
  

PODERÍAMOS 
TODOS SER 
HACKERS?

Karina Menezes – Out/2009
Com contribuições dos estudantes da pós-graduação 

FACED/UFBA. Ética Hacker e Educação
Cópia, reprodução, distribuição e recortes: livres



  



  

HACKER = CRACKER
Verbo to hack = cortar, talhar

“[Déc. 50, 1a. Geração de Hackers] Quando se dizia que 
alguém conseguiu realizar um trabalho com inovação, 

estilo e virtuosismo técnico, queria-se dizer que a tarefa 
foi feita com talento de hacking” (LEVY, S. 1994, p.23 ) 

“Uma pessoa pode ser um hacker se precisar ser um 
especialista em computadores”. (Himanen, 2001. Prefácio)

Verbo to crack = rachar, 
quebrar

Definição dados pelos 
hackers àqueles que 

invadem sistemas, quebram 
sigilos e cometem delitos 

digitais.



  

O ponto central é o que cada um deles O ponto central é o que cada um deles 
faz com o conhecimento que tem.faz com o conhecimento que tem.

Phreakers

Warez

CypherpunksScript kiddies

ÉTICA

A diferenciação entre os hackers e 
crackers não é uma discussão simples.ão é uma discussão simples.



  

Hackers têm importantes 
contribuições



  

História dos hackers (e de sua 
criminalização) em 4 momentos

1a. geração  
(final anos 50, déc. 60)

●Estudantes MIT
●Desenvolvimento de programas 

operacionais (Linux) 
●Jogos de computador

●Computadores raros e caros
●Acesso a informação deve ser 

total e irrestrito

●Luta pela democratização da 
informática (monopólio IBM)

●Homebrew Computer 
(surgimento da Apple)

●Estilo contra-guerra, contra-
institucionais, contraguerra, pró-

liberdade e antidisciplina

2a. geração  
(déc. 70)



  

3a. geração
(déc. 80)

4a. geração
(déc. 90-séc XXI)

●Jogos online
●Comunicação via BBS

●“Delitos” /Crackers
●Sensacionalismo da 

impressa 
●Perseguição a hackers

●Internet
●Cyberespaço

●Maior acesso a informação
●Maior pressão dos princípios 
liberais e da ótica capitalista
●Maior variedade de “Delitos 

digitais”
●Debates sobre o Hacker Ético 



  

Construção histórica da ética hacker

1a. geração  

3a. geração2a. geração  
4a. geração

ÉTICA HACKER
●É preciso paixão (prazer e diversão) pela atividade 

que se desenvolve,
●Toda a informação deve ser livre e compartilhada,
●O acesso a computadores - e qualquer outro meio 

que seja capaz de ensinar algo sobre como o mundo 
funciona - deve ser ILIMITADO E TOTAL

●Liberdade de expressão
●Descentralização e não autoritrismo

(MEDEIROS, 2002.)



  

A ética hacker sinaliza um jeito “diferente” de 
PENSAR e AGIR

sobre o trabalho, o dinheiro e a colaboração

Ética 
Protestante e 
o espírito do 
capitalismo
(Weber 
1904/1905)

Ética 
Hacker

REDES!



  

Hackers pautam suas atitudes:

PRIVACIDADE

Paixão: prazer, o 
gosto pelo trabalho.

Liberdade: estilo 
de vida pessoal e 

profissional. 

Abertura: 
indispensável nas 

trocas na 
socialização de 

conhecimentos e 
informações.

Atividade: 
Ativismo para 
tornar real as 

suas aspirações.

Cuidado com o 
outro: traduzido 
pelo apoio e pelo 

respeito ao 
próximo. 

Criatividade: poder 
criador, desejo de 
surpreender e de 

se superar. 

Himanen (2001)

Valor social: 
importância e 

reconhecimento 
daquilo se faz junto 

à comunidade.



  

ENTÃO, 
poderíamos ser 

hackers?
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