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esde 1994, o congresso inter
nacional Hope (Hackers On 
Planet Earth) - que começou 
com uma festa para a revista 

2600 - reúne nos Estados Unidos milha
res de participantes em centenas de con
versas, workshops, atividades culturais, 
concertos e instalações de arte. Compar
tilham sua experiência engenheiros da 
Nasa (a agência aeroespacial america
na), espiões, diretores de cinema, arquite-

tos e designers. É uma oportunidade pa
ra se trocar ideias e apresentar projetos. 
No mês passado, quem participou pôde 
ver de perto, por exemplo, uma espécie 
de papel irrompível que, injetado com 
partículas de lítio e raios solares, se au-
toilumina. E módulos robóticos - repro
gramáveis segundo a necessidade - que 
podem ser reutilizados, evitando o uso de 
novos recursos. São produtos prontos pa
ra ser desconstruídos e reconstruídos, um 

sinal da cultura DIY (sigla em inglês pa
ra Faça Você Mesmo) que acompanha o 
universo dos hackers. 

É um mundo que também reinventa 
conceitos. As "aranhas", por exemplo, 
são programas de computação que via
jam pela rede buscando links nas pági
nas da web. E quando encontram na pá
gina outros links, também os seguem. 
Além de localizar e indexar, elas acom
panham as mudanças. O resultado pode 
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ser visto em cada "navegada" no Goo
gle. Outro tema do encontro foram as 
"propriedades". Trata-se dos novos do
mínios que serão lançados em breve pe
la I C A N N (Internet Corporation for 
AssignedNames andNumbers, organi
zação que coordena mundialmente o sis
tema de identificadores e endereços de 
internet). Atualmente, existem 22 tipos 
de domínio - por exemplo, .com, .org e 
.net -, porém já está em curso o registro 
de cerca de 1.930 novos sufixos. É uma 
expansão da internet que implica novos 
espaços nas mãos de empresas privadas, 
questão que muda o modelo de governa
bilidade na internet. 

ALVOS MÓVEIS 
Na Hope, as conversas que tratavam de 
um tema convencional terminavam em 
lugares insuspeitos. Por exemplo, a por
nografia em meios digitais impulsio
nou a inovação e o desenvolvimento da 
web, por sua pressão constante e busca 
por novas soluções para entregar o pro
duto. A questão dos celulares suscita a 
discussão de assuntos constitucionais e 
de como se pode proteger os usuários. A 
arte no espaço digital envolve novas for
mas de fazer circular expressões cultu
rais quando são censuradas. 

Outros hackers demonstraram como 
reverter a falta de segurança nos siste
mas dos hospitais. Uma hacker surda 
mostrou como seu programa usa o som 
ambiente, que pode ser ajustado pelos 
próprios pacientes mediante avaliação 
de vibrações, para captar alguns tipos 
de ruído. Também compartilhou infor
mações de como um motorista pode se 
comunicar digitalmente com seu carro e 
com outros veículos. Já a conversa sobre 
corpos e vestimentas elétricas levantou a 
questão sobre as zonas de portabilidade 
e a realidade aumentada, e como é possí
vel explorar novos mundos e identidades. 

Fica claro que produzimos uma imen
sa quantidade de informações pessoais, 
que constantemente estão sendo trans
mitidas para "as nuvens", com todos os 
perigos que isso significa. 

O advogado e professor de Direito da 

Universidade de Columbia, Eben M o -
glen, aponta que "vivemos com os ro
bôs... nós os levamos no bolso. Eles ve
em o que não vemos. Escutam o que não 
escutamos. Sempre sabem onde esta
mos, mas não trabalham para nós e não 
estão programados para obedecer à pri
meira regra da robótica [não provocar 
danos aos seres humanos]." 

Entretanto, as discussões em um en
contro como o Hope não trataram ape
nas de novos temas. É fato que compu
tadores e celulares estão em risco de 
serem infectados não apenas por vírus , 
mas t ambém por programas que, em 
poucos minutos, compilam todas as in
formações e podem deixar alojado con
teúdo legal e não tão legal, o que abre 
outro flanco cr iminal . Jimmy Shah, 
pesquisador de segurança móvel, resu
me: "Se é mais leve que um automóvel 
e usa chip, possivelmente é um alvo". 
Claro, alvo tanto de corporações e go
vernos quanto de agentes criminosos. 

Segundo o ex-diretor do Grupo de 
Estudos Geopolíticos da NSA (Natio
nal Security Agency), W i l l i a m B in - , 
ney, a agência de inteligência dos Es

tados Unidos já armazena 20 tr i lhões 
de " t r ansações " (chamadas telefôni
cas, correspondências eletrônicas e ou
tras formas de dados) feitas nos Esta
dos Unidos, incluindo todos os e-mails 
enviados e recebidos pela população. 

Em uma sociedade hiperconectada 
(em que é quase impossível se escon
der), entende-se que as discussões pas
sem pelo avanço na proteção do usuário 
e de seu conteúdo. Enquanto a cripto
grafia altera mensagens, tornando-as 
ilegíveis, a esteganografia (conjunto de 
técnicas que permitem esconder infor
mações dentro de outros arquivos, co
mo imagens, músicas, vídeos ou mesmo 
textos) passa em brancas nuvens, por
que oculta a informação relevante onde 

ninguém a procura. Um bom exemplo é 
o Obscuracam, uma aplicação aberta e 
gratuita que apaga parte de uma foto ou 
vídeo que traz em si a mensagem secre
ta e que só pode ser aberta usando uma 
senha. "Não é algo novo", explica Mark 
Belinsky, do site The Guardian Project. 
"Compramos pela internet ou visitamos 
nosso banco online cada vez mais. Mas, 
agora, os próprios usuários têm as fer
ramentas para frear possíveis brechas 
de segurança. O aberto, livre e compar
tilhado é a melhor defesa e proteção." 

DADOS ABERTOS 
Mas isso não basta. Entregamos volun
tariamente ainda mais informações pes
soais, ao usarmos plataformas das redes 
sociais onde já pululam os 'socialbots' 
(programas que forjam automaticamente 
identidades quase reais). O cientista-che-
fe da Pacific Social Architecting Corpo
ration, Tim Hwang, assegura que "essas 
amizades, feitas em massa, podem mu
dar a forma como as comunidades inte
ragem, e chegar até a modificar o próprio 
comportamento" no mundo digital e real. 

Se a internet é um sem-fim de mundos 

digitais compostos por uma diversidade 
enorme de pessoas interconectadas entre 
si e que realizam projetos de identidade, 
o segredo estaria em aproveitar a criati
vidade, especialmente em espaços nos 
quais se joga com a tecnologia. 

Por isso, o Pentágono e seu progra
ma Darpa (Defense Advanced Research 
Projects Agency, ou Agência de Proje
tos de Pesquisa Avançada de Defesa) re
gistra, fomenta e apoia a atividade de 
alguns grupos de hackers - uma criativi
dade que nos entregou o GPS e a própria 
internet. Com US$ 3,2 bilhões de orça
mento, o Darpa tem recursos para chegar 
a alterar até a consciência de cada um de 
nós. Desde já, depende da disponibilida
de dos hackers. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

http://AssignedNam.es
Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 414, p. 80-81, ago. 2012.




