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O grande objetivo dos grinders (entusiastas da cibernética 
amadora) e biohackers (que desejam melhorar o código-fonte 
dos humanos) é mudar o mundo. A nova onda da Cibernética 
DIY (do it yourself, ou faça você mesmo) virou um grande 
movimento nos Estados Unidos. Os pioneiros dessa utopia 
tipicamente californiana estão na costa oeste, mas a tendên
cia começa a criar raízes em cidades do leste dos EUA, como 
Nova York e Pittsburgh. Para eles, a paleodieta (alimentar-
se como homens das cavernas) e a meditação são temas tão 
frequentes quanto implantes cibernéticos nos dedos ou o uso 
de ondas cerebrais para controlar aplicativos. O aperfeiçoa
mento da humanidade, por meio da tecnologia ou métodos 
tradicionais, é o que está por trás da busca desses grupos pelo 
conhecimento de ciborgues, autoquantificação e todo o tipo 
de aprimoramento pessoal. 

Em Nova York, eles se reúnem num grupo muito ativo, os Bio
hackers NYC, além de diversas startups, incubadoras e espaços 
de trabalho espalhados pelas partes menos nobres da cidade. O 
Biohackers NYC foi fundado no início de 2012. "Nossa intenção 
vai da manipulação de genomas não-humanos até o corpo e a 
mente. Não importa o método, todos temos o potencial de nos 
tornarmos seres humanos de funcionamento ideal em socie
dade. A pergunta é: como vamos chegar lá?", diz a psiquiatra 
e fundadora do grupo Lydia Fazzio. Na região do Brooklyn, 
um pequeno "biolaboratório comunitário" chamado Genspace 
hospeda cerca de uma dúzia de indivíduos realizando experi
mentos em biologia amadora envolvendo, por exemplo, a fusão 
de seres vivos com aparelhos eletrônicos. O laboratório oferece 

aulas abertas sobre biologia sintética, ou 
como produzir organismos vivos como se 
fossem máquinas. 

Carne de laboratório 
A Crude Control, uma oficina realizada 
recentemente no Genspace, mostrou co
mo carne e couro podem ser criados in 
vitro com engenharia de tecidos e explo
rou a possibilidade de desenvolver "pro
dutos" semivivos a partir deles. Apesar 
da oficina ter objetivos educacionais, tec
nologias semelhantes já estão entrando 
no mercado: o investidor Peter Thiel, por 
exemplo, colocou centenas de milhares 
de dólares em uma startup que pretende 
disponibilizar comercialmente carne in 
vitro produzida por impressoras 3D. Oron 
Catts, professor da oficina Crude Control, 
ensinou aos participantes técnicas de 
engenharia de tecidos, incluindo "como 
isolar células de um osso que compramos 
no açougue". Entre os projetos anteriores 
de Catts estão um bife com células pré-
natais de uma ovelha (ou seja, um bife 
de um animal que ainda nem nasceu) e 
obter couro de linhagens celulares sem 
precisar matar bois. 
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Há algumas horas dali, pesquisadores 
da Universidade Harvard também expe
rimentaram hackear animais e criaram o 
primeiro "tecido ciborgue" do mundo. O 
Lyber Research Group, liderado pelo pes
quisador Charles Liber, fez um tecido de 
rato que se mistura com uma rede de fios e 
transistores monitorando o comportamento 
individual de cada célula. Com a invenção, 
os pesquisadores podem acompanhar as 
mínimas mudanças de comportamento das 
células durante reações a medicamentos 
administrados aos tecidos. O experimento 
vai além da simples maluquice de criar ratos 
cibernéticos. No futuro, projetos que utili
zam essa tecnologia poderão eliminar o uso 
de animais ou seres humanos em testes de 
medicamentos e ajudarão a criar implantes 
cibernéticos para curar corações doentes. 

Sexto sentido 
A cidade de Pittsburgh abriga a Grindhouse Wetwares, um 
coletivo online que reúne programadores, engenheiros e 
cientistas dedicados a "ampliar a humanidade com o uso 
de tecnologias seguras, baratas e de código-fonte aberto". O 
novo projeto da organização, o Thinking Cap, é um chapéu 
com eletrodos que usa eletricidade para estimular o cérebro. 
Os usuários recebem pequenos choques no couro cabeludo, 
o que supostamente ativa determinados estados cerebrais, 
dependendo de como o chapéu é colocado. 

A Grindhouse lembra as primeiras empresas do Vale do Silí
cio, como a Apple de Steve Wozniak e Steve Jobs. Eles disponi
bilizam seus projetos e designs por meio de licenças Creative 
Commons: os usuários podem pagar à Grindhouse para fabricar 
os aparelhos ou então construí-los sozinhos por conta própria. 
O grupo também desenvolve o projeto Bottlenose, um aparelho 
que detecta informações de ondas de rádio, ultravioletas, wi-fi 
ou térmicas de uma forma que o usuário consiga sentir. É pos
sível escolher entre um implante cibernético improvisado no • 
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• dedo ou um acessório externo. Ambas as versões estimulam 
fisicamente o usuário quando ele se aproxima, por exemplo, de 
um micro-ondas ou de um roteador wireless — algo como um 
sexto sentido. Assim como o Thinking Cap, o Bottlenose é ven
dido pelo coletivo, mas também pode ser criado por amadores 
utilizando as instruções gratuitas fornecidas no site deles. 

Outro projeto do coletivo, o the Heledd, é um dispositivo 
médico de rastreamento. Um implante do tamanho de um is
queiro Bic é colocado no corpo, que então começa a enviar 
automaticamente informação biomédica para a internet via uma 
interface com bluetooth. O projeto experimental pode mostrar 
alertas de saúde na pele do usuário acendendo lâmpadas de 
LED. Heledd deve ser lançado ao público no final do ano. Lu
cas Dimoveo, da Grindhouse, diz que o dispositivo atualmente 
consegue gravar a temperatura corporal e o batimento cardíaco. 
Versões futuras vão ter mais sensores. "O objetivo é fazer o 
implante enviar mensagens SMS com frases como "Você sabia 
que sempre que você está na Avenida Jamaica, entre as ruas 
Van Wyck e Francis Lewis, sua pressão sanguínea aumenta 
em tantos mmHg?". 

Esses implantes podem ter efeitos sensíveis na vida re
al. "No laboratório, um dos nossos laptops antigos quebrou 
— ele não conseguia mais carregar. T i m Cannon e Shaw 

Sarver [usuários do implante] levaram 
5 segundos para entender o que estava 
acontecendo apenas passando as mãos 
pelo cabo de força até o plug do compu
tador. Eles sentiram o campo de energia 
vindo do cabo, mas não da bateria — o 
que significava que eu precisava comprar 
um novo laptop", conta Dimoveo. "Mike 
Seeler, o nosso artista, possui implantes 
magnéticos maiores do que a média em 
ambas as mãos. Ao andar pela cidade, 
ele está sempre descobrindo campos 
magnét icos no meio da rua, no metrô, 
no ônibus, dentro dos prédios. Ele já até 
teve sonhos que incluíam esse sentido 
magnético." A desvantagem do implante, 
contam os biohackers, é que as pessoas 
podem se assustar com a quantidade de 
energia sentida perto de algumas máqui
nas. "Já vi gente da equipe caminhar por 
uma estação de solda ativa e saltar para 
trás, surpresa", diz Dimoveo. 

Homem-máquina 
Dois sites populares sobre o tema reúnem 
biohackers de todo o mundo. Na página 
diybio.org, é possível encontrar iniciati
vas como a BioArt Laboratories, uma or
ganização holandesa cujos participantes 
criam arte e música com culturas celulares 
e materiais biológicos. No biohack.me, os 
usuários contemplam as possibilidades de 
criar fones de ouvido por condução óssea e 
implantes de ecolocação (que permitiriam 
detectar a distância de objetos por meio de 
ondas, uma espécie de imitação do sentido 
"sonar" do morcego). 

Essas iniciativas começaram a ganhar 
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notoriedade neste ano após o jornalista Ben 
Popper, do site de tecnologia The Verge, ter 
feito uma cirurgia e colocado um implante 
cibernético da Grindhouse em seu polegar 
para sentir campos magnéticos. A fusão 
de homens e máquinas, no entanto, não é 
um processo novo. Os implantes cocleares 
que fazem surdos ouvir e pernas biônicas 
que ajudam paraplégicos são apenas os 
últimos itens em uma longa lista de am
pliação da capacidade humana que vai dos 
marcapassos aos óculos. Essas tecnologias 
não são apenas algo que nos aguarda no 
futuro: elas já estão sendo monetizadas e 
comercializadas em massa. Aparelhos de 
leitura de ondas cerebrais como o Emotiv 
e o Mindwave, por exemplo, já são usados 
para substituir o controle em jogos que pas
sam a ser comandados com o pensamento. 

Criar um software para esses aparelhos é mais ou menos tão 
complexo quanto criar um aplicativo de smartphone. Em outras 
palavras, em 20 ou 30 anos, provavelmente pensaremos nas 
comunidades biohackers da mesma forma que pensamos no Vale 
do Silício da década de 70 ou em Stanford ou Harvard nos anos 
90: épocas em que amadores dedicados e pequenos empresários 
construíram computadores e programas domésticos em suas 
garagens e dormitórios, projetos que levaram à fundação de 
empresas como Apple, Google e Facebook. 

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
.




