
E X I S T E UMA CULTURA HACKER, QUE NÃO TEM NADA A VER COM AT ITUDES 
CRIMINOSAS. AO CONTRÁRIO, EST IMULA A CRIATIV IDADE E O DOMÍNIO DA 
TECNOLOGIA PELO BEM COMUM, P A T R Í C I A C O R N I L S 

NA NOITE de 4 de agosto, um grupo 
hacker chamado LuIzSec Brazil tirou do ar o site 
da Assembleia Legislativa (AL) do Rio Grande do 
Sul. Pelo Twitter, o grupo informou que o ataque 
foi um protesto pelo processo movido pelo Minis
tério Públ ico (MP) gaúcho contra o rapperTonho 
Crocco. Tonho Crocco fez, e divulgou na internet, 
o rap Gangue da Matriz, criticando o aumento de 
73% que os deputados da AL-RS concederam a 

si próprios, em dezembro de 2010. Consideran
do-se atingido em sua honra, o então presidente 
da Assembleia, Giovani Cherini (PDT), fez uma 
representação contra o músico. 

Em apoio ao rapper, o LuIzSec Brazil tirou o site 
do ar. O LuIzSec Brazil é o mesmo grupo que 
em junho atacou sites do governo brasileiro - da 
Presidência da Repúbl ica, da Previdência, da 
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Petrobras e da Receita Federal. Por conta desses 
ataques, a palavra hacker ganhou um grande 
destaque na mídia. Na maior parte das repor
tagens, os hackers são relacionados a crimes, 
invasões de sites, roubos de senhas, ataques 
c ibernét icos. São tidos, pelo imaginár io popular, 
como jovens nerds com grande conhecimento 
tecnológ ico e vocação para fazer o mal. Uma 
voz dissonante, nesse discurso, foi a do ministro 
da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante. Em 
entrevistas à imprensa, ele afirmou que os danos 
dos ataques "foram muito pequenos", sem viola
ções de dados relevantes. E elogiou os hackers 
- não os que atacaram os sites do governo, mas 

outros. "Jovens talentosos e criativos que eu, in
clusive, quero levar para o ministér io", disse ele. 
O ministro comparou os hackers com grafiteiros, 
que criam coisas. E fez uma dist inção entre eles 
e os crackers - os que atacam sites. Comparou 
os crackers com pixadores, que destroem coi
sas. "Hackers ajudam a construir e modernizar 
os sistemas, crackers atacam para espalhar uma 
mensagem política ou pelo prazer do desafio", 
concluiu o ministro. 

Mas será que é isso mesmo? A pessoa que ata
cou o site do vereador Carlos Apol inár io, em São 
Paulo, em agosto, em protesto contra seu pre-
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conceito contra os gays seria um cracker? Ou um 
hacker? Reunidos no Garoa Hacker Clube, em 
São Paulo, vários hackers debateram as notícias 
sobre os ataques aos sites do governo federal e 
discutiram se valia a pena pedir um direito de 
resposta. "Sinto meu orgulho ferido", explica Ro
drigo Rodrigues, o Pitanga. Para ele, dizer que 
hackers são invasores de sites "é a mesma coisa 
que dizer que a lguém é bandido porque é ateu", 
como faz o apresentador Datena, em seu progra
ma de TV. Uma af i rmação, reforça ele, que não 
faz sentido: "Religião é pessoal, cada um esco
lhe a sua, e isso não prejudica n inguém. Cometer 
crimes para obter lucro ou prejudicar a lguém é 
outra coisa, completamente diferente. E uma não 
tem relação com a outra". 

PARA SE FAZER UM HACK, 
PARA I N V E N T A R U M A 
SOLUÇÃO, M U I T A S V E Z E S 
S E D E S C U M P R E REGRAS. 

Existe uma cultura hacker, da qual os integrantes 
do Garoa Hacker Clube fazem parte. Por isso, 
eles fazem questão de usar a palavra e recuperar 
seu sentido original. "Significa conhecer muito 
de alguma coisa, para enxergar as possibilida
des de novos usos que essa coisa tem", resume 
Pitanga. Para dar um exemplo do que significa 
isso, ele lembra que uma das fontes da cultu
ra hacker, que nasceu nos Estados Unidos, foi 
o Tech Model Railroad Club (TMRC). O TMRC é 
um clube fundado em 1946 por pessoas apaixo
nadas por ferromodelismo. "Conforme as linhas 
férreas que eles const ru í ram iam crescendo, eles 
precisaram encontrar uma maneira de controlar 
os entroncamentos", para que os trens não se 
chocassem. Então, decidiram adaptar uma cen
tral te lefônica, que conecta e desconecta linhas 
diferentes, para controlar os trilhos. "Usaram 
algo que foi feito com um propósito a serviço de 
outra funcionalidade. Subverteram o uso", escla
rece Pitanga. 

Os sócios do TMRC, desde os anos 1950, usam 
o termo hacker "somente no seu sentido origi
nal", diz o site do clube. O de a lguém que usa 
sua capacidade de invenção para chegar a uma 
so lução engenhosa. Chamada de hack. "A es
sência de um hack é que é feito rapidamente e, 
normalmente, não é uma solução muito elegan

te. Cumpre seu objetivo sem mudar o design ini
cial do sistema do qual faz parte. E mesmo que 
destoe da concepção desse sistema, um hacké 
normalmente muito inteligente e eficaz". 

Como uma palavra que define uma atitude pe
rante problemas tecnológicos pode ganhar uma 
conotação que sugere perigo, mal-feito, crime? 
Por dois motivos: primeiro, porque para se fazer 
um hack, para inventar uma solução, muitas ve
zes se descumpre regras, normas, leis. E sem 
pedir permissão a n inguém. Segundo, porque a 
atitude hacker não se refere apenas a computa
dores, máqu inas . "Tem um caráter polít ico e de
mora um tempo para a gente tomar consc iênc ia 
disso", diz Pitanga. Parte desse caráter polít ico 
se refere a uma grande batalha em curso, a do 
direito de acesso a conhecimentos e in formações 
versus o direito das empresas de cercearem esse 
acesso, para defender seus lucros. 

"Os primeiros hackers acreditavam que a in
fo rmação e as ferramentas [para realizar seus 
projetos] deveriam ser livres. Ou pelo menos 
disponíveis para todos. Eles compartilhavam 
seus trabalhos com os demais", conta o jorna
lista Steven Levy, em um documentá r io feito em 
1984 pelo Discovery Channel, "Os Heróis da Era 
Eletrônica". O documentá r io é inspirado em um 
livro do própr io Levy, Os Heróis da Revolução do 
Computador, em que ele explica porque o uso 
da palavra hacker para descrever criminosos ci
bernét icos é um desserv iço a ideias e pessoas 
que realizaram a revolução digital. 

Os computadores pessoais - a começa r pelo 
Apple, porque seu inventor, Steve Wozniak, é 
um dos hackers pioneiros - , os videogames, 
a mús ica nos computadores, os programas de 
desenho, a World Wide Web, a ideia de softwa
re livre, tudo isso foi desenvolvido por hackers. 
"Os computadores são máqu inas fascinantes 
de construir coisas e depois serem usadas para 
construir outras coisas", explicava Richard Stall-
man, em 1983, em uma reunião de hackers. Ali, 
onde todos falavam do que desejavam fazer, ele 
afirmou: "Meu hack é transformar todos os sof
twares em programas livres". 

Os hackers faziam e fazem coisas ilegais. 
"A prática é uma coisa, a legalidade é outra", e 
muda conforme a prática social, comenta Capi 
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Etheriel, um hacker. "Publicar denúnc ias era legal 
e agora o Julian Assange, do Wikileaks, é suspei
to. Compartilhar material em domín io públ ico era 
legal, mas o Aaron Swartz foi preso. Criptografia 
era crime, hoje é liberado", observa ele. Aaron 
Swartz é um hacker estadunidense, acusado de 
invadir um sistema de computadores para baixar 
artigos acadêmicos (ver página 46). 

Abrir máqu inas para saber como funcionam e 
publicar as descobertas na internet - engenharia 
reversa - é considerado ilegal pelo Digital Mille
nium Copyright Act, a Lei dos Direitos Autorais do 
Milênio Digital dos Estados Unidos. O problema 
é que, para realizar inovações, é preciso expe
rimentar. Mas como fazer exper iências sem ter 
acesso às máqu inas , às caixas pretas, aos cód i 
gos de software? "Precisamos reconquistar a tec
nologia", comenta Pimenta. "Eu gosto de analisar 
circuitos e ver como funcionam, mas muitos fa
bricantes não publicam a documen tação de seus 
produtos. Isso significa que as coisas que a gente 
compra podem não ser de fato nossas, porque 
não podemos fazer o que quisermos com elas". 
Ele dá um exemplo: para instalar um aplicativo 
dentro de um determinado aparelho de TV digi
tal, é preciso pagar uma l icença ao fabricante. Ou 
descobrir uma maneira de burlar os bloqueios - o 
que poderá ser contra a lei, se o Projeto Azeredo 
(PL 84/99), chamado AI-5 Digital, for aprovado. 
Os fabricantes fazem isso para proteger suas pa
tentes e seus interesses comerciais - querem ser, 
diretamente ou por meio de parceiros, os únicos 
a oferecer so luções e serviços dentro dos apa
relhos que fabricam. Mas como entender o fun
cionamento da TV e desenvolver aplicativos sem 

poder rodar softwares no equipamento? Afinal, de 
quem é a televisão? 

"Mostre a qualquer hacker uma fechadura ou tra
va e o primeiro pensamento dele será de como 
abrir. Existe um razão mais profunda para que os 
hackers fiquem alarmados por medidas como co-
pyrights e patentes. Eles veem essas medidas 
cada vez mais agressivas para proteger a dita 
'propriedade intelectual' como uma a m e a ç a à 
liberdade intelectual necessár ia para que reali
zem seu trabalho. E eles estão certos", escreveu 
Paul Graham, em 2004, programador, investi
dor e ensaísta. Graham desenvolveu o software 
da Viaweb, que permitia que os usuár ios cons
t ru íssem suas própr ias lojas virtuais e deu ori
gem à Yahoo! Store. 

A jornalista Bárbara Lopes fez uma pesquisa 
no arquivo da Folha de S. Paulo, a partir dos 
anos 1970, para verificar quando é que a pa
lavra hacker c o m e ç o u a aparecer. No Brasil, 
surgiu no not ic iár io no c o m e ç o dos anos 1980, 
referindo-se a algo que acontecia nos Estados 
Unidos - e não eram os clubes de invenção. A 
primeira vez foi em setembro de 1983, em um 
artigo da seção de In formát ica . O texto descre
ve jovens estadunidenses que entram nas redes 
de computadores de grandes bancos, hospitais, 
governos - para mostrar que dominam a téc 
nica - e passam as chaves das redes para ou
tros jovens. Esses hackers são descritos como 
"gangues juvenis da era da in formát ica" . 0 texto 
diz que suas ações provocaram, nos EUA, uma 
d iscussão nacional onde conceitos como "se
gu rança" e "privacidade" são reavaliados. Tam-
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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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Nosso alvo é o governo porque necessitamos de 
mais tecnologia no Brasil". E aqui voltamos ao 
ministro Mercadante, que quer contratar hackers 
para melhorar as cond ições de segurança dos 
sites de governo. Essa não é uma prática nova, 
nem faz parte do que chamamos de cultura 
hacker. Trata-se somente de buscar uma mão-
-de-obra especializada em tecnologias de ponta. 
Essas pessoas podem ser hackers, ou não. 

Antes de Mercadante, outro ministro, Gilberto 
Gil, dialogou com a cultura hacker. "Eu, Gilber
to Gil, c idadão brasileiro e c idadão do mundo, 
ministro da Cultura do Brasil, trabalho na m ú 
sica, no ministér io e em todas as d imensões 
de minha existência, sob a inspiração da ética 
hacker, e preocupado com as questões que o 
meu mundo e o meu tempo me colocam, como 
a questão da inclusão digital, a questão do 
software livre e a questão da regulação e do 
desenvolvimento da p rodução e da di fusão de 
con teúdos audiovisuais, por qualquer meio, para 
qualquer fim", disse ele, em 2004 

Ao lado de Gil, ativistas da cultura digital brasi
leira decidiram "hackear" o Ministér io da Cultu
ra (MinC). "A ideia de hackear tinha o sentido 
de criar novos espaços de conversa, ar t i cu lação 
por entre as brechas da hierarquia institucional, 
criar novos espaços de diá logo, a r t i cu lação por 
entre as brechas da hierarquia institucional", re
corda Dalton Martins, da MetaReciclagem. Ele 
conta que essa era uma maneira de se apro
priar do conceito de hack, ligado à tecnologia, 
para uma ação que extrapolava esse domín io . 
"Se você entender que tecnologia, assim como 
psicologia, medicina, não deve estar estanque 
no domín io de especialistas, que estruturas de 
poder podem ser dissolvidas, questionadas, 
isso ajuda a mexer nas inst i tu ições, nas formas 
tradicionais de se pensar", avalia. 

Esse é o outro aspecto polít ico da cultura hacker, 
no Brasil. Os ativistas da cultura digital queriam 
criar um espaço , dentro do governo, que pudes
se pautar a agenda, direcionar seus investimen
tos. Seu objetivo era estimular a a r t i cu lação dos 

movimentos de cultura na ponta. "Redistribuir 
os recursos do MinC para intensificar as ações 
na ponta, conectar o máx imo possível as pesso
as para compartilharem suas possibilidades cria
tivas e fortalecer os movimentos culturais a partir 
de sua ar t icu lação em rede", explica Dalton. Isso 
aconteceu, nos Pontos de Cultura, nas Teias, no 
uso de ferramentas livres para produção, na de
fesa do direito de acessar - e de produzir - cultu
ra. O MinC foi hackeado, e n inguém nunca pen
sou em relacionar esse movimento a um crime. 

"O termo hacker se aplica a ações e não às 
pessoas", explica Robson Silva, da comunidade 
Transparência Hacker. "O conceito poderia ser 
tratado de forma mais ampla e não restrito à 
sua origem, o universo dos programadores. A 
analogia que mais gosto de fazer é a do progra
mador hacker a um cozinheiro que, por neces
sidade ou puro prazer, altera o 'código fonte' do 
bolo de chocolate. Para mim, todo cozinheiro é 
um hacker", acrescenta. Um pedreiro pode ser 
hacker, comenta Luciano Ramalho, programador 
repentista, participante do conselho da Associa
ção Phyton do Brasil. Ele acaba de ler um livro 
chamado Os Pilares da Terra, onde o persona
gem principal, um mestre-construtor apaixonado 
por cons t rução civil desde cr iança, inventa uma 
nova solução para a arquitetura gót ica. "As pa
redes das igrejas c o m e ç a v a m a rachar, a certa 
altura da cons t rução. Ele inventou o arcobotante, 
para sustentá- las. Foi a primeira vez que a lguém 
usou um elemento estrutural aparente em uma 
igreja". Esse foi um hacker, sintetiza Ramalho. 

Todo mundo pode ser um hacker, em sua área 
de atuação. Essa percepção ajuda a analisar 
o noticiário sobre o tema. Adotar uma atitude 
hacker - perguntar por que é assim? De onde 
isso vem? Como foi construído? - pode ser mais 
trabalhoso do que simplesmente usar uma pa
lavra para definir uma coisa. Mas é mais praze
roso, t a m b é m . "Transformar o mundo, interferir 
nos processo, é um vício essencialmente huma
no", conclui Felipe Fonseca, o entrevistado desta 
ed ição da revista ARede. Ele estava, em 2003, 
entre as pessoas que participaram do hack ao 
Ministér io da Cultura. E continua procurando 
soluções engenhosas para interferir no mundo. 
Assim como o pessoal da Transparência Hacker 
(ver página 10). Ou o pessoal do Garoa Hacker 
Clube, do qual o Juca (ver página 14) faz parte. 
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