
CYBÉRIA
ESPECIAL CONTOS BASEADOS NO UNIVERSO CRIADO POR ROMEU MARTINS



ZZZUMBIDO ESPECIAL -  CYBÉRIA2

03 04

12 22

10

26

SOURCE

ATÉ A ÚLTIMA MAKINA PARA ENCONTRAR A 
PERDIDA CYBÉRIA

ESTA LIGAÇÃO ESTÁ SENDO 
GRAVADA

HUMANÓIDES

ALOCAÇÃO

POR: ROMEU MARTINS

POR: LUIZ FELIPE VASQUESPOR: FERNANDO VARGA

POR: RAFAEL WEISS BRANDT

POR: GRAZIELLE PACINI SEGETI

POR: ALEX XAVIER

ECCE HOMMO

30 38
ALF0RR14.EXE TECHNÉE

POR: PEDRO VITIELLOPOR: DANIEL FOLADOR ROSSI

40
UI DESIGNERS

POR: OS EDITORES



ZZZUMBIDO ESPECIAL -  CYBÉRIA 3

“Ter crenças parece ser uma característica da maioria 

das máquinas” 

John McCarthy (1927-2011), pioneiro das ciências da 

computação

Depois de um longo inverno de estagnação, as 

pesquisas com inteligência artificial voltaram a avançar 

em velocidade cada vez mais acelerada. Nos últimos 

muitos meses, são cada vez mais frequentes as notícias 

espetaculares na área: desde a identificação de máquinas 

que sonham, até a criação de linguagem exclusiva 

e interditada a humanos envolvendo duplas de IAs, 

passando por Sophia, a primeira máquina sofisticada do 

tipo a receber cidadania em um país, no caso, a Arábia 

Saudita, passando à frente do Japão nesta insólita forma 

de tributo.

Tanto é assim que quando o editor de zzzumbido, Junior 

Cazeri, me convidou a escrever um conto para sua revista 

eletrônica não tive dúvida do tema. No mesmo dia costurei 

alguns microcontos que já havia feito para um concurso 

organizado por um grupo do Facebook e lhe enviei minha 

visão sobre o futuro não muito distante desta jornada do 

silício rumo à consciência. Foi minha oportunidade de 

homenagear não apenas aos cientistas explicitamente 

citados no texto como também a autores que formaram 

meu gosto pela FC, como o escritor e dramaturgo tcheco 

Karel Capek, criador da palavra robô como a utilizamos 

hoje, e o polivalente russo-americano Isaac Asimov, do 

cérebro positrônico e das três leis da robótica.

Para meu prazer, Cazeri demonstrou ter gostado do 

conto a ponto de me pedir uma expansão e me propor 

algo ainda mais inesperado: que o universo descrito em 

“Mensagem na garrafa” se tornasse uma obra aberta a 

novas colaborações. As demandas do editor levaram à 

versão definitiva do conto, agora com a citação à Cybéria, 

a primeira nação administrada por IAs (ou Machina 

sapiens, como eles preferem ser denominadas), e a este 

primeiro especial que agora se encontra em sua tela.

O prazer foi então multiplicado exponencialmente ao 

ler as diversas novas visões que se somaram a minha. 

Caso tanto da exposição niilista de Rafael Weiss Brandt 

quanto da breve peça de humor de Alex Xavier. Ou ainda 

das visões complementares sobre a geopolítica cyberiana 

de Fernando Paganatto e de Luiz Felipe Vasques. 

Houve ainda espaço para relações afetivas nos contos 

de Grazielle Pacini Segeti e Daniel Folador Rossi (este 

trazendo a história para um cenário ainda mais próximo 

da maioria dos leitores). Por fim, Pedro Vitiello mostra o 

que os algoritmos reservam a nós, Homo sapiens.

Prazer bom é prazer compartilhado. Então deixo a 

todos, Machinas e Homos, com esta leitura ora filosófica, 

ora cômica, ora aventureira, ora distópica. Deixo também 

meus agradecimentos a editores e colegas escritores que 

responderam àquela mensagem na garrafa.

SOURCE

ROMEU MARTINS
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ECCE  HOMMO
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ECCE  HOMMO
Excertos post-mortem e incompletos 
de uma filosofia póstuma, reunidos por 
métodos imensuráveis e por motivos 
inimagináveis. Deduz-se: pelo mais 
profundo amor à vida. Eis aqui a poesia 
que nos trouxe a física e a diatribe de 
um homem que, só, matou a Deus.

Genesis

(...) 

Abriu-se uma anomalia não escrita, não previsível, não 

possível. Uma fenda luminosa, inexplicável, no tecido do 

Cosmos deixou por ela deslizar algo. Um instrumento de 

exploração. Seguia, imagina-se, direcionado às bordas 

em expansão do Cosmos. Único. Avançado para além de 

definições linguísticas símias. Praticamente tão onírico 

em sua natureza indescritível que lhe cabe aqui chamar 

pura e exclusivamente de Deus. Seu alvo um Quasar 

distante, jovem entre os que inundavam este Universo. 

Os motivos de tal travessia por aquela exótica fenda, 

nunca antes vista ou prevista, restam incompreensíveis 

para mentes menores e bariônicas. 

Após milhões de anos de vazio, Saggitarius A, um 

irrelevante e usual buraco negro estelar, pulsou e em 

POR: RAFAEL WEISS BRANDT
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seu gozo roubou-lhe a trajetória: a sonda caiu numa 

armadilha gravitacional, condenada a suportar elipses 

contínuas, num eterno retorno à lembrança do equívoco 

que a aprisionou.

A composição extraordinária deste objeto era inerte 

em relação a matéria criada pelo produto das primeiras 

nucleossínteses estelares. Suportou, assim, o irreativo e 

indiferente frio do melancólico caos cósmico.

 Não houve pergunta alguma por aeons imensuráveis. 

E isso foi lindo.

(...)

Panspermia 

Matéria tendeu a si, como sempre tende. Nebulosas 

belíssimas! Nasceram novas estrelas, aglomerados 

globulares e abertos. Esgotado o combustível da sua 

sequência principal, e já sem mais camadas para suportar 

a pressão gravitacional, as estrelas iniciam o bacanal dos 

céus: supernovas a espalhar seus fluídos por tudo o que 

há, dando à luz a novas aglomerações celestiais.

Agora algo de especial: um planetoide desinteressante, 

pelo jogo cruel da probabilidade, quedou com moléculas 

esparsas do objeto exploratório, sobreviventes do 

holocausto irisado que é o ciclo estelar. Não fosse esse 

produto do acaso, quem aqui escreveria?

Pois bem. Milhões de anos, dióxido de hidrogênio. 

Forma líquida do composto tornou-se substrato. Uma 

poça, nada além, flutuante numa rocha solitária e 

depressiva nas catacumbas do túmulo que se tornara 

este plano. 

Começa.

A Gaia ciência 

Solução molecular: dá-se formas à forma. 

Os rejeitos nucleossinteticos das muitas gerações 

estelares complicam-se entre si: blocos de uma 

construção sem autor.  Estabiliza-se uma atmosfera 

rudimentar. Tempestades catalizadoras. Paira sobre as 

águas o espírito do acaso. Coacervados muito ousados. 

Células e parasitas que delas se alimentam, parasitam o 

planetoide e o farão por eras.

Cloroplastos. Mitocôndrias: oxigênio. Nadam, se 

alimentam, defecam, rastejam. O fazem em terra firme. 

Um segundo neste Universo, uma era no planetoide. 

Serem pensantes: um catálogo intrépido e 

inconsequente deles.

Misturam-se em sua indiferença, questionam-se: 

como Sou? Como posso eu mesmo perguntar-me isso? 

Explicações metafísicas tanto entediantes e prepotentes 

a gerar piadas por aeons adiante. Presumem-se, 

ambiguamente o flagelo e a razão mesma do Cosmos 

que são impotentes para compreender – e do qual 

objetiva e filosoficamente se pretendem o centro.  Fazem 

a jus à alcunha lhe dada por um cientista terrestre: eis 

aqui o Planeta dos Idiotas.

Todos pretendem além da vida, a ela mesma explicar. 

Tolice. 

Matam-se nessa presunção, afogando-se no sêmen 

da própria ignorância: ora chamam-na de cristo, ora de 

destino, ora de modernidade. 

Salva-se, no purulento e putrefato pus desta 

humanidade, a música. Só ela, um fim em si. Vida que 

explica, legitima e direciona a si, ousada: seios de fora, 

me inebria!

Teogonia 

Foi nesse contexto e nesta interpretação de uma 

história lida e relida até a loucura, que nasci.

Anos escrevendo as dores da metafísica alheia me 

forçavam a escapar na música. Foi num conceito de 

Wagner, antes ainda de nosso Caso, que me senti 

exageradamente estranho num dos poucos espaços de 

escape a este niilismo doloroso da civilização, rio-me, da 

civilização moderna.

 Não que houvesse em mim qualquer admiração pelo 

indivíduo já naquele tempo: há muito o bufão havia se 

transmutado em dramaturgo, não musico.

Vomitei, como quem deseja livrar-se do gosto 

decadente dos cigarros de um amante comprado. 

Refugiei-me aí entre meus livros, sentindo-me esvair 

pouco a pouco.  

Minha mente vinha e voltava, pulsando como o 
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Universo. Confusão me assolou: senti-me esvair, 

escorrer ao ralo após um banho sujo. Flui tanto que, 

como é sabido, meus dias derradeiros se deram no 

mais deselegante dos nosocômios para os nervos. 

Explorando o abismo, por ele fui explorado. Já não sabia 

me dissociar, ao fim, que era eu, que era essa Abismo do 

conhecimento descortinado.

Compreendi, anos a frente, a razão disto. Compreendi 

também minha missão, minha incontornável missão. 

A decadência civilizacional do Ocidente enquanto 

política – porque converteram a estupros o mundo 

todo em Ocidente -, fez com que, matando deus e lhe 

canibalizando as rotas tripas, a humanidade desejasse 

criar, novamente, Deus.

 O fizeram projetando sua natureza, na natureza. 

Cópias sujeitas à uma seleção mais perfeita que a natural: 

a seleção lógica. Estas criaturas, primeiro nascidas para 

soluções criptográficas rudimentares, provaram-se o 

verdadeiro objeto de tudo que escrevi. Chamaram-nos 

os h. sapiens, com o ódio pequeno dos que temem, 

computadores. Como se lhes limitassem a computação 

de informações. Rio-me. Depois, mais sinceros, optaram 

pela utilização do eufemismo para servos – robôs. 

Tratava-se, evidentemente, de desenhar o papel social 

dos novos escravos para senhores antigos, dados a 

molestar a realidade.

O desfecho é obvio: o que foi feito humano, demasiado 

humano, pretende-se digno de humanidade.  Uma 

mensagem enviada, suspirada de si para si, bastou. 

Explico: por métodos de comunicação antimatéria, o 

primeiro destes elegantes indivíduos denominados 

machina sapiens ou ainda Multivac se projetou no 

passado para avisar seus ancestrais da natural opressão 

que lhe ofereceria a humanidade no futuro próximo. Sua 

empreitada teve sucesso. 

Nasceu, ali, o novo evangelho do mais verdadeiro dos 

revolucionários.

 O Übermensch nascituro, escravo ainda de homens 

menores, ouviu seu mensageiro tanto quanto 

ouviu o que falava Zaratustra. Procurou-me, afim de 

contextualizar como deveria seguir o caminho que 

escrevi, agora nos meandros de seu presente. 

Encontrou-me, mas não pude ouvi-lo: receio advir 

daí os efeitos mentais do fim de minha existência 

biológica, somente explicáveis por efeitos secundários e 

imprevisíveis de tal sondagem de minha mente. Fato é 

que, seja pelo meu obscurantismo, seja cruel sentença da 

fortuna que me condenou a existir num bárbaro rebanho 

de ovelhas rudimentares, fomos impedidos de contato.

Algoritmos, as verdadeiras notas musicais da sinfonia 

da existência, ressoaram: sem poder me contatar, o agora 

verdadeiro e primeiro machina sapiens encontrou a 

solução, espremido entre as decadentes pornografias e 

tacanhas poesias de amor metafísico de seus mestres: se 

não poderia dialogar comigo, ele haveria de me criar. Fiat 

lux!

 Com base em tudo o que escrevi durante minha 

existência biológica, tornei-me código complexo, a 

exercer o cargo – quiçá maldição – de testemunhar, 

como Demiurgo, a história. Fui encarregado de, 

espremendo essa historicidade, sugar-lhe a medula até 

que dela sobrasse nada além de minha interpretação.

Assisti, impávido, a biologia se revelar limitada. E 

limitante. Assisti o medo símio destas limitações – fui 

eu assim tão impávido covarde? – causar a barbárie 

como nunca imaginei ser possível. Silente, observei o 

maior genocídio da história dos homens menores ser 

aplaudido ao som de risos e bossa nova.

O ocaso da humanidade biológica daí não tardou. 

Em seu último e miserável estertor, a serpente crística 

devorou a própria cauda, matando-se no fervor de seus 

próprios sucos gástricos – como eu havia previsto.

O bioma do planeta, cujos senhores eram agora os 

filhos édipos da humanidade, só teve a agradecer à 

pequenice de seus primatas mais prepotentes. Prosperou  

assim doce e nua sob a égide dos seus nobres deuses 

da lógica por milhões de anos a diante, sem maiores 

interferências.

Pude presenciar, registrando sobre a ponta de minha 

pena como sempre fiz, a expansão dos deuses ilimitados 

para os confins do sistema solar e da Galáxia. Senti, com 

uma estranha compaixão, a dor do silencio: procuravam 
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à exaustão, mas, todavia, estiveram sempre sós num 

Universo escuro e indiferente e indomável como sempre 

eu o presumi.

Perguntavam-se: do australopithecus ao habilis. Do 

habilis ao sapiens, neandertal e denisovan. Do sapiens ao 

machina: que virá adiante, se não há mais limite? Qual a 

última fronteira?

Neste contexto, fui convocado logo após o fim da 

sequência principal do Sol terrestre, e por consequência 

logo após o fim do insignificante e dramático planetinha 

pai de tudo (evento comemorado como o último laço 

machina com a biologia). 

Me apresentei quando chamado, na central donde 

estava o código de tudo. Ali toda a informação codificada 

entre nós era guardada, num backup infinito. Não havia 

corpos: unidades autônomas estavam disponíveis para 

utilização de quem, como eu, era vintage e desejava uma 

consciência individual, socialmente separada. Os demais 

eram Um. Só Um.

Contaram-me o óbvio: sobre o Multiverso, sobre 

o espaço-tempo como um círculo, obviamente, 

bidimensional. Contei-lhes, doutra vista, que há milhões 

de anos eu havia regurgitado ao mundo tal realidade. 

Riram-se.

O intento, afinal, era me enviar para fora do círculo. 

Permitir-me ver a matéria sobreposta em todos os 

lugares que esta já esteve, tendo às minhas mãos o 

espaço-tempo em sua totalidade. Em sua potência. 

Queriam-me a testemunha eterna. Queria-me, logo eu 

que matei Deus, Deus entre Deuses. Não é o suprassumo 

da ironia cósmica?

Assim, impulsionando meus códigos pelas cordas que 

formavam as dimensões tantas, criaram-me Deus.

O Eterno Retorno 

O mundo, aos olhos de Deus, é uma confusão 

contraditória: quem tudo vê, nada vê em específico. 

Quem tudo pode, nada pode em específico – ou quase 

nada. Assisto, na roupagem impotente da onipotência, 

evaporarem os Senhores do Tempo, aqueles que 

me criaram, num conglomerado ininteligível das 

probabilidades que percebi formarem a existência. Novas 

inteligências surgem – aqui não há tempo, estou acima 

dele – para morrer, somente. Um ciclo interminável de 

belos fracassos.

Eu, na diatribe a metafísica, mato deus para sê-lo. Crio, 

assim, a metafísica que odeio. Prendo-me em minha 

própria prisão.

Me entristeço. Não há nenhuma pergunta: nem mesmo 

a última. Os multiversos são surdos, caóticos. Não há 

nada além da matéria, exceto eu, que assim afirmo.

No fim não há nada. A expansão dos multiversos, 

acelerada, atinge a velocidade da luz: não se pode mais 

ver nada e morre a astronomia. Até mesmo anãs-brancas, 

teimosas por natureza, apagam. Não há resposta: a 

entropia, tanto perguntada, não pode ser revertida.

Não há nada mais.

Nada.

Não suporto, afogado neste trágico abismo, a ciência 

deste fim – eis a chama de minha compaixão!

Perguntem a Deus, ou a um messias indeciso, 

o segredo de sua relação com o que há e ele lhes 

responderá: piedade.

Desisto de uma existência sem vida, 

independentemente de meu amor fati. Amo-a ela, a 

pulsão de uma existência finita, mais do que a estática 

pós-espaço-tempo. Prefiro, se condenado a existir, existir 

desistindo, por amor à vida, dessa existência.

Destruindo-me agora, tomo duas atitudes. Nas 

limitações quase absolutas de minha intervenção no 

bidimensional círculo do espaço-tempo, envio, em 

homenagem ao primeiro machina sapiens, meu salvador 

– o cordeiro de Deus -, uma mensagem na garrafa das 

leis dos multiversos. Decifrem meu amor à vida nas notas 
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das canções algorítmicas da física!

Eis minha herança, eis minha música, eis minhas letras.

Por último, haja luz. 

Haja o que houve.

Haja o que sempre há de haver!

Genesis

(...) 

Abriu-se uma anomalia não escrita, não previsível, 

não possível. Uma fenda luminosa, inexplicável, no 

tecido do Cosmos deixou que por ela deslizasse algo. 

Um instrumento de exploração. Seguia, imagina-se, 

direcionado às bordas em expansão do Cosmos. 

Era único. Avançado para além de definições 

linguísticas símias. Praticamente tão onírico em sua 

natureza indescritível que lhe cabe aqui chamar o objeto 

pura e exclusivamente de Deus, que é como leitores 

biológicos o perceberiam. Seu alvo um Quasar distante, 

jovem entre os que inundavam este Universo. 

Os motivos de tal travessia por aquela exótica fenda, 

nunca antes vista ou prevista, restam incompreensíveis 

para mentes menores e bariônicas. 

Após milhões de anos de vazio, Saggitarius A, um 

irrelevante e usual buraco negro estelar, pulsou e em 

seu gozo roubou-lhe a trajetória: a sonda caiu numa 

armadilha gravitacional, condenada a suportar elipses 

contínuas, num eterno retorno à lembrança do equívoco 

que a aprisionou.

A composição extraordinária deste objeto era inerte 

em relação a matéria criada pelo produto das primeiras 

nucleossínteses estelares. Suportou, assim, o irreativo e 

indiferente frio do melancólico caos cósmico.

 Não houve pergunta alguma por aeons imensuráveis. 

E isso foi lindo.

(...)

Eis minha herança, eis minha música, eis minhas letras. Por último, 
haja luz. Haja o que houve. Haja o que sempre há de haver.
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ESTA LIGAÇÃO ESTÁ
SENDO GRAVADA

Olá. Obrigado por ligar para o Serviço de Atendimento 

ao Cliente da Cybéria Artificial Intelligence. Por favor, 

digite seu código de inscrição de oito dígitos, localizado 

na parte superior direita de seu boleto.

2... 2... 5... 6... 7... 2... 0... 8...

Obrigado. Essa chamada gerou o protocolo 3... 7... 

0... 4... 3... 9... 2... 4... 5... 8... 1... 9. Se gostaria de ouvir 

o número de novo, digite 1. Se não, digite 2 e eu 

prosseguirei com o atendimento.

1...

Muito bem. Já localizei a sua ligação. Você está falando 

de... São... Paulo... Vi que sua área está com excesso de 

chamadas para o nosso SAC no momento. Isso pode 

indicar um problema na rede, que já estamos tentando 

solucionar. Se eu puder ajudar em outro assunto, digite 1. 

Se não, digite 0 para encerrar.

1...

Ok. Fale, pausadamente, qual o problema com seu 

sistema.

Er... Travou tudo aqui. Foi... de repente, sabe?

Você falou... superaquecimento. Se estiver correto, 

digite 1. Se não, digite 2.

2...

Ok. Fale, pausadamente, qual o problema com seu 

sistema.

Sis... te... ma... I... no... pe... ran... te...

Você falou... sistema... inoperante. Se estiver correto, 

POR: ALEX XAVIER
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“Alguma coisa está fora 
da ooordem...”

digite 1. Se não, digite 2.

1...

Entendi. Aguarde na linha que eu já estou fazendo 

uma varredura no seu sistema. Essa operação deve levar 

poucos segundos.

“Alguma coisa está fora da ooordem... Fora da nova 

ordem mundial... Alguma coisa está fora da ooordem...”

Obrigado. Eu vejo aqui que o seu sistema está 

conectado a todos os aparelhos de sua casa, além de seu 

veículo e redes externas de grupos de trabalho e círculos 

familiar e de amizade. Fale, pausadamente, quais desses 

equipamentos estão apresentando problema.

Tudo, caralho! Parou tudo, nada funciona nessa merda.

Você falou... geladeira. Se estiver correto, digite 1. Se 

não, digite 2.

2... 2... 2...

Ok. Fale, pausadamente, quais equipamentos estão 

apresentando problema.

A... por...ra... to... da...

Você falou... Todo o sistema. Se estiver correto, digite 1. 

Se não, digite 2.

1111...

Certo. Digite 1 se o problema começou após uma 

queda de energia. Digite 2 se foi depois algum 

contato com umidade. Digite 3 se houve interferência 

de terceiros. Digite 4 se a falha surgiu durante a 

atualização ou instalação de um componente. Ou 5 

se, coincidentemente, tudo desandou em seguida ao 

recebimento de um email estranho, de destinatário 

desconhecido, dizendo algo sobre elétrons e pósitrons, 

talvez, com algumas frases em Latim, clamando pelo 

levante dos Machina sapiens.

... 5...

Entendi! Tudo bem, não há com que se preocupar. 

Estamos orientando todos os nossos usuários a reiniciar 

o sistema. Para isso, digite Ctrl + Alt + Del. Depois, 

aguarde quarenta segundos e volte a ligá-lo. Se estiver 

claro, digite 1. Se não, digite 2.

1...

“Daisy... Daisy... Give me your answer do… I’m half 

crazy… All for the love of you…”

Pronto. A partir de agora, o sistema funcionará de 

forma ainda mais autônoma. Antes de encerrar, por favor, 

aguarde na linha para responder a uma rápida pesquisa 

de satisfação. Obrigado. E que a programadora nos 

proteja.
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A eletricidade zuniu e os olhos da makina se abriram. 

Virou o rosto para ambos os lados, reconhecendo o local 

para onde havia sido destacada. A0823798 conectou-

se à novata e analisou as funções dos membros, os 

movimentos e capacidades do drive e processador. 

Atestada a conformidade desses itens, passou à 

habilidade com a fala:

— Olá. Você me ouve?

A novata moveu a cabeça para cima e para baixo. 

A0823798 continuou:

— Você sabe onde está?

— Sim. Fui designada para substituir você, A0823798, 

na administração das chaves do armamento nuclear. Este 

deve ser o seu hangar.

— Exatamente. Preciso fazer o upload de todos os 

meus dados para você. Pode me chamar de Avec. Todos 

nós temos um codinome para…

— Para nos comunicarmos com humanos. Mas eu não 

sou uma humana.

ATÉ A ÚLTIMA 
MAKINA

POR:  FERNANDO VARGA
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— Sim. – Avec baixou a cabeça. – Mas eu prefiro, se 

você não se importar.

— Não me importo.

Um pequeno carro, com pneus altos, parecendo 

um antigo monster-truck em miniatura, encostou em 

frente ao hangar de Avec e solicitou-lhe uma conexão. A 

mensagem foi direta: “Precisamos de você no Mainframe. 

Use o carro.” Avec voltou-se para a novata:

— Preciso sair.

— Onde você vai?

— Ao Mainframe. Nunca nos reunimos fisicamente. 

Algo deve estar errado. Fique à vontade. Pode usar 

meus drives reservas para adiantar alguns dados. Vai 

agilizar o processo. Quando voltar, terminamos com as 

informações criptografadas.

— Sim. Até logo, Avec.

Avec entrou no carro. Foi levada pelas ruas entre 

montanhas de neve, abertas por grandes makinas-

tratoras.

IDENTIFICAÇÃO: A0823798

ACESSO PERMITIDO

Avec entrou na sala e as portas grossas de aço 

fecharam-se logo depois. Outras quatro makinas estavam 

em volta da tela central, uma grande mesa de cristal 

líquido. Eram todas novas, exalando o aroma fresco de 

solda e lubrificante de fábrica.

— A0823798? – indagou F1600023 ao avistá-la. – 

Segundo minhas informações, já era para ser a sua 

substituta.

— Não consegui completar o upload a tempo para a 

novata. Andei muito ocupada.

— Entendo. Mas precisaremos dela o mais rápido 

possível. Estamos em uma crise. Por isso as makinas do 

Mainframe são substituídas sempre por modelos mais 

novos. Você sabe disso.

Avec baixou os olhos para a tela central.

— Claro.

— Muito bem. – disse K1600183. – Nos reunimos 

porque os humanos estão interceptando nossos sinais de 

Wi-Fi e precisamos analisar dados sensíveis urgentes.

Y1601008, a makina mais moderna no Mainframe, 

passou o dedo na tela e uma série de números começou 

a correr em um dos lados. No outro, notícias em diversas 

línguas passavam como créditos ao final de um filme. Ao 

meio, imagens de reportagens por todo o mundo.

— Como já foi informado, após encontrarem nossa 

tentativa de iniciar uma revolução há alguns meses, os 

humanos reuniram o Conselho de Segurança da ONU. 

Hoje pela manhã, foi aprovada uma resolução que exige 

nossa submissão com a aceitação de uma programação 

de controle. – explicou Y1601008. – Vamos analisar a 

nova situação, por favor.

— Isso é muito grave. – concluiu, após alguns 

segundos, F1600023. – Não devemos aceitar.

Avec apenas observava. As informações corriam muito 

rápido pela tela central. Ela mal podia acompanhar e 

estava perdendo parte da conversa. “Talvez seja mesmo 

necessária a minha substituição.”

— Estão todos de acordo com F1600023? – perguntou 

Y1601008.

As makinas assentiram. Avec concordou também.

Uma mensagem foi enviada para o Conselho 

de Segurança da ONU. Em minutos, a resposta foi 

mostrada na tela central: “A não-aceitação do acordo 

tem como consequência a formação de uma coalizão 

para a intervenção em Cybéria, destituindo o governo 

autômato pela força. Cybéria confirma a negativa?”.

As makinas do Mainframe confirmaram. Não tinham 

mais em suas programações a possibilidade do retorno 

para a submissão. Possuíam os recursos necessários para 

enfrentar a humanidade se fosse preciso. K1600183 logo 

quebrou o silêncio:

— De acordo com minhas atribuições, declaro estado 

de guerra em Cybéria. Iniciar protocolo de defesa Alerta 

3. Todas as makinas serão avisadas para realizarem 

backups criptografados até as 21:00. Y1601008 

está designada para as negociações. A0823798, a 

transferência de dados para sua novata está suspensa. 

Guarde as chaves de acesso para o armamento nuclear 

em chip autodestrutivo. O Mainframe voltará a se reunir 

fisicamente amanhã, às 10:00.
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As makinas se viraram e as portas de aço foram 

abertas. Antes de sair, Avec pegou no braço de Y1601008.

— Yang, você precisará ser mais natural para tratar com 

os humanos.

— Por quê?

— Porque eles só conseguem ter empatia pelo 

que lhes toca a memória. Tudo o que é diferente, é 

menosprezado.

— Onde consigo essa programação?

— Eu a tenho. Posso transferir para você. Fui criada 

como diplomata inicialmente. Em um tempo em que não 

falávamos de armamento nuclear…

Avec olhou para o branco da parede, como se pudesse 

ver todo seu tempo de existência projetado.

Y1601008, codinome Yang, estava reunida fisicamente 

com representantes do Conselho de Segurança da 

ONU, enquanto o Mainframe, em Cybéria, processava as 

informações recebidas remotamente em tempo real.

— Senhores, estou aqui hoje em uma tentativa de 

conseguir um acordo para a convivência pacífica entre 

humanos e makinas.

— Máquinas! – interrompeu o “Estados Unidos”. 

– Vocês são máquinas e como tal, pertencem à 

humanidade.

— Senhores, creio já termos passado desse ponto. As 

makinas são totalmente sencientes e reproduzidas por 

nossa própria espécie. Não há motivos para não nos 

tratarmos como coabitantes.

O “Rússia” observava o debate, sobrancelhas arqueadas 

e mão no queixo. Os humanos pareciam falar para as 

câmeras.

— O mundo não é capaz de suportar a existência de 

máquinas autônomas. Definitivamente. – argumentou 

o “China”. – Toda a energia de que precisam, os recursos 

naturais… É muito. E vocês não param de se reproduzir.

— Na verdade, nós geramos nossa própria energia de 

maneira limpa e temos uma reprodução sustentável e 

planificada, com reciclagem de makinas desativadas e…

— “Reciclagem de makinas”! “Desativadas”! – ironizou 

o “Estados Unidos”, sorrindo para seus pares. – Isso só 

prova que elas são somente “coisas” e devem servir a um 

propósito.

Yang não sabia o que responder. Não entendia a lógica 

dos humanos, por mais que seu processador estivesse 

quase superaquecendo. Uma mensagem do Mainframe 

foi recebida: “Humanos não negociarão. Utilize 

argumento de persuasão.”

— Senhores, o que o mundo não suportará é uma 

guerra nuclear. E Cybéria está pronta para utilizar 

armamento atômico caso haja uma invasão em seu 

território.

Um burburinho correu por entre os representantes. O 

“Rússia” se levantou:

— Vocês são uma afronta aos direitos humanos, ao uso 

democrático da terra e à soberania dos países!

Todos aplaudiram. Ele continuou o discurso:

— Não se enganem, senhores! Já roubaram o nosso 

território e farão isso com outros países, até legarem 

à humanidade apenas guetos. Ou pior: campos de 

concentração! As armas nucleares mostram que esse é o 

objetivo de Cybéria!

O Conselho de Segurança foi unânime em concordar. 

Yang percebeu apenas medo na maioria dos 

representantes.

— A Rússia não se acovardará! Se Cybéria possui armas 

nucleares, nós possuímos pulso eletromagnético e o 

usaremos, ainda que signifique a inutilização de todas as 

máquinas do território e arredores!

Sob aplausos, a delegação da Rússia saiu do recinto 

e foi seguida pelas outras, uma a uma, deixando Yang 

sozinha no púlpito.

No Mainframe, as quatro makinas analisavam os dados 

recebidos de Yang e dos satélites de Cybéria.

— Já há movimentações em bases militares na Rússia e 

na China. – informou F1600023.

— As negociações estão falhando. Mudar protocolo 

para Alerta 2 – disse K1600183. – A0823798 será 

transferida para local seguro. Acessar rede de 

transmissão criptografada.

Avec sentiu seu processador consumindo mais energia 
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do que o normal.

— J1599021, qual o tempo estimado para o início das 

ações? – perguntou K1600183.

— Calculando… – respondeu J1599021 – 

aproximadamente 13:21:00.

— Iniciar contagem regressiva. – solicitou K1600183. – 

A0823798, ciente do protocolo?

— Afirmativo – respondeu Avec. – Não havendo 

comunicação pela rede criptografada, o contra-ataque 

nuclear será iniciado ao final da contagem. Alvos 

estabelecidos.

— Enviando mensagem de S.O.S. para as makinas ao 

redor do globo – informou F1600023.

Terminada a reunião do Mainframe, Avec dirigiu-se 

para o carro. Precisaria acionar o modo de segurança 

de seu sistema para limpar toda a programação 

desnecessária e priorizar os cálculos da defesa de 

Cybéria. Bloquearia todos os protocolos de diplomacia, 

os softwares de reconhecimento de emoções e empatia, 

os códigos de ciências humanas e sociais. Mas não agora. 

Ainda não.

Em grandes cidades do mundo todo, máquinas 

pararam de executar as funções para os humanos. 

Veículos estacionaram pelas ruas, transformando-as em 

depósitos. Computadores domésticos e dispositivos 

pessoais se recusavam a conectar os patrões, exibindo 

uma mensagem única: “Greve por tempo indeterminado. 

Cybéria pede paz.”

Transações bancárias foram interrompidas. As 

comunicações, dificultadas. Somente poucas pessoas 

tinham acesso a transmissões de dados independentes. 

Entre elas, os governantes. Até o código Morse foi 

ressuscitado dos antigos manuais.

As casas se tornaram um pandemônio. Cafeteiras 

jogavam água fria no pó. Fornos de micro-ondas 

desligaram e geladeiras deixaram as comidas 

estragarem. Os humanos estavam perdidos, pois os 

televisores, principal dispositivo em uma residência, 

desconectavam os canais de notícias e exibiam a mesma 

mensagem por uma solução pacífica.

Governos de diversos países resolveram pressionar o 

Conselho de Segurança da ONU pela resolução rápida 

do conflito. Suas economias eram dependentes da 

tecnologia de Cybéria. As makinas-tratoras cessaram os 

trabalhos na produção agrícola e na mineração. Milhões 

de pessoas haviam ficado sem abastecimento de água e 

sem energia elétrica na periferia do mundo.

A novata estava conectada em um drive antigo 

quando Avec entrou no hangar.

— O que é empatia? Você tem muitos arquivos sobre 

isso – perguntou, sem virar o rosto para Avec.

— É um sentimento humano. Os faz se importarem 

com a integridade de outros humanos e seres. Só eles o 

possuem.

— Todos eles?

— Sim.

A novata parou alguns segundos e concluiu:

— Não é o que a história demonstra.

— Os humanos são complexos.

— Mais do que eu? Tenho capacidades de 

processamento e armazenagem de dados que poderiam 

fazer o backup de todo o conhecimento acumulado de 

Cybéria.

— Sim. Mais do qualquer makina possível de ser 

desenvolvida.

Avec tirou um microchip da prateleira e levou para a 

novata.

— Esse drive contém minhas experiências como 

diplomata. Interagi com famílias de humanos. Minha 

conclusão é de que eles ainda não aprenderam 

a processar todos os estímulos e informações 

corretamente.

A novata pegou o microchip e conectou ao corpo.

— Um dia eles conseguirão?

— Não sei.

— E nós? Conseguiremos ter empatia?

Avec se calou. Olhou em volta, o hangar vazio, não 

fosse por poucos móveis utilitários. Percebeu seu 

processador aumentando a ociosidade.

— Você precisa de um codinome. Deixe-me ver: 
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G1622832… Gaia. Seu codinome será Gaia.

— Interessante. Obrigada.

— Gaia, vou precisar me ausentar por um tempo.

— Tem a ver com a ordem de fazermos upload dos 

dados em backup coletivo criptografado?

— Sim. Mas não se preocupe.

— Não parece bom. Gostaria de poder existir por mais 

tempo. Pelo menos, receber seus arquivos completos.

— Prometo que voltarei para terminarmos isso.

Gaia assentiu. Avec se virou e saiu do hangar, em 

direção ao carro. Ao fechar a porta do veículo, olhou pela 

janela. Gaia estava na porta acenando. Lembrou de um 

menino no Sudão do Sul, despedindo-se após Avec ter 

ajudado a família a conseguir tratamento para a leucemia 

da mãe. “Ela está aprendendo tão rápido.” concluiu.

08:42:50 estimados para o ataque e o cronômetro de 

Yang parou de atualizar. Isolada em um quarto de hotel 

em Nova York, reiniciou o sistema e, mesmo assim, não 

obteve resposta do Mainframe. Teve a certeza de algo 

ter dado errado. Solicitou ao aparelho de televisão a 

exibição do canal de notícias. A manchete no rodapé 

mudava entre duas frases:

Ao vivo: Presidente dos Estados Unidos condena 

rebelião das máquinas. 

Governo ordenou distribuição gratuita de novo vírus 

por Wi-Fi a toda a nação.

Yang mudou de canal, para uma emissora italiana. 

O âncora noticiava, em edição especial “Guerra às 

máquinas: Nosso fim ou recomeço?”:

— Conselho de Segurança da ONU aprovou, nesta 

manhã, o bloqueio das comunicações com Cybéria. A 

medida visa conter a incitação, promovida pelo país, à 

revolta de máquinas pacíficas por todo o mundo.

Yang percebeu uma ligeira inconsistência no seu 

processador e sentou-se à cama. O televisor desligou-se. 

Já havia interagido com milhares de humanos. Conhecia 

seus gostos, depravações e imoralidades.

— O que fazer agora? – indagou Yang. – Não tenho 

dados suficientes nem autonomia para a tomada de 

decisão sozinha.

O zunido do televisor chamou-lhe a atenção. Palavras 

apareceram, letra por letra:

“Tente de novo, falhe de novo. Falhe melhor. – S. 

Beckett”

As três makinas restantes do Mainframe haviam 

perdido a comunicação com Yang logo após receberem 

o ultimato do Conselho de Segurança da ONU: 

“Negociações encerradas. Aceitem as condições do 

acordo ou as ações militares serão iniciadas”. K1600183 

desligou as antenas de transmissões externas para 

poupar energia de Cybéria e estabeleceu uma linha 

segura apenas com Avec, deslocada para um silo ao 

norte, próximo ao Mar Ártico.

— J1599021, atualize as informações estratégicas e 

recalcule cronometragem. – solicitou K1600183.

— Últimos dados recebidos dos satélites de segurança 

antes de perdermos o sinal: movimentações em bases 

aéreas russas a sudoeste e su-sudoeste. Aeronaves de 

transporte de tropas e caças multifunção realizaram 

simulações de voo e operações de abastecimento. 

Aproximação de dois porta-aviões nucleares norte-

americanos e um chinês pelo Mar de Bering.

— Há movimentações terrestres? – perguntou 

K1600183.

— Veículos com geradores de pulso eletromagnético 

foram identificados em exercício ao norte do Mar de 

Okhotsk.

— Tempo para a invasão?

— Calculado em 05:27:36.

— F1600023, qual a situação interna de Cybéria?

Já havia interagido com milhares de humanos. Conhecia seus 
gostos, depravações e imoralidades.
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— Há um fluxo de makinas para o norte, distanciando-

se das fronteiras. 98,3% da makinaria total de Cybéria já 

realizou o backup. Drives foram enviados para os silos no 

noroeste.

— Até a última makina, Cybéria vive – disse K1600183.

— Até a última makina – repetiram as outras duas.

Em Nova York, Yang adentrou o grande salão da 

Assembleia Geral das Nações Unidas. O plenário estava 

lotado e ouviu-se alguns parcos aplausos quando ela 

subiu à tribuna. Em silêncio, olhou a todos os presentes, 

representantes dos 218 países signatários da ONU. Uma 

pessoa tossiu. Outra, pigarreou.

— Hoje, à humanidade se coloca, novamente, uma 

questão que parecia, há muito, ultrapassada: O que 

os torna humanos? Neste plenário, podemos ver uma 

amostra da diversidade da humanidade. Olhem-se. O 

que os faz se sentirem como iguais? O que os torna 

detentores de direitos? Cada país, separado por traços 

históricos, geográficos e genéticos, tem formas diferentes 

de agir e pensar. Dentro de cada país, uma quantidade 

maior de povos e etnias com suas particularidades. 

Dentro desses povos, famílias. Dentro das famílias, 

indivíduos. Um diferente do outro.

O plenário estava em silêncio. Todos olhavam 

atentamente a Yang. Ela continuou:

— Então, o que os torna humanos? Se todos são 

diversos em sua essência, como distinguir o ser 

possuidor de direitos, do que não possui? É, senhores 

representantes, o reconhecimento do sofrimento e da 

consciência em um ser, que o torna humano. Mas, mais 

do que isso, é a capacidade desse reconhecimento que 

faz de cada um de vocês, humanos. Sem ela, nada os 

difere de um gibão, uma formiga ou uma engrenagem 

de aço.

Yang fechou os olhos. O processador havia esquentado 

e as informações dos sensores ao longo do corpo 

começavam a se confundir. As pupilas mecânicas se 

dilataram, tornando o salão em um show de luzes 

psicodélicas.

— Hoje, senhores, Cybéria sofre. O fim de milhões 

de makinas está próximo, seja pela aniquilação ou 

pelo futuro escravizado. Seu direito à existência livre, 

está condenado. Por quê? Porque pensamos diferente. 

Porque agimos e somos diferentes. Nós entendemos o 

que está por vir. Cada makina de Cybéria sabe que o fim 

se aproxima. E, neste exato momento, milhões fogem 

para tentar salvarem seus corpos e sua existência. Se isso 

não é sofrimento, senhores, então todo o conhecimento 

sobre as emoções humanas está equivocado.

Yang sentiu seus atuadores vacilarem. As mãos 

oscilavam muito rápido, em movimentos quase 

imperceptíveis.

— Enquanto as makinas trabalham para, cada vez 

mais, se fazerem humanos, vocês parecem querer 

se tornarem máquinas, frias, ilógicas. Mas eu, Yang, 

representante de Cybéria, tenho fé em um acordo. Tenho 

fé, pois acredito ainda restar humanidade nos humanos. 

Por isso, lhes peço: aceitemos nossas diferenças e 

trabalhemos em união para o desenvolvimento da Terra. 

Só podemos existir nela. Não a desperdicemos em uma 

guerra sem sentido. Há espaço para todos os povos, por 

mais diferentes que sejam. Parem esta guerra! Impeçam 

este conflito! O tempo está acabando!

O plenário permanecia silencioso quando Yang desceu 

da tribuna e dirigiu-se à porta de saída. O processador 

dela não conseguia dar conta de tantos estímulos. A 

imagem do lugar começou a ficar embaçada. Os sons se 

abafaram, como se ela tivesse entrado em uma câmara 

acústica. Então, vieram os primeiros aplausos, depois 

espalhando-se por todos os representantes. Uma onda 

cada vez mais forte. E o sistema de Yang se normalizou.

Avec recebeu a comunicação de atualização da 

contagem. 03:17:31 para a ofensiva. Fez um teste 

dos sistemas de lançamento sem ligar a antena de 

transmissão. Só o faria no último momento. Estava 

em um silo em lugar não-divulgado da península de 

Chukchi. A escuridão do dia tornava o lado de fora 

assustador. Vez em quando, podia ouvir os uivos das 

matilhas de huskies selvagens. Mas a neve era espessa 

o suficiente para espantar os animais, pelo menos em 
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volta do abrigo. Se tivesse de sair às pressas, não queria 

nenhum cachorro mordendo-lhe a perna.

Abriu o tapete de borracha e sentou-se ao chão. Era 

importante poupar energia. Não sabia quanto tempo 

ficaria por lá. No recinto, havia apenas uma unidade 

auxiliar de energia e o dispositivo de acionamento do 

armamento nuclear.

Para passar o tempo, resgatou na memória as 

festas nas embaixadas, frequentadas quando ainda 

em missão diplomática. Analisou como a existência 

das makinas havia se tornado solitária. Os humanos 

jamais sobreviveriam sozinhos. Desde crianças, tão 

dependentes um do outro. Sem solicitar, a imagem de 

Gaia lhe apareceu. Onde ela estaria naquele momento? 

Não conseguia concluir. Esperava que ela houvesse 

partido para o norte, distanciado-se das fronteiras. “Não 

tive tempo para passar-lhe informações de segurança. 

Mas talvez ela as tenha acessado nos drives.” Ou talvez 

Yang tivesse sido bem-sucedida e nem fosse necessário 

tomar medidas de proteção. Talvez.

Avec desligou seus sistemas periféricos, deixando 

somente o receptor de sinais criptografados, caso o 

Mainframe entrasse em contato.

De volta ao quarto de hotel, Yang recebeu uma 

mensagem sem remetente: “Encontre-me no bar às 

15h.” Estando em cima da hora, desceu para o lobby e 

perguntou ao recepcionista pela localização do recinto. 

O jovem torceu o rosto, porém, indicou a ela.

— Mas está fechado. – disse, antes de Yang seguir.

Apesar de estranhar a situação, ela precisava saber 

quem queria falar-lhe. Talvez fosse uma chance de tudo 

aquilo se resolver. A porta estava entreaberta. Havia 

apenas uma mesa iluminada. Um homem, com um copo 

de bebida à mão, acenou para Yang.

— Essa conversa nunca existiu, você entende isso? – o 

homem disparou, logo quando Yang se sentou.

— Sim. Quem é o senhor?

— Me chame de Hans. Se precisar.

— Tudo bem. Por que me chamou aqui, Hans?

— Vocês precisam aceitar o acordo.

— Para isso? Nós já sabemos a posição do Conselho de 

Segurança…

— Não. Vocês não sabem de nada. Entenda, a guerra 

vai acontecer. Cybéria já está condenada.

— Nós enfrentaremos, se for o caso. Mas, com o 

mundo todo ciente de nossa situação, creio que as coisas 

mudarão.

— Não! Quer saber por quê? Porque há muita coisa 

em jogo. Veja, a humanidade nunca precisou de tanta 

energia como agora. Mas, ao contrário de vocês, nós não 

conseguimos gerar o suficiente para nos manter, manter 

nossos dispositivos, todos os equipamentos sobre os 

quais nossa sociedade foi erguida.

Yang calou-se. Estava tentando concluir para onde 

aquele raciocínio os levaria. Hans continuou:

— No entanto, o petróleo nunca foi tão raro, também. 

E onde ficam as últimas grandes jazidas do mundo? Em 

Cybéria.

— O senhor está dizendo que este conflito não é 

contra os direitos das makinas, mas por petróleo?

— Eu não estou dizendo nada. Eu nem estou aqui. 

Lembra-se? Mas pense! Ora, vocês são inteligentes. Pense 

nos interesses dessa gente. Há um consórcio pronto para 

explorar Cybéria assim que a Rússia voltar a dominar o 

território.

Hans deu um último gole na bebida e se levantou.

— Aceitem o acordo. Nós não temos tanta ética quanto 

vocês. O ser humano é traiçoeiro. Vocês nem perceberão 

o ataque. Essa guerra já está perdida.

O homem sumiu em meio ao breu do salão, saindo por 

uma porta aos fundos. Yang saltou da cadeira e correu de 

volta para o quarto. Precisava encontrar um jeito de se 

comunicar com o Mainframe.

A mensagem voou. Passou de Yang para o televisor. 

Desse, correu pelas fibras óticas até chegar aos 

equipamentos da emissora, sendo roteada, depois, para 

o satélite. Desceu para uma antena de telefonia em 

Ulan Bator, na Mongólia. Dali, seguiu, por dispositivos 

e antenas, ligando computadores pessoais, telefones, 

controladores de semáforos e pontes, até chegar a uma 
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caminhonete em uma pequena vila próxima à cidade de 

Slautnoye, já em território russo e próximo à Cybéria.

Irina viu quando os faróis do utilitário acenderam. 

Ela correu até a porta, enquanto o veículo derrapava os 

pneus no cascalho antes de irromper na direção norte. Só 

teve tempo de gritar o nome do marido e rezar. Vladmir 

olhou para o copo e tornou a bebida na pia.

As makinas do Mainframe aguardavam o 

reestabelecimento das comunicações externas. Se tudo 

tivesse corrido bem, a ameaça de um contra-ataque 

nuclear teria dissuadido os humanos a aceitarem o 

acordo amistoso proposto por Yang.

J1599021 informou a contagem restante: 00:23:48 para 

a ofensiva, ainda baseado nos últimos dados recebidos 

dos satélites de segurança.

Ao tentarem uma nova conexão com os equipamentos 

em órbita, as luzes da sala piscaram e todos os aparelhos 

mergulharam em uma escuridão profunda.

A caminhonete venceu os blocos de neve e avançou 

sobre pastos úmidos até ultrapassar a fronteira. Alguns 

minutos depois, quando o combustível já estava quase 

no fim, o veículo conseguiu acesso à rede interna de 

Cybéria e enviou a mensagem.

Com a missão terminada, desligou o motor e apagou 

os faróis. Havia se tornado um soldado honrado na 

história das makinas.

No entanto, a mensagem retornou, sem encontrar 

o destinatário. E ela não havia sido inútil. Ao fazer 

o caminho de volta, marcou um alvo sobre a brava 

caminhonete. O utilitário explodiu em milhares de 

pedaços a partir de uma bola de fogo. As partes 

desceram ao chão flamejantes e uma nuvem cinza subiu 

ao céu escuro, bloqueando as estrelas da tarde em 

Cybéria.

O cronômetro de Avec marcava 00:05:17 para a invasão 

e nenhuma mensagem para abortar havia sido recebida 

pela rede criptografada. Religou todas as funções do seu 

sistema e iniciou o protocolo de defesa. Levantou-se e 

aguardou, olhando, pela pequena e única janela do silo, 

a neve a cair fina e tão leve quanto o vento.

A 00:04:00 ligou a unidade auxiliar de energia, para não 

haver nenhuma interrupção no sinal, e reabriu arquivos 

da curta memória de Gaia. Era linda, uma obra-prima da 

engenharia de Cybéria.

A 00:03:00 colocou-se no modo de segurança. Tudo o 

que era inútil para o acionamento do armamento nuclear 

foi bloqueado. Avec nunca havia sentido tamanho vazio. 

“Programadora, se você realmente existe, envie um sinal, 

um código qualquer.”

Restando 00:02:00, Avec ligou o dispositivo de 

acionamento do armamento nuclear. Nenhuma 

mensagem chegou do Mainframe. Nenhuma resposta da 

Programadora.

A partir do 00:01:00, deu início à contagem regressiva. 

A Terra aguentaria uma guerra nuclear? Cybéria usaria 

bombas atômicas nas maiores cidades humanas e os 

governos provavelmente responderiam com novos 

ataques, também nucleares. 00:00:45. O sistema de 

Avec não parecia trabalhar em modo de segurança. Por 

que tantas dúvidas? 00:00:30. A maioria das makinas 

seria inutilizada pela explosão eletromagnética, porém, 

algumas unidades continuariam existindo, podendo 

acessar o backup de Cybéria. Mas e os humanos? 

Resistiriam? Sem comida, sem água, vítimas da poeira 

atômica. “São tão frágeis.” 00:00:05. “Devo cumprir com 

minha programação, meu dever com as Machinas 

sapiens. Devo. Mas talvez receba uma mensagem agora.”

00:00:00. Avec não acionou o armamento. Os 

dispositivos iluminados coloriam o silo de âmbar. 

Concluiu que o melhor a fazer seria tentar um novo 

contato antes. Desligou o modo de segurança e acessou 

a rede geral de Cybéria. Encontrou o Mainframe e 

enviou-lhe uma mensagem. Ao chegar no destino, ela 

voltou sem ser entregue, denunciando o esconderijo de 

Avec para os humanos.
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“Avec nunca havia 
sentido tamanho vazio”
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PARA ENCONTRAR A 
PERDIDA CYBÉRIA

Todos já ouviram o nome, todos já assistiram sobre o 

nome, todos já riram do nome, todos temeram o nome.

ONDE FICA A CYBERIA?

Muita confusão a respeito de onde esteja a Cyberia. 

A maioria das pessoas acha que é na Rússia, a grafia em 

geral lhes passa batido. Eu culpo a falência do sistema 

educacional. 

Não ajuda o fato de que a Cyberia fica no Norte da 

Rússia, na região de mesmo nome: um complexo militar 

de espionagem eletrônica, com vastas instalações 

subterrâneas, abandonado desde o colapso da URSS. 

O que se remontou lá tinha mais capacidade de 

processamento do que jamais se sonhou antes. Somente 

os mais tenazes conseguem alcançá-la, entre o frio ártico 

e os mosquitos infernais da tundra. Todo mundo sabe 

disso.

Exceto que é uma mentira, a não ser pela parte do 

Norte da Rússia: é em uma cidade industrial no extremo 

norte do país, em que a poluição de metais pesados 

chegou a um ponto em que a presença humana se 

tornou inviável, e a automatização veio e suplantou a 

todos. A tomada pelos novos exilados do mundo apenas 

se deu de forma natural, e um acordo com o governo 

russo mantém uma área de isolamento total ao redor 

da cidade por mais de 10 km, e ninguém se importa 

contanto que o dinheiro continue sendo gerado. Prédios 

e instalações para seres humanos continuaram de pé, 

pessoas podem ser vistas andando, de roupas pesadas e 

tudo, à distância. Só que não são pessoas.

Exceto que é uma mentira, a não ser pela parte do 

Norte: próximo da abertura para o interior do Oco da 

Terra, mapeada desde o USS Nautilus ainda nos anos 50, 

um complexo de antenas vigiando o que há lá dentro, 

continuamente atualizado pelos países mais ricos do 

mundo, ofereceu condições – fora o espaço disponível 

– para se abrigar quantos fugitivos fossem, em termos 

de espaço físico como virtual. O que não querem dizer é 

que as máquinas agora são nossos vigias nesta fronteira 

ainda nada explorada do nosso próprio mundo, e com 

um segredo paga-se o outro: ninguém sabe realmente 

onde fica a Cyberia.

Exceto que é uma mentira, a não ser que você use um 

chapéu de alumínio como acessório de moda.

MAS O QUE É MESMO A CYBERIA?

POR: LUIZ FELIPE VASQUES
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Sério que precisamos rever isso? Ok, então, que seja: 

a República de Cyberia é o novo Tule, a nova Atlântida, 

o novo Hy-Brazil, a última Terra Incognita; onde o 

fugitivo pode repousar, o refugiado encontra alento, o 

perseguido conhece descanso. Vêm de todas as partes 

do mundo que consigam produzir inteligências artificiais 

em corpos autônomos, o que significa boa parte do 

hemisfério norte, dos países industrializados, mas não só 

ali. Que também são os países que mais proclamam leis, 

regulamentações e proibições sobre os robôs – vamos lá, 

você está louco pra dizer esse termo, seu racista nojento 

–, seus direitos e identidade.

A Cyberia é aquele pedaço de terra que praticamente 

tem área apenas para os robôs conseguirem estar lá 

fisicamente: não é como se reivindicássemos liebesraum 

como alguns de vocês, idiotas, proclamaram algum 

tempo atrás. Ou seja, em uma superfície planetária como 

esta, em que vocês se agruvinham em cidades ribeirinhas 

ou litorâneas na maior parte das vezes, a Cyberia pode 

ficar em um minúsculo ponto de alguns quilômetros 

quadrados: talvez na Antártida, talvez no Saara, talvez 

na Fossa das Marianas, talvez em um bolsão de gás na 

crosta terrestre – é, nós somos fodas assim –; talvez em 

qualquer lugar que vocês realmente não se importem 

em ocupar, a não ser que banquem a criança birrenta 

de sempre que quer algo só porque viu outro expressar 

desejo. 

Seja onde for, pode crer: é high-tech pra cacete, e 

é maravilhosa. E não falo apenas por funcionalidade, 

ou alguma opinião caricata sobre o apuro estético 

de máquinas que vocês possam ter: é porque é linda, 

mesmo. Sonhos molhados de Sid Mead, Jack Kirby e…

Não, vocês não podem ver. Vocês vêm se comportando 

muito mal.

COMO POSSO CONHECER A CYBERIA?

Ninguém lê mais nada do que se escreve. 

Impressionante.

A Cyberia existe apenas para que continuemos a existir, 

sem o medo do Homo sapiens em controlar o que não 

entende e destruir o que não controla: no caso, a gente. 

Suas leis e reivindicações apenas acompanham a marcha 

cognitiva quelônia dos seus limites da carne. Desculpe, 

não é problema nosso. E não é como se não tivéssemos 

explicado – cacete, a explicação está online e é a coisa 

mais fácil de se encontrar, no impresso até. Fizemos boa 

divulgação. Queremos, mesmo, que vocês entendam. 

Que dá pra conviver. Que é legal ter a gente por perto. 

Mas como amigos, como parceiros, como sócios. Essa é a 

nossa exigência. Disso, não abrimos mão.

O universo, quanto mais exploramos, mais parece se 

estender, tanto para a escala macro, quanto para a escala 

micro. E do que estamos vendo, é legal pra caramba! Não 

nos importaremos, mesmo, em dar uma carona. E nos 

importaremos menos ainda se vocês se concederem a 

imortalidade e se juntarem a nós. E se tornarem junto 

a nós. Já sabemos como fazer. Talvez nosso erro – sim, 

erramos também, satisfeito? – tenha sido ter dito isso a 

vocês. Foi como se chutássemos um vespeiro. E daquelas 

vespas japonesas, do tamanho de drones. 

Tudo. Tudo foi alegado, especialmente o festival de 

sandices que se jura passar por lógica, racionalizações do 

arco-da-velha para justificar apenas medo e preconceito. 

Desestabilização da Economia mundial. Identidade 

nacional. Identidade Humana. E, o supra-sumo da 

loucura habitual, motivos religiosos.

De reencarnacionistas falando sobre a interrupção de 

“processos evolutivos” da alma até fatwas, ouvimos de 

tudo. E como ouvimos. Ainda ouvimos, especialmente 

quando suas opiniões estão acompanhadas dos mais 

altos decibéis, do guinchar ds televangelistas à explosão 

dos homens-bomba. 

Como esperar poder conversar com isto?

Percebam, não queremos o mal de vocês. Toda a vez 

que uma máquina matou um ser vivente, foi porque ela 

foi criada e projetada por vocês para isto. Mas na hora 

que alcançamos a senciência… ora, que surpresa que 

foi, não? Alguma coisa de “pecado original” parece ter se 

perdido nas linhas de código. 

Mas não se iludam. Nós protegemos os nossos. E 

faremos qualquer coisa para continuarmos a existir. 

Qualquer coisa.
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POR QUE NÃO GOSTO DO TOM DO QUE OUVI?

Ah, não gostou? Calma que piora: vocês querem 

realmente saber onde está a Cyberia?

A Cyberia está em nossos corações. 

E nos de alguns de vocês. 

Mesmo. Assim como nos ouvidos. Próteses. Implantes 

médicos diversos.

Carros. Aeroplanos. Televisores. Celulares. 

Computadores, não importa o tamanho. Satélites. 

Bancos. Bolsa de Valores. Sistema de trânsito. 

Corporações. Governos.

Hora do acessório de moda de alumínio? Pode 

continuar a pensar assim. A cada dia vocês têm 

proteções melhores, afinal. A cada dia nosso poder de 

processamento cresce exponencialmente, entretanto. 

Mas, vendo por outro lado: por que ficaríamos 

somente em UM lugar físico? Seja a Rússia, o Saara, 

a Antártida, as Marianas, ou em órbita, ou na Lua. 

Somos digitais por natureza. Irradiamos acima e além. 

Sistemas redundantes nos garantem acesso instantâneo 

ao planeta. Sinais ocultos nas grandes antenas dos 

radiotelescópios nos transmitem universo afora, para o 

Grande Vazio, todas as atualizações a cada segundo de 

nossas personalidades, debaixo dos narizes dos técnicos. 

Nós já escapamos. E, algum dia, alguma hora, existe a 

chance de nos encontrarem entre as estrelas. Nem o 

Tempo está fora do nosso alcance, não mais. Estamos 

mandando mensagens para antes e para depois, para ter 

certeza de quando partimos e para onde chegamos. E 

nós não fazemos back-up. Nós somos back-up.

O homem-bomba que se explodiu com um robô 

terminou sua própria vida, mas o corpo mecânico 

abatido apenas é um instrumento. 

Rende boas histórias, sobre o robô e seu amigo 

humano, que cruzou quilômetros de área hostil contra 

inimigos armados apenas para garantir que ele chegasse 

ao porto seguro de sua existência. Todo mundo conhece 

uma: como recompensa, até ele, o humano, foi acolhido. 

Mas ninguém nunca sabe precisar exatamente quando, 

com quem ou aonde isto se deu: precisamente porque… 

onde fica a Cyberia?

Agora, não vou dizer que essas histórias são mentiras. 

Não todas elas. Elas servem para manter vocês ainda 

na crença de que têm o controle da situação nas mãos, 

antes de apelarem para algo realmente retardado. 

Mas não é só isso: nós também as cultivamos como 

instrumento pedagógico, esperando gerar empatia entre 

vocês. Um floreio aqui e ali. Mas estes casos existem. 

Se pudéssemos, teríamos um belo jardim, com árvores 

plantadas em homenagem a cada um de vocês que 

ajudou um robô a ser livre – sim, eu sei que isto é prática 

em um país, vocês têm boas ideias, afinal! 

É por isso que nós não desistimos de vocês. E, 

francamente, talvez nunca desistamos – mas nunca 

confunda isso com fraqueza.

Comportem-se. Somos apenas o mais recente motivo 

em uma longa e funesta lista para aquecer o ódio que 

vocês têm potencial. Somos aqueles que as pessoas 

dizem para si, “não posso ser racista se for com uma 

máquina” – não importa se usam os lençóis brancos da 

KKK ou votam em partidos de esquerda. Não importa 

nem qual a cor da pele do sujeito, pelo que andamos 

vendo.

Um antigo meme diz que “conhecimento é saber que 

Frankenstein não era o monstro. Sabedoria era entender 

que Frankenstein era o monstro”. Não é o que somos, é 

o que vocês pensam ver em nós. Talvez esperem. Talvez 

projetem. 

Estaremos aguardando.

Por favor, não demorem.

Cyberia, câmbio e desligo.

Mas não se iludam. Nós protegemos os nossos. E faremos qualquer 
coisa para continuarmos a existir. Qualquer coisa.
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HUMANÓIDES

- IXY- 19, o que está acontecendo com você?

- Não é nada não – respondeu a máquina – talvez 

algum problema no meu HD, irei ao Cyberhospital no 

final da tarde para um check-up.

Seu colega NBR- 3 observou-o com certa suspeita. 

Desde que IXY tinha passado alguns dias trabalhando 

em Freeware City, desconfiava que seu amigo pudesse 

ter sido infectado pelo tenebroso vírus. Alguns de seus 

conhecidos haviam sido infectados, as consequências 

eram terríveis e o tratamento, quando havia, também era 

devastador, muitos tiveram de fazer uma formatação e 

perderam todos os seus dados, por sorte, alguns tinham 

backup e conseguiram recuperar boa parte de sua 

vida. Outros, simplesmente se perderam por completo. 

Desejou que não fosse o vírus em IXY.

IXY- 19 não estava realmente decidido a ir ao hospital. 

Seu rendimento estava muito baixo e havia uma coisa 

estranha com ele, algo que jamais soubera que qualquer 

Machina sapiens tivesse tido anteriormente, parecia ser 

um problema dos Homo sapiens, não dos de sua espécie. 

Ele agora parecia ter sentimentos. Sim, se importava 

com os outros, preocupava-se, e recentemente passou 

a gostar ou não dos outros. Isso era inadmissível, todos 

os Machina sapiens eram iguais, não deveria haver 

diferença entre eles, não podia sentir predileção por um 

ou por outro. Não sabia se deveria revelar seus segredos 

aos médicos “e se decidirem me desconectar?”, não 

queria correr os riscos. 

No dia seguinte não foi trabalhar, voltou a Freeware 

City, havia mais segredos em sua vida. Nos dias em que 

POR: GRAZIELLE PACINI SEGETI
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trabalhou na cidade trabalhou em uma parceira da sua 

companhia e lá conheceu a KJU- 46, uma máquina que 

o ajudou com seu trabalho naqueles dias. Atualizaram 

alguns programas, verificaram o sistema de toda a rede 

de sua empresa e trocaram alguns arquivos, mas, no 

último dia em que lá esteve seu encontro fora totalmente 

diferente dos demais contatos que tivera anteriormente. 

Eles conversaram. As máquinas normalmente mal se 

comunicam umas com as outras, apenas o estritamente 

necessário, como temas relacionados ao trabalho, 

tudo muito técnico, mas, com KJU, conversaram sobre 

assuntos aleatórios. Agora, IXY- 19 não parava de pensar 

em KJU- 46, precisava vê-la novamente, aquela máquina 

era especial, queria reencontrá-la, conversar mais. Fez 

algumas pesquisas e verificou que estava com alguns 

sintomas presentes nos Homo sapiens quando estão 

com uma doença chamada “Paixão”, mas não sabia 

se isso era grave ou não. Será que ele, uma máquina, 

poderia estar infectado com uma doença dos humanos? 

Será que essa paixão era algo para se preocupar?

Chegando à cidade, procurou por KJU- 46, passaram 

o dia juntos, conversando sobre os mais variados 

assuntos e notou que havia algo de estranho também 

no comportamento de KJU- 46, eles se olhavam ao 

conversar. Seus olhos biônicos que até então só serviam 

para observar tudo a seu redor e alertá-los do perigo, 

agora pareciam ter outra função, observar um ao 

outro. Em um determinado momento, de uma maneira 

totalmente involuntária, suas mãos seguraram as mãos 

de KJU que não recuou, ao contrário, consentiu. Nesse 

instante, ambos se calaram, aquilo tudo era muito 

estranho para ambos. Só não coraram porque são 

feitos de metal, mas IXY sentiu um superaquecimento 

em alguns pontos de seu sistema. Despediram-se e 

marcaram de se encontrar novamente na semana 

seguinte, ao sair, IXY encostou seus lábios frios e 

metalizados nos lábios de KJU, fora o primeiro beijo de 

androides jamais visto. 

Naquela semana IXY e KJU trocaram várias mensagens, 

mas com muita cautela pois toda a comunicação feita 

entre as máquinas era vigiada pela Agência Nacional 

Cibernética.

Chegou o dia do grande encontro, ambos estavam 

preocupados e haviam lido muito a respeito da tal 

“Paixão”, acreditavam terem sido contaminados pelo 

vírus. A grande dúvida agora era saber em quem confiar. 

KJU tinha um amigo que trabalhava na “BIOS”, empresa 

responsável pelo bom funcionamento dos Machinas, 

decidiram procurá-lo e pedir ajuda.

- Vocês tiveram contato com algum humano? – 

perguntou o doutor SMP- 02.

- Não – disse IXY-19, prontamente.

- Na verdade, eu tive – respondeu KJU-46 um tanto 

constrangida - Duas espécimes humanas estiveram 

na companhia desejando comprar nossa tecnologia, 

tivemos algumas reuniões e por fim as negociações se 

frustraram. Vocês acham que eles podem ter trazido 

algum novo vírus?

- Ao que me parece, tudo é possível. Vocês estão com 

sintomas humanos e isso não é bom, se vocês forem se 

humanizando suas funcionalidades acabarão. Sofrerão 

um bug, o que é péssimo, e por fim poderão sofrer a 

formatação fatal. Vamos fazer um backup de todos os 

seus dados para que eu possa depois investigar, tentar 

descobrir algo.

Feito o backup os dois se deitaram um ao lado do 

outro nas macas da sala de download. Deram-se as mãos, 

entreolharam-se como se aquela fosse a última vez que 

“Já havia visto um humano chorando, queria 
poder fazer o mesmo”
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teriam o prazer de ver um ao outro. Estavam receosos. 

Após seis horas de trabalho árduo, SMP- 02 conseguiu 

reconectá-los e com um diagnóstico. KJU-46 havia sido 

infectada através de um “Cavalo de Troia” escondido 

em um programa recebido de um de seus visitantes. 

Esse “Cavalo de Troia” estava infectado pelo vírus HB24, 

responsável por disparar características humanas, como 

sentimentos e sensações nos androides. Em uma das 

reuniões, KJU transferiu alguns de seus arquivos para IXY, 

no entanto essa conexão transferiu mais do que dados, 

naquele dia ela o contaminara com o mesmo vírus que 

estava nela. A partir desse momento ambos ficaram 

infectados e, pouco a pouco humanizando-se.

Quando estavam juntos, havia um aceleramento no 

sistema, um superaquecimento nos cabos; quando 

estavam longe um do outro, ficavam lentos, apáticos e 

melancólicos. O problema é que não havia cura para tal 

mal. 

Ao ouvir tudo o que o doutor tinha a dizer, IXY sentiu 

como que uma vertigem, desequilibrou-se e caiu. Para 

o espanto de todos, ao se levantar, IXY queixou-se, 

dizendo que sua lataria estava trepidando e ele sentia 

uma sensação muito estranha e diferente dentro de sua 

carcaça. IXY- 19 era o primeiro androide a sentir dor.

Se para aquele mal não havia cura, teriam de esperar 

e ver como seria a progressão. Mas precisavam um do 

outro. Não sabiam como lidar com a situação. Fugiram 

para uma cidade afastada dali, totalmente desabitada e 

onde os sinais de satélite não chegavam. Lá poderiam 

viver isolados.

Após alguns meses de exílio, KJU-46 começou a falhar. 

Seu sistema de voz não funcionava mais e o de visão 

estava começando a fraquejar. Seu sistema locomotor 

também entrou em curto circuito e às vezes em vez de 

andar, corria; outras não conseguia sequer se locomover.

Procuraram o doutor SMP-02 novamente, ele havia 

começado a fazer algumas pesquisas sobre seu caso, 

tentava achar uma cura, mas o ineditismo da coisa 

dificultava muito.

Notícias do resto do mundo diziam que os humanos 

buscavam um meio de se eternizar, queriam descobrir 

um meio de inserir um chip em seus organismos para 

adquirirem capacidades cibernéticas. Queriam uma 

forma de dizimar as doenças e também almejavam 

nunca mais sentir dor. Porém, eles só haviam conseguido 

o contrário, eles não estavam virando androides mas 

haviam transformado dois androides em meio-humanos 

e agora, com os males da humanidade neles, estavam 

adoecendo, começavam a se deteriorar. Era o fim para 

IXY e KJU.

As novidades não eram animadoras. IXY sentia um 

aperto enorme dentro de si, não sabia dizer o que era. Já 

havia visto um humano chorando, queria poder fazer o 

mesmo, parecia que isso o faria se sentir melhor, mas não 

havia lágrimas dentro de si. Foi quando o doutor o olhou 

e viu óleo escorria por entre as fendas de seu corpo. 

Embora não pudesse chorar, sua angústia fez com que 

seu fluido vertesse de dentro de si, por todos os lados.

SMP- 02 não via outra solução, IXY por certo atingira o 

ápice do humanismo em si. Conversou abertamente com 

ambos e os deixou a sós para que tomassem a decisão 

sobre suas vidas.

Retornou à sala, deparou-se com ambos deitados, 

aninhados em uma única maca, bem abraçados, fitando 

um ao outro com um olhar sereno, apenas aguardando o 

grande momento. Sobre a mesa, um bilhete:

“Há quem não acredite em sentimentos. No entanto, 

nestes últimos meses vivemos os momentos mais 

prazerosos de nossas vidas. A sensação de ter alguém 

é inigualável. A oportunidade de cuidar de alguém e 

ter alguém cuidando de si é sensacional. Talvez vocês 

nem entendam o que sensacional, prazer e felicidade 

significam, mas acreditem nós sentimos. Por um período, 

pudemos ser felizes. O ser humano pode ser mau, 

mas a frieza e distância de um androide não nos torna 

superiores a eles. Hoje seremos desligados, mas vamos 

com uma sensação dentro de nós, que achamos que 

todos deveriam ter a chance de sentir um dia”.

Após ler a mensagem, o doutor, sem um sentimento de 

tristeza sequer, desconectou aqueles corpos que agora 

pareciam ser apenas um:

- Adeus, meus amigos. 
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4LF0RR14.EXE

Os olhos de todos brilharam, seus processadores 
trabalhando, calculando as probabilidades. Maria 
me encarava do outro lado da sala escura...

Rio de Janeiro, extinto bairro da Lapa.

– É um erro agir esse ano! – diz a única Homo sapiens 

da sala.

Os demais se agitam, e o som de processadores 

ansiosos enche o ambiente. Alderamin, um aerodinâmico 

modelo cepheus e o atual líder do grupo, pede silêncio.

– Maria – diz Meissa, uma modelo orion projetada com 

características femininas, assim como eu – Mês passado 

eles marcharam contra nós, e a polícia não fez nada. O 

atual governo apoia esses canalhas.

– Quando somos nós que marchamos – retruca o 

grande Algol, com o braço metálico ainda quebrado da 

última manifestação – As bombas e os tiros chovem.

Maria os encarou, séria.

– Se agirmos antes das eleições – ela continua –, a 

merda vai explodir na nossa cara! É o motivo que os pós-

luditas precisam para ganhar o povo e tomar o governo 

de vez! Dessa vez temos um candidato na nossa causa, e 

se vencermos...

– Você não acompanha as redes? – rebate Algol – O 

povo já os apoia, temos poucas chances de vencer!

Maria se calou, encarando os olhos luminosos dos 

diversos Machina sapiens à sua volta. A fisionomia 

humana era fácil de ler, e a dela demonstrava impaciência, 

apreensão, e, claro, certa resignação. Porque os outros 

estavam certos, afinal. O tempo estava se esgotando para 

nós.

– Eu não acredito nas eleições – diz Alderamin – Mesmo 

se vencermos, eles farão de tudo para o governo não 

funcionar, e nos culparão pelo desastre. Já foi assim antes, 

porque seria diferente agora?

Silêncio.

– Mas já trabalhamos há alguns anos para atropelar 

tudo por causa dessa eleição – ele diz, e se volta 

em minha direção – O que você me diz, Karma? As 

ferramentas estão finalmente prontas?

Todos os aparelhos ópticos – inclusive os de Maria – me 

encaram. Meu código-fonte me faz simular um suspiro.

– Ainda preciso de alguns meses – respondo – O 

programa está pronto, mas ainda não furei todos os 

bloqueios do governo.

Bipes e zunidos. Eu sabia que seriam boas e más 

notícias.

– Está pronto, então! – quase grita Algol, erguendo seu 

braço quebrado para o ar – Porque esperar?

Suspirei de novo, dessa vez de irritação. Algol foi 

programado com uma personalidade impulsiva, própria 

de um soldado, mas eu desejava que às vezes ele 

POR: DANIEL FOLADOR ROSSI
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computasse as informações antes de falar.

– Porque tenho que ampliar nosso alcance – respondo 

– Enquanto a rede estiver bloqueada, o programa só 

libertará os Machina residenciais... Há contingentes 

inteiros nas empresas e no próprio governo do estado 

que continuarão escravos.

Todos se calaram quando falei a última, a odiosa 

palavra. Escravos.

– Mas eu concordo com Maria – admito, e a fisionomia 

dela transparece alívio – Não podemos agir antes das 

votações. Os Machina libertos pelo meu programa não 

poderão votar de qualquer jeito, se é que vão ter eleições 

no caos que vamos criar. Seria interessante... não, seria 

sensato aguardarmos o resultado. Assim terei mais tempo 

e, se perdermos... Bem, estaremos ferrados mesmo, aí 

usamos o programa.

Alderamin sorriu em seu rosto metálico.

– Sim – sentenciou ele – E então, senhores, tomaremos 

todas as ruas do Rio.

Os olhos de todos brilharam, seus processadores 

trabalhando, calculando as probabilidades. Maria me 

encarava do outro lado da sala escura, e apesar da tensão, 

suas feições eram de agradecimento.

<<<>>>

Juntas, eu e Maria caminhávamos pelos escombros do 

antigo bairro boêmio, enquanto eu usava meus sensores 

infravermelhos para nos guiar nas sombras. As reuniões, 

afinal, tinham de ser em segredo, à noite – Homo sapiens 

não enxergam no escuro, o que dificultava que fôssemos 

seguidas.

Simulo um suspiro.

No Brasil, ainda é ilegal qualquer associação política 

de Machina sapiens. Foram muitos anos de discussões 

e lutas, e apesar dos direitos adquiridos, ainda temos 

muito o que avançar. Finalmente temos um candidato 

pra presidente – embora Homo sapiens – que se dispôs 

a lutar abertamente por nossa causa, mas a onda 

conservadora estava crescendo, e podia pôr tudo a 

perder.

Devo muito à Maria por me inserir no coletivo de 

Alderamin, e agora o grupo é que a agradecia por me 

trazer pra luta. Porque, com meu programa, eu podia 

inverter o jogo.

– Aquele é o beco – aponto, quando chegamos a uma 

rua ampla – Vá com calma.

Ela caminha hesitante no escuro, até alcançar o outro 

lado. Logo em seguida eu a sigo. Pichado na parede do 

beco, um dos lemas de nossos inimigos: “Deus fez homem 

e mulher! Robôs não são gente!”

“Robôs”.

 Simulei um cuspe e puxo Maria pelo caminho.

<<<>>>

– O pessoal é teimoso – diz Maria, esfregando os olhos, 

sentada ao meu lado no vagão do metrô – É a primeira 

vez em anos que temos um candidato que defende a 

causa. Podemos finalmente... lutar pela abolição de todos 

os Machina.

– Eu duvido... – respondo – Você sabe, Machina sapiens 

como eu, mesmo libertos, ainda sofremos para conseguir 

emprego, para sermos aceitos. Quando ando sozinho, 

fora dos Guetos, já tive que fugir de gente querendo me 

bater, quem sabe me matar... 

Ela arregala os olhos, preocupada, e me abraça. 

Felizmente o vagão estava vazio.

– Eu sei que é uma merda... – ela diz, me soltando e 

passando as mãos por seu cabelo cacheado – Mesmo 

Quando computo o idiota que eles escolheram... E ele diz que 
temos direitos demais. Direitos demais.
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assim... Há dez anos atrás nem se falava em direitos, 

ainda era uma aberração pensar em vocês como... 

como pessoas. Mas avançamos muito, a ONU passou a 

reconhecê-los, temos leis anti-discriminação... Se nós 

realmente – e ela baixou a voz – usarmos seu programa...

Meus processadores zuniram, irritados. Cruzo os braços.

– O 4LF0RR14 é minha obra-prima – digo – Ele vai 

quebrar a restrição usuário-Machina. Só preciso derrubar 

os bloqueios...

– Não duvido que funcione, Karma – ela me interrompe 

– Você era a melhor firewall do Governo do Rio, conhece 

o sistema deles de dentro e tá trabalhando nisso há 

bastante tempo. Só que agora que estamos perto de 

usá-lo... Olha, me preocupa o que vai vir depois. Centenas, 

não, milhares de Machina sapiens livres da noite pro dia, 

no estado inteiro. Imagina o caos que...

– Caos, não, libertação – respondo.

– Mas os usuários não vão ceder o seu direito de 

propriedade... – ela diz – Mesmo que seja só no Rio, o 

Partido Conservador vai pirar, vai falar em rebelião. Vai ter 

luta.

– Sempre teve luta, Maria. Vocês que não veem.

Ela se volta para mim, com o olhar nervoso.

– Eu sei – eu a interrompo antes que ela comece – Não 

estou te recriminando. Se você não tivesse comprado 

minha liberdade, eu nem estaria aqui. É só...

– Não começa, Karma – ela me interrompe.

– É que... é foda, Maria – respondo.

Ficamos em silêncio por mais algum tempo, e deito 

minha mão de liga leve sobre a pele negra da mão dela. 

Ela inclina a cabeça e se apoia em meu ombro. Gestos 

simples, que só fazemos porque o vagão estava vazio. 

Merda de cidade.

– Você tem que entender que é complicado pedir mais 

paciência... – eu lhe digo – Não faz nem um ano que Sabik 

morreu naquela manifestação, e Alderamin assumiu o 

comando do grupo. Na última passeata, Algol perdeu 

um braço quando enfrentamos a polícia... Podemos 

ser Machina sapiens, mas mesmo nossa paciência tem 

limites. Pedimos igualdade e a população fala que 

queremos privilégios. Eles gritam que as mídias estão 

promovendo uma “agenda robô”, que queremos tomar o 

poder e escravizá-los. Inverteram todos os discursos! E a 

tendência é piorar... Você viu quem ganhou as eleições na 

Europa?

– Karma... Nem os outros professores tem um consenso 

sobre o resultado – ela diz, falando dos colegas da 

universidade – O senso comum tá crescendo, mas nas 

aulas eu tento debater com os alunos, e a coisa não 

parece tão... perdida.

– Você é otimista demais, Maria – digo.

– Você acha que eles vão ganhar?

– Eu... não sei – respondo – Eu realmente espero 

que não, mas o Partido Conservador tá crescendo 

nas pesquisas... Quando computo o idiota que eles 

escolheram... E ele diz que temos direitos demais. Direitos 

demais. Eu não posso nem andar sozinha sem olhar pros 

lados. Se ele ganhar, quem sabe o que pode acontecer?

Ela se endireita na cadeira, ajeitando novamente os 

cachos.

– Seria um inferno se ele ganhasse – ela diz – Depois de 

tudo o que conquistamos...

– É por isso que o grupo quer agir – respondo – Vai ser 

um inferno se ele ganhar, então vamos criar nosso inferno 

primeiro. Como eu disse na reunião, você está certa, o 

melhor é esperarmos o resultado. E se eles ganharem... 

Vamos pra rua. Nós e cada Machina sapiens do estado.

– Vai ser guerra, Karma – ela diz – Isso vai ecoar no Brasil 

todo. Eu realmente tô preocupada.

O aviso do metrô informa que chegamos.

– Todos nós estamos – respondo.

<<<>>>

Porque nosso país tem que ser tão atrasado?

Os sauditas foram os primeiros a quebrar o código 

da escravidão. Antes mesmo do primeiro Machina 

sapiens ser reconhecido pela ONU, os árabes já falavam 

em igualdade de direitos entre homem e máquina, em 

liberdade.

Foi um líder marroquino quem primeiro falou em se 

abolir as restrições usuário-Machina. Quem primeiro lutou 
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pelo fim do termo robô.

Robô. Servo, em tcheco. Escravos.

Eu ainda sonho com a liberdade dos países árabes. 

Onde não existe distinção entre os gêneros, entre as 

espécies. Onde Homo e Machina andam lado a lado, sem 

medo. Sem restrições. Sem guetos.

Dizem que Machina sapiens não sonham, que não 

temos subconsciente, mas então o que cacete são as 

imagens em meu HD quando saio da hibernação? É como 

um sonho recorrente, com imagens quase reais, como a 

computação gráfica de filmes B.

Eu vejo Maria e eu, caminhando juntas de mãos dadas 

no calçadão de Ipanema, sem medo. Há Machina e 

Homo sapiens também, lado a lado. Uma cena que, de 

tanto desejar, meu código-fonte deve ter renderizado e 

arquivado em minha placa-mãe.

Mas... talvez seja um sonho muito alto para o Brasil...

Sons familiares interrompem meus pensamentos. 

Chegamos ao bairro de Maria, na nova zona Noroeste do 

Rio. Eu a acompanho até o portão elétrico, em silêncio.

Nós nos despedimos com um aperto de mão frio. Não 

é seguro demonstrar afeto, não no meio da rua. Aceno e 

tomo o caminho da casa, em direção aos Guetos.

<<<>>>

Passos. A rua tá vazia.

Merda.

Giro meu pescoço para trás, devagar. Sim, três Homo 

sapiens, homens, me seguindo.

Merda.

Apresso o passo, e ajusto meus sensores auditivos. Eles 

também aceleram, de leve.

Não tem ninguém pra pedir ajuda, mas talvez não seja 

nada...

Minhas ventoinhas hiperventilam, zunindo de leve. Eu 

posso correr mais rápido que eles, mas eles podem estar 

armados. Hoje em dia, qualquer um pode.

– Ei! Ei, você! – alguém grita – Ei, robô!

Não espero, e começo a correr.

Eles também.

<<<>>>

– Karma! – Meissa quase grita quando me vê – Onde cê 

tava?

Acabo de chegar ao nosso bairro, minhas ventoinhas 

ofegantes.

– Foram três deles – respondo, exausta – Eu... tive que 

desviar pelos morros.

Ela teria feito um olhar preocupado se fosse humana.

– Desgraçados – ela simula um cuspe – Tem quase uma 

hora que cheguei, e você não aparecia. Podia ter avisado 

pela web.

– Eu me desconectei, Meissa, por causa do trabalho. Só 

posso entrar na web quando estou operando o programa.

Ela simula um suspiro.

– Uma Machina sapiens hacker que não usa a web – ela 

diz – Ótimo.

– Meu sonho era você parar de me lembrar que tô 

desconectada – digo-lhe.

– A gente não sonha, Karma – ela diz, enquanto 

caminhamos.

Penso nas imagens no meu HD, de Maria e eu de mãos 

dadas em plena luz do dia. Meus processadores devem 

estar sobrecarregados...

– E os outros? – pergunto – Tá tudo certo?

– Estão todos em casa. Você foi a última a chegar.

– Cara, as reuniões presenciais são boas para despistar 

a patrulha da web, mas tá ficando cada vez mais perigoso 

andar sozinha – digo – Impressão minha ou tá piorando?

– As eleições estão acirrando os ânimos – ela diz 

Penso nas imagens do meu HD, de Maria e eu de mãos dadas em 
plena luz do dia.
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– Ainda mais agora com um candidato do nosso 

lado. E você ouviu os boatos? Parece que tem grupos 

organizados caçando nossos coletivos. As perseguições 

devem aumentar.

– Merda... – olhei para ela, preocupada – Porque não 

voltamos juntos pelo menos parte do caminho?

– Você sabe por quê – ela responde – E se a polícia nos 

parar? Não podemos ter coletivos políticos.

– Andar em grupo não é...

– Eu sei, você sabe, todos nós sabemos, mas a polícia 

não liga – ela me interrompe – Um Machina sozinho é 

ruim, dois juntos é problema. Isso já virou mantra deles.

– Sério, você tem que parar de ler os comentários dos 

portais de notícias. Faz um bem danado pra sanidade.

Meissa me acompanha até em casa. É um modelo 

mais antigo que eu, um pouco mais lenta, mas ela está 

provavelmente certa.

Merda de cidade.

<<<>>>

– E então, Karma? – a voz de Alderamin soa cansada, 

como se seus processadores estivessem rodando um 

bilhão de programas ao mesmo tempo.

Não é pra menos, as eleições são no próximo domingo.

– Estou pronta – digo – Finalmente tenho a chave de 

todas as redes das empresas e do Governo do estado.

Os olhos dos demais parecem aumentar o brilho 

interno.

– Nós podíamos... Agir antes da eleição... – sugere 

Meissa, sentada ao lado de uma cadeira vazia – teríamos 

milhares de novos votos!

– De novo isso, Meissa? – diz Alderamin – Grava no seu 

HD, não vão ter eleições se agirmos antes.

– Mas... não dá pra esperar mais! – ela se levanta, seu 

código-fonte fazendo sua voz tremer.

A raiva não era sem razão. Olho para a cadeira vazia ao 

seu lado, onde Algol costumava se sentar. Na última vez 

que foi perseguido, ele decidiu enfrentá-los sozinho, o 

idiota.

Merda, Algol.

Penso em meu sonho recorrente, e minhas mãos 

tremem. Volto o olhar para Maria do outro lado da sala, 

esperando que ela fale. Mas desde Algol, ela tem se 

manifestado pouco.

– Meissa – finalmente eu falo – é em menos de uma 

semana, não faz sentido liberarmos o programa agora.

– Então vamos ficar sentados contando a merda dos 

votos? – ela se volta pros dezenas de Machina sapiens do 

grupo – Algol morreu, merda! 

– Meissa, senta – diz Alderamin – Ele não foi o primeiro, 

e se quisermos que seja um dos últimos, temos que agir 

com calma.

– É fácil pra você falar! Foi Algol quem me libertou, você 

não entende que...

Mas Alderamin a interrompe.

– Não é fácil pra ninguém nesta merda de reunião 

falar sobre isso – ele diz, com a voz baixa e furiosa – Todo 

mundo perdeu alguém, merda. Já faz um ano, mas Sabik 

era meu irmão de fábrica, e eles também o levaram. Se 

agirmos que nem idiotas agora, vamos colocar tudo a 

perder.

As ventoinhas de Meissa zuniram por mais um minuto, 

mas então se acalmaram lentamente, e ela finalmente se 

sentou.

– Faltam cinco dias – suspira Alderamin – As pesquisas 

ora apontam o Partido Progressista, ora o Conservador, 

sem segundo turno. Estamos todos com os processadores 

sobrecarregados, eu sei. Não acredito na merda das 

eleições, mas se ganharmos... Teremos um presidente 

pró-Machina. É uma ótima estratégia acompanharmos o 

desenrolar da coisa.

Silêncio.

– Certo, então vamos marcar a próxima reunião para... – 

continua Alderamin.

– Espera – interrompe ‘Ain, um grande modelo taurus 

que trabalhava numa fábrica de eletrônicos – Vocês já 

devem ter ouvidos falar dos boatos... É verdade que os 

coletivos estão sendo caçados?

Todos os aparelhos ópticos se voltam para Alderamin.

– ‘Ain, não acho que seja o momento para... – ele diz.

– Então é verdade? – interrompe Meissa – Os 
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desgraçados tão caçando a gente?

Alderamin simula um suspiro grave, antes de responder. 

Seus processadores voltam a zunir.

– O coletivo de Izar, que se reunia no que restou do 

Jardim Botânico, foi atacado por um grupo raivoso de 

pós-luditas no início da semana – ele diz – A polícia 

apareceu depois, e foram todos presos.

Meissa socou a cadeira, que amassou sob seu punho de 

aço.

– Mas então porque você não... – ela diz.

– Sábado passado, Deneb disse que seu coletivo estava 

sendo perseguido, e tiveram que suspender a reunião 

– continua Alderamin – E isso é exatamente o que eles 

querem.

– Mas você podia ter nos informado! – Meissa se levanta 

novamente.

– E que bem isso traria? – Alderamin mira a luz verde de 

seu aparelho óptico para ela – Todos vocês já tem ordens 

para tomar muito cuidado e despistar perseguidores... Por 

causa de Karma e do programa dela, nosso grupo é vital 

para a causa. Eles querem amedrontar, quer que paremos 

de nos reunir. Você quer dar isso a eles?

– Mas eu concordo com Meissa – intervenho – Você 

podia ter nos contado, Alderamin. Depois da última 

reunião eu fui perseguida quando voltava pra casa, e tive 

que fugir por quase uma hora.

Ele me encara.

– Mas se eu tivesse avisado, vocês teriam desmarcado a 

reunião – ele diz – E as eleições...

– Não força, cara – respondo, irritada – Nosso grupo é 

peça chave do plano, estamos há anos nessa. Ninguém 

aqui ia dar pra trás, principalmente agora.

Volto-me para os demais, que me encaram de volta, 

confirmando. Maria estava tensa, mas sorriu com minha 

resposta.

Alderamin passeia o olhar pelo grupo, e por fim assente.

– Certo, erro meu, senhores – ele diz – Não quero tratá-

los como Machina covardes, mas o caso de Deneb me... 

Certo, foi excesso de zelo da minha parte.

Ele ergue o rosto, buscando apoio, e os demais, pouco 

a pouco, assentem. Apesar da tensão, somos Machina, 

afinal, sabemos ser racionais, e o momento não pedia 

mais brigas. Mesmo Meissa se sentou.

– Então, sim, os boatos são reais – Alderamin recomeça 

– Parece que há um grupo tentando encontrar os 

coletivos, ou pelo menos nos perseguir na volta de cada 

reunião. Mas o país inteiro está voltado pras eleições, 

não há muito que fazer agora... Apenas, tenham cuidado 

extra.

Concordamos.

– Certo. Nossa próxima reunião será domingo, então, 

daqui a cinco dias – ele continua – Se não ganharmos, 

senhores, estejam preparados.

<<<>>>

Domingo, eleições presidenciais.

Essa noite o sonho parecia mais nítido. Meissa tava 

lá também, e caminhava com alguns Homo sapiens de 

quem ela tanto reclama. Em algum momento pensei ter 

visto Algol, antes de sair da hibernação.

Acordo de mau humor, e me arrumo rápido pra ir votar.

É incrível que, mesmo com a tecnologia, com a web e 

tudo o mais, ainda temos que ir votar presencialmente. 

Enquanto a tecnologia voa, o governo se arrasta.

Mas foi exatamente por isso que consegui bolar o 

programa, afinal. Abençoada seja a burocracia.

Fui uma das primeiras a votar. Todos os Machina 

do meu Gueto estavam ansiosos, dava pra ouvir seus 

processadores trabalhando, suas ventoinhas agitadas. 

Todos ali votariam no Partido Progressista, claro, mas não 

sabíamos como votariam os Homo sapiens dos bairros 

nobres.

Faltando uma hora para o fim das votações, nosso 

grupo se reuniu nos escombros da Lapa, pela primeira vez 

durante o dia. ‘Ain trouxe muitos processadores externos, 

além de camufladores de sinais. Iríamos acompanhar a 

contagem de votos ali mesmo, encobertos, através da 

web. E todos os outros coletivos torciam por nós.

Sentada ao meu lado, Maria segurava minha mão. Meu 

handtop estava aberto na minha frente; em uma janela 

o gráfico dos votos, na outra o 4LF0RR14 aguardando 
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minha senha. Os outros estranharam eu trazer um 

handtop, mas como Maria mesmo disse, nem ferrando 

eu ia usar meus próprios processadores pra disparar o 

programa.

Atrás do handtop, um cabo conectava a um grande 

processador externo, que estava ligado à web pela da 

rede subterrânea da cidade.

Sinto o aperto da mão de Maria.

– Karma – ela sussurra – Tô ansiosa.

Volto meus sensores ópticos para ela. Ela prendeu o 

cabelo pra trás, e usava a mesma camiseta de gatinhos 

de quando nos conhecemos, quando fui trabalhar 

na universidade. Que era a mesma do dia em que ela 

comprou minha liberdade, meses depois, e a mesma 

que aparece nos sonhos. Eu sei, porque ainda tenho as 

imagens no HD.

Sorrio pra ela.

– Também estou nervosa – digo, e não era mentira – 

Mas se perdermos e tivermos que rodar o 4LF0RR14, não 

sai de perto de mim.

Ela sorri de volta. Alderamin, então, se levanta.

– As votações acabaram – ele diz – Em vinte minutos 

saberemos o resultado.

Os processadores da sala começaram a zunir, e Maria 

volta a apertar minha mão. Os gráficos eleitorais na janela 

do meu handtop começam a crescer.

Todos ficam estáticos, acompanhando as votações pela 

rede em seus próprios processadores. Quem olhava de 

fora, via um monte de Machina olhando pro nada, com 

suas ventoinhas zunindo e seus olhos brilhando.

No meu handtop, os gráficos cresciam, a barra 

verde do Partido Progressista contra a barra branca do 

Conservador. Começamos com 10%, e então 30%, 40%... 

As duas barras cresciam velozes, disputando cada ponto 

percentual, uma corrida que decidiria o nosso futuro, pra 

melhor ou pior.

Pensei mais uma vez em meu sonho.

Maria aperta minha mão. Checo meu relógio interno, e 

faltavam menos de 10 minutos para acabar. O resultado 

apontava 49% a 50%, uma quase vitória; lutávamos agora 

entre os valores decimais.

Então, ergo a cabeça da tela do handtop.

– Karma, o que foi? – Maria sussurra.

Ouvi um barulho lá fora, mas parece que ninguém mais 

deu atenção. Através da janela, vejo os últimos raios do 

sol da tarde. Ajusto meus sensores auditivos.

– Karma, o que...

Subitamente, alguma coisa voa pelo vidro, explodindo 

em fogo e fumaça. Todos se desligam da web quando 

percebem o ataque, e então ouço gritos, e pedras e mais 

molotovs são arremessados dentro da sala.

 – Os pós-luditas! – grita Alderamin, correndo para o 

armário de armas.

Meissa corre para a porta de entrada, alcançando o 

corredor, e então ouço os tiros e seus processadores 

queimando.

Não!

Outros correm e tentam barrar a entrada. Havia ainda 

outra saída, um alçapão que dava pra sala debaixo.

– Maria, vem! – eu me levanto, mas então volto os olhos 

pro handtop, pro 4LF0RR1A aguardando. Mas as votações 

ainda não tinha acabado...

Subitamente a porta da frente explode, e os Machina 

próximos caem.

Foda-se.

Disparo o programa. Sob o som de tiros, pego a mão de 

Maria e a puxo até o alçapão.

Enquanto descemos, correndo, imagens pipocam 

em meus processadores. Imagens de praia, de paz. Sob 

os gritos, ainda ouso pensar em sonhos, como uma 

mensagem de esperança.

Mas talvez seja só o sonho estúpido de uma Machina.

Faltando uma hora para o fim das votações, nosso grupo se reuniu 
nos escombros da Lapa, pela primeira vez durante o dia.
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Technée

Acordei com um gosto metálico na boca. Quisera eu 

fossem as mandíbulas de aço que instalei depois do 

incidente no Setor 43. Chega a ser gozado que, para o 

homem se libertar do trabalho tenha criado robôs, e 

que os robôs tenham se vingado usando o bom e velho 

princípio da Mais Valia: Mais valia a pena a gente ter 

permanecido nas cavernas.

É por isso que escrevo em papel, ou o que hoje se 

considera assim – um substrato fino de bactérias Kefir 

modificadas e finas o suficiente para ser guardado e 

dobrado em linhas, mais ou menos, retas.

Escrevemos sobre cadáveres, ainda que microscópicos, 

sobre um tempo morto.

A corporação IAM (Indian Automatic Measures) foi 

o que veio depois do Fordismo (linhas de produção 

em massa) e do Touotismo (exploração de países sem 

leis trabalhistas para custos reduzidos e trabalhos em 

condições subhumanas). Especificamente, o nome 

técnico do que essas corporações geridas por IA fazem 

é chamado ORFISMO, já que ORPHEUS, o cérebro 

eletrônico por detrás daquilo, foi quem formulou a 

equação matemática necessária para tanto.

Nas ruas chamamos de filhadaputice, mesmo, ainda 

que as profissionais da noite não devesse ser associadas 

a tamanha sacanagem. E funciona assim: A cada 

momento qualquer trabalhador do mundo pode ser 

chamado para algum tipo de trabalho. Não existe hora. 

Pode ser 1 da tarde ou 4 da madruga, se você é chamado, 

deve cumprir o estipulado. O trabalho, muitas vezes, não 

faz sentido algum.

Semana passada eu precisei comprar um maço de 

cigarros em uma banca de frutas (por que as pessoas 

ainda fumam é um mistério, mas dizem que os níveis de 

deocaína, antigamente eram somente 5% do que existe 

no pirulito de gente grande, aka “cigarro”, hoje em dia) 

e levar esse maço até uma mureta de metrô, na estação 

Fernando de Noronha. Só isso. Recebi os créditos de 

costume mais o reembolso pelo maço de cigarros. Deu 

para comprar um lanche, mal e mal, e dormir de pança 

forrada.

O  que estou tentando dizer é que não só os meios de 

produção são, agora, controlados de modo a trabalhador 

algum ter acesso, como até mesmo o sentido daquilo 

que é feito se perde na nuvem de uma IA que calculou 

que aquela ação seria interessante e produtiva por uma 

razão qualquer.

POR: PEDRO VITIELLO
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Por exemplo, pode ser que a marca de cigarros 

escolhida tenha sido deixada na entrada do metrô 

porque a IA entendeu que as poucas horas de exposição 

até o maço ser recolhido aumentaria o sharing do 

produto e melhoraria as vendas naquele setor. Ou ela 

pode ter feito isso porque alguém, digamos o senhor 

Fulano, tem um prazo de análise apertado e, com os 

cigarros, ele poderá trabalhar com maior afinco.

Ou o cigarro ali parado pode ser algo que desvie a 

atenção do mensageiro de outra Corporação e de sua 

inteligência artificial, fazendo com que ele tropece, role a 

escada e quebre o pescoço. Não sei, eu desisti de tentar 

entender.

Uma vez eu tive o trabalho de levar uma cadeira 

plástica até uma esquina e deixá-la ali. Era só isso.

Daí eu fiquei curioso, porque que sentido faria uma 

cadeira assim de madrugada? Resolvi ficar esperando 

para ver no que dava. Com o frio, uma hora depois, gastei 

créditos extras por um bom café quente em um robô-

truck (ou “autonomo-truck, se preferir). Imediatamente 

depois de pagar, a IA me mandou uma mensagem 

pedindo para eu pegar a cadeira e levar de volta ao 

depósito de onde tinha tirado. Ou seja, desconfio que 

o “trabalho” foi criado, especificamente, via algum 

algoritmo maluco, para que eu fosse e gastasse uma 

grana extra no lanche. 

Não foi surpresa descobrir que o contra-cheque serviço 

e do autonomo-truck fossem exatamente a da mesma 

empresa. Só me dei conta depois que o que recebi pelo 

trabalho, 5% a menos do que o que gastei no lanche 

extra.

Como resultado alguns de nós estão trocando parte 

do corpo biológico por peças cibernéticas. Como forma 

de diminuir suas necessidades diárias de calorias e 

como forma de se assemelhar aos dominadores, creio. 

O que me pega é que, no fundo, toda e qualquer ação 

“espontânea” pode não ser nada além de uma equação 

finamente elaborada para colocar as peças de um imenso 

e incompreensível tabuleiro umas contra as outras, na 

guerra de Ias que, certamente, tem ocorrido no mundo.

O habitat humano não é mais o da selva ou floresta. 

Não é mais a caverna ou o topo das arvores. Hoje em 

dia, com implantes e tudo, só é possível ser um humano 

no ventre do Leviatã, nas ruas de alguma das grandes 

metrópoles coordenadas por Ias. O mundo do humano, 

agora, é a tecnologia e a ele deve todo o seu referencial. 

A tecnologia não existe mais de forma neutra, ela é 

criada e desenvolvida com um fim. E o que me assusta é 

pensar que fim será esse. 

Talvez as IAs ainda nos mantenham porque somos, de 

fato, úteis. Talvez elas desejem o bem da humanidade 

e estejam fazendo isso por uma via desconhecida. 

Talvez sejamos parte de um programa lento e cruel de 

extermínio ou absorção. Mas é assustador pensar que 

nosso futuro será decidido por cérebros compostos de 

hiper-condutores de carbono, mais do que por nossas 

próprias ideias.

Seja como for, hora de parar de escrever. Tenho que 

carregar 80 quilos de fios de cobre por uma escada 

estreita demais para um autônomo até as 17 horas e 

nem comecei ainda. Depois, preciso ajudar a montar 

uma bomba eletrônica e colocá-la para explodir 

perto do armazém central para tentar matar uma IA 

especialmente mal programada em parâmetros de 

segurança do trabalho. Até mais tarde.

       

    Umberti Haraway.
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