um lugar para inventar coisas, sem propósito 
acadêmico ou econômico - e trocar in formações 
com pessoas com interesses parecidos - deu 

origem ao Garoa Hacker Clube, em São Paulo. 
O Garoa fica na Casa de Cultura Digital, tem fer
ramentas, equipamentos eletrônicos e, o mais 
importante, recebe qualquer um que queira se 
divertir. Criando coisas ou desmontando coisas 
já criadas para entender como funcionam - e 
para fazer outras. É um hacker space. 

A máqu ina de fliperama? Mora no Garoa Hacker 
Clube e continua em const rução, pouco a pouco. 
Em agosto de 2007, amigos fizeram uma vaqui
nha de R$ 26 para Juca compraralgumas peças. 
Em 2008, Juca concluiu os esquemas da parte 
elétr ica, para controlar as luzes. Recriou os de
senhos do jogo eletrônico no software Inkspace, 
para ampl iá- los para o tamanho da máqu ina real. 
Em 2009, comprou uma placa Arduíno para 
controlar as lâmpadas, os sensores, os displays. 
Imprimiu os desenhos, c o m e ç o u a desenhar as 
peças de acríl ico. 

Em 2010, cortou parte das peças de 
acríl ico no NYC Resistor hacker space, 
e Nova York, e outra parte no Metalab 
hacker space em Viena, na Áustr ia - espaços ha-
ckers como o Garoa, mas que têm máqu inas de 
corte a laser. Juca projetou e mandou fazer a pla
cas de controle das lâmpadas. Instalou os fios. 
Decodificou um software para descobrir como 
funciona e está criando uma máqu ina a partir 
desse programa, toda com ferramentas livres, 
em laboratórios livres. "Não trabalho para fazer 
qualquer coisa que não seja livre", afirma ele. Por 
que? Porque, para desvendar caixas pretas, as 
pessoas não podem ser proibidas de olhar den
tro delas. (P.C.) 
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Text Box
Fonte: Arede, São Paulo, ano 7, n. 72, p. 14-15, ago. 2011.




