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We are mutating into another species – from Aquaria to the Terratium, and now 

we're moving into Cyberia. We are creatures crawling to the center of the 

cybernetic world. But cybernetics are the stuff of which the world is made. Matter is 

simply frozen information….The critics of the information age see everything in the 

negative, as if quantity of information can lead to a loss of meaning. They said the 

same thing about Gutenberg…. Never before has the individual been so 

empowered. But in the information age you do have to get signals out. 

Popularization means making it available to the people. Today the role of the 

philosopher is to personalize, popularize, and humanize computer ideas so that 

people can feel comfortable with them…. The fact is that a few of us saw what was 

happening and we wrestled the power of LSD away from the CIA, and now the 

power of computer away from IBM, just as we rescued psychology away from 

doctor and analysts. In every generation I've been part of a group of people who, 

like Prometheus, have wrestled with the power in order to hand it back to the 

individual. 

 

Timothy Leary 
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Resumo 

As revoltas populares ocorridas na década de 1960 ao redor do mundo e as 

transformações tecnológicas da década de 1970, como o advento do computador 

pessoal, constituem o início de uma crise de paradigma que dá o tom do nosso 

presente e também do nosso futuro, reconfigurando a realidade humana como em 

nenhum outro momento histórico. A interação entre homem e máquina se estreita 

de forma inédita, e a chegada da Internet permite à globalização trabalhar a todo 

vapor. Ergue-se um novo sistema mundial de dominação, o chamado Império, 

segundo Hardt e Negri. 

Nessa conjuntura global do mundo, figuras específicas ganham 

proeminência: o cientista, o hacker e o ativista. Na literatura de ficção científica, 

eles se unem ao ciborgue, protagonista do subgênero cyberpunk e da teoria do 

ciborgue da bióloga Donna Haraway, que vai tirá-lo dos braços do militarismo e do 

patriarcado para remontá-lo como um mito utópico pós-feminista. Por meio do 

acoplamento da Ética Hacker ao mito do ciborgue, defendemos o mito do 

hacktivista como de suma importância para desafiar a supremacia do Império. 

 Analisando a ficção curta de Ursula K. Le Guin, William Gibson e Cory 

Doctorow, buscamos demonstrar como a articulação da tecnologia e da ciência 

com a ação do indivíduo são fundamentais para fomentar a resistência contra o 

sistema mundial opressivo. A ação individual, o livre arbítrio, como afirma 

Wallerstein, adquire uma amplitude única no contexto hodierno: movido pela 

mentalidade utópica e pela luta democrática, o indivíduo se funde ao computador 

e ao potencial descentralizador da Internet para adotar uma identidade 

ciborguiana militante, o hacktivista. 

 

Palavras-chaves : ficção científica; ciborgue; hacker; ativismo 

 



 

 

Abstract 

 The popular insurgencies the world saw during the 1960's and the 

technological advances the 1970's brought, being the personal computer the most 

important to our purposes, establish the onset of a paradigm shift that marks our 

present day and will mark our future, reconfiguring human reality as in no other 

moment in History. Man-machine interaction becomes intimate, and the 

emergence of the internet speeds the pace of globalization. A new world system of 

domination rises: the Empire, as theorized by Hardt and Negri. 

 In this global conjuncture of the world, specific actors come into play: the 

scientist, the hacker and the activist. In science-fiction literature, they join the 

cyborg, a key player in the cyberpunk subgenre and in Donna Haraway's cyborg 

theory: she kidnaps him from the military and the patriarchy to reassemble him as 

a post-feminist utopian myth. By merging the cyborg myth with the Hacker Ethic, 

our goal is to defend the hacktivist myth as fundamental to challenge the 

sovereignty of the Empire. 

 While analyzing the short fiction of science-fiction writers Ursula K. Le Guin, 

William Gibson and Cory Doctorow, we aim to demonstrate how crucial it is to 

articulate technology and science with individual action in order to incite resistance 

against the oppressive world-system. Individual action, the "free will" factor, in 

Wallerstein's words, can have a great impact in the world: moved by a utopian 

mindset and by the fight for democracy, the individual becomes one with the 

computer and with the decentralizing potential of the internet in order to adopt a 

cyborg identity, the hacktivist. 

 

Keywords : science fiction; cyborg; hacker; activism 
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Bem-vindo ao fim do mundo 

Feliz é aquele que lê as palavras da utopia, assim como aquele que as ouve e 

aquele que assimila o que nelas está escrito, pois o fim está próximo. A 

utopia está vindo com a nuvem, e pela nuvem ela che gará a todas as tribos 

do mundo. Qualquer um que disponha de um aparelho r eceptor a ela estará 

conectado. E qualquer um que seja Outro no outro se  espelhará e no outro 

buscará companhia para resistir à opressão de Mamon . E aqueles que 

aprenderam sobre os meandros de Mamon e aqueles que  estão sob seu 

encanto despertarão, ou sucumbirão sob o novo estad o de coisas. A nuvem 

binária será onipresente, estará em toda parte e em  lugar algum. Feliz será o 

bípede implume que criar asas para se deslocar na n uvem. 

*** 

 O mundo como o conhecemos está chegando ao fim, mas isso não precisa 

ser exatamente ruim. O mundo está acabando desde sua origem. Quando a 

humanidade pôs os pés na Terra, esta já existia e sua saúde estava no ápice. 

Quando nós a deixarmos, é provável que ela se recupere, mesmo que leve 

milhões de anos. Mas, quando digo que o mundo está chegando ao fim, não me 

refiro à Terra nem à humanidade, me refiro ao mundo como o concebemos, ao 

sistema global capitalista que rege a humanidade.1 As décadas de 1960 e 1970 

foram cruciais para nos ajudar a entender não apenas onde estamos, mas 

                                                           
1 Essa é uma declaração ousada que será, em breve, relativizada. 
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também para onde vamos. As revoltas mundiais ocorridas na primeira e as 

transformações tecnológicas realizadas na segunda constituiriam o início de uma 

crise de paradigma que daria o tom do nosso presente e também do nosso futuro. 

O desmoronamento dos ideais liberais, representado pelas revoltas de 1968, e o 

surgimento do computador pessoal, em meados da década de 1970, 

reconfigurariam a realidade humana como em nenhum outro momento histórico. A 

interação entre homem e máquina se estreitaria de forma inédita, e o surgimento 

do conceito de ciberespaço colocaria em xeque a preponderância da 

corporalidade na construção da identidade nesse inédito mundo virtual. Por outro 

lado, era uma feliz oportunidade de questionar tudo aquilo que era constituído 

como verdade, como real. 

 O acoplamento entre homem e máquina, ou melhor, entre orgânico e 

cibernético, se materializa na figura do ciborgue, que, na perspectiva de Donna 

Haraway, virá a adquirir contornos inusitados. Em seu "Manifesto Ciborgue", ela 

interpreta o ciborgue de forma teórica e subversiva com intuito de desconstruir o 

discurso hegemônico e patriarcal do Ocidente, propondo que nossa interação com 

a tecnologia inicialmente usada para fins militares seja uma ferramenta na luta 

contra o sistema opressivo; a figura do ciborgue desponta, assim, como uma 

possibilidade utópica. Um desdobramento da ideia do ciborgue, por também 

configurar um acoplamento entre homem e máquina, o hacker trará um caráter 

mais abertamente contestatório do sistema, conforme teorizado por Steven Levy 

nos preceitos da Ética Hacker. Partindo do pressuposto de que "a mentalidade 
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utópica está na base de toda mudança social séria"  (SARGENT, 1994, p. 23)2, 

uniremos o mito3 do ciborgue de Haraway com a Ética Hacker de Levy, para 

sugerir o mito do hacktivista (HACKer + aTIVISTA) como uma alternativa utópica 

calcada no conceito de utopística proposto por Immanuel Wallerstein. 

Analisando as diferentes formas de interação entre homem e tecnologia, e 

suas diversas aplicações, colocaremos em destaque os personagens cientistas, 

ciborgues, hackers e ativistas construídos nos contos "The New Atlantis", de 

Ursula K. Le Guin (1974), "Johnny Mnemonic" e "Burning Chrome", de William 

Gibson (1986), e "Scroogled" e "The Things That Make Me Weak and Strange Get 

Engineered Away", de Cory Doctorow (2010). Buscamos frisar que o papel da 

ciência e da tecnologia pode adquirir contornos ambíguos: uma engenharia 

utilizada inicialmente para gerar lucro e submissão pode também ser usada contra 

os mesmos modelos de produção que a criaram; por outro lado, essa nova função 

subversiva dessa tecnologia pode também ser assimilada pelo sistema opressor. 

A interseção entre tecnologia e resistência será o fio condutor entre as narrativas 

examinadas, que abordam personagens que usam sua habilidade técnico-

científica para resistir e/ou subverter uma hierarquia opressiva. 

É preciso enfatizar também a importância da ficção científica como espelho 

dos momentos históricos acima mencionados. Segundo Baudrillard, "a ficção 

científica clássica tratava da ficção de um universo em expansão; além disso, 

                                                           

2 Trad. livre de "The utopian mentality is at the base of all serious social change." 

3 Adotarei aqui a acepção de "mito" como "símbolo", "alegoria", de forma similar à de Haraway. 
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moldou seu caminho nas narrativas de exploração espacial, correlativa às formas 

mais terrestres de exploração e colonização dos séculos XIX e XX." 

(BAUDRILLARD, 1994, p. 82)4  Agora que o espaço terrestre já foi todo mapeado 

e esgotado pela globalização, uma nova ficção científica surge. Em vez de 

imaginar o futuro, esse gênero literário vai historicizar o presente com a finalidade 

de desfamiliarizá-lo (cf. JAMESON, 2005, p. 287) – a ficção científica é uma 

literatura do presente, que usa o futuro como espelho deformado para refletir as 

estranhezas do presente enterradas por nossas suposições invisíveis (cf. 

DOCTOROW, 2008, 106). Assim, no contexto da revolução informacional, sai o 

impulso de expansão pelo espaço físico e entra a busca pela miniaturização que 

será a porta de entrada para o espaço virtual.  

Teremos em mente, a partir de agora, três aspectos centrais: (1) a crise do 

sistema capitalista, deflagrada na década de 1960, virá a se articular à (2) 

ascensão da era informacional na década de 1980, que apontará, já na virada no 

século, para (3) novas alternativas mais democráticas. O desmoronamento dos 

ideais liberais, evidenciado pelas revoltas mundiais de 1968, indica uma 

bifurcação no caminho do sistema contemporâneo: o sistema (ou sistemas) que se 

seguirá poderá ser melhor ou pior (cf. WALLERSTEIN, 1998, p. 35). O surgimento 

do PC na década de 1970, guiado pela aplicação da Ética Hacker, reconfigurou o 

papel da informática no mundo globalizado: ela saiu das indústrias e das grandes 

                                                           

4 Trad. livre de "Classical science fiction was that of an expanding universe, besides, it forged its 
path in the narratives of spatial exploration, counterparts to the more terrestrial forms of exploration 
and colonization of the nineteenth and twentieth centuries." 
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corporações para entrar na casa do cidadão comum. O alastramento da 

informatização nas décadas de 1980 e 1990 trouxe à tona novas 

responsabilidades não apenas para a sociedade agora global, como também para 

o indivíduo. Esse período de transição da era industrial para a era informacional, 

que Alvin Toffler nomeou a "Terceira Onda", desembocará num novo sistema que 

ainda não conhecemos, mas o qual, segundo Wallerstein, cada indivíduo terá 

oportunidade de moldar: 

Será um período de conflitos e desordem grave e que muitos verão 
como o colapso dos sistemas morais. Não paradoxalmente, esse 
também será um período no qual o fator do "livre arbítrio" estará no 
seu auge, ou seja, a ação coletiva e individual poderá ter maior 
impacto na futura estruturação do mundo do que tal ação pode ter em 
épocas mais "normais", isto é, durante a vida corrente de um sistema 
histórico. (WALLERSTEIN, 1998, p. 35)5 

 

A potencialização do livre arbítrio, da ação individual, está conjugada à 

emergência da multidão, na conceituação de Antonio Negri, que é uma força 

contrária ao Império, o sistema global de soberania sob o qual o mundo é 

atualmente regido. É nessa conjuntura que os indivíduos, munidos da Ética 

Hacker, de seus computadores pessoais e da Internet, são capazes de incorporar 

o mito do hacktivista para, como parte da multidão, tentar usar contra o sistema 

esses mecanismos que o mesmo usa para oprimi-los. 

                                                           
5 Trad. livre de "It will be a period of conflicts and aggravated disorders, and what many will see as 
the collapse of moral systems. Not paradoxically, it will also be a period in which the 'free will' factor 
will be at its maximum, meaning that individual and collective action can have greater impact on the 
future structuring of the world than such action can have in more 'normal'  times, that is, during the 
ongoing life of an historical system." 
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De forma a articular esse mito do hacktivista que proponho, adotarei um 

narrador para incorporá-lo nos capítulos seguintes. O capítulo um abordará a 

influência da Ética Hacker como essencial para pensarmos em mecanismos 

alternativos para práticas que reproduzem um padrão social opressor. O hacker vê 

o mundo como um sistema que necessita de depuração; essa visão se assemelha 

à dos seguidores de Wiener, que "viram a cibernética como uma ciência que 

explicaria o mundo como um sistema de feedback, permitindo o controle racional 

de corpos, máquinas, fábricas, comunidades e praticamente qualquer coisa." 

(KUNZRU, 2009, p. 124) Além disso, veremos nesse capítulo como o conto "The 

New Atlantis", produzido na década de 1970 por Ursula K. Le Guin e 

protagonizado por cientistas ativistas, incorpora preceitos da Ética Hacker na 

atitude de seus personagens, que, por meio de uma invenção técnico-científica de 

alto potencial democrático, pretendem descentralizar o poder de um Estado 

totalitário. 

O capítulo dois será dedicado ao cyberpunk de William Gibson, 

representado pelos contos "Johnny Mnemonic" e "Burning Chrome" e pela 

adaptação cinematográfica do primeiro. Essas narrativas estão recheadas de 

personagens do submundo urbano de um futuro corporativo e pós-apocalíptico, 

hackers, ciborgues, hacktivistas, em suma, indivíduos que usam sua habilidade 

técnico-científica para sobreviver à margem da sociedade que os explora e/ou 

para resistir a uma hierarquia opressiva. "A rua encontra seus próprios usos para 
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as coisas" (GIBSON, 2003, 199)6,  conclui o narrador hacker de "Burning Chrome", 

referindo-se a como a tecnologia pode adquirir novas funções quando é libertada 

da redoma na qual as grandes corporações a mantém. O mito do ciborgue de 

Haraway faz-se presente também na figura da mulher nos contos, que é 

construída de forma peculiar, híbrida, celebrando a identidade fragmentada, de 

fronteira, prezada pela teórica. Igualmente fragmentada é a memória, tema 

também presente nas narrativas de Gibson que abordaremos e que está 

relacionado à ideia de corpo-informação de Paula Sibilia. 

Encerraremos com o capítulo três, no qual abordaremos dois contos de 

Cory Doctorow que contemplam o uso ambíguo da tecnologia da informação, mais 

especificamente, da mineração de dados, num contexto orwelliano. O autor, que 

defende o potencial da tecnologia para aperfeiçoar o nosso mundo, traz, nesses 

contos, protagonistas em conflito, indivíduos que ponderam sobre a 

responsabilidade quanto ao uso "bom" e "ruim" da tecnologia e suas 

reverberações na sociedade. Ambos os contos estudados ("Scroogled" e "The 

Things That Make Me Weak and Strange Get Engineered Away") localizam o 

protagonista como integrante de uma corporação de caráter moral duvidoso – no 

primeiro conto, essa empresa é abertamente a Google; já no segundo, é uma 

ordem de monges cujo modelo de inspiração na vida real parece ser a Google. 

Não convém aqui tecer interpretações dessas opções estilísticas, mas questionar 

a responsabilidade de cada indivíduo quanto ao uso que ele faz da tecnologia de 

                                                           
6 Trad. livre de "the streets finds its own uses for things." 
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informação e quanto à sua própria assimilação ao sistema. Até que ponto nós 

incorporamos o irmãozinho enfrentando o irmãozão? Até que ponto nós 

incorporamos o irmãozão intimidando o irmãozinho? 
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Capítulo 1  
 

Ética Hacker, utopística e ciência 
 

Não acredito que podemos alterar nada no período de nossa 
vida. Mas é possível imaginar pequenos nódulos de 
resistência brotando aqui e ali, pequenos grupos de pessoas 
se unindo, e crescendo aos poucos, e até deixando alguns 
registros para trás, para que as próximas gerações possam 
retomar de onde nós paramos.7 

 

O mundo não acabou definitivamente, mas, pouco a pouco, ele vai 

mudando e um dia, sem que percebamos, ele terá acabado, pois estará tão 

diferente, que não mais o reconheceremos. Nossas liberdades individuais estão 

sendo ameaçadas cada vez mais, a cada dia que passa. Nossos governos 

praticamente corporativos vestem o manto da democracia como uma fantasia de 

carnaval bem elaborada, tão minuciosa, que muitas vezes realmente acreditamos 

estarmos vivendo num Estado democrático. A verdade é que muitos de nós 

vivemos anestesiados, ludibriados por uma falsa realidade que o Sistema instala 

em nossas mentes. Acordei dessa "realidade" com a ajuda dos rebeldes da 

resistência; foram eles que abriram meus olhos e me desconectaram da matrix. 

                                                           

7 Trad. livre de "I don't imagine that we can alter anything in our own lifetime. But one can imagine 
little knots of resistance springing up here and there-small groups of people banding themselves 
together, and gradually growing, and even leaving a few records behind, so that the next 
generations can carry on where we leave off." (ORWELL, 2003, p. 159) 
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Agora eu também sou um deles. Sou conhecido como 3s4c (Esac), sou um 

cyberpunk, um hacktivista, e este é meu samizdat. 

Minha missão é usar a Ética Hacker para desestabilizar o Sistema e 

despertar meus irmãos terráqueos de seu sono induzido. Minha missão é usar a 

tecnologia e a Internet como ferramentas na luta por uma sociedade mais justa, 

sem hierarquias opressivas, sem governos totalitários e sem megacorporações 

controladoras e inibidoras das liberdades pessoais dos cidadãos. Minha utopia 

possível é a instauração de uma estrutura anárquica colaborativa, pois as pessoas 

podem, sim, se organizar e tomar conta umas das outras sem a necessidade de  

um governo que vai invariavelmente explorá-las.  

Há quem argumente que o capitalismo está com os dias contados: alguns 

estudiosos cujas opiniões veremos mais adiante apontam que esse sistema 

econômico vem tendo sua lápide escrita há algumas décadas. Percebe-se uma 

convergência de fatores que leva à hipótese de que o sistema mundial corrente 

baseado na acumulação de capital não pode mais se sustentar como tal. Os 

sociólogos Immanuel Wallerstein e Antonio Negri analisam o momento atual e seu 

potencial de incitar uma mudança real, e propõem alternativas para discussão de 

um possível novo sistema. 

 Wallerstein cunhou o termo "utopística" para se referir a uma avaliação 

realista, racional e sóbria de alternativas históricas possíveis: 

“Utopística” é uma avaliação profunda das alternativas históricas, o 
exercício de nosso juízo para examinar a racionalidade substantiva 
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de possíveis sistemas históricos alternativos. É uma avaliação sóbria, 
racional e realista dos sistemas sociais humanos, em que condições 
eles podem existir, e as áreas que estão abertas à criatividade 
humana. Não o rosto de um futuro perfeito (e inevitável), e sim o rosto 
de um futuro cujas melhoras sejam verossímeis e que seja 
historicamente possível (embora longe de ser inevitável). 
(WALLERSTEIN, 2003, p.8) 

 

Com esse conceito em mente, tomaremos emprestado o termo do sociólogo para 

considerar a possibilidade de pensar uma utopística hacker, unindo a 

potencialização da ação individual, do livre arbítrio, e a Ética Hacker, uma das 

forças motoras responsáveis pelo desenvolvimento do computador pessoal (PC). 

Essa equação produz uma figura de extrema importância na conjuntura atual, o 

hacktivista, um ator único na história dos sistemas econômicos mundiais. 

Nesta primeira edição do "Sonnysdata", vamos tratar dos preceitos da Ética 

Hacker, conforme compilados por Steven Levy em Hackers, Heroes of the 

Computer Revolution, publicado em 1984. Concomitantemente, abordaremos um 

conto da escritora de ficção científica Ursula K. Le Guin chamado "The New 

Atlantis", pois ela, assim como muitos de seus personagens, exemplificam bem 

alguns conceitos da Ética Hacker, sendo uma grande inspiração para nossa ação 

contra o Sistema. 

A ÉTICA HACKER  

I. O acesso aos computadores – e a qualquer coisa q ue possa lhe ensinar 
algo sobre como o mundo funciona – deve ser ilimita do e total. Sempre 
coloque a mão na massa.  

II. Toda informação deve ser livre. 
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III. Não confie na autoridade. Promova a descentral ização. 

IV. Os hackers devem ser julgados por suas habilida des, não por critérios 
falsos como graus acadêmicos, idade, raça ou posiçã o. 

V. É possível criar arte e beleza no computador. 

VI. Os computadores podem mudar sua vida para melho r.8 

 

Como Levy (1984, p. 29) nos explica, os hackers acreditam que podemos 

aprender muito sobre sistemas – e sobre o mundo – quando desmontamos algo, 

vemos como funciona e usamos esse conhecimento para criar algo ainda mais 

interessante. Quando há curiosidade sobre o funcionamento de alguma máquina 

ou sistema, é preciso estudá-la, dissecá-la, para entendê-la. É isso que os hackers 

fazem, e eles acreditam que essa perspectiva deve ser aplicada ao mundo como 

um todo. O cidadão que quer melhorar sua condição de vida na sociedade precisa 

dissecar e entender como essa sociedade funciona, para que ele possa fazer algo 

para aperfeiçoá-la. No entanto, não são todas as pessoas que tem a oportunidade 

de entender como funciona a própria sociedade; nem todas recebem a mesma 

instrução, nem todas têm acesso à informação. Então, se você teve acesso a esse 

conhecimento, você é um privilegiado:  

Você tem a oportunidade de se alimentar num banquete de 
conhecimento, enquanto o resto do mundo está excluído. Mas você 
não precisa – na verdade, moralmente, você não pode – guardar 

                                                           
8 Trad. livre de "Access to computers—and anything that might teach you something about the way 
the world works—should be unlimited and total. Always yield to the Hands-On Imperative! / All 
information should be free. / Mistrust Authority – Promote Decentralization. / Hackers should be 
judged by their hacking, not bogus criteria such as degrees, age, race, or position. / You can create 
art and beauty on a computer. / Computers can change your life for the better." 
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esse privilégio para si mesmo. Você tem uma responsabilidade de 
compartilhá-lo com o mundo. (SWARTZ, 2008)9  

 

O que estou fazendo aqui faz parte de uma tentativa de abrir caminho para 

essa informação; por meio da divulgação on-line e da distribuição gratuita deste 

samizdat, tenho o intuito de ajudar a disseminar as máximas da Ética Hacker para 

o maior número possível de pessoas. Como o programador e ativista Aaron 

Swartz escreveu em seu manifesto,  

Informação é poder. Mas, como todo poder, há quem o queira só para 
si mesmo. A herança cultural e científica de todo o mundo, publicada 
há séculos em livros e periódicos, vem sendo cada vez mais 
digitalizada e enclausurada por meia dúzia de corporações privadas. 
(SWARTZ, 2008)10 

 

 Aaron Swartz era um modelo de comportamento guiado pela Ética Hacker. 

A partir desse seu pequeno trecho, podemos notar pelo menos três dos preceitos 

dessa ética. A importância do acesso à informação (I), a necessidade de que ela 

seja livre (II) e a desconfiança da autoridade (III). O hacktivista ficou ampla e 

internacionalmente conhecido após ser processado por invadir o site da JSTOR e 

copiar milhares de artigos acadêmicos. Num impulso de libertar a informação 

reservada a uma elite intelectual, ele usou a rede do Instituto de Tecnologia de 

                                                           
9Trad. livre de  "[…] You get to feed at this banquet of knowledge while the rest of the world is 
locked out. But you need not — indeed, morally, you cannot — keep this privilege for yourselves. 
You have a duty to share it with the world […]."  

10Trad. livre de  "Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for 
themselves. The world’s entire scientific and cultural heritage, published over centuries in books 
and journals, is increasingly being digitized and locked up by a handful of private corporations." 
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Massachussets (MIT) para fazer download dos artigos e foi severamente 

perseguido por isso, enfrentando um processo legal visto por muitos como 

desproporcional ao crime cometido. Não convém entrar nos pormenores desse 

caso já exaustivamente coberto pela mídia mundial: o importante é enfatizar a 

importância de Swartz no que diz respeito à discussão que ele incitou e à 

disseminação da Ética Hacker que ele proporcionou. 

 O autor canadense de ficção científica Cory Doctorow, por ocasião do 

falecimento de seu amigo, Swartz, publicou no blog Boing Boing11 uma despedida 

ao amigo, descrevendo-o da seguinte forma: 

 

Conheci Aaron quando ele tinha 14 ou 15 anos. Ele estava 
trabalhando com XML (ele coescreveu a especificação RSS aos 14) e 
vinha a São Francisco com frequência, e se hospedava na casa de 
Lisa Rein, uma amiga minha que também trabalhava com XML e 
cuidava de Aaron, garantindo aos seus pais que ele contava com a 
supervisão de um adulto. De inúmeras formas, ele era um adulto, 
mesmo nessa idade, com um intelecto rápido e intenso que realmente 
me fez sentir que ele fazia parte da sociedade da Internet, que ele 
pertencia ao lugar onde são seus pensamentos que importam, e não 
quem você é ou quantos anos tem. (DOCTOROW, 2013)12 

 

                                                           

11 http://boingboing.net/ 

12 Trad. livre de "I met Aaron when he was 14 or 15. He was working on XML stuff (he co-wrote the 
RSS specification when he was 14) and came to San Francisco often, and would stay with Lisa 
Rein, a friend of mine who was also an XML person and who took care of him and assured his 
parents he had adult supervision. In so many ways, he was an adult, even then, with a kind of 
intense, fast intellect that really made me feel like he was part and parcel of the Internet society, like 
he belonged in the place where your thoughts are what matter, and not who you are or how old you 
are." 
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Doctorow faz referência assim ao quarto preceito da Ética Hacker, que afirma que 

o hacker deve ser julgado por sua habilidade, e não por idade, raça e outros 

critérios arbitrários. Essa máxima encaixa-se perfeitamente com uma visão de 

mundo menos viciada nos preconceitos disseminados pelo sistema mundial 

capitalista. Como argumenta Wallerstein (1998, p. 20-23), o nacionalismo (que 

está atrelado à etnia), o racismo e o sexismo têm uma relação simbiótica oculta 

com o liberalismo, cujo domínio emergiu no século XIX, quando a demanda 

popular por democratização ganhou proeminência. O sociólogo explica que o 

nacionalismo está intimamente ligado ao conceito de cidadania, que confere 

privilégio a uma parcela da população por meio da ação deliberada de não 

inclusão de todos, recurso que ajudou a acalmar os ânimos dos revoltosos, mas 

que não desfazia a base do sistema capitalista. O racismo, por sua vez, estava 

interligado ao nacionalismo, de forma a excluir os povos das colônias europeias e 

garantir os privilégios dos cidadãos dos países europeus. Assim, "o nacionalismo 

e o racismo somaram à justificativa ideológica para o imperialismo, e não havia 

timidez alguma em expressar essas perspectivas abertamente." (WALLERSTEIN, 

1998, p. 22) 13 Mas uma outra camada de exclusão era necessária para a 

implementação de privilégios a partes limitadas da população: assim o sexismo 

entra na equação. A exaltação do conceito de dona de casa desvalorizou o papel 

da mulher no mercado de trabalho, o que a incluiu no grupo dos excluídos. Esse 

binômio inclusão-exclusão foi usado à exaustão pelo sistema liberal capitalista 

                                                           

13 Trad. livre de "Nationalism plus racism added up to the ideological justification for imperialism, 
and there was no shyness about expressing these views openly."  
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para ludibriar e manipular as massas populares em momentos de revolta. Nesse 

âmbito, é inevitável lembrar o "Manifesto Ciborgue" da bióloga Donna Haraway, no 

qual ela argumenta sobre os dualismos opressores usados para dominação na 

cultura ocidental patriarcal. Assim como Haraway defende o ciborgue como um 

mito de libertação desses dualismos devido ao seu caráter híbrido e fragmentado, 

com fronteiras de gênero comumente embaçadas, eu gostaria de sugerir a 

inclusão dessa quarta máxima da Ética Hacker para complementar esse mito do 

ciborgue, visto que, tanto no caso do ciborgue, como no caso do hacker, é preciso 

enxergar além da exterioridade, além das barreiras de preconceito, para que o 

talento, a habilidade do indivíduo seja valorizada. Parece-me crucial pensar não 

apenas o ciborgue, mas também o hacker como mito de uma utopística para o 

atual período de transição. 

 A quinta máxima da Ética Hacker, referente à arte e à beleza que pode ser 

criada no computador, não necessariamente se refere às artes como as 

concebemos. Como escreve Levy, "para os hackers a arte do programa não 

estava nos sons agradáveis que emanavam do alto-faltante conectado. O código 

do programa possuía uma beleza própria." (LEVY, 2010, p. 32)14 Os hackers 

apreciavam a beleza técnica de programas que realizavam tarefas complexas a 

partir de muito poucas instruções: essa era a beleza de uma estrutura sistemática 

bem construída, com alta habilidade e esforço, com um mínimo de passos entre 

um comando e sua realização, ou seja, uma redução, em termos, da burocracia, 
                                                           

14 Trad. livre de "But to hackers, the art of the program did not reside in the pleasing sounds 
emanating from the online speaker. The code of the program held a beauty of its own."  
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um dos alvos da Ética Hacker. O sexto e último preceito da Ética Hacker é a 

culminação de todos os anteriores, e Levy a resume da seguinte forma: 

 

Todos teriam algo a ganhar com o uso de computadores pensantes 
num mundo intelectualmente automatizado. E todos não se 
beneficiariam ainda mais ao abordar o mundo com a mesma 
intensidade questionadora, ceticismo perante a burocracia, abertura à 
criatividade, generosidade em compartilhar as conquistas, desejo de 
aperfeiçoamento e desenvolvimento que aqueles que seguiam a Ética 
Hacker? Ao aceitar os outros da mesma forma sem preconceitos com 
que os computadores aceitavam qualquer um que digitasse código no 
teclado de uma Flexowriter? Nós não nos beneficiaríamos se 
aprendêssemos com os computadores a maneira de criar um sistema 
perfeito e começássemos a emular essa perfeição num sistema 
humano? Se todos pudessem interagir com o computador com o 
mesmo impulso criativo, produtivo e inocente dos hackers, a Ética 
Hacker poderia se espalhar pela sociedade como uma onda 
benevolente, e o computador realmente mudaria o mundo para 
melhor. (LEVY, 2010, p. 38)15 

 

 E esse sonho hacker, aliado ao elemento do livre arbítrio mencionado por 

Wallerstein, faz parte da utopística hacker que buscamos pensar aqui. Esse 

exercício pretende demonstrar que esse sonho não é inatingível, pois ele está 

calcado não na fantasia, mas no imperativo prático de "colocar a mão na massa". 

                                                           

15 Trad. livre de "Everyone could gain something by the use of thinking computers in an 
intellectually automated world. And wouldn’t everyone benefit even more by approaching the world 
with the same inquisitive intensity, skepticism toward bureaucracy, openness to creativity, 
unselfishness in sharing accomplishments, urge to make improvements, and desire to build as 
those who followed the Hacker Ethic? By accepting others on the same unprejudiced basis by 
which computers accepted anyone who entered code into a Flexowriter? Wouldn’t we benefit if we 
learned from computers the means of creating a perfect system, and set about emulating that 
perfection in a human system? If everyone could interact with computers with the same innocent, 
productive, creative impulse that hackers did, the Hacker Ethic might spread through society like a 
benevolent ripple, and computers would indeed change the world for the better." 
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Demos exemplos de atitudes como a de Aaron Swartz e Cory Doctorow, que 

introduzem a discussão sobre a Ética Hacker no mundo, e podemos pensar em 

vários outros exemplos de indivíduos que fazem o mesmo, seja por meio de sua 

atuação no mundo, seja por meio de sua obra artística. O conto "The New 

Atlantis", da autora estadunidense Ursula K Le Guin, apresenta ao leitor a figura 

do cientista subversivo, dissidente, que, inconscientemente ou não, emula a Ética 

Hacker. 

TECNOLOGIA E UTOPIA: UM SONHO NÃO PROCRASTINADO  

 O espírito anárquico da Ética Hacker leva em consideração a vontade, a 

curiosidade de aprender do indivíduo, a liberdade de sua sede de conhecimento, e 

não vê com bons olhos o controle autoritário exercido por Estados e corporações, 

sistemas burocráticos e hierárquicos por natureza, que tentam evitar esse impulso 

individual. O cientista e o hacker por vezes compartilham algumas características, 

pois ambos são estudiosos, pesquisadores: ambos fazem experiências para 

melhor aprender sobre o funcionamento de um dado sistema. Ciência e 

anarquismo não são temas desconhecidos para Ursula K. Le Guin, que os 

abordou em seu romance The Dispossessed.16 No conto "The New Atlantis" ela 

                                                           

16 Em The Dispossessed, Le Guin apresenta a dinâmica de um povo que constitui uma nova 
civilização na Lua que orbita seu antigo planeta, uma nova civilização desapegada do sentimento 
de posse e baseada nos preceitos anárquicos de colaboração. Esse povo entra em acordo com os 
líderes de seu planeta original após um longo período de revolta contra o sistema mundial em 
vigor, altamente hierárquico e explorador das classes inferiores. O protagonista da história é um 
cientista, um físico, cujo trabalho científico de alto potencial revolucionário impressiona o planeta 
vizinho, Urras. Ele viaja até lá justamente para tentar completar sua pesquisa, já que em sua terra 
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discute a possibilidade do uso da ciência e da tecnologia como armas de 

resistência e como formas de propiciar a construção de uma utopia longe do 

Estado totalitário. O tom anárquico da trama em muito se relaciona aos conceitos 

da Ética Hacker, como veremos em seguida. 

 Antes de prosseguir, entretanto, é importante delimitar o que entendemos 

aqui por "anarquismo" ou "tom anárquico", visto que interpretações errôneas 

levarão fatalmente a uma minimização do nosso argumento. O anarquismo a que 

nos referimos é mesmo defendido por Le Guin (e desenvolvido em seu romance  

The Dispossessed): não é aquele cujos defensores utilizam bombas para afetar o 

sistema nem é o libertarianismo da extrema-direita, mas 

 

anarquismo como prefigurado no pensamento taoista, e elucidado por 
Shelley e Kropotkin, Goldman e Goodman. O principal alvo do 
anarquismo é o Estado autoritário (capitalista ou socialista); seu tema 
moral-prático principal é a cooperação (solidariedade, ajuda mútua). 
(LE GUIN, 1975, P. 285) 17 

 

É com base nessa acepção de anarquismo que Le Guin desenvolve os 

personagens dos cientistas dissidentes presentes no conto "The New Atlantis". 

Num Estado totalitário de um futuro próximo, um grupo de cientistas desenvolve 

um pequeno dispositivo para absorver a energia solar e armazená-la (uma 
                                                                                                                                                                                 

natal, Anarres, Shevek tem seu estudo ignorado ou mesmo travado. Sua teoria tem um potencial 
democrático tão forte quanto a do matemático de "The New Atlantis", como veremos em seguida. 

17Trad. livre de "[…] anarchism, as prefigured in early Taoist thought, and expounded by Shelley 
and Kropotkin, Goldman and Goodman. Anarchism's principal target is the authoritarian State 
(capitalist or socialist); its principal moral-practical theme is cooperation (solidarity, mutual aid)."   
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invenção de alto potencial utópico, como veremos em breve). A narrativa é 

construída em seções intercaladas: além da história na superfície, a da sociedade 

estadunidense decadente, há a história referente a uma antiga civilização que está 

reascendendo das profundezas do oceano. 

 A história distópica é contada sob o ponto de vista de Belle, uma musicista 

casada com o matemático Simon, que desenvolve uma teoria cuja aplicação mais 

prática é a construção de um dispositivo para captação de energia solar. A 

fórmula, no entanto, tinha um erro que Simon não conseguira resolver, mas, após 

dez anos trabalhando com o amigo e colega Max, enfim eles conseguem 

solucionar o empecilho, ou, para usar o jargão hacker, depuram o erro. Max e 

Simon, no melhor espírito hacker, trabalham juntos, um aperfeiçoando o trabalho 

do outro, de forma a atingir um objetivo que traria benefícios a todo o grupo e, 

potencialmente, a toda a humanidade. Ambientada numa sociedade que 

apresenta evidentes sinais de decadência, como um transporte público sucateado 

e energia elétrica escassa e ineficiente, a trama demonstra como os diferentes 

níveis de hierarquização são utilizados para excluir os cidadãos. De suma 

importância para nossa discussão aqui são os aspectos relativos ao acesso ao 

conhecimento, à informação, e aos papéis de gênero, ambos intimamente 

entrelaçados. 

 A presença dos muros é recorrente, e sua simbologia não é pouco óbvia 

nesse contexto. As chamadas florestas (que não passam de parques de 

piquenique com mais mesas para lanches do que árvores) são delimitadas por 
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cercas elétricas; há também uma comunidade fechada chamada Cold Mountain 

Commune, cujos integrantes usam jeans autênticos e ponchos e vendem 

artesanato à beira da estrada para os turistas (não fica claro se é uma 

possibilidade utópica para os protagonistas ou apenas mais um subproduto 

daquele sistema). Os muros presentes na narrativa não são apenas literais, como 

também metafóricos. Um passeio “de lazer”18 da narradora ocorre durante um dia 

especial para as mulheres, o chamado “Watch Those Surplus Calories! Day” (Dia 

do Cuidado Com As Calorias A Mais!, em tradução literal). Esse é mais um dos 

recursos que o sistema opressor utiliza para excluir a mulher, não apenas no 

contexto do conto, mas no mundo não-fictício também, um recurso para debilitá-la 

psicologicamente e, portanto, torná-la menos apta à contestação dos dualismos 

opressivos cruéis que o sistema propaga para se manter. Outro momento que 

corrobora esse argumento é a interação da narradora com a médica do mercado 

negro. Numa sociedade em que o ensino de medicina está restrito aos homens, 

essa médica procurara estudo ilicitamente, subvertendo as leis impostas pelos 

homens. Simon, o parceiro de Belle, também havia estudado matemática “por 

baixo dos panos”, já que “as universidades já não ensinam muito além de 

Administração, Propaganda e Habilidades Midiáticas” 19 (LE GUIN, 1975, p. 6). 

                                                           

18 Uso aspas porque o passeio era de fato uma atividade recreacional remunerada prevista pelo 
Sindicato Federal dos Sindicatos. 

19 Trad. livre de “[…] the universities don't teach much but Business Administration and Advertising 
and Media Skills anymore.” 
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 A situação precária da educação desvela o muro levantado em volta do 

conhecimento, da informação. Não apenas os cursos científicos foram banidos 

das universidades, como também as bibliotecas foram fechadas. O seguinte relato 

da narradora é revelador: 

 

Eu não leio muito desde que as bibliotecas foram fechadas, é muito 
difícil conseguir livros. Não me lembro do título deste; a capa dizia 
apenas “Noventa Milhões de Exemplares Impressos!!!” Era sobre a 
vida sexual em cidades de interior no século passado, os queridos 
anos 1970, quando não havia problemas e a vida era tão simples e 
nostálgica.” 20 (LE GUIN, 1975, p. 8) 

 

O best seller fabrica um passado inexistente na memória dos leitores, de forma 

semelhante como acontece em 1984, de George Orwell, em relação às notícias 

sobre as guerras, situação que também é retratada em “The New Atlantis”. 

Referências às notícias no rádio sobre as guerras reiteram o discurso bélico usado 

pelas autoridades para justificar sua ação repressora. Assim, a informação oficial 

que o cidadão comum recebe busca implementar quase uma lavagem cerebral na 

população.  

Se por um lado o entretenimento zumbifica os cidadãos, por outro quem 

resiste a essa zumbificação, como é o caso dos protagonistas, é severamente 

perseguido pelas forças de repressão. Embora eles consigam burlar com 

                                                           

20 Trad. livre de “I don't read much since the libraries were closed down, it's too hard to get books; 
all you can buy is best sellers. I don't remember the title of this one; the cover just said "Ninety 
Million Copies in Print!!!" It was about small-town sex life in the last century, the dear old 1970s 
when there weren't any problems and life was so simple and nostalgic.” 
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frequência as burocracias do sistema e a vigilância das autoridades, nem sempre 

eles conseguem escapar das amarras do Estado. Simon, por exemplo, é preso, no 

mínimo, duas vezes, primeiro num campo de reabilitação e posteriormente num 

hospital federal, com o suposto motivo de que “o governo deve cuidar dele e 

restaurar sua saúde, pois a saúde é o direito inalienável dos cidadãos de uma 

democracia” 21 (LE GUIN, 1975, p. 15). Esse discurso pseudodemocrático permeia 

todo o texto, e o tom irônico da narradora revela sua crítica ao mesmo. 

É nesse contexto político que as publicações não oficiais, dissidentes, 

ganham relevância, como é o caso dos Samizdat. Essas publicações (chamadas 

de "Sammy's-dots" no conto) divulgam o trabalho de artistas e cientistas. Para 

publicar uma teoria científica, é necessário ser funcionário do governo e ter 

autorização para tal, portanto Simon publica no Sammy's-dot, cuja disseminação 

faz seu estudo chegar à China e receber elogios de cientistas internacionais. Além 

disso, a divulgação livre lhe permite fazer contatos que o ajudam a aperfeiçoar a 

teoria, proporcionando a visualização de seu propósito prático: a construção do 

aparelho para captar e armazenar energia solar. Essa configuração de 

desenvolvimento de trabalho em muito lembra a dos hackers do MIT nos anos 

1960 trabalhando para aperfeiçoar um software: o fluxo livre de informação entre 

eles permitia que cada um aperfeiçoasse o trabalho do colega, atingindo um 

produto final de alta qualidade e utilidade para todos. Simon é, inclusive, descrito 

                                                           

21 Trad. livre de “[...] the government must look after him and restore him to health, because health 
is the inalienable right of the citizens of a democracy.” 
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quase como um hacker por Belle, que narra: "sua verdadeira alegria está na 

matemática pura" (LE GUIN, 1975, p. 10). 22 

Parece-me que a invenção do dispositivo chamado "sun tap" (ou transistor 

solar, em tradução livre), produto do trabalho colaborativo de todos esses 

cientistas (matemáticos, físicos e engenheiros), representa proporcionalmente, e 

potencialmente, a invenção do computador pessoal (PC) nos anos 1970, 

especialmente no que diz respeito ao caráter descentralizador dessas invenções. 

Se em "The New Atlantis" havia um Estado totalitário controlador da informação e 

do saber, nos anos 1960 e 1970, "o epítome do mundo burocrático era uma 

corporação chamada International Business Machines – IBM" (LEVY, 2010, p. 

30)23, que fabricava computadores que eram verdadeiros gigantes desajeitados e 

controlava o seu uso. Com o advento do PC, a informática dava um grande passo 

em direção à democratização, pois descentralizaria o poder que antes era 

monopólio da IBM. O sun tap, por sua vez, sendo de facilíssima construção, 

permitiria que as pessoas produzissem energia em abundância para suprir muito 

além de suas necessidades de forma limpa e ecológica. Como Simon explica a 

Belle,  

Nós dependemos do Estado, [...] porque o Estado corporativo tem o 
monopólio dos recursos elétricos, e não há energia suficiente para 
distribuição geral. Mas, agora, qualquer pessoa poderia construir um 
gerador no telhado que fornecesse energia suficiente para iluminar 

                                                           

22 Trad. livre de "[...] his true joy is in the pure math." 

23 Trad. livre de "The epitome of the bureaucratic world was to be found at a very large company 
called International Business Machines—IBM." 
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uma cidade [...]. Nós poderíamos descentralizar a indústria e a 
agricultura. A tecnologia poderia servir à vida em vez de servir ao 
capital. Nós poderíamos administrar nossa própria vida. Energia é 
poder!... O Estado é uma máquina. Agora nós poderíamos 
desconectar a máquina. (LE GUIN, 1975, p. 11) 24 

 

Essa desconfiança da autoridade, típica das narrativas distópicas, era 

comum no grupo dos primeiros hackers. A IBM era o gigante autoritário a ser 

enfrentado e, após anos de embate, o surgimento do PC, nos anos 1970, parecia 

representar o fim do reinado desse gigante déspota. E foi a soma das premissas 

da Ética Hacker que levou enfim à materialização do PC, e do sun tap, na história 

de Le Guin. Assim como os cientistas dissidentes do conto veem o sun tap como 

uma ferramenta que pode ser usada para desestabilizar o Estado corporativo, o 

hacktivista vê o computador como uma ferramenta para desestabilizar o sistema 

opressor: o casamento entre a tecnologia e o impulso utópico gera uma fórmula 

para a mudança.  

Outro casamento importante, simbolizado pela associação entre Simon, o 

cientista, e Belle, a musicista, é entre ciência e arte. Tanto o artista como o 

cientista está ligado à criatividade e ao talento. Ambos são estudiosos, como o 

intelectual e o hacker: eles não podem sobreviver sem liberdade para criar, para 

contestar teorias e práticas consagradas, enfim, sistemas e formas vigentes. É 

justamente a subversão dessa normatividade que gera a inovação, que leva todos 

                                                           
24 Trad. livre de "The State owns us, […] because the corporative State has a monopoly on power 
sources, and there's not enough power to go around. But now, anybody could build a generator on 
their roof that would furnish enough power to light a city. […] We could completely decentralize 
industry and agriculture. Technology could serve life instead of serving capital. We could each run 
our own life. Power is power!… The State is a machine. We could unplug the machine, now." 
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esses inventores ao seu momento eureca. Em "The New Atlantis", apesar de o 

dispositivo potencialmente democratizador ter se materializado, a atitude da 

narradora é de um certo pessimismo perante o momentâneo êxtase de seu 

companheiro: "Mas era cruel testemunhar tamanha esperança e saber que não 

havia esperança para ela. Ele sabia disso." (LE GUIN, 1975, p. 11) 25 De fato, 

Simon seria preso pouco tempo depois, e Belle sairia numa jornada pelo país em 

busca dele, munida de seu instrumento musical (uma viola), alguns mantimentos e 

um fogareiro solar. Ela termina seu relato da seguinte forma: 

 

Max me deu uma garrafa de conhaque. Quando o conhaque acabar, 
espero enfiar este caderno na garrafa, apertar bem a tampa e deixá-
la numa encosta em algum lugar entre aqui e Salem. Gosto de 
imaginá-la sendo levantada pouco a pouco pela água, balançando e 
sendo levada para o mar escuro. (LE GUIN, 1975, p. 16) 26 

  

Esse trecho, de certa forma, contrasta com o sentimento anterior da 

narradora, pois parece conotar uma certa esperança. Se, por um lado, ela não 

espera uma melhora significativa em sua própria realidade presente, por outro, ela 

parece imaginar um futuro no qual o seu caderno se torne um registro para as 

próximas gerações, com a esperança de que elas se saiam melhor que nós. A 

                                                           

25 Trad. livre de "But it was cruel, to be shown this great hope, and to know that there was no hope 
for it. He did know that." 

26 Trad. livre de "Max gave me a half pint of brandy. When the brandy is gone I expect I will stuff 
this notebook into the bottle and put the cap on tight and leave it on a hillside somewhere between 
here and Salem. I like to think of it being lifted up little by little by the water, and rocking, and going 
out to the dark sea." 
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referência ao mar escuro conecta enfim a narrativa dos cientistas à narrativa 

referente ao "novo" continente que emerge, ou, como descobrimos ao longo da 

narrativa, não tanto um novo continente, e sim um antigo continente que 

reemerge. Esse movimento contrário entre o continente que ascende 

concomitantemente ao continente que descende seria uma promessa de utopia, 

de renovação da espécie?  

As seções sobre o novo continente são narradas também em primeira 

pessoa, mas do plural, e o leitor pode inferir que parece se tratar de uma 

civilização antiga que retorna à vida após um período em hibernação ou em uma 

espécie de limbo nas águas profundas do mar escuro. Aos poucos esses seres 

vão recobrando alguns sentidos, como o tato, a visão, a audição; na verdade, eles 

não se lembram exatamente quem são e onde estão, mas vão recobrando a 

memória gradualmente: "Nós nos lembramos da cidade. Nós a havíamos 

esquecido. Nós havíamos esquecido quem somos; mas nós nos lembramos da 

cidade, agora" (LE GUIN, 1975, p.7). 27 O que mais chama a atenção na maior 

parte desses trechos é o caráter propositalmente fosco das descrições, recurso 

utilizado pela autora – muito provavelmente para transmitir ao leitor a mesma 

sensação de estranheza e embaçamento que os personagens estavam 

vivenciando. A cada novo trecho, as descrições ficam mais vívidas, emulando a 

sensação de emergir, quiçá de nascer ou mesmo renascer: afinal a simbologia da 

água como renascimento não pode ser ignorada. Podemos arriscar inclusive que, 
                                                           

27 Trad. livre de "We remembered the city. We had forgotten it. We had forgotten who we were; but 
we remembered the city, now." 



28 

se por um lado os trechos orwellianos constituem uma distopia, esses trechos 

subaquáticos constituem uma utopia, que emerge paralelamente à dissidência 

utópica dos cientistas subversivos. Assim, a (re)emergência desse antigo/novo 

continente poderia ser vista como simultaneamente o fracasso de uma civilização 

e seu renascimento, ou, quem sabe, a utopia de uma segunda chance para a 

humanidade.28 

Mas como seria essa nova humanidade? Quando Wallerstein escreve que 

estamos numa fase de transição entre sistemas mundiais, poderíamos pensar que 

também estamos numa fase de transição entre sistemas de humanidade? A 

emergência do ciberespaço, da fronteira eletrônica, trouxe novas oportunidades de 

acoplamento para a humanidade. Seja interpretada literalmente, seja interpretada 

metaforicamente, a premissa de Donna Haraway de que somos todos ciborgues 

não poderia estar mais atual. Se vamos considerar o hacktivista, o cyberpunk, 

como um ciborgue, e se vamos defender essa figura como facilitadora da 

emergência de um novo sistema mundial, quiçá uma nova civilização, para onde 

vamos daqui? 

 

                                                           

28 Uma interpretação bastante interessante poderia ser desenvolvida com base em referências ao 
conto de H.P. Lovecraft "The Call of Cthulhu" no conto de Le Guin, visto que nas duas narrativas as 
cidades submersas se assemelham. Sob essa perspectiva, a história da cidade que emerge em 
"The New Atlantis" deixaria de ser utópica para ser apocalíptica, já que essa civilização submersa 
poderia trazer o apocalipse e a conquista da Terra por seres monstruosos. 
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Capítulo 2 
 

A resistência no circuito integrado: hackers , 
ciborgues e fragmentação mnemônica 

 

Seria possível dizer que a fronteira eletrônica começou a ser desbravada 

com a invenção do telefone? Segundo Bruce Sterling, a fronteira eletrônica, ou 

ciberespaço, é 

"o 'lugar' onde uma conversa de telefone parece correr. Não dentro 
do seu telefone, um dispositivo de plástico sobre a mesa. Nem dentro 
do telefone da outra pessoa em outra cidade. É O LUGAR ENTRE os 
telefones. O espaço indefinido LÁ FORA, onde vocês dois, dois seres 
humanos, realmente se encontram e se comunicam." (STERLING, 
2010, p. 8)29 (grifos originais) 

 

O casamento entre o telefone e o computador, iniciado nos anos 1960, 

trouxe um certo tipo de fisicalidade para o ciberespaço, e hoje, no século XXI, 

nossa interface com esse espaço é praticamente indissociável de nossa 

identidade humana. A bióloga Donna Haraway anunciou em meados dos anos 

1980 que éramos todos ciborgues, mas, se considerarmos que a invenção e 

                                                           

29 Trad. livre de "Cyberspace is the 'place' where a telephone conversation appears to occur. Not 
inside your actual phone, the plastic device on your desk. Not inside the other person's phone, in 
some other city. THE PLACE BETWEEN the phones. The indefinite place OUT THERE, where the 
two of you, two human beings, actually meet and communicate." 
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popularização do telefone data do século XIX, a humanidade já vinha se 

hibridizando com o ciberespaço havia bastante tempo. Esse é um dos motivos 

pelo qual muito se discute sobre o pós-humano, que se constituiria justamente 

quando a subjetividade humana se entrelaça à tecnologia. (cf. FERREIRA, 2009, 

p. 31).  

No entanto, contrapor organismo e máquina, na visão de Haraway, é um 

pensamento dualista que deve ser combatido, pois ele reproduz um sistema 

hierárquico opressivo usado pelo Ocidente para garantir privilégios a certas 

camadas da população. Haraway "[imagina] um mundo sem gênero, que talvez 

será um mundo sem gênese, mas, talvez, também, um mundo sem fim." 

(HARAWAY, 2009, p. 37-38). Nossa saída para esse ciclo "natural" de vida e 

morte, seja como indivíduos, seja como espécie, pode ser aceitar o hibridismo 

com nossas máquinas. A bióloga argumenta que o final do século XX foi 

"povoado" por máquinas 

[que] tornaram completamente ambígua a diferença entre o natural e 
o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo que se autocria e 
aquilo que é externamente criado, podendo-se dizer o mesmo de 
muitas outras distinções que se costumavam aplicar aos organismos 
e às máquinas. (HARAWAY, 2009, p. 42) 

 

A ficção científica sempre explorou à exaustão as relações entre os 

humanos e as máquinas, sejam estas espaçonaves, máquinas do tempo, robôs, 

dispositivos eletrônicos e mil outras imagináveis e inimagináveis invenções. Bruce 

Sterling, em seu prefácio à coletânea de contos Burning Chrome, de William 
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Gibson, menciona três fatores que ele considerou fundamentais para definir a 

ficção científica que seria produzida a partir dos anos 1980: a cibernética, a 

biotecnologia e as redes de comunicações. Na mesma década, não por acaso, 

Donna Haraway publica a primeira versão de seu "Manifesto ciborgue", deixando 

uma marca indelével nas humanidades ao alertar para o caráter utópico do uso da 

tecnologia como instrumento de resistência contra forças opressoras. De forma a 

entender melhor nosso presente e, portanto, nosso futuro, nós faremos uma 

viagem ao passado, à década de 1980 do século XX, quando foram publicados 

também os dois contos de Gibson, "Johnny Mnemonic" e "Burning Chrome", que 

serão nossos contatos do outro lado do túnel do tempo. 

Em meados dos anos 1980, em plena era Ronald Reagan, o cyberpunk 

despontou com os lançamentos de duas obras seminais: Neuromancer, romance 

de William Gibson (passado no mesmo universo dos contos que abordaremos 

mais adiante), e Blade Runner, filme de Ridley Scott (levemente inspirado em Do 

Androids Dream of Electric Sheep?, de Philip K. Dick). Entretanto, no início da 

década, o fanzine publicado por Bruce Sterling "Cheap Truth" havia sido o primeiro 

veículo do cyberpunk. Segundo o próprio Sterling, 

antes de obter seu rótulo prático e sua reputação ameaçadora30, o 
"cyberpunk" era um empreendimento generoso e liberal, anárquico e 
pertencente às ruas, com uma atitude faça-você-mesmo, um etos 
também compartilhado por bandas de garagem punk dos anos 1970. 
O veículo de divulgação de página única do cyberpunk "Cheap Truth" 

                                                           

30 Convém notar que essa "reputação ameaçadora" refere-se ao fato de que a palavra "cyberpunk" 
tinha, nos anos 1990, fora dos círculos literários, uma conotação pejorativa, atrelada a crimes 
cometidos por alguns tipos de hackers. 
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era distribuído gratuitamente a quem o pedisse. "Cheap Truth" não 
tinha direitos autorais; fazer fotocópias "piratas" era efetivamente 
encorajado. (STERLING, 1991)31 

  

Esse tom anárquico remanescente do punk rock ainda sobrevivia nos textos 

de Gibson, que traziam o submundo para a ficção científica e abordavam uma 

relação íntima e física entre o humano e a máquina. Uma nova forma de encarar a 

tecnologia começava a se formar: nos conservadores anos Reagan (1981-1989) 

não havia mais espaço para uma tecnofilia ingênua, nem para uma tecnofobia 

exacerbada. Seria a integração dessas duas vertentes numa terceira mais 

moderada, híbrida, uma resolução possível? 

Se no mundo real o PC estreitou nossos laços com o circuito integrado, na 

literatura essa intimidade aparecia alegorizada na figura do ciborgue. Na 

conceituação de  Donna Haraway, 

[um] ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido  de máquina e 
organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura 
de ficção. Realidade social significa relações sociais vividas, significa 
nossa construção política mais importante, significa uma ficção 
capaz de mudar o mundo . (HARAWAY, 2009, p. 36) (grifos meus) 

 

                                                           

31 Trad. livre de "'Cyberpunk,' before it acquired its handy label and its sinister rep, was a generous, 
open-handed effort, very street-level and anarchic, with a do-it-yourself attitude, an ethos it shared 
with garage-band '70s punk music. Cyberpunk's one-page propaganda organ, Cheap Truth, was 
given away free to anyone who asked for it. Cheap Truth was never copyrighted; photocopy "piracy" 
was actively encouraged." 
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Os dois trechos grifados acima guiarão nossa trajetória, que, embora utópica, será 

alimentada por um input pós-apocalíptico (a ambientação de ambos os contos de 

Gibson).  

O hibridismo inerente ao ciborgue é interpretado como uma vantagem por 

Haraway, que celebra essa existência de fronteira e reivindica a figura do 

ciborgue, típica das narrativas distópicas do cyberpunk, para argumentar "em favor 

do prazer da confusão de fronteiras, bem como em favor da responsabilidade em 

sua construção" (HARAWAY, 2009, p. 37). Os dois vocábulos grifados pela autora 

guiam sua argumentação, pois ela imagina uma utopia na qual o ciborgue, o filho 

ilegítimo "do militarismo e do capitalismo patriarcal" (HARAWAY, 2009, p. 40) é 

transformado num símbolo de resistência socialista-feminista.  A proposta de 

Haraway é assimilar esse ser híbrido e usá-lo como um discurso contra os 

dualismos perversos que mantêm as desigualdades do status quo. Ela discute as 

três quebras de fronteira que, em sua opinião, reconfiguram o pensamento 

ocidental no final do século XX: a fronteira entre o homem e o animal, entre o 

organismo e a máquina, e entre o físico e o não físico. Ambos os contos de 

William Gibson, assim como o filme Johnny Mnemonic (1995), baseado no conto 

homônimo, ajudar-nos-ão a esclarecer tais rupturas, visto que essas narrativas 

podem proporcionar discussões produtivas acerca desses dualismos perversos. 
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CIBORGUES, HACKERS  E RESISTÊNCIA 

Tanto o narrador de "Johnny Mnemonic" quanto o de "Burning Chrome" são 

ciborgues; seus próprios nomes já indicam essa característica: Johnny Mnemonic 

e Automatic Jack, respectivamente. Johnny é um "mensageiro mnemônico" 

(mnemonic courier): ele é pago para transportar dados confidenciais armazenados 

temporariamente num chip implantado em seu cérebro, embora ele mesmo não 

tenha acesso aos dados criptografados. Ao deparar-se com uma situação de 

perigo durante um serviço, Johnny percebe que precisa extrair os dados para sua 

própria segurança, e Molly Millions, sua guarda-costas, o leva a um amigo, Jones, 

um ciborgue capaz de quebrar a senha de acesso dos dados armazenados em 

Johnny. A partir de uma descrição feita pelo narrador-personagem, poderemos 

traçar um paralelo com o texto de Haraway:  

[Jones] era mais que um golfinho, mas, sob o ponto de vista de outro 
golfinho, poderia parecer menos. Fiquei observando seus rodopios 
preguiçosos dentro do tanque galvanizado. A água espirrava e 
molhava meus sapatos. Ele era um excedente da última guerra. Um 
ciborgue. (GIBSON, 2003, p. 10)32 

 

Jones é um híbrido de golfinho e máquina, um ciborgue; ele se comunica 

com os ciborgues humanos por meio de sensores e monitores e é tratado como 

um semelhante por eles, como a fala de Molly evidencia: "Tenho um amigo aqui 

                                                           

32 Trad. livre de "He was more than a dolphin, but from another dolphin's point of view he might 
have seemed like something less. I watched him swirling sluggishly in his galvanized tank. Water 
stopped over the side, wetting my shoes. He was surplus from the last war. A cyborg." 
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que foi da marinha, seu nome é Jones." (GIBSON, 2003, p. 10)33 Esse 

personagem traz à tona duas das quebras de fronteiras descritas por Haraway: 

entre o humano e o animal e entre o organismo e a máquina – Jones incorpora o 

embaçamento entre essas fronteiras. Donna Haraway argumenta que 

caíram as últimas fortalezas da defesa do privilégio da singularidade 
humana – a linguagem, o uso de instrumentos, o comportamento 
social, os eventos mentais; nada disso estabelece, realmente, de 
forma convincente, a separação entre o humano e o animal. 
(HARAWAY, 2009, p. 40)  

 

Embora Jones não seja considerado humano segundo as categorias 

hierarquizantes atacadas por Haraway, fica evidente na história que ele não é 

tratado de forma pior por ser um animal "irracional"; tanto quanto os humanos, 

frequentemente (ab)usados pelas forças armadas, ele fora vítima da marinha, que 

o transformara num ciborgue para ser utilizado durante a guerra, além de tê-lo 

viciado em drogas de forma a subjugá-lo. Como reflete Johnny, se por um lado ele 

é mais do que um golfinho, por outro, ele é menos, sob a perspectiva de outro 

golfinho, assim como um humano poderia considerar um ciborgue, que 

simultaneamente é e não é seu semelhante; daí a confusão de categorias 

discutida por Haraway. A pesquisadora Paula Sibilia cita o sociólogo português 

Hermínio Martins para corroborar esse aspecto: 

[...] a tecnociência contemporânea redefine as antigas fronteiras, 
“rediferencia, desdiferencia e re-estratifica a cadeia pré-existente de 
seres naturais como matéria puramente manipulável”, afirma 

                                                           
33 Trad. livre de "I got a friend down here who was in the navy, name's Jones." 
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Hermínio Martins. Subvertida a velha prioridade do orgânico sobre o 
mecânico, impõe-se o que Martins denomina “a agenda da demiurgia 
tecnológica atual”, da qual faz parte “a criação de novas tecno-
espécies, envolvendo várias combinações do orgânico e do 
inorgânico, do natural e do artificial, do humano e do não-humano. 
(SIBILIA, 2001, p. 7) 

 

O conto de Gibson está repleto dessas ditas tecnoespécies: além de Jones, 

Johnny e Molly (a qual abordaremos em breve), há o personagem Dog, 

pertencente ao grupo dos Lo Teks (versão diminuta de low technology), que, como 

o nome já indica, literaliza essa combinação entre homem e animal, natural e 

artificial: 

"Moll." O aumento dos dentes prejudicava a fala. Um fio de saliva 
pendia de seu lábio inferior. "Ouvi vocês chegando. Já faz tempo." 
Ele devia ter uns 15 anos. Mas os gigantescos caninos e o brilhante 
mosaico de cicatrizes combinados ao alvéolo dental escancarado 
resultavam numa máscara que era pura bestialidade. Foram 
necessários tempo e um bocado de criatividade para montar um rosto 
como aquele. E a sua postura indicava que ele gostava de viver 
por trás daquela fachada.  (GIBSON, 2003, p. 15)34 (grifos meus) 

 

Um verdadeiro híbrido de homem e cachorro, Dog adquire essa condição por meio 

de intervenções cirúrgicas, sendo, dessa maneira, também um ciborgue; como diz 

Haraway, "o ciborgue aparece como mito precisamente onde a fronteira entre o 

humano e o animal é transgredida" (HARAWAY, 2009, p. 41). Em sua utopia, os 

                                                           

34 Trad. livre de "'Moll.' Dental augmentation impeded his speech. A string of saliva dangled from 
the twisted lower lip. 'Heard ya comin'. Long time.' He might have been fifteen, but the fangs and 
the bright mosaic of scars combined with the gaping socket to present a mask of total bestiality. It 
had taken time and a certain kind of creativity to assemble that face, and his posture told me he 
enjoyed living behind it." 
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ciborgues não assinalam uma barreira entre as pessoas e os outros seres vivos, e 

sim um acoplamento perturbador e prazerosamente estreito entre eles. A alegoria 

do ciborgue possibilita repensar esses dualismos que justificam a exploração de 

outras espécies e mesmo a da espécie humana por ela própria (i.e., escravidão, 

subjugação da mulher, de povos não brancos et cetera). O leitor tem a 

possibilidade de reavaliar essas dicotomias – natural / artificial, humano / animal, 

opressor / oprimido – ao se deparar com um personagem cujo paradigma não 

mais as valida. Esse parece ser o caso de Dog, considerando sua voluntariedade 

e satisfação em contribuir, mesmo que inconscientemente, para o embaçamento 

dessas categorias, vide o trecho grifado na citação acima. Para uma mentalidade 

ocidental que ainda reproduz  o modelo do século XIX que equaciona a alteridade 

/ animalidade à monstruosidade35, Dog pode ser considerado um freak, uma 

aberração, um monstro. Mas, embora o narrador também o identifique assim, Dog 

não se diferencia dos outros Lo Teks, que também adotam o visual híbrido bestial; 

na verdade, o que pode ser primeiramente considerado anormal nada mais é do 

que o padrão no contexto desse grupo de personagens.  

Os chamados Lo Teks são um grupo que habita o submundo de Nighttown, 

vivendo à margem da sociedade. A despeito de como são chamados, o narrador, 

acostumado a frequentar círculos sociais mais elevados, tece a seguinte reflexão: 

"Me pergunto por que os transplantes de dente de Dobermann passaram a ser 

considerados de baixa tecnologia. Imunossupressivos não nascem em árvores." 
                                                           

35 Remeto o leitor à dissertação de mestrado de Márcia Heloísa Amarante Gonçalves, “Animalidade 
Confundida: Vilania e Monstruosidade em Drácula”, em que ela aprofunda esta questão. 
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(GIBSON, 2003, p. 15)36 Embora a atividade dos Lo Teks não seja explicitada no 

conto (Johnny chega à conclusão de que são contrabandistas, baseado apenas 

nos cigarros contrabandeados que ele os vê fumando), o filme os retrata de forma 

mais definida, como o discurso do personagem J-Bone (também Lo Tek) 

evidencia: 

Nós trabalhamos para Spider e seu grupo, e para qualquer um que 
esteja lutando contra o sistema. [...] Aqui é onde nós nos 
defendemos. Removemos as fotografiazinhas bonitas de seu 
universo de 500 canais. Recontextualizamos. Aí cuspimos a porcaria 
de volta a eles. Dados especiais. Coisas que ajudarão as pessoas, 
como as que conseguimos com Spider. Nós ampliamos o sinal. 
Transmitimos. Em escala global. Disseminamos através dos satélites 
que Jones invade.37 

 

Os Lo Teks do filme, assim, estão em sintonia com os preceitos da Ética 

Hacker e com as características defendidas por Haraway como necessárias para 

ensaiar alguma mudança no mundo. Excluídos da sociedade urbana de classe 

média, eles fazem uso da tecnologia digital utilizada na corporativização do mundo 

contra o próprio sistema corporativo. Eles são ciberpiratas, hackers – ou melhor, 

hacktivistas (HACKer aTIVISTAS) –, e dominam os meandros do conhecimento 

científico que é usado para oprimi-los (i.e., a linguagem da informática), de modo a 

                                                           

36 Trad. livre de "I wondered how they wrote-off tooth-bud transplants from Dobermans as low 
technology. Immunosuppressives don't exactly grow on trees." 

37 Trad. livre de "We work for Spider and his people, and anybody else who is fighting the system. 
[…] This is where we fight back. We strip the little pretty pictures from their 500-channel universe. 
Recontextualize it. Then we spit the shit back at them. Special data. Things that'll help people, like 
stuff we get from Spider. We wideband it. Broadcast it. Go global. Bounce it off the satellites that 
Jones hacks for us." 
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descentralizar o poder de seus opressores. Sua interface com a máquina os torna 

ciborgues e é assim que eles são capazes de afetar o mundo em que vivem, 

libertando a informação das mãos dos gigantes corporativos. Os Lo Teks rompem 

com o dualismo entre homem e máquina, um dos muitos que têm sido 

persistentes na tradição do pensamento ocidental, de acordo com Haraway, "e 

eles têm sido essenciais à lógica e à prática da dominação sobre as mulheres, as 

pessoas de cor, a natureza, os trabalhadores, os animais – em suma, a 

dominação de todos aqueles que foram constituídos como outros e cuja tarefa 

consiste em espelhar o eu [dominante]" (HARAWAY, 2009, p. 90). A partir dessa 

ruptura, esses hacktivistas são capazes de resistir ao poder dominante e de 

propiciar opções de resistência para aqueles que também estão insatisfeitos com 

ele, como é o caso de Johnny, que se encontra no meio de uma disputa 

corporativa que tem como prêmio sua cabeça, ou, melhor dizendo,  os dados nela 

armazenados. 

 O narrador do conto "Burning Chrome", Automatic Jack, também é um 

hacker. Ele trabalha com seu parceiro Bobby Quine, também hacker. Jack cuida 

do hardware; Bobby, do software.  

 

Bobby era um cowboy. Bobby era um arrombador de cofres, um 
invasor, sondando o sistema eletrônico estendido da humanidade, 
roubando dados e crédito na matrix lotada, o não espaço 
monocromático no qual as únicas estrelas são densas concentrações 
de informação, e muito acima do qual queimam galáxias 
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corporativas  e os braços frios e espiralados dos sistemas militares . 
(GIBSON, 2003, p. 181) (grifos meus)38 

 

Ambos os personagens executam trabalhos ilícitos, e as duas expressões grifadas 

realçam a natureza transgressora de suas atividades, mesmo que eles as 

encarem como apenas um ganha-pão, não sendo evidente traço algum de 

ativismo em suas personalidades. Jack, inclusive, expressa uma espécie de 

desabafo: "Nós dois éramos bons no que fazíamos, mas por algum motivo não 

conseguíamos tirar a sorte grande." (GIBSON, 2003, p. 181)39 Além disso, ele se 

descreve como "o tipo de cara que fica feliz em ter o aluguel pago e uma camisa 

limpa para vestir" (GIBSON, 2003, p. 182)40. Já Bobby "tinha uma coisa pelas 

mulheres, como se elas fossem seu tarô pessoal ou algo do tipo, eram a forma 

como ele conseguia prosseguir." (GIBSON, 2003, p. 182)41 Assim como Johnny, 

Jack é um ciborgue, possui um braço mioelétrico. Embora não tenha próteses 

corporais, Bobby é perito em programação e sua identidade está estreitamente 

ligada à máquina; assim podemos considerá-lo como ciborgue também. No 

entanto, os três personagens habitam um período no qual ser ciborgue já virou a 

                                                           

38 Trad. livre de "Bobby was a cowboy. Bobby was a cracksman, a burglar, casing mankind’s 
extended electronic nervous system, rustling data and credit in the crowded matrix, monochrome 
nonspace where the only stars are dense concentrations of information, and high above it all burn 
corporate galaxies and the cold spiral arms of military systems." 

39 Trad. livre de "Both of us were good at what we did, but somehow that one big score just wouldn’t 
come down for us" 

40 Trad. livre de "[…] the kind of guy who's happy to have the rent covered and a clean shirt to 
wear." 

41 Trad. livre de "But Bobby had this thing for girls, like they were his private tarot or something, the 
way he'd get himself moving." 
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norma, visto que praticamente todos os personagens no universo dos contos têm 

características que os identificam como tal. Ainda assim, tanto Johnny quanto Jack 

e Bobby vivem às margens da sociedade, de certa forma: a natureza de suas 

atividades os coloca em contato com o submundo, onde eles se encontram à 

mercê das mais variadas ameaças.  

Pelo menos a princípio, entretanto, esses hackers (Jack e Bobby) e o 

ciborgue (Johnny), representados nos contos de Gibson, se diferenciam dos Lo 

Teks do filme Johnny Mnemonic, pois eles não parecem usar seu conhecimento 

tecnológico para desarticular conscientemente uma figura corporativa que os 

oprime. Mesmo assim, é interessante notar que o Johnny do conto, ao final da 

narrativa, parece ter sido seduzido pelo estilo de vida menos conservador dos Lo 

Teks, adotando, inclusive, o visual híbrido bestial como parte de sua identidade: 

[…] Eu não pareço muito com Eddie Bax hoje em dia. Deixo Molly 
tomar conta disso, com um anestésico local. E meus novos caninos 
estão nascendo. 

Decidi ficar aqui. Quando olhei para o Andar da Morte, antes de ele 
chegar, percebi o quanto eu era oco. Eu sabia que não suportava 
mais ser um recipiente. Então agora eu desço para visitar Jones 
quase toda noite. (GIBSON, 2003, p 22-23)42 

 

Eddie Bax era um pseudônimo que Johnny usava no início da história e, 

como fica evidente no trecho acima, sua identidade visual já é outra ao fim da 

                                                           

42 Trad. livre de "[…] I don't look much like Eddie Bax these days. I let Molly take care of that, with a 
local anesthetic. And my new teeth have almost grown in. I decided to stay up here. When I looked 
out across the Killing Floor, before he came, I saw how hollow I was. And I knew I was sick of being 
a bucket. So now I climb down and visit Jones, almost every night." 



42 

história. Há uma passagem de tempo, um ano, e não apenas sua aparência, mas 

também sua mentalidade já é outra: ele é capaz de constatar o vazio de sua vida 

anterior, na qual era basicamente um dispositivo de armazenamento – “oco”, como 

ele diz acima –, um joguete nas mãos de corporações e máfias. Assim, ao tomar 

responsabilidade sobre sua identidade ciborguiana, Johnny é capaz de tomar as 

rédeas de sua memória (tema a que retornaremos mais adiante) e mudar o mundo 

tecnológico no qual se insere. 

NOT STEPFORD WIVES43, BADASS FEMALE CYBORGS : 

REPRESENTAÇÕES FEMININAS CIBORGUES 

Além do dualismo natural / artificial inerente à figura do ciborgue, outros 

dois ganham proeminência quando examinamos as representações femininas 

ciborgues em "Johnny Mnemonic": os binômios masculino / feminino e humano / 

animal. As personagens femininas do conto são construídas de modo bastante 

peculiar: há Molly Millions, que é contratada por Johnny como guarda-costas, e as 

Cadelas Magnéticas (The Magnetic Dog Sisters), como são chamadas as 

seguranças do estabelecimento onde ele comparece para uma reunião 

profissional no início da história. Sobre elas, Johnny narra: 

[...] As Cadelas Magnéticas tomavam conta da porta naquel a 
noite e não me agradava a ideia de ter de passar po r elas caso as 
coisas dessem errado e eu tivesse de fugir correndo . Elas tinham 

                                                           

43 Derivada do romance de Ira Levin The Stepford Wives, a expressão Stepford wife refere-se a 
uma esposa e dona de casa conservadora, cegamente submissa ao marido e cuja existência é  
robótica e conformista. 
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dois metros de altura e eram magras como galgos. Uma era branca; a 
outra, negra, mas, fora essa diferença, eram tão idênticas quanto a 
cirurgia plástica permitisse. Haviam sido amantes por vários anos e 
eram boas de briga. Eu nunca lembrava ao certo qual das duas havia 
nascido homem.  (GIBSON, 2003, p. 1-2)44 (grifos meus) 

E Molly pareceu liberar algo, algo que vinha de dentro, e esse foi o 
verdadeiro início de sua dança do cachorro louco. Ela pulava, 
rodopiava, arremetia para os lados e pousava ambos os pés sobre 
um bloco de motor de liga metálica conectado diretamente a uma das 
molas. (GIBSON, 2003, p. 21)45 

 

Os trechos acima são reveladores no que tange às rupturas de dois dualismos 

perversos criticados por Donna Haraway: humano / animal e homem / mulher. A 

associação das personagens a animais as aproxima de uma identidade não 

exclusivamente humana e, portanto, híbrida: as Cadelas Magnéticas são "magras 

como galgos" e Molly executa uma "dança do cachorro louco", que é como Johnny 

descreve seus movimentos durante uma luta contra um adversário. Além disso, há 

também a subversão da figura do guarda-costas / segurança: essas personagens 

femininas ciborgues possuem a força física que é pré-requisito para essa 

profissão, associada geralmente ao sexo masculino na tradição patriarcal 

ocidental. No entanto, essa característica física não é contraposta à feminilidade: 

como verificamos no trecho grifado acima, Johnny não deixa de sentir receio de 

                                                           

44 Trad. livre de "[…] The Magnetic Dog Sisters were on the door that night, and I didn't relish trying 
to get out past them if things didn't work out. They were two meters tall and thin as greyhounds. 
One was black and the other white, but aside from that they were as nearly identical as cosmetic 
surgery could make them. They'd been lovers for years and were bad news in the tussle. I was 
never quite sure which one had originally been male." 

45 Trad. livre de "And Molly seemed to let something go, something inside, and that was the real 
start of her mad-dog dance. She jumped, twisting, lunging sideways, and landing with both feet on 
an alloy engine block wired directly to one of the coil springs." 
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confrontar as Cadelas Magnéticas, independentemente de seu sexo. Há menção, 

inclusive, à mudança de sexo de uma das duas, que havia nascido homem. Uma 

das ideias seminais de Haraway é a de que o ciborgue está fora da história da 

salvação, ou seja, ele 

não espera que seu pai vá salvá-lo por meio da restauração do 
Paraíso, isto é, por meio da fabricação de um parceiro heterossexual, 
por meio de sua complementação em um todo, uma cidade e um 
cosmo acabados (HARAWAY, 2009, p. 39). 

 

As Cadelas Magnéticas, dessa forma, posicionam-se do lado externo de uma 

"narrativa de origem", no sentido ocidental, visto que passam de um casal 

heterossexual (passível de restaurar uma inocência perdida) a duas pessoas de 

mesmo sexo. O dualismo masculino / feminino, por conseguinte, é partido quando 

o outro, que se contraporia ao eu, desaparece. 

A personagem da guarda-costas Molly Millions, além de ter seus movimentos 

associados aos de um cão louco, também transgride expectativas quanto ao corpo 

e à função feminina. Também uma ciborgue, com lentes implantadas nas 

cavidades oculares e lâminas sob as unhas,  ela se torna guarda-costas de 

Johnny e protagoniza as cenas de luta contra algozes masculinos, incluindo um 

assassino da máfia japonesa Yakuza. Molly agrega elementos tanto masculinos 

quanto femininos ao seu comportamento e à sua identidade visual: 

E ela mostrou-me as mãos, os dedos levemente afastados. Eram 
esguios, finos e muito brancos, contrastando com as unhas pintadas 
de esmalte vinho. Dez lâminas saltaram dos recessos sob suas 
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unhas: cada lâmina era um pequeno bisturi de dois gumes em aço 
azul claro. (GIBSON, 2003, p. 8)46 

 

Por meio da tecnologia cirúrgica, Molly é capaz de aperfeiçoar seu corpo de modo 

a se tornar mais hábil no submundo pós-apocalíptico que habita. Seu corpo 

tecnologicamente aprimorado porta signos de feminilidade (como mãos esbeltas, 

unhas pintadas), mas, por baixo dessa superfície aparentemente inofensiva, há 

armas letais: suas garras de aço, outra associação à animalidade. 

Os corpos híbridos dessas ciborgues celebram a experiência de fronteira 

defendida por Donna Haraway. Ao agregarem signos tanto masculinos quanto 

femininos, tanto animais quanto humanos, às suas identidades híbridas, elas 

vestem as rupturas dos dualismos masculino / feminino, humano / animal e, 

obviamente, natural / artificial, pois enfim são ciborgues. Naturalmente, quando 

Haraway conclama as mulheres a aceitarem suas identidades ciborgues, ela não 

as está estimulando a virar híbridos literais como Molly e as Cadelas Magnéticas, 

mas essas representações femininas simbolizam até certo ponto o que a teórica 

sugere. Por outro lado, não é impossível que outras interpretações aleguem que 

essas representações são bestiais e masculinizadas, mas há de ser ter em mente 

as construções de gênero ao longo dos séculos e como elas costumam passar ao 

longe de características fisiológicas do homem e da mulher. Não podemos 

                                                           

46 Trad. livre de "And she showed me her hands, fingers slightly spread. Her fingers were slender, 
tapered, very white against the polished burgundy nails. Ten blades snicked straight out from their 
recesses beneath her nails, each one a narrow, double-edged scalpel in pale blue steel." 
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negligenciar o fato de as ciborgues do conto estarem inseridas na esfera pública, e 

não na esfera privada. O sociólogo Immanuel Wallerstein argumenta como, no 

século XIX, o machismo promoveu a exclusão da mulher do mercado de trabalho 

de forma a manipular as massas populares que exigiam mais privilégios:  

O que o machismo envolveu, como uma ideologia explícita, foi a 
criação e a santificação do conceito da dona de casa. As mulheres 
sempre trabalharam, e a maioria dos domicílios tinha sido 
historicamente patriarcal. Mas o que ocorreu no século dezenove foi 
algo novo. Representou uma séria tentativa de excluir as mulheres 
daquilo que seria definido, arbitrariamente, como trabalho que 
produzia renda. A dona de casa foi colocada como parceira do 
provedor masculino da família com uma única renda. O resultado não 
foi tanto que as mulheres passaram a trabalhar mais ou em tarefas 
mais difíceis, mas que seu trabalho passou a ser sistematicamente 
desvalorizado. (WALLERSTEIN, 2003, p. 35) 

 

As personagens ciborgues do conto de Gibson estão em total desacordo 

com a representação da mulher como dona de casa: embora elas ainda exibam 

traços bastante femininos em sua identidade visual, sua feminilidade não está 

atrelada às funções da esfera privada, tradicionalmente vistas como femininas. Ao 

atuarem em profissões belicosas, culturalmente consideradas masculinas por 

exigirem força bruta, tanto Molly quanto as Cadelas Magnéticas estão subvertendo 

o chamado "machismo patriótico" citado por Wallerstein, pois, enquanto a 

santificação da dona de casa era um recurso para manipular a massa feminina no 

século XIX, "a proposição de que o serviço militar era um atributo essencial dos 

cidadãos do sexo masculino" (WALLERSTEIN, 2003, p. 37) foi usada para 

manipular a massa masculina. Não podemos deixar de lembrar que, na década de 
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1980, quando Gibson escreveu o conto, os Estados Unidos passavam por um 

momento de grande conservadorismo sob o governo Reagan, e a imagem pública 

de dona de casa perfeita da primeira-dama Nancy Reagan, responsável por 

notórias campanhas antidrogas e contra sexo antes do casamento, contribuía com 

a propagação dessa ideologia machista. 

Ao irem de encontro aos estereótipos de gênero e de identidade 

tradicionalmente aceitos, as ciborgues de "Johnny Mnemonic", filhas bastardas "do 

militarismo e do capitalismo patriarcal" (HARAWAY, 2009, p. 40), estão 

permeadas pela utopia de Haraway de que "um mundo de ciborgues pode 

significar realidades sociais e corporais vividas, nas quais as pessoas não temam 

sua estreita afinidade com animais e máquinas, que não temam identidades 

permanentemente parciais e posições contraditórias" (HARAWAY, 2009, p. 46). 

De fato, há uma busca consciente dos personagens do conto (tanto os femininos, 

quanto os masculinos) pela hibridização – eles não apenas não parecem 

reconhecer o ímpeto de restauração a uma inocência original, como também 

celebram a experiência íntima de fronteira, de vazamento de categorias, 

acoplando fragmentos outros à sua identidade com o auxílio da tecnologia. 
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FRAGMENTAÇÃO MNEMÔNICA E CORPO-INFORMAÇÃO 

O tema da memória, já anunciado no título de "Johnny Mnemonic" (e do filme 

homônimo), dialoga com a terceira quebra de fronteira apontada por Haraway, 

entre o físico e o não físico, e com o aspecto da virtualidade discutido pela 

pesquisadora Paula Sibilia. No filme de Robert Longo, cujo roteiro foi escrito pelo 

próprio William Gibson, a personagem Anna Kalmann, fundadora e diretora-

executiva da multinacional farmacêutica PharmaKom (que contrata os serviços de 

mensageiro de Johnny), aparece apenas como uma inteligência artificial impressa 

na rede neural da corporação, "um fantasma na máquina", nas palavras do 

personagem Takahashi. A existência corporal de Kalmann havia chegado ao fim 

alguns anos antes, mas sua consciência fora armazenada no mainframe da 

PharmaKom, de onde ela orientava o conselho de diretores. Dessa forma, ela 

existe como memória consciente, inclusive reconhecida por lei: a secretária de 

Takahashi o informa de que "a existência [de Kalmann] em rede neural possui 

cidadania suíça, sob as leis de inteligência artificial de 2006". Nesse estado 

informático de existir, Kalmann transita por todo o sistema da PharmaKom e 

também pela Internet, aparecendo em monitores conectados à corporação, como 

um fantasma, de fato. 

Quando Haraway escreve que “[a] maquinaria moderna é um deus 

irreverente e ascendente, arremedando a ubiquidade e a espiritualidade do Pai”, 

ela está se referindo à miniaturização, que mudou nossa percepção sobre a 

tecnologia –  afinal os "dispositivos microeletrônicos [...] estão em toda parte e são 
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invisíveis" (HARAWAY, 2009, p. 43).  Há uma certa aproximação com a 

personagem de Kalmann, pois a invisibilidade de sua existência virtual lhe dá 

acesso a áreas privilegiadas que contêm informações antes desconhecidas dela. 

Todavia, quando ela se torna uma ameaça aos interesses econômicos da 

corporação, sua existência artificial é também interrompida, é deletada ("Agora 

eles me apagam... me eliminam dos mainframes. Uma memória após a outra."), 

porque ela, também, é informação. Em oposição ao modelo mecânico do corpo-

máquina da era industrial, surge agora o corpo-informação, como observa Sibilia:  

 

[...] o corpo humano hoje é entendido como “informação”: ele é um 
“banco de dados”, um “código”, um conjunto de instruções 
programáveis [...]. Nosso corpo é um sistema capaz de processar 
informações; apenas um, dentre vários outros com os quais ele 
coexiste e interage. Nesse sentido, o corpo humano também pode 
sofrer upgrades, pois as criações tecnocientíficas prometem libertá-lo 
dos seus limites biológicos, obsoletos, superando assim a sua 
organicidade animal para se tornar mais compatível com o 
tecnocosmos que o circunda. (SIBILIA, 2001, p. 8) 

 

Tanto essa invisibilidade, proporcionada pela miniaturização, quanto a virtualidade 

do corpo-informação estão relacionados à memória, simbolizada pela imagem do 

chip, que pode ser usado como dispositivo de armazenamento, como no caso de 

Johnny. 

A memória do protagonista de "Johnny Mnemonic" é tratada de formas 

diferentes no conto e no filme. No filme, suas memórias pessoais são apagadas 

para que haja mais espaço de armazenamento; no conto, ele retém suas próprias 
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memórias, embora passe a ter acesso às informações de antigos clientes 

armazenadas em seu chip, com a ajuda do golfinho cibernético Jones: 

"estamos aprendendo muito a respeito de meus ex-clientes. E um dia 
pagarei para um cirurgião retirar todo o silício que está nas minhas 
amídalas cerebrais e passarei a viver apenas com as minhas próprias 
memórias, como todo mundo. Mas por enquanto continuarei assim." 
(GIBSON, 2003, p. 23)47 

 

Embora precise lidar com todas essas memórias em sua mente, Johnny parece 

não ver problema nisso, haja vista sua falta de pressa em se livrar delas. Esses 

fragmentos de memórias alheias, ou fragmentos mnemônicos, constituem a 

pluralidade ou a confusão de uma zona de fronteira, e a habilidade de Johnny de 

transitar por essas áreas de limites embaçados, seja mental, seja corpóreo, é que 

o faz ser de fato o ciborgue Johnny Mnemonic. Ele usa não apenas sua memória 

orgânica original, como também sua memória artificial para se relacionar com o 

tecnocosmos no qual se insere. Ele não só é um ciborgue literalmente falando, 

como também na acepção utópica de Haraway, estando na fronteira ilusória “entre 

a ficção científica e a realidade social” (HARAWAY, 2009, p. 36). 

Quanto ao tema do corpo-informação discutido por Sibilia, uma personagem 

que chama a atenção no conto "Burning Chrome" é Chrome, cujo banco de dados 

é invadido pelos hackers Jack e Bobby. Automatic Jack a descreve da seguinte 

forma:  

                                                           

47 Trad. livre de "[…] So we're learning a lot about all my former clients. And one day I'll have a 
surgeon dig all the silicon out of my amygdalae, and I'll live with my own memories and nobody 
else's, the way other people do. But not for a while." 
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Chrome: eu a havia visto meia dúzia de vezes no Gentleman Loser. 
Talvez ela tivesse ido ver como vivem os inferiores, ou dando uma 
olhada na condição humana, uma condição à qual ela não aspirava 
exatamente. Um lindo rosto em formato de coração enquadrando o 
par de olhos mais sórdido que você já viu. Ela parecia ter quatorze 
anos desde que qualquer um conseguia lembrar, e seu metabolismo 
não era nada próximo ao normal, viciada como era num programa 
pesado de soros e hormônios. Ela era uma das pessoas mais 
repulsivas que as ruas já haviam produzido, mas ela não pertencia 
mais às ruas. Chrome agora era um dos Caras, uma integrante de 
boa reputação da filial local da Máfia. O boato que corria é que ela 
havia começado como traficante, na época em que hormônios 
pituitários sintéticos ainda eram proibidos. Mas ela não precisava 
mais traficar hormônios há muito tempo. Agora ela era proprietária da 
Casa das Luzes Azuis. (GIBSON, 2003, p. 192)48 

 

O estabelecimento do qual Chrome é proprietária é descrito como uma espécie de 

prostíbulo, o qual Jack admite ter frequentado uma vez. Assim como Molly e as 

Cadelas Magnéticas, de "Johnny Mnemonic", Chrome habita o submundo, sendo, 

inclusive, relativamente influente dentro dele. Embora ela não pareça ter sofrido 

intervenções cirúrgicas como as outras personagens, um aspecto é muito evidente 

nas várias referências a ela no decorrer da narrativa: seu caráter de corpo-

informação. Referências como as citadas acima deixam embaçada a imagem que 

o leitor tenta fazer da personagem. Num primeiro momento, poderíamos pensar se 

                                                           

48 Trad. livre de "Chrome: I’d seen her maybe half a dozen times in the Gentleman Loser. Maybe 
she was slumming, or checking out the human condition, a condition she didn’t exactly aspire to. A 
sweet little heart-shaped face framing the nastiest pair of eyes you ever saw. She’d looked fourteen 
for as long as anyone could remember, hyped out of anything like a normal metabolism on some 
massive program of serums and hormones. She was as ugly a customer as the street ever 
produced, but she didn’t belong to the street anymore. She was one of the Boys, Chrome, a 
member in good standing of the local Mob subsidiary. Word was, she’d gotten started as a dealer, 
back when synthetic pituitary hormones were still proscribed. But she hadn’t had to move hormones 
for a long time. Now she owned the House of Blue Lights." 
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tratar de uma inteligência artificial ("checking out the human condition"), mas, 

embora haja passagens (poucas) que fazem referência à corporalidade de 

Chrome, o texto parece configurado com referências à sua figura informacional. 

De fato, para o narrador e seu parceiro, ambos hackers, ela é vista principalmente 

por essa perspectiva e apenas se torna um alvo vantajoso para eles devido ao seu 

caráter de corpo-informação. Jack narra a experiência de infiltrar o sistema de 

Chrome:  

Incorpóreos, deslizamos dentro do castelo de ice49 de Chrome. E 
estamos nos movendo rápido, bem rápido. Parece que estamos 
surfando na crista do programa invasor, tirando onda sobre os 
sistemas de erro agitados enquanto eles se transformam. Somos 
fragmentos conscientes de óleo vasculhando os corredores de 
sombra. 

Em algum lugar temos corpos, muito longe, num apartamento lotado 
coberto por aço e vidro. Em algum lugar temos microssegundos, 
talvez tempo restante para cair fora. (GIBSON, 2003, p. 184)50 

 

Devido ao vírus que contamina o banco de dados de Chrome, os hackers 

são capazes de se metamorfosear e não são reconhecidos pelo sistema, podendo 

realizar todas as transações de informação que planejaram. Ao final do 

procedimento, Jack narra: "Conseguimos. […] E o apartamento cheira a suor e 

                                                           

49 O termo ice (gelo), popularizado por Gibson,  refere-se a Intrusion Countermeasures Electronics,  
o software de segurança que responde à invasão por meio do congelamento, ou mesmo morte, do 
intruso/hacker. (cf. GIBSON, 2003, p. 180) 

50 Trad. livre de "Bodiless, we swerve into Chrome’s castle of ice . And we’re fast, fast. It feels like 
we’re surfing the crest of the invading program, hanging ten above the seething glitch systems as 
they mutate. We’re sentient patches of oil swept along down corridors of shadow. […] Somewhere 
we have bodies, very far away, in a crowded loft roofed with steel and glass. Somewhere we have 
microseconds, maybe time left to pull out." 
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circuitos queimados. Achei ter ouvido o grito de Chrome, um som metálico áspero, 

mas não eu poderia ter ouvido" (GIBSON, 2003, p. 200)51. A última frase aponta 

para a ambiguidade com que é tratada a personagem pelo narrador, que 

praticamente a considera uma inteligência artificial – ou seja, incorpórea.  No 

entanto, é interessante notar que esse caráter ambíguo é refletido também na 

hesitação do personagem Jack em prosseguir com o ataque a Chrome – seja ela 

o que for, ele não vê motivos para fazê-lo:  

 

[…] Ainda não sei por que concordei, para começar; eu tinha medo de 
Chrome, e nunca tive tanta vontade assim de ficar rico. 

Tentei me convencer de que era uma boa ideia detonar a Casa das 
Luzes Azuis, porque o lugar era uma espelunca de tipos esquisitos, 
mas eu não conseguia. Eu não gostava das Luzes Azuis, porque 
havia passado uma noite extremamente deprimente lá uma vez, mas 
isso não era desculpa para ir atrás de Chrome. (GIBSON, 2003, p. 
197-198)52 

 

 Seja Chrome um ciborgue, seja ela humana, seja ela uma inteligência 

artificial, Jack a vê como um semelhante: assim como ele pode se transformar em 

informação e penetrar complexos sistemas de dados, ela também pode fazê-lo. 

No contexto do conto, a realidade virtual é tão palpável quanto a realidade física, 

                                                           

51 Trad. livre de "We've done it. [...] And the loft smells of sweat and burning circuitry. I thought I 
heard Chrome scream, a raw metal sound, but I couldn't have." 

52  Trad. livre de "[…] I still don’t know why I decided to go along with it in the first place; I was 
scared of Chrome, and I’d never been all that hot to get rich. […]  I tried telling myself that it was a 
good idea to burn the House of Blue Lights because the place was a creep joint, but I just couldn’t 
buy it. I didn’t like the Blue Lights, because I’d spent a supremely depressing evening there once, 
but that was no excuse for going after Chrome." 
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como o narrador deixa claro ao final da narrativa: "Eu pensei sobre Chrome, 

também. Que nós a matamos, nós a assassinamos, tanto quanto se tivéssemos 

rasgado sua garganta." (GIBSON, 2003, p. 202)53 Estamos testemunhando e 

vivenciando cada vez mais esse tipo de situação, pois o ciberespaço, "embora não 

seja exatamente 'real', [...] é um lugar genuíno. O que acontece lá tem 

consequências muito genuínas. Esse 'lugar' não é 'real', mas é sério." (STERLING, 

2008, p.8)54 Dessa forma, o corpo-informação se torna tão vulnerável ou mais do 

que o corpo-máquina que o precedeu. Como narra Johnny Mnemonic, 

 

[...] Nós somos uma economia informacional. Aprendemos isso na 
escola. O que não aprendemos é que é impossível se movimentar, 
viver, operar em qualquer nível sem deixar rastros, partículas, 
fragmentos aparentemente insignificantes de informação pessoal. 
Fragmentos que podem ser recuperados, expandidos.... (GIBSON, 
2003, p. 17)55 

 

 Hoje, mais do que nunca, estamos vivendo a realidade descrita acima, o 

que nos deixa muito vulneráveis por um lado, mas, por outro, nos deixa muito 

poderosos, se conseguirmos dominar essa linguagem usada para nos controlar e 

                                                           
53 Trad. livre de "I thought about Chrome, too. That we’d killed her, murdered her, as surely as if 
we’d slit her throat" 

54 Trad. livre de "Although it is not exactly 'real,' 'cyberspace' is a genuine place. Things happen 
there that have very genuine consequences. This 'place' is not 'real,' but it is earnest." 

55 Trad. livre de "[…] We're an information economy. They teach you that in school. What they don't 
tell you is that it's impossible to move, to live, to operate at any level without leaving traces, bits, 
seemingly meaningless fragments of personal information. Fragments that can be retrieved, 
amplified…" 
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vigiar, de forma semelhante à de Caliban, que precisou aprender a língua do 

colonizador para amaldiçoá-lo, usando-a contra o opressor. Os hackers 

responsáveis pelo desenvolvimento do PC agiram de forma parecida e libertaram 

a informática da prisão corporativa da IBM e, de certa forma, a jogaram nas mãos 

do cidadão comum. Entretanto, não podemos deixar de ressaltar que, embora 

houvesse, sim, uma vontade de descentralizar o poder da IBM, esse motivo não 

era necessariamente altruísta. Muitos hackers estavam interessados na parte 

técnica do desenvolvimento do PC, e outros previam também que ele poderia vir a 

gerar uma indústria, o que, de fato, ocorreu. Muitos dos hackers que participaram 

da criação do PC tornaram-se multimilionários, foram incorporados ao sistema e 

passaram a repensar alguns aspectos da Ética Hacker que não estariam 

coerentes com a manutenção dessa nova condição econômica.56 Como Stephen 

Levy relata, antes da ubiquidade do PC, a sociedade em geral e muitos 

estudantes não sentiam a mesma fascinação e respeito pelos computadores que 

os hackers demonstravam:  

muitos jovens no final dos anos 1960 consideravam os computadores 
maléficos, instrumentos de uma conspiração tecnológica na qual os 
ricos e poderosos usariam o poder dos computadores contra os 
pobres e indefesos. Essa atitude não se limitava aos estudantes que 
protestavam contra, por exemplo, a então corrente Guerra do Vietnã 
(uma batalha lutada em parte pelos computadores dos EUA). As 
máquinas que estavam no cerne da cultura hacker eram detestadas 
por milhões de cidadãos patriotas comuns que consideravam os 

                                                           

56 Não podemos esquecer o caso clássico de Steve Jobs, que fez muito uso dos princípios livres 
da Ética Hacker nos primórdios da Apple, mas que, ao se assimilar ao sistema corporativo, tratou 
de combater esses mesmos princípios quando percebeu que eles iriam de encontro à saúde 
financeira de sua companhia. 
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computadores um fator desumanizador da sociedade. (LEVY, 2010, 
p. 125) 57 

 

 Obviamente esse temor não era nada infundado, e hoje habitamos um 

mundo no qual o tipo de vigilância que George Orwell descreveu em 1984 está 

longe de ser apenas ficção, e os computadores são os instrumentos utilizados 

para efetuar desse controle. Eis a ambiguidade da figura do hacker: ele parece 

estar sempre a um passo da assimilação e da reiteração do sistema que ele 

inicialmente tenta desconstruir; o que poderá talvez determinar suas escolhas será 

sua circunstância pessoal e seu posicionamento político perante o status quo. 

Muitos dos hackers do Instituto de Tecnologia de Massachusetts eram contra a 

Guerra do Vietnã e protestavam durantes os anos 1960, embora alguns fizessem 

vista grossa para o fato de que a pesquisa do laboratório de computação era 

patrocinada pelo Departamento de Defesa (cf. LEVY, 2010, p. 126). Por outro 

lado, iniciativas como o projeto Community Memory58, que disponibilizava o uso do 

computador num local público com o intuito de propiciar a troca de informação de 

forma decentralizada e não burocrática dentro de uma determinada comunidade, 

                                                           

57 Trad. livre de “many young people in the late 1960s saw computers as something evil, part of a 
technological conspiracy where the rich and powerful used the computer’s might against the poor 
and powerless. This attitude was not limited to students protesting, among other things, the now 
exploding Vietnam War (a conflict fought in part by American computers). The machines which 
stood at the soul of hackerism were also loathed by millions of common, patriotic citizens who saw 
computers as a dehumanizing factor in society.” 

58
 Esse projeto funcionava como um bulletin board system, fornecendo informação sobre serviços e 

sobre os mais variados assuntos para a comunidade e permitindo a comunicação entre pessoas 
que compartilhavam de interesses em comum. 
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eram indicativos do poder revolucionário do PC. Seus criadores, Efrem Lipkin, 

hacker de software, e Lee Felsenstein, hacker de hardware, vinham de famílias de 

esquerda e estavam sempre alertas quanto aos possíveis usos nocivos do 

computador (Lipkin, inclusive, era contra a guerra e manteve-se distante do 

laboratório de computação por não suportar saber que o Departamento de Defesa 

o subsidiava). Como relata Levy, Felsenstein59 procurava combinar tecnologia e 

política, mas Lipkin as considerava em oposição, chegando a declarar que amava 

os computadores, mas odiava o que eles poderiam fazer (cf. LEVY, 2010, p. 164-

165).  

Inevitavelmente, o PC se popularizou e sobre ele toda uma indústria se 

ergueu, para o bem ou para o mal, e posições antitéticas em relação a essa 

máquina,  como as de Lipkin e Felsenstein, sobrevivem até os dias hodiernos. A 

ascensão da Internet apenas maximizou o potencial do computador: se por um 

lado a rede mundial de computadores abriu muitas portas e derrubou muitas 

fronteiras internacionais, por outro, ela propiciou o controle e a dominação em 

escala global. Já em meados dos anos 1980, Donna Haraway afirmava "que a 

necessidade de uma unidade entre as pessoas que estão tentando resistir à 

intensificação mundial da dominação nunca foi tão urgente" (HARAWAY, 2009, p. 

45); no início do século XXI, Hardt e Negri complementam essa perspectiva ao 

analisarem as demandas atuais por democracia:  

                                                           

59 É válido notar que Felsenstein não estudava no MIT, portanto também não participava das 
atividades do laboratório de computação que Lipkin execrava. 
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Hoje há inúmeros protestos ao redor do mundo contra as 
desigualdades, as injustiças e as características antidemocráticas do 
sistema global, e esses protestos estão cada vez mais organizados 
em movimentos fortes e contínuos.  (HARDT; NEGRI, 2004, p. 268)60 

 

É nessa conjuntura mundial que o mito do ciborgue (que busco aqui atualizar 

na figura do hacktivista) se faz urgente. Haraway usa a figura do ciborgue para 

construir uma teoria feminista-socialista que possa ajudar as mulheres a 

repensarem suas relações com os dualismos propagados por uma sociedade 

patriarcal ocidental que as tolhe e oprime. Para tanto, ela sequestra o ciborgue de 

seus pais ilegítimos e o aprimora. 

 

O ciborgue de Haraway não é clássico. Para ela, o ciborgue é um 
objeto teórico que não necessita de um corpo "esquizofísico", assim 
como Turing considerava uma máquina como um conjunto de 
operações, relações e algoritmos, e não necessariamente um objeto 
físico. [...]. Haraway pretende salvar o ciborgue de seu papel 
neurótico nos sonhos de poder high-tech e da tecnofobia dos 
humanistas. Seu ciborgue é uma construção teórica de última 
geração: simultaneamente objeto e sujeito, sem gênero, sem espécie, 
sem reino até, e por isso livre das narrativas de poder e da dialética 
convencionais. (CSICSERY-RONAY, 1991, p. 9)61 

 
                                                           

60 Trad. livre de "Today there are innumerable protests throughout the world against inequalities, 
injustices, and undemocratic characteristics of the global system, and these protest are increasingly 
organized in powerful, sustained movements." 

61 Trad. livre de “Haraway's cyborg is not classical. For her, the cyborg is a theoretical object for 
which the schizophysical body is not necessary, in the same way Turing considered a machine to 
be a set of operations, relations, and algorithms, not necessarily a physical object. […] Haraway 
intends to save the cyborg from its neurotic role in high-tech power dreams and the technophobia of 
humanists. Her cyborg is a state-of- the-art theoretical construction: simultaneously object and 
subject, without gender, without species, without "kingdom" even, and hence free of the 
conventional dialectics or narratives of power." 
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Nasce assim uma criatura híbrida, parte ficção científica, parte realidade 

social, nem tecnofóbica, nem tecnófila: a figura ambígua do ciborgue, e, por 

extensão, do hacker. A narrativa de William Gibson, povoada por personagens do 

submundo inseridos num contexto de alta tecnologia, profetizou muitas das 

questões que assombram a sociedade nos dias atuais. Os seus ciborgues, 

embora mais literais, espelham muitas das discussões propiciadas pelo ciborgue 

de Haraway: as relações dos humanos com a máquina, com o animal e com a 

corporalidade estão constantemente em xeque. O ciborgue da bióloga e os 

ciborgues, hackers e hacktivistas de Gibson formam uma matriz de resistência de 

máxima urgência na contemporaneidade. O ciberespaço, a fronteira eletrônica, é o 

espaço a ser conquistado e ocupado por esses personagens que não apenas são 

reais, como têm o poder de se articular numa rede de informação global para 

descentralizar o poder corporativo. Eis que surge uma nova espécie: a 

"ciberespécie". No entanto, num ambiente quase que completamente imerso em 

tecnologia de controle e vigilância, ainda resta a dúvida: será possível resistir à 

assimilação? 
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Capítulo 3  
 

Tecnologia da informação e resistência 
 

Desconfie da autoridade – promova a descentralização.62 
 
 

O "Sonnysdata" desta semana abordará, em dois contos do autor 

canadense de ficção científica Cory Doctorow, como atitudes de resistência a um 

sistema hierárquico opressivo podem ser propiciadas com a ajuda da tecnologia 

de informação (TI). Voltamos a considerar a figura do hacker, personagem que 

suscita controvérsia e cuja ambiguidade será de grande valia para nos guiar pelas 

histórias de Doctorow. Mas, antes de discutirmos os contos, é importante notar 

alguns aspectos biográficos do autor que estão em sintonia com muitos de seus 

personagens e que são de grande inspiração para qualquer indivíduo. Além de 

escritor de ficção científica, Doctorow se define como ativista, jornalista e 

blogueiro. Ele foi diretor europeu da Electronic Frontier Foundation (EFF) e 

cofundou o Open Rights Group, uma organização que levanta, entre outras, a 

bandeira da liberdade de expressão e da privacidade na Internet. Ele não apenas 

discute a questão dos direitos autorais nos seus trabalhos como ativista, como 

adota uma atitude prática que complementa essa discussão: ele disponibiliza 

                                                           
62 Trad. livre de "Mistrust Authority – Promote Decentralization." (LEVY, 1984, p. 30) 
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todos os seus livros para download gratuito em seu website oficial63, decisão 

possivelmente controversa que ajuda a conscientizar sobre o questionamento dos 

direitos autorais na economia informacional. 

Herdeiro das máximas da Ética Hacker, Doctorow defende o poder 

transformador e democrático do uso da tecnologia da informação. São temas 

recorrentes em sua obra a privacidade e a liberdade de expressão no âmbito da 

sociedade vigiada. Ambos os contos que investigaremos, "Scroogled" (mistura de 

"screwed" – "ferrado" – e "googled" – "pesquisado no Google") e "The Things That 

Make Me Weak and Strange Get Engineered Away" (livremente traduzido como 

"As coisas que me fazem frágil e estranho são corrigidas"), contemplam os perigos 

do uso da tecnologia da informação por um Estado totalitário de contornos 

orwellianos, assim como as formas de resistência também munidas dessa 

tecnologia e a dinâmica de assimilação da mesma. Como referencial teórico, 

usaremos as ideias de Immanuel Wallerstein, que faz uma análise prognóstica 

contundente sobre o capitalismo no fim do século XX; Antonio Negri e Michael 

Hardt, que questionam o papel da democracia na conjuntura atual; e Pierre Lévy, 

que defende o potencial democrático da cibercultura. 

 

 

                                                           
63 http://craphound.com/ 
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NÃO CONFIE EM NINGUÉM QUE NÃO TENHA GMAIL 

Com o estabelecimento da onipresença da Internet na sociedade ocidental 

urbanizada, os questionamentos sobre o papel do ciberespaço no contexto da 

democracia são cada vez mais necessários. Segundo Hardt e Negri, nós vivemos 

hoje sob uma nova forma de soberania, o que eles chamam de Império, no qual o 

poder mundial está distribuído entre nódulos, uns com maior poder, outros com 

menor, sendo esses nódulos nações, corporações, instituições etc. que estão 

integradas numa rede de poder global. No entanto, essa globalização tem duas 

faces: o Império, que se expande "de forma global numa rede de hierarquias e 

divisões que mantêm a ordem por meio de novos mecanismos de controle e 

conflito constante" (HARDT; NEGRI, 2004, p. xiii)64, e a multidão, que também 

pode ser concebida como uma rede, "uma rede global e aberta na qual as 

diferenças podem ser expressas de forma livre e igualitária, uma rede que fornece 

o meio de encontro para que possamos trabalhar e viver em comunidade" 

(HARDT; NEGRI, 2004, p. xiv)65; e um bom exemplo inicial para a multidão seria a 

Internet, como os autores sugerem. 

A Internet e a tecnologia da informação funcionam nesse contexto do 

Império e da multidão de forma ambivalente, como notamos nos contos de 

                                                           

64 Trad. livre de "Empire spreads globally its network of hierarchies and divisions that maintain order 
through new mechanisms of control and constant conflict." 

65  Trad. livre de "[…] an open and expansive network in which differences can be expressed freely 
and equally, a network that provides the means of encounter so that we can work and live in 
common." 
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Doctorow. "Scroogled" foi escrito em 200766 a partir da seguinte premissa: "o dia 

em que o Google se tornou mau" ("the day Google became evil"). Na história, o 

mecanismo de busca é usado pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA 

na alfândega, para investigar os indivíduos que entram no país. O protagonista 

Greg Lupinski, ex-funcionário da Google67, é interrogado na volta de sua viagem 

ao México, após um oficial ter observado ocorrências suspeitas que apareceram 

ao pesquisar o nome de Greg na Internet: o fato de ele ter se fantasiado de 

homem-bomba num feriado de Dias das Bruxas, e o fato de haver muitos anúncios 

sobre missilmodelismo em seu gmail. Ao ouvir esta última informação, Greg fica 

estarrecido por achar que sua caixa de entrada de e-mail estava sendo 

vasculhada pelo agente, mas este o acalma dizendo que só tem acesso aos 

anúncios visualizados pelo usuário do e-mail. Como o protagonista vem a 

descobrir posteriormente, a Google fizera um acordo com o Departamento de 

Segurança Interna permitindo o acesso aos anúncios de e-mail a fim de monitorar 

os cidadãos. Quem usa gmail sabe que os anúncios são personalizados de acordo 

com o conteúdo do e-mail e com as buscas no Google, e esse tipo de informação 

nas mãos de autoridades paranoicas com terrorismo pode ser facilmente usado 

como ferramenta de coibição. E, de fato, já vivemos numa realidade na qual 

nossas informações armazenadas em e-mails e redes sociais podem ser usadas 

contra nós mesmos. 

                                                           

66 Vale lembrar que foi também em 2007 que a corporação Google fez um acordo com a República 
Popular da China para permitir censura na versão chinesa do mecanismo de busca. 

67 Usarei "a Google" quando me referir à corporação Google, e "o Google" quando me referir ao 
mecanismo de busca. 
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Essa paranoia é uma consequência típica do uso da guerra como princípio 

organizador da sociedade, usada para controlar a população, como argumentam 

Hardt e Negri. A guerra é usada como matriz para as relações de poder e para as 

técnicas de dominação, e a retórica da guerra é usada para mobilizar as forças 

sociais sob um único propósito, comportamento característico em épocas de 

guerra; nota-se, por exemplo, o uso regular de expressões como "guerra às 

drogas" e "guerra ao terror" no discurso hegemônico nos meios de comunicação 

(cf. NEGRI; HARDT, 2004, p. 13-14). Assim, instaura-se um Estado policial, e a 

vigilância, portanto, se torna a regra, como observamos no conto. Mas que 

alternativa tem o protagonista perante essa circunstância, na qual a tecnologia da 

informação é usada como coibição? Greg enfim é liberado e obviamente fica 

revoltado com a situação; ao procurar uma ex-colega, Maya, que ainda trabalha 

na Google, ela o informa sobre o acordo com o Departamento de Segurança, o 

que o deixa ainda mais perturbado e paranoico. No entanto, a amiga revela que é 

capaz de ajudá-lo, pois desenvolvera um aplicativo, o googlecleaner, que "limpa" 

as buscas de um determinado usuário, padronizando qualquer pesquisa suspeita, 

ainda mais agora que, segundo Maya, ele havia se tornado "uma pessoa 

marcada" (a person of interest) e, se as autoridades quisessem detê-lo, poderiam 

facilmente achar algo contra ele em relação ao seu uso da Internet – downloads 

ilícitos, por exemplo. 

Maya é, de certa forma, uma hacker, pois subversivamente utiliza seu 

profundo conhecimento técnico para desenvolver um programa que preserva sua 
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privacidade contra a invasão abusiva cometida por seu empregador e por seu 

governo. No entanto, não podemos considerar que seu aplicativo vai de encontro 

ao sistema exatamente, visto que todo funcionário da empresa precisa ter um 

projeto criativo paralelo, algo como uma atividade extracurricular; assim, quando o 

projeto de Maya é descoberto, ele já pertencia indiretamente à corporação.  Por 

considerar que sua segurança e integridade estavam em jogo, Maya foge quando 

o googlecleaner é descoberto; pouco tempo depois, Greg é praticamente coagido 

a voltar a trabalhar para a Google, numa operação conjunta com o governo, a fim 

de aperfeiçoar o software, que será oferecido como serviço a candidatos políticos. 

Como escreve Pierre Lévy (2011, p. 17), nem "a salvação nem a perdição 

residem na técnica. Sempre ambivalentes, as técnicas projetam no mundo 

material nossas emoções, intenções e projetos. Os instrumentos que construímos 

nos dão poderes mas, coletivamente responsáveis, a escolha está em nossas 

mãos." Retornamos, assim, ao tópico do caráter ambivalente da tecnologia, 

vinculado ao nosso livre arbítrio. Maya, por ser a criadora do googlecleaner, sabia 

que estava marcada e, já sabendo do uso antiético do programa, opta por fugir e 

não participar daquilo que ia contra os seus princípios, mas sua criação já não lhe 

pertencia mais, já havia sido assimilada às atividades da corporação. Cabe 

lembrar que Wallerstein, ao abordar a crise do sistema capitalista, ressalta a 

importância do livre arbítrio em períodos de crise (como o descrito por Hardt e 

Negri e como no contexto do conto), ou seja, que ações individuais e coletivas têm 

maior impacto nessas épocas do que em épocas consideradas normais (cf. 
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WALLERSTEIN, 1998, p. 35). Assim, a criação de Maya, um pequeno ato de 

subversão para autodefesa, reverbera de  forma assombrosa, após sua 

incorporação ao sistema que pretendia subverter. 

Não raro a questão da assimilação, ou cooptação, surge em contextos de 

subversão tecnológica; é comum hackers adolescentes se tornarem adultos 

milionários (ou mesmo se tornarem milionários ainda adolescentes), mas convém 

notar que muitas inovações vêm de baixo, ou de fora das corporações. Segundo 

Pierre Lévy, aqueles "que fizeram crescer o ciberespaço são em sua maioria 

anônimos, amadores dedicados a melhorar constantemente as ferramentas de 

software de comunicação, e não os grandes nomes, chefes de governo, dirigentes 

de grandes companhias cuja mídia nos satura" (LÉVY, 2011, p. 126). No caso do 

conto, embora a personagem trabalhasse numa corporação, o software fazia parte 

de um projeto paralelo, pessoal, mas, ao ser cooptado pela Google e pelo 

governo, é despido de seu caráter (bom) de ferramenta de proteção e se 

transforma num mecanismo (mau) de manipulação e controle da população. E 

mesmo Greg, que talvez não seja exatamente um hacker, embora tenha as 

habilidades de um, é incorporado ao projeto googlecleaner. 

Após se recusar a fugir com Maya, Greg acaba sendo persuadido por um 

funcionário muito hábil e retorna hesitante ao Google. Mas, ao ser informado do 

suicídio da amiga, ele opta por continuar no emprego, assimilado à corporação 

Google. Não apenas ele, como outros personagens fazem referência aos dados 

pessoais armazenados no Google, no gmail. Em determinado momento da 



67 

história, Greg, após usar sua conta com o googlecleaner ativado, faz o logoff, mas, 

cinco minutos depois, faz o login novamente para consultar seus contatos. Após 

repetir esses dois procedimentos sucessivamente, o personagem enfim constata: 

 

[...] O Google é onde seus amigos viviam – todas aquelas pessoas a 
quem ele estava conectado pelo Orkut. É onde seus relacionamentos 
viviam: todos os e-mails arquivados, todos os contatos na agenda. 
Eram suas fotos de família, seus favoritos. Diabos, seu histórico – seu 
histórico real – era um cérebro externo que lembrava quais as partes 
remotas da Internet lhe importavam, para que ele não precisasse se 
lembrar da forma difícil, com os miolos no seu crânio. 

O Google tinha uma cópia de Greg – todas as suas partes que 
navegavam pelo mundo e as pessoas que nele viviam. O Google era 
dono dessa cópia, e sem ela Greg não podia mais ser ele mesmo. Ele 
teria que permanecer logado. (DOCTOROW, 2010, p. 138)68 

 

Ora, seria Greg capaz de escapar das garras da Google, se ele tivesse se 

recusado a voltar à empresa? Ou ele seria fatalmente capturado, já que a 

corporação tinha uma cópia dele, uma parte dele para sempre armazenada no 

ciberespaço? O clima de paranoia e conspiração leva o leitor a se questionar se 

Maya realmente se suicidou, afinal ela era a criadora do googlecleaner e estava 

de posse de informações altamente confidenciais. Qualquer que tenha sido o fim 

                                                           
68 Trad. livre de "[…] Google was where his friendships lived -- all those people he stayed 
connected to on Orkut. It was where his relationships lived: all that archived email, all those 
addresses in his address-book. It was his family photos, his bookmarks. Hell, his search history -- 
his real search history -- was like an outboard brain, remembering which parts of the unplumbable 
Internet he cared about, so that he didn't have to remember it the hard way, with the meat in his 
skull. 

Google had a copy of him -- all the parts of him that navigated the world and the people in it. 
Google owned that copy, and without it, he couldn't be himself anymore. He'd just have to stay 
logged in." 
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da amiga, Greg, resignado, continua integrado ao Google, à matrix, tendo sua 

energia intelectual sugada pela corporação. Mas será que ele está vivo de fato? 

Será que existe vida após o Google? Será que a única maneira de escapar é 

fazendo o logoff definitivo, se suicidando como Maya? Questionamentos como 

esses são comuns ao pensarmos na assimilação que a tecnologia da informação 

pode proporcionar. O hacker deixa de ser hacker ao ser assimilado? Até que 

ponto o indivíduo assimilado é capaz de subverter a ordem da qual faz parte por 

meio da tecnologia de informação? 

IRMÃOZINHO CONTRA IRMÃOZÃO 

O conto "The Things That Make Me Weak and Strange Get Engineered 

Away", que nos apresenta um Estado totalitário que contrata os serviços de TI de 

uma ordem de monges, nos ajudará a ponderar sobre as interrogações acima 

propostas. A Ordem de Análise Reflexiva vive à margem da sociedade e consiste 

de pessoas que não se adaptaram ao sistema, optaram por desertá-lo e estão 

satisfeitas com sua decisão. Todos os monges, aparentemente, são da área 

tecnológica, e o serviço prestado ao departamento de segurança, chamado 

Securitat69, é o de mineração de dados (data-mining), que consiste em buscar 

grandes quantidades de dados à procura de padrões de consistência, por 

exemplo, sobre a movimentação dos cidadãos pela cidade. Assim, é possível 

                                                           
69 Qualquer semelhança com o Department of Homeland Security não é mera coincidência. 
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rastrear padrões anormais de movimentação, sinais de atividade suspeita, 

anomalias. 

Embora trabalhe para um Estado totalitário, a Ordem está mais para uma 

anarquia, pois consiste em unidades autônomas com liderança rotativa, de forma 

a não haver uma hierarquia fixa, visto que os monges não apreciavam figuras de 

autoridade. Steven Levy, em seu livro Hackers, Heroes of the Computer 

Revolution, cuja primeira publicação data de 1984, faz uma descrição muito 

interessante a respeito da atividade da equipe que cercava o mainframe IBM 704,  

localizado no prédio 26 do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) nos 

anos 1950: 

Todas essas pessoas responsáveis pelos cartões perfurados, por 
inseri-los nos leitores e pressionar botões e interruptores na máquina, 
eram comumente chamadas de Clero, e aqueles privilegiados o 
suficiente para apresentar dados para esses sacerdotes sagrados 
eram os acólitos oficiais. Era uma interação quase ritualística. 

Acólito: Ó máquina, aceitaria minha oferenda de inf ormação para 
executar um programa e talvez me dar uma computação ?  
 
Sacerdote (em nome da máquina): Tentaremos. Nada 
prometemos. 

(LEVY, 2010, p. 6)70 
 
                                                           

70 Trad. livre de "All these people in charge of punching cards, feeding them into readers, and 
pressing buttons and switches on the machine were what was commonly called a Priesthood, and 
those privileged enough to submit data to those most holy priests were the official acolytes. It was 
an almost ritualistic exchange.  

Acolyte: Oh machine, would you accept my offer of i nformation so you may run my program 
and perhaps give me a computation? 
 
Priest (on behalf of the machine): We will try. We promise nothing."  
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 A relação ritualística dos humanos com a máquina imponente era a norma 

daquele ambiente organizado e hierárquico do qual o mainframe fazia parte. No 

entanto, paralelamente, havia um outro computador, de menor porte e mais 

acessível, o chamado TX-0, ao qual alguns estudantes dedicados do Instituto 

conseguiam acesso71. Instaura-se assim o seguinte cenário: de um lado a 

hierarquia corporativa da gigante IBM e, do outro, a vontade de explorar e 

aprender desses que são tidos como os primeiros hackers. No conto de Doctorow, 

temos a hierarquia da Securitat, de um lado, e a anarquia da Ordem, de outro, 

sendo que uma precisa da outra para sobreviver. Lawrence, o protagonista, era 

extremamente infeliz em sua vida corporativa e pessoal – ele não sentia 

pertencimento à sociedade em que vivia, como a passagem abaixo explicita: 

 

De pé na Sexta Avenida, olhando do centro para o norte, fitando os 
prédios, os carros, os ônibus e as pessoas e os tipos, foi então que 
ele teve uma epifania: Ele não pertencia a este mundo. 

Ele simplesmente não se adaptava. Ele via seu funcionamento, via 
como sua política e diretrizes eram defeituosas, via como o sistema 
precisava de depuração, via o que fazia as pessoas trabalharem, mas 
ele não conseguia alcançar. Sempre que ele se aproximava para 
ajustar as configurações, ele se machucava nas engrenagens. Ele 
não conseguia convencer seus patrões de que ele sabia o que eles 
estavam fazendo errado. Ele não conseguia convencer os colegas de 
que ele sabia o que era melhor. Nada que ele fizesse era bem-

                                                           

71 Esses alunos dedicados, geralmente membros do Tech Model Railroad Club do MIT, são 
considerados os primeiros hackers. Segundo Steven Levy, o sentido positivo da palavra "hacker" 
originou-se nesse clube de ferromodelismo; um "hack" era um projeto realizado não apenas para 
atingir um objetivo criativo, mas também produzido com enorme prazer na mera participação de 
seu desenvolvimento. Além disso, o hack precisava ser imbuído de inovação, estilo e virtuosismo 
técnico; os integrantes mais produtivos desse clube tinham grande orgulho de se 
autodenominarem hackers.  (cf. LEVY, 2010: 11) 
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sucedido – toda tentativa que ele fazia para consertar os erros do 
mundo deixava-o infeliz e deixava todos os outros furiosos. 
(DOCTOROW, 2010, p. 22) 72 

 

Após ter essa epifania, Lawrence decide entrar para a Ordem, uma 

sociedade excluída do sistema, até certo ponto, um espaço virtual – uma espécie 

de símbolo para o ciberespaço talvez –, mas onde ele se encaixaria, ao se 

encontrar com outros indivíduos como ele. As semelhanças entre a Ordem e a 

corporação Google são evidentes: assim como é descrito em "Scroogled" sobre os 

funcionários da Google, os monges da Ordem também precisavam dedicar vinte 

porcento de seu tempo livre a um projeto extracurricular. Além disso, o caráter 

utópico da vida profissional nesse ambiente isolado é mencionado com frequência 

no decorrer de ambos os textos. Assim, um indivíduo que não sente pertencimento 

a uma sociedade decide desertá-la em troca de uma sociedade aparentemente 

isolada da primeira e que permite uma vida mais livre das amarras convencionais, 

na qual ele poderia se concentrar nas suas habilidades tecnológicas. Parece, de 

fato, uma utopia, correto? Mas nem toda maçã (apple) é uma fruta...  

                                                           

72 Trad. livre de "Standing on Sixth Avenue, looking north from midtown, staring at the buildings the 
cars and the buses and the people and the talk-walkers, that's when he had his realization: He was 
not meant to be in this world. […] It just didn't suit him. He could see its workings, see how its 
politics and policies were flawed, see how the system needed debugging, see what made its people 
work, but he couldn't touch it. Every time he reached in to adjust its settings, he got mangled by its 
gears. He couldn't convince his bosses that he knew what they were doing wrong. He couldn't 
convince his colleagues that he knew best. Nothing he did succeeded -- every attempt he made to 
right the wrongs of the world made him miserable and made everyone else angry." 
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Conforme o autor explica no posfácio do conto, "assim como 'Scroogled' 

[…], esta história reflete sobre o problema de se perder de vista as dimensões 

éticas de desafios técnicos satisfatórios e difíceis, como a mineração de dados." 

(DOCTOROW, 2010, p. 91)73 Lawrence passa anos de sua vida como um monge 

tecnológico, alienado à verdadeira natureza das atividades da Ordem. O serviço 

de mineração de dados oferecido à Securitat tem o propósito de monitorar os 

padrões de movimentação dos cidadãos, de vigiá-los como um Big Brother, e 

Lawrence só se dá conta disso quando é obrigado a voltar à sociedade que o 

rejeitou, para investigar uma anomalia encontrada no sistema interno da Ordem, 

uma anomalia que havia sido inserida propositalmente por um monge 

desaparecido, Krotoski. Ao sair da Ordem rumo a Nova York, sua cidade natal, 

Lawrence é instruído por um de seus colegas, que diz: "Seja cauteloso. Ouça 

antes de falar. Há pessoas boas lá fora, mas elas estão numa situação muito 

ruim." (DOCTOROW, 2010, p. 20)74 Lawrence mal suspeitava que ele próprio 

contribuía para a situação ruim dessas pessoas, mas um dos primeiros cidadãos 

que ele conhece na cidade, uma senhora chamada Posy, abre seus olhos quanto 

à verdadeira realidade sobre as atividades da Securitat: 

"Lá", ela disse, apontando para um prédio de apartamentos do outro 
lado da rua. "Lá, está vendo? Aquele com as janelas quebradas?" Ele 
viu as janelas tapadas com papelão. "Eles foram levados semana 
passada. Não sei por quê. Você nunca sabe por quê. Você se torna 

                                                           

73 Trad. livre de "like 'Scroogled' […], this story considers the problem with losing sight of the ethical 
dimensions of hard and satisfying technical challenges, like data-mining" 

74 Trad. livre de "Just be circumspect. Listen before you talk. Watch before you act. They're good 
people out there, but they're in a bad, bad situation." 
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uma pessoa marcada e é levado, e depois sempre encontram um 
motivo para te deixar preso." [...] 

"As pessoas daquele apartamento eram do Paquistão ou talvez do Sri 
Lanka ou de Bangladesh. Eu já vi a esposa na lavanderia. Uma ótima 
moça, profissional, sempre arrastando umas crianças a caminho ou 
voltando da creche. Ela –" Posy parou de falar e fixou o olhar 
novamente. "Uma vez eu a vi procurando uns trocados no bolso, a 
manga de sua camisa subiu e havia um número tatuado em seu 
pulso." Posy ficou arrepiada. (DOCTOROW, 2010, p. 38)75 

 

O leitor é capaz de sentir o clima de vigilância, por meio do uso do termo 

"pessoa marcada", e a hostilidade das autoridades perante a presença do Outro, 

do estrangeiro. O fato de haver um número tatuado no pulso da mulher que Posy 

descreve remete a outro aspecto de um Estado totalitário: a possível existência de 

um campo de concentração. Um outro aspecto dessa conjuntura é o discurso 

bélico de um oficial de segurança que aborda Lawrence pouco depois deste ter 

deixado a Ordem; o oficial é enfático ao dizer: "E você não está autorizado a 

fotografar nem registrar nossos procedimentos de segurança. Estamos em guerra, 

sabia?" (DOCTOROW, 2010, p. 27)76 Inocentemente, Lawrence não é capaz de 

compreender de início a relação entre esse sistema vigilante e a Ordem; apenas 

                                                           

75 Trad. livre de "'There,' she said, pointing at an apartment building across the way. 'There, you see 
it? With the broken windows?' He saw it, the windows covered in cardboard. 'They took them away 
last week. I don't know why. You never know why. You become a person of interest and they take 
you away and then later, they always find a reason to keep you away.' […] 'The people across the 
street, they were Pakistani or maybe Sri Lankan or Bangladeshi. I'd see the wife at the service 
laundry. Nice professional lady, always lugging around a couple kids on their way to or from day-
care. She –' Posy broke off and stared again. 'I once saw her reach for her change and her sleeve 
rode up and there was a number tattooed there, there on her wrist.' Posy shuddered" 

76 Trad.  livre de "And you do not photograph or log our security procedures. There's a war on, you 
know." 
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após alguns incidentes é que ele compreende esse estado de coisas: após ser 

interrogado pela Securitat por estar destoando do resto dos cidadãos (sua 

vestimenta monástica simples estava totalmente fora dos padrões da moda de 

Nova York) e após conhecer um homem chamado Randy, morador do prédio onde 

morava a irmã de Krotoski. Este, Lawrence descobre aos poucos, trabalhava para 

um grupo seleto dentro da Securitat, tendo se infiltrado na Ordem de modo a 

hackear o sistema do monastério para inserir anomalias propositais com o intuito 

de "enquadrar" indivíduos específicos. Após alguns encontros, Randy propõe 

recrutar Lawrence para fazer esse mesmo tipo de trabalho e argumenta: 

"Como eu disse, o sistema não vai a lugar algum. Você conheceu a 
gangue hoje à noite. Nós fomos pegos uma hora ou outra. Nosso 
clubinho aconchegante consegue deixar tudo melhor. Você nos viu – 
não é mesmo uma vida ruim. E achamos que, levando tudo em 
consideração, fazemos do mundo um lugar melhor. Alguém estaria 
fazendo o nosso trabalho, então é melhor que sejamos nós. Pelo 
menos conseguimos eliminar os verdadeiros sádicos retardados." 
(DOCTOROW, 2010, p. 84)77 

 

 Vale retornar agora ao caráter ambíguo da tecnologia mencionado por Lévy 

e Doctorow. Ao constatar que, àquele ponto do desenvolvimento da sociedade, o 

sistema não poderia mais ser desfeito, Randy, o suposto chefe do grupo de 

oficiais "rebeldes" da Securitat, decide subverter a tecnologia que os monitorava, 

usando-a contra a própria Securitat, de forma a expelir os oficiais considerados 

                                                           

77 Trad. livre de "Like I said, the system isn't going anywhere. You met the gang tonight. We've all 
been caught at one time or another. Our little cozy club manages to make the best of things. You 
saw us -- it's not a bad life at all. And we think that all things considered, we make the world a better 
place. Someone would be doing our job, might as well be us. At least we manage to weed out the 
real retarded sadists." 
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altamente nocivos, que Randy chama de "sádicos retardados". Por um lado, 

podemos argumentar que o objetivo desse grupo é tornar aquele sistema 

totalitário um pouco mais humano (humane), visto que os indivíduos considerados 

mais cruéis seriam destituídos de suas posições de poder. Por outro lado, como 

Randy mesmo argumenta:  "O poder corrompe, mas também atrai os corruptos. 

Há um certo tipo de pessoa que cresce querendo ser um oficial da Securitat." 

(DOCTOROW, 2010, p. 87)78 Assim, podemos inferir que os "rebeldes" estão de 

olho também em sádicos em potencial, em formação, atitude cuja ética dúbia 

Lawrence não tem certeza se quer reiterar. Por fim, o protagonista retorna à 

Ordem apenas para se despedir e deserta mais uma vez, dessa vez para um 

destino desconhecido que não fica explícito no texto; o que fica evidente, no 

entanto, é a impossibilidade de Lawrence de continuar compactuando com aquele 

sistema opressivo e hierárquico do qual achava que não fazia mais parte. Nesse 

aspecto, ele difere, e muito, de Greg, do conto "Scroogled", cuja impossibilidade é 

a de avistar uma realidade fora do sistema opressivo em que vive: o primeiro 

percebe que, segundo a sua ética, a sua assimilação àquela hierarquia não é 

possível; já o segundo não vê outra saída senão a assimilação, estando assim 

condenado essa sorte.  

 Podemos considerar o ano de 1984 como um ano de convergência única de 

fatores que nos influenciaram até aqui. Primeiro, o livro de Steven Levy no qual 

encontramos os preceitos da Ética Hacker, Hackers, Heroes of the Computer 
                                                           

78 Trad. livre de  "Power corrupts, of course, but it attracts the corrupt, too. There's a certain kind of 
person who grows up wanting to be a Securitat officer" 
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Revolution, teve sua primeira edição publicada em 1984. Como verificamos, a 

máxima mais preponderante nos contos de Doctorow que lemos é aquela usada 

como epígrafe: "Desconfie da autoridade – promova a descentralização" (LEVY, 

2010, p. 30). Segundo, 1984 é também o ano de lançamento do primeiro 

Macintosh, que usava interface gráfica de usuário79, crucial para a popularização 

do computador pessoal. E, por último, mas não menos importante, 1984 é o título 

da obra-prima de George Orwell, cuja ambientação faz-se muito presente nos dois 

contos. O discurso bélico típico de Estados totalitários, a vigilância ininterrupta do 

cidadão e a repressão dos casos anômalos incitam a rebelião daqueles que não 

sentem pertencimento em relação a essa sociedade altamente controlada; muitas 

vezes, esses indivíduos insólitos encontram na tecnologia uma ferramenta eficaz 

de defesa. Considerando nosso atual momento na chamada Era Informacional, a 

tecnologia da informação se torna, assim, para o bem ou para o mal, uma 

ferramenta demasiado poderosa, capaz de não apenas subsidiar as atividades 

perversas do Irmãozão (Big Brother), como também amparar a resistência do 

Irmãozinho (Little Brother) e proporcionando à multidão de little brothers os meios 

de hackear o Império para depurá-lo. 

 

 

 

 
                                                           

79 Interface gráfica de usuário é aquela que conhecemos atualmente e que foi popularizada no 
Brasil pelo sistema operacional Windows, da Microsoft. 
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A MULTIDÃO CONTRA-ATACA 

  

Está havendo uma grande perturbação na força: nós t emos um novo 

inimigo, o jovem Esac. Ele não pode se tornar um ha cktivista – se 

conseguirmos trazê-lo para o nosso lado, ele poderá  se tornar um aliado 

poderoso. 

*** 

Esta é uma época perigosa. O Império está se concretizando perante 

nossos olhos, pois a globalização trouxe uma nova forma de supremacia, que, ao 

contrário do imperialismo, não se baseia em fronteiras territoriais: as diferentes 

cores nacionais do mapa imperialista se fundiram num arco-íris imperial global. (cf. 

NEGRI; HARDT, 2001, p. 11-13). Mas os mecanismos que o Império usa para 

dominar podem ser subvertidos para libertar e contra-atacar. A ubiquidade das 

novas tecnologias de informação e comunicação pode ser usada contra o Império 

que as controla. Se considerarmos que vivemos numa economia informacional, 

então é certo que uma economia informacional vai aumentar a alfabetização 

tecnológica de seus integrantes (cf. DOCTOROW, 2008, p. 54). Assim, o indivíduo 

comum tem a responsabilidade, caso receba essa oportunidade (que nem sempre 

é disponibilizada), de não apenas se instruir nesse sentido, como também 

promover a instrução de seus semelhantes, para que não se torne mais um 

reprodutor dos mecanismos cruéis do Império. O lado negro da força colocará 

tentações no seu caminho, e você precisará aprender a resistir a elas. A Internet é 



78 

uma ferramenta que potencializa a ação individual: sabendo-se portá-la, ela pode 

se tornar uma arma de resistência. 

 Como Aaron Swartz relata no posfácio de Homeland (livro recém-lançado 

de Cory Doctorow), que Doctorow lê em seu podcast de despedida ao ativista, o 

movimento de luta contra os projetos de lei SOPA (Stop Online Piracy Act) e PIPA 

(Protect Intelectual Property Act) começou por meio de um website que Swartz e 

um amigo desenvolveram para conscientizar os cidadãos sobre esses projetos 

ultrajantes que não estavam recebendo a divulgação apropriada. Os projetos, 

apoiados majoritariamente por conglomerados corporativos da indústria do 

entretenimento dos EUA, dariam ao governo o poder de censurar e até tirar do ar 

websites que não seguissem certas normas de conduta desatualizadas sobre 

direitos autorais. O movimento ganhou tanta exposição na mídia, que corporações 

que antes apoiavam os projetos de lei passaram a negar isso, com medo de sofrer 

boicote dos consumidores. A própria capital do governo estadunidense ficou 

estarrecida com a amplitude que o movimento ganhou. O sonho hacker tinha 

deixado de ser sonho – a premissa de que os computadores podiam mudar o 

mundo para melhor havia sido comprovada. Um exemplo mais evidente é a 

Primavera Árabe, que, através da articulação das pessoas através da Internet, 

propiciou a organização de revoltas populares contra governos opressivos em 

diversos países do Oriente Médio e do Norte da África. Com a crescente 

insatisfação com a atual ordem global, a demanda por democracia está cada vez 

mais urgente: há uma tendência global à organização democrática, redes 
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colaborativas de organização que buscam desalojar a autoridade, na luta por uma 

sociedade alternativa (cf. HARDT; NEGRI, 2004, p. xvi-xvii). 

 Se "o sistema não vai a lugar algum"80, poderíamos conjecturar que o 

computador também não, ou seja, sua presença está tão entranhada na 

sociedade, que praticamente não é mais possível imaginar um futuro sem ele. O 

PC e a Internet aproximaram, sim, os continentes e os povos, entretanto também 

facilitaram a assimilação das culturas economicamente mais fracas pelas mais 

fortes, movimento que já acontecia, de qualquer forma, mas que foi potencializado 

e acelerado por essas tecnologias. Seria possível, então, argumentar que é o 

caráter ambíguo da técnica que a torna tão poderosa, o fato de ela poder ser 

usada tanto para o bem quanto para o mal? Se por um lado o PC gerou toda uma 

indústria que prospera às custas da exploração da mão de obra mal paga de 

países em desenvolvimento, por outro, a popularização dessa tecnologia permitiu 

as iniciativas de resistência que mencionamos acima e manteve vivo o sonho 

hacker de utilizar o PC para promover a construção de uma sociedade mais 

igualitária e democrática. Mas qual dos dois gumes dessa faca é o mais afiado? 

Talvez sejam igualmente afiados, ou talvez dependa de como cada indivíduo vai 

decidir empunhar essa ferramenta. 

A ação de um único indivíduo em períodos de confusão e desordem pode 

provocar uma revolução no sistema (cf. WALERSTEIN, 1998, p. 35), e a Internet, 

sendo um veículo para articulação e ação de vários indivíduos, exerce uma função 

                                                           

80 Como afirma o personagem Randy, do conto de Cory Doctorow "The Things That Make Me 
Weak and Strange Get Engineered Away", conforme citação na página 71. 
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central nesse âmbito. A multidão é multi-identitária: ela existe na multiplicidade de 

vozes e não na unidade de várias vozes; assim, os vários nódulos, ou 

comunidades, da rede, ou as várias vozes individuais, precisam achar suas 

interseções para que possam se comunicar, se articular e agir pelo seu bem 

comum (cf. HARDT; NEGRI, 2004, p. xv); a Internet propicia tal canal de 

organização, e a figura do hacktivista, um amálgama do hacker e do ativista, 

emerge como um mito, uma alegoria, da luta democrática. A multidão e a Ética 

Hacker se conjugam na busca de uma utopia possível: 

 
Podemos entender a capacidade de tomada de decisão da multidão 
em analogia com o desenvolvimento colaborativo de programas de 
computador e as inovações do movimento de código aberto. 
Programas tradicionais, patenteados, tornam impossível que usuários 
tenha acesso ao código do programa. Esses programadores 
consideravam seus programas […] como catedrais imaculadas 
criadas por gênios únicos. O movimento de código aberto adota a 
abordagem oposta. Quando o código é aberto para que qualquer um 
possa ver, mais erros são depurados e melhores programas são 
produzidos: quanto mais olhos o veem e quanto mais pessoas são 
autorizadas a contribuir com ele, melhor o programa se torna. 
(HARDT; NEGRI, 2004, p. 339)81 
 

 
 Uma das diretrizes do movimento de código aberto é a premissa da Ética 

Hacker de acesso livre à informação. Como Hardt e Negri argumentam, podemos 

                                                           

81 Trad. livre de "We might also understand the decision-making capacity of the multitude in analogy 
with the collaborative development of computer software and the innovations of the open-source 
movement. Traditional, proprietary software makes it impossible for users to see the source code 
that shows how a program works. Programmers had thought of their programs […] as pristine 
cathedrals created by individual geniuses. The open-source movement takes the opposite 
approach. When the source code is open so that anyone can see it, more of its bugs are fixed, and 
better programs are produced: the more eyes that see it and the more people allowed to contribute 
to it, the better a program it becomes." 
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entender a democracia de multidão como uma sociedade de código aberto, na 

qual todos os indivíduos tenham acesso e possam trabalhar coletivamente para 

depurar seus problemas e criar novos e melhores programas sociais. A 

convergência de fatores como a emergência da multidão, sua inovação no uso da 

Internet e sua habilidade de tomar decisões de comum acordo torna a democracia 

possível pela primeira vez nos dias de hoje (cf. HARDT; NEGRI, 2004, p. 340). 

 Embora as grandes corporações que fazem parte de nódulos de poder do 

Império façam de tudo para impedir o fluxo livre de informação, uma economia 

baseada na informação fatalmente propiciará a instrução informática de seus 

participantes, e quanto mais destreza tecnológica o indivíduo tiver, mais estará 

capacitado para resistir ao poder opressivo hegemônico. Todavia, mesmo numa 

economia informacional, ainda há indivíduos excluídos pelos mais diversos 

motivos (como esboçamos no capítulo um). Ainda que "[o] número de pessoas 

que participam da cibercultura [aumente] em ritmo exponencial desde o fim dos 

anos 80" (LÉVY, 2011, p. 244), o acesso ao computador pode ser ainda muito 

limitado dependendo da posição do indivíduo na configuração do sistema global. 

Nesse contexto, a Ética Hacker se torna ainda mais relevante, pois a curiosidade e 

a determinação de aprender sobre o funcionamento de algum sistema, custe o 

que custar, podem ser aplicadas a qualquer situação do mundo real. Sobre esse 

assunto, o hacktivista Aaron Swartz (2007) deu o seguinte conselho numa 

palestra: "Seja curioso. Leia muito. Faça experiências. Acho que muito do que as 
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pessoas chamam de inteligência se resume a curiosidade." (SWARTZ, 2007)82 Se 

o acesso à informação é limitado, é preciso criatividade e curiosidade para buscá-

la nos lugares menos improváveis. O mito do hacktivista, disseminador militante 

da Ética Hacker, ganha urgência como modelo político de atitude cívica e global 

para combater o Império: 

 
[a] militância atual  é uma atividade positiva, construtiva e inovadora. 
Esta é a forma pela qual nós e todos aqueles que se revoltam contra 
o domínio do capital nos reconheceremos como militantes. Militantes 
resistem criativamente ao comando imperial (HARDT; NEGRI, 2001, 
p. 436-437) 

  

 O hacktivista, como o hacker, é autodidata, e se guia pela premissa do 

Faça Você Mesmo (Do It Yourself). A habilidade da autoinstrução, calcada na 

curiosidade, pode ser nociva àqueles que querem manter o privilégio do acesso à 

informação na mão de poucos. A disseminação dos preceitos da Ética Hacker vão 

comumente de encontro aos interesses corporativos do Império, e não raro uma 

atitude subversiva que gera ricos frutos é assimilada pelo lado negro da força. O 

Império quer você e a sua habilidade e fará de tudo assimilá-los, pois o poder está 

com você. 
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