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Confundidos propositalmente, pelo pensamento conservador, com invasores de rede, hackers 
somos todos os que agimos para que informações, cultura e conhecimento circulem 
livremente. E esta ética de cooperação, pós-capitalista, vai transbordando do software livre 
para toda a sociedade. 
 
Os hackers surgiram no ambiente universitário. A cultura hacker tem origens no MIT – 
Instituto de Tecnologia de Massachussets e em outros laboratórios norte-americanos, como o 
PARC, da Xerox. 
 
O movimento hacker coloca o ser humano no centro do universo e passa a desenvolver toda 
uma nova relação para satisfazer esta nova variável. Estes são os caras dos softwares de 
códigos livres, estes são os seres humanos do Linux. 
 
Com as contas balanceadas é fácil, muito fácil, romper com as estruturas impostas pelo 
capitalismo. Richard Stallman, o guru da Free Software Foundation, podia priorizar o 
desenvolvimento de um driver para a impressora. E quebrar os modelos da indústria de 
software. No Brasil ele morreria de fome. 
 
As originalidades das conversações que acontecem no baixo hemisfério devem ser analisadas 
por outro viés. Ser hacker é uma forma de sobrevivência. Essa análise se descola da 
cibercultura e entra nas relações que acontecem na sociedade brasileira. A colaboração é uma 
estratégia de sobrevivência nas periferias. Não vou me alongar nas perversidades das classes 
dominantes; vou focar na forma como os brasileiros descobrem o atalho para o futuro. 
 
A internet é a obra-prima hacker . Este movimento não vai ficar restrito à arena tecnológica. 
Ser hacker independe do conhecimento inerente da computação. Faz mais sentido pensar no 
artífice. Na criatividade do ser humano catalisada pela digitalidade da rede. 
 
É lógico que o debate na sociedade virtual está osmoticamente invadindo a sociedade 
estabelecida. Alguns princípios do ser humano estão sendo transformados.  
 
O novo bom-senso aceita a revolução digital como propulsora de uma nova ordem. Aceita a 
anarquia como uma forma viável de balanço entre os poderes. Aceita que o conhecimento 
deve ser livre, e o direito das pessoas comuns a compartilhar esse conhecimento. Empresas e 
governos tornam-se muito mais frágeis frente a essa realidade.  
 
Construíram um verdadeiro muro de Berlim, que divide a sociedade em castas de opressores e 
oprimidos, de poderosos e fracos, de produtores e consumidores, de bem e mal. Não acredito 
numa sociedade tão maniqueísta. A multidão hiperconectada rompe a ética protestante, que 
ajudou a evolução da sociedade industrial. Na era do conhecimento, esses valores devem ser 
sobrepujados por outra ética. A proposta da sociedade da informação é a ética hacker, que 
está sendo adotada pelo movimento do software livre. 
 
Para entender esta ruptura dos paradigmas temos que pensar e participar. Um novo sistema 
está nascendo. Esqueça o velho comando e controle. Está surgindo uma consciência 
inequívoca de que a construção de baixo para cima tem muito para oferecer para o 
desenvolvimento do processo coletivo. Uma sociedade que sobrevive e se recria na sua própria 
diversidade. 
 
Criar para a sociedade. Fazer acontecer independente do retorno financeiro a curto prazo. 
Qualquer pessoa com um computador conectado pode participar voluntariamente de projetos 
importantes 
 
 
 



Tudo muda. Crianças aprendem a colaborar, a desenvolver projetos online e a espelhar os 
sonhos no ambiente web. O mundo virtual não é diferente do nosso bom e querido mundo 
real. A internet está ensinando os usuários a se inter-relacionarem neste espaço virtual. Não 
existe segredo, apenas boa vontade e obstinação. 
 
Criar para a sociedade. Fazer acontecer independentemente do retorno financeiro a curto 
prazo. É esta a grande novidade. A metodologia de trabalho é simples e virtual. Qualquer 
pessoa com um computador conectado na rede e com um pouco de conhecimento tem a 
possibilidade de participar voluntariamente de alguns projetos importantes. Sem dúvidas, é a 
melhor opção. 
 
Por trás deste discurso hacker existe uma filosofia. O conhecimento deve ser livre. Isto é muito 
diferente da ética protestante, para a qual o dinheiro enobrece o ser humano. De acordo com o 
jargão hacker ,"a original ética hacker significa a crença que o compartilhamento da 
informação é um bem um poderoso e positivo." Na prática isso significa um dever ético de se 
trabalhar sob um sistema aberto de desenvolvimento, no qual o hacker disponibiliza a sua 
criação para outros usarem, testarem e continuarem o desenvolvimento. 
 
Colaboração é a palavra do século 21. Linus Torvalds causou um alvoroço enorme ao liberar o 
código numa lista de debates. Release early and release often, ou "Libere logo [os resultados 
do trabalho] e libere com freqüência" passou a redesenhar um modelo de produção. 
Colaboração como capital social. Colaboração para fazer qualquer coisa que o desejo 
provoque. Colaboração como condição de sobrevivência. 
 
E com estas prerrogativas uma outra lógica emerge das entranhas da rede. Pois a visão 
tradicional não corrobora com os anseios da rede e das pessoas. Estamos buscando o 
diferencial. A possibilidade de trocar informações, de opinar, de desenvolver nossos projetos 
com liberdade. Utilizar a voz. 
 
Bem-vindo à Era do Conhecimento Livre. 
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