
Criador do Facebook 
põe em xeque a 

precisão do termo hacker 
para crimes virtuais 

POR LUIZ COSTA PEREIRA JUNIOR 

cofundador do Facebook Mark Zuckerberg, 
de 27 anos, fez da semântica uma das cha
ves para a defesa de abertura de capital de 

sua empresa, em fevereiro. Na documentação ane
xada ao processo de IPO (oferta pública inicial), 

uma carta do executivo aos potenciais investidores jo
gou lenha ao já considerável debate sobre a propriedade 
do termo hacker para nomear um comportamento espe
cífico de certos usuários da internet. 

A sociedade se acostumou a pôr sob o nome hacker, 
num só balaio, tanto a figura romântica do invasor de 
sites e sistemas (por ação política ou diversão) quanto 
a do criador de vinis ou do criminoso digital, ávido por 
surrupiar contas bancárias ou atrapalhar negócios. Mas 
a rede tem criado comportamentos que se ressentem de 
separar joio do trigo linguístico. Muitos internautas ca
t ivam termos para dar conta da multiplicidade desse ser 
virtual . Hacker passou a distinguir-se, por exemplo, de 
cracker, neologismo para quem invade sistemas com o 
fim criminoso de destruí-los ou roubá-los. 
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A discussão, já corrente no meio 
digital globalizado, ganha fôlego 
com os afagos ilustres de Zucker-
berg. Em sua carta, o bilionário con
ceitua o verbo hackear como "o ato 
de testar as fronteiras do que pode 
ser feito". Hacker seria, portanto, um 
nome que acomoda tanto quem faz 
estrago sem interesse outro que ma
nifestar sua insatisfação quanto um 
criador idealista, capaz de dar solu
ções para problemas concretos. 

Distinções 
O Facebook fechou o ano passa

do com 845 milhões de usuários (1/8 
da humanidade) e avaliado em US$ 
100 bilhões. "O Facebook existe pa
ra fazer o mundo mais aberto e co
nectado, não só para construir uma 
companhia", diz Zuckerberg. 

Não é garantido que o nome 
mais adequado ao fenômeno seja 
definido tão cedo, apesar da retóri
ca novo-mundo do executivo. Mas 
o fato de um empresário usar o es
paço de uma carta de convencimen
to a acionistas para pôr pontos nos 
"is" da nomenclatura mostra que a 
internet é hoje um celeiro de no
vos processos e comportamentos -
a que novos nomes precisam, cada 
vez mais, dar conta. 
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 7, n. 77, p. 20-21, mar. 2012.




