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RESUMO 
Redes e Conexões: diálogos entre ação hacker e arte contemporânea têm como objetivo 
discutir as possíveis intersecções entre a atuação hacker e a arte contemporânea. Para 
tanto o presente artigo apresentará duas partes de igual relevância. Na primeira procuramos 
discutir algumas atuações de hackativismo na internet, especialmente a ação do Wikileaks. 
Na segunda, à luz de questões abordadas na primeira parte, apresentamos produções 
estéticas que trabalham na intersecção com a atuação hacker. 
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ABSTRACT 

Networks and Connections: dialogues between hacker action and contemporary art aims to 
discuss the possible intersections amongst the hacker acting and contemporary art. 
Therefore this article will present two parts with the same relevancy. At first one we try to 
discuss some hackativism performances on the internet, especially the action of Wikileaks. 
The second one, in the light of issues raised in the first part, we present aesthetic 
productions working in the intersection with hacker activity. 
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Introdução 

A intensificação dos fenômenos comunicacionais, o aumento da circulação das 

informações e a forma como a mídia tem atuado na sociedade atual nos leva a crer 

que o século 21 é, de fato, o século das comunicações. 

O acompanhamento diário dos fatos e a rapidez com que as informações são 

veiculadas nos canais de comunicação nos obriga repensar as estratégias de 

resistência às atuais formas descentralizadas e nômades dos dispositivos midiáticos. 

Como resistir a esse quadro tentacular desenhado pelo discurso midiático 

contemporâneo sem cair em suas malhas de manipulação quase invisíveis? 

Operando no sentido da contra-informação, diria Deleuze: “Uma informação é um 

conjunto de palavras de ordem. Quando nos informam nos dizem o que julgam que 

devemos crer... Em países sob ditadura cerrada, em condições particularmente 

duras e cruéis, existe a contra-informação... A contra-informação só se efetiva 

quando se torna um ato de resistência”(Deleuze, 1987). 

Diferentemente dos pensadores da Escola de Frankfurt, principalmente de Theodor 

Adorno, que em sua “Teoria Estética” coloca a produção artística em um beco sem 

saída, para o filósofo francês a arte é exatamente a manifestação de um ato de 

resistência. 

Apontar o ato de resistência como a interface comum entre a arte e a comunicação 

em uma sociedade de controle parece fundamental para entender as linguagens 

contemporâneas, particularmente as novas possibilidades estéticas que despontam 

da interpenetração da arte com as mídias digitais, especialmente aquelas que 

dialogam com a ação hacker. 

A confluência entre arte e ações de resistência, contudo, não é recente, mas 

podemos dizer que é dentro do contexto da cultura digital que a intersecção entre 

hackativismo¹ e arte se torna mais proeminente. 
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Troca de dados e informações na web 

Para compreender a arte 'hackativista' é importante entender como funciona a troca 

de dados e informações na Web visto que muitas destas produções estéticas atuam 

no sentido de problematizar questões relacionadas ao fluxo e ao acesso de dados 

na rede. 

Alexander Galloway em seu livro Protocol: How control exists after decentralization² 

sinaliza que a internet é formada por camadas, sendo que cada camada tem seus 

protocolos de ação. Os protocolos permitem que a internet seja um sistema 

distribuído de informação, ou seja, permitem que cada computador seja autônomo 

para enviar informações. Ao mesmo tempo os protocolos ‘regulam’ - através de 

regras de funcionamento- como cada computador envia uma determinada 

informação para outro computador.  

Importante lembrar que a internet foi criada no fim dos anos 50 em plena guerra fria. 

Ou seja, com  o receio de ataques, por parte dos norte americanos, a uma fonte de 

informação centralizada, criou-se um sistema distribuído e não centralizado de 

informação;  hoje conhecido como internet. 

Para Galloway (2004) existem três tipos de sistema de informação: centralizado, 

descentralizado e distribuído.  

O sistema centralizado é hierárquico e possui um único hub³ autoritário. Qualquer 

informação de qualquer parte do sistema tem que passar pelo hub central.  

Um exemplo deste tipo de sistema seriam os panópticos. Michel Foucault (1987), em 

seu livro Vigiar e Punir, descreve o panóptico como uma prisão em que existe uma 

torre de guarda central - com as celas em volta, formando um círculo-. Assim, a torre 

central  possui visão geral  sobre todos os prisioneiros da prisão. 
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Sistema centralizado 

Fonte: GALLOWAY, 2004, p.31 

 

O sistema descentralizado se constitui pela multiplicação de diversas redes 

centralizadas, com cada ponto central tendo controle sobre diversos pontos. A 

grande diferença do sistema centralizado para o descentralizado é que não existe 

um ponto central que controle toda a informação, mas sim vários pontos que 

controlam áreas separadas. Um exemplo desse tipo de sistema é o sistema da 

aviação: cada avião está em um espaço aéreo, em um diferente aeroporto, cidade; 

cada um com suas regras. 

 

Redes descentralizadas 
Fonte: GALLOWAY, 2004, p.32. 

 

O último sistema seria o distribuído, onde não existem pontos centrais. Cada 

indivíduo tem a mesma força no sistema. Um exemplo do sistema distribuído, que 

nos interessa nesse artigo, é a internet. Cada computador pode enviar dados 

diretamente para outro computador, sem passar por um ponto central. Assim, para 



 

306 REDES E CONEXÕES: DIÁLOGOS ENTRE AÇÃO HACKER E ARTE CONTEMPORÂNEA 
Igor de Freitas, Priscila Arantes / Universidade Anhembi Morumbi 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

funcionar a troca de informações e dados sem um mediador (ponto central), é 

necessário que existam protocolos de funcionamento; isto é, regras para que os 

computadores ‘conversem’ entre si. 

 

Sistema distribuído 
Fonte: GALLOWAY, 2004, p.35. 

 

Protocolos na internet seriam, portanto, as regras e recomendações que a 

informação teria que seguir para se locomover na internet: 

Protocolo não é um novo mundo. Antes de serem usados em 
computadores, protocolos eram referidos a qualquer tipo correto de 
comportamento dentro de um sistema de convenções. É um conceito 
importante dentro da área de etiqueta social como na área 
diplomática e de relações internacionais. (GALLOWAY, Alexander, 
2004, p 7, tradução nossa) 

Galloway (2004) divide a internet em camadas e afirma que cada camada possui 

seus protocolos para funcionar. De acordo com o autor, existem 4 camadas na 

internet: a camada de link, a camada da internet, a camada de transporte e a 

camada de aplicação. 

TCP (Transmission Control Protocol) é o protocolo mais comum na camada de 

transporte. A principal função do TCP é checar se a informação está chegando ao 

seu destino sem erros: 

TCP cria um “circuito virtual” entre quem envia a informação e quem 
recebe e usa o circuito virtual para regular a velocidade de transporte 
da informação. Onde o IP é cego para a integridade da informação, o 
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TCP constantemente checa se a informação da mensagem está 
inteira. (GALLOWAY, Alexander 2004, p.42, tradução nossa) 

O IP (Internet Protocol), protocolo mais conhecido da internet, faz parte da camada 

da internet. De acordo com Galloway (2004), o IP tem como objetivo direcionar os 

dados e descobrir o caminho de um computador para o outro. Para descobrir o 

caminho, o IP vai de computador a computador até descobrir o destino final. É 

possível então interceptar dados, pois como vimos anteriormente, não é criada uma 

conexão direta entre os dois pontos apenas, mas sim com todos os pontos que 

estão no caminho do fluxo da informação. 

TCP/IP é, portanto a combinação dos dois protocolos agindo juntos, isto é, IP, 

achando o ponto de destino, com o TCP ,mantendo a conexão entre os dois pontos. 

Um protocolo que pode ser usado para impedir o acesso de pessoas aos sites é o 

DNS. DNS é uma estrutura descentralizada que converte o endereço de palavras 

para o número IP. Por exemplo, ao digitar www.google.com no navegador de 

internet, o seu computador acessará um servidor DNS para traduzir que 

www.google.com é igual a 173.194.119.16, para o protocolo IP achar o ponto final 

de destino, ou seja, o  site da Google. 

O sistema de protocolos DNS é muito usado por países para bloquear acessos de 

site, pois ao apagar do servidor o código IP de www.google.com, ele conseguiria 

impedir todos que não soubessem o código IP de acessar o Google, por exemplo. 

Wikileaks: resistência à vigilância e aos segredos de corporações e Estados                                                      

Como grande exemplo de resistência à tentativas de vigilância e bloqueio de acesso, 

temos o Wikileaks. De acordo com seu próprio site, Wikileaks é uma organização de 

mídia que não tem fins lucrativos. Seu principal objetivo é fornecer um meio anônimo 

para as pessoas vazarem informações confidenciais publicamente.  

Julian Assange (2013), fundador do Wikileaks, se define como um Cyberpunk, pois 

segundo ele um Cyberpunk é a pessoa que usa criptografia para realizar mudanças 

na sociedade. 

Ao falar em vigilância e interceptação de dados, Julian Assange sinaliza: 
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Quando nos comunicamos por internet ou telefonia celular, que 
agora está imbuída na internet, nossas comunicações são 
interceptadas por organizações militares de inteligência. É como ter 
um tanque de guerra dentro do quarto. Nesse sentido, a internet, que 
deveria ser um espaço civil, se transformou em um espaço 
militarizado. (ASSANGE, Julian, 2013, p.10) 

Como vimos anteriormente esse tipo de vigilância que Assange discute se deve pela 

utilização dos protocolos TCP/IP, que criam e mantêm a conexão e a integridade 

dos dados em uma comunicação de computadores e pessoas. 

Como é possível então burlar essa vigilância. Ou, como na citação de Assange, 

burlar o tanque de guerra dentro do seu quarto? A resposta de Assange é a 

criptografia. Assange (2013) afirma que a criptografia tem origem no termo grego 

“escrita secreta” e designa a prática de se comunicar em código.  

A criptografia não impede que a vigilância dos dados seja feita, mas impede a sua 

leitura. Quando criptografamos informações, nós a embaralhamos com um código, e 

só a outra pessoa que sabe o código pode ler a informação. Essa é a forma como o 

Wikileaks se protege. Isto é, o governo e as centrais de inteligência podem perceber 

que foi enviada alguma informação para o Wikileaks, mas não consegue acessar a 

origem da informação tornando, assim, a vigilância uma tarefa inútil. 

Assange (2013) ainda afirma que a criptografia avança mais rápido que a 

descriptografia, que é o processo de quebrar a criptografia que protege a 

informação. Assange confia fortemente na criptografia que disponibiliza informações 

criptográficas salvas na internet (figura 4) em diversos servidores, pois se acontecer 

algo com ele ou com servidores do Wikileaks, a informação ainda estará livre para 

quem tem as chaves criptográficas dessa informação. 
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Twitter do Wikileaks feito no dia 17 ago. 2013 
Fonte: http://meiobit.com/183918/wikileaks-posta-400-gb-de-informacao-criptografada-online-como-

seguro-de-vida/ 
 

Para Oliveira (2012) a grande força do Wikileaks é a utilização de informação 

anônima e criptografada. Assim o Wikileaks poderia, com apenas informações no 

Ciberespaço, mostrar sua força e provocar uma reflexão em relação à sociedade, 

seus dispositivos de poder, sua vigilância, entre outros. Um grande exemplo disso foi 

o vazamento da conversa dos diplomatas americanos ao redor do mundo4. De 

acordo com Oliveira (2012), o mundo enxergava a política externa americana de 

uma maneira equivocada, já que a verdade estava oculta.  

Confluências entre arte e acesso de informações na rede: alguns casos 

Will.Teleportacia: o website lento 

Podemos neste sentido dizer que as práticas artísticas que atuam na interface com o 

hackativismo buscam, através de estratégias diversas em relação à manipulação e 

acesso aos dados e às informações on line, criar reflexões relacionadas ao 

funcionamento da sociedade atual. 

Este é, por exemplo, o caso do projeto Will.Teleportacia , um website criado pela 

artista russa Olia Lialina. O website contem o testamento de Lialina, indicando quem 

deve ficar com cada um de seus projetos, caso ela venha a falecer. 
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Will.Teleportacia 
Disponível em: will.teleportacia.org 

Acesso em: 01 mai. 2015 
 

Como visto na figura 4, o texto carrega lentamente, causando confusão a quem 

acessa o website. De acordo com Galloway (2004), isso é possível por uma simples 

manipulação nos protocolos HTML5. A artista, ao invés de escrever normalmente o 

texto, transforma cada letra em uma imagem, assim, o computador está baixando 

muitos dados para carregar o website, já que as imagens são maiores do que os 

textos. 

Neste sentido o projeto não somente cria um dispositivo que não permite a leitura do 

‘testamento’ mas ao mesmo tempo revela os espaços ocultos e invisíveis da prática 

do ‘testamento’, especialmente relacionados às produções artísticas, dentro do 

contexto atual. 

_Readme: a notícia se transformando em hyperlink 

Já _Readme, criado por Heat Bunting, é um projeto que manipula o protocolo HTML, 

mas usando hyperlinks6. Esse projeto nos remete ao Will.Teleportacia visto 

anteriormente, já que Heat Bunting também manipula o texto em _Readme, mas de 

uma maneira diferente. 
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_Readme 

Disponível em: irational.org/_readme.html 
Acesso em: 01 mai. 2015 

 

Neste caso, o website puxa um artigo e transforma todas as palavras em links para 

outros sites. Por exemplo, ao clicar na palavra bored, abrirá no seu computador o 

site www.bored.com, e assim continua com todas as palavras.  

Assim, esse projeto mostra como a internet está ligada com a manipulação dos 

hyperlinks. Com o uso artístico, Heat Bunting liga seu website a vários outros, 

trazendo a reflexão do sistema distribuído, em que a internet está ligada a todos os 

sites e computadores diretamente, com acesso fácil e rápido. 

The Web Stalker: visualizando o site de maneira diferente 

Diferente dos outros projetos vistos nesse artigo, o The Web Stalker não é um 

website, mas sim um navegador em que o usuário instala no seu computador. 
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The Web Stalker 
Disponível em: http://www.medienkunstnetz.de/assets/img/data/2434/bild.jpg 

Acesso em: 01 mai. 2015 
 

 

Visão Cyberpunk do Ciberespaço 
Disponível em: aquivos pessoais 

 

The Web Stalker funciona como qualquer outro navegador: ele busca o endereço 

digitado usando os protocolos DNS e TCP/IP. No momento de exibir o website, no 

entanto, o navegador lê o protocolo HTML e procura pelos hyperlinks, fazendo um 

mapa. Dá, assim, a impressão que o usuário está vendo o site em uma visão 3D. 

Esse projeto traz uma reflexão semelhante ao _Readme, mas com a principal 

diferença que ele traz uma reflexão em forma visual, ao invés de mostrar ao usuário 

os hyperlinks para acesso, ele busca com um mapa mostrar essa ligação. Com esse 

mapa 3D, o artista tenta criar uma imagem visual de como seria o ciberespaço. 
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404.Jodi 

404.Jodi7 é um website criado pelo holandês Joan Heemskerk e pelo belga Dirk 

Paesmans. 404.Jodi é um projeto que faz alusão ao erro 404, de página não 

encontrada. 

Ao acessar a página, o usuário é redirecionado a uma página simples, com um texto 

e um campo para adicionar seu próprio texto. É um projeto colaborativo, onde cada 

usuário deixa a sua mensagem. O ‘truque’ aqui é a semelhança com os 

computadores mais simples, com o fundo preto e letras brancas ou verdes. 

 
404.Jodi 

Disponível em: 404.jodi.org/ae 
Acesso em: 01 mai. 2015 

 

Apesar das diferenças entre os projetos é possível verificar que todos, à sua 

maneira, fazem uma alusão direta à maneira como a internet possibilita o acesso 

aos dados e às informações nos levando a refletir sobre sua forma de 

funcionamento. 

À semelhança da atuação hacker muito destes projetos manipulam as informações 

na rede abrindo espaço para uma pequena brecha de resistência, ou de contra-

informação, como diria Deleuze nesta sociedade extremamente controlada. 

 

 

Notas 

¹: Junção de Hack e Ativismo. Envolve a manipulação de código e bits para promover ideologias e a liberdade de 
expressão 

² GALLOWAY, Alexander R. Protocol: How control exists after decentralization. Massachusetts: The MIT Press, 
2004 
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³: Hubs são centros de comandos, interesses ou de ligação em uma rede de circuitos. Fonte: Dicionário 
Português Michaelis. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=hub 

4 
Vazamento de informações causa crise diplomática global. Disponível em: 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/vazamento-de-mensagens-causa-crise-diplomatica-global.html  Acesso 
em: 23/06/2014 

5 
HTML é uma das linguagens que utilizamos para desenvolver websites. O acrônimo HTML vem do inglês e 

significa Hypertext Markup Language ou em português Linguagem de Marcação de Hipertexto. Disponível em: 
http://tableless.com.br/o-que-html-basico/ Acesso em: 01/05/2015 
6 
Hiperlinks consistem em links que vão de uma página da Web ou arquivo para outro(a). Quando um visitante do 

site clica no hiperlink, o destino é aberto, executado ou mostrado em um navegador da Web, dependendo do tipo 
de destino. Com freqüência, o destino é outra página da Web, mas pode também ser uma figura, um arquivo 
multimídia, um documento do Microsoft Office, um endereço de email ou um programa. Disponível em: 
https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/historia-da-internet/tudo-sobre-internet/o-que-e-
internet/o-que-e-um-hiperlink Acesso em: 01/05/2015 

7 
http://404.jodi.org/ 
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