
Márcia Dementshuk é jornalista e 
pesquisdora e Percival Henriques 
é físico e  empreendedor na área 
de Internet. Ao ouvirem algumas 
histórias sobre a construção das 
conexões que deram origem à 
Internet no Brasil e no mundo, 
surgiu uma tremenda curiosida-
de para saber mais e a vontade de 
compartilhar essas histórias com 
as pessoas que gostam de tecno-
logia. Assim começou a ser ideali-
zado esse projeto, em 2015, cujo 
resultado você tem em mãos.

“Enquadramos as salsichas no visor da máquina fotográfi ca, amar-
ramos cada uma e colocamos uma banana junto, explicando: ‘isso é 
uma banana que pretende ser uma salsicha!’ E as salsichas de dife-
rentes tamanhos, com uma banana entre elas, demonstravam como 

as redes que estavam conectadas eram diferentes!” (Vint Cerf)

“Tinha não mais do que 40 pessoas, se me recordo bem. Tomei 
champanhe, fi quei durante duas horas ouvindo o que diziam e saí 
com a sensação de ter perdido meu precioso tempo com um brin-
quedo de nerds. No dia seguinte, Morf perguntou qual fora minha 

impressão. Ah, não passa de um kit para brincar. É coisa de hobbys-
tas, hippies, e não vai dar em nada.” (Augusto César Gadelha, Sobre o 

lançamento do primeiro Apple, na Byte Shop)

“Tínhamos que ser muito minuciosos no que estávamos escrevendo 
e eu estava com medo que alguém chegasse perguntando: ‘Quem é 
você? Quem lhe deu essa autoridade?’ Então, falei, ‘Vamos criar re-

gras simples aqui. Para organizar, você pode escrever qualquer coisa; 
não precisa estar completa. Ponha seu nome, título, data e eu vou 
te dar um número, para não ter muita lacuna nessa série.’ Isso era 

informal, não autoritário, e eu disse a todos para chamar de request 
for comments. Apenas por mera identifi cação.” (Steve Crocker, sobre 

a criação dos RFCs)

Ao ler esse livro você conhece-
rá os fatos mais relevantes que 
tornaram possível a conexão de 
computadores do Brasil a redes 
no exterior. Entenderá as ques-
tões políticas, culturais e sociais 
que infl uenciaram o desenvolvi-
mento da tecnologia no território 
nacional, a partir da segunda dé-
cada do século XX. E verá como a 
sociedade iniciou o convívio em 
redes de computadores e na In-
ternet. O texto toma como base 
depoimentos de 90 pessoas di-
retamente relacionadas com a 
história - cinco delas no “Internet 
Hall of  Fame”: Vint Cerf, Steve 
Crocker, Demi Getschko, Tadao 
Takahashi e Michael Stanton - 
além de pesquisa profunda em 
documentos diversos. Uma leitu-
ra agradável, “um trabalho de fô-
lego”, como disse Demi. Um livro 
que conecta acontecimentos e 
pessoas de épocas diferentes em 
um só bando de pássaros.
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