
Os 14 mandamentos da tecnologia  
  
Blogosfera dita as regras a que todo departamento de TI deveria obedecer 
 
Quem diria: no mundo da tecnologia da informação (TI) os mandamentos sagrados não são 
mais dez e sim 14. Em plena Semana Santa, um site pediu à blogosfera sugestões de uma 
lista de mandamentos de bom comportamento no setor para que a Sagrada Divisão de 
Tecnologia das empresas não caia em desgraça no dia do Juízo Final. É bem verdade que o 
Livro do Apocalipse de São João não menciona isto, mas é bem provável que no julgamento 
dos nerds o número da besta seja não o famigerado 666 mas um erro 404 indicando que o 
documento de sua salvação não foi encontrado no servidor de São Pedro. Para que escapem 
disso, é necessário que sigam a lista:  
 
1- Não terceirizarás as funções de missão crítica. 
 
2- Não fingirás.  
 
3- Honrarás e darás poder a teus administradores (Unix). 
 
4- Deixarás a ideologia para outros.  
 
5- Jamais confundirás projetos com planos. 
 
6- Não condenarás departamentos por bolarem suas próprias tecnologias.  
 
7- Botarás os usuários em primeiro lugar, acima de tudo. 
 
8- Devolverás sempre algo à comunidade.  
 
9- Não usarás protocolos inseguros em tua rede.  
 
10- Libertarás teu conteúdo. 
 
11- Não ignorarás riscos de segurança ao escolher plataformas. 
 
12- Não temerás a mudança.  
 
13- Documentarás todos os teus trabalhos.  
 
14- Associar-te-ás à vontade. 
 
Este último mandamento é no mínimo polêmico, porque no inglês original ele reza que “thou 
shalt loosely couple”, o que pode ser traduzido também como “Poderás acasalar-te livremente” 
— decerto um lema de acordo com a filosofia geek. (Lembrem-se do axioma de Linux 
Torvalds, pai do Linux: “o sentido da vida é 1. sobreviver; 2. enquadrar-se em alguma ordem 
social; e 3. divertir-se”). Mas preferimos uma tradução, hum, mais corpo-rativa. 
 
Falando em mandamentos, quem gosta de se comportar como um “santo” é o Richard 
Stallman, pai do projeto GNU (base do Linux) e mentor número um do movimento do software 
livre. Stallman está no Brasil para o Fórum Internacional Software Livre, em Porto Alegre, e 
dará duas palestras amanhã no Rio, na UFRJ e na Uni-Rio (veja em ). O presente repórter já 
pôde vê-lo terminar suas palestras sobre free software com as palavras: “Eu sou São iGNUtius 
(corruptela de Ignatius, que é Inácio em inglês). Vocês devem fazer o voto de exorcizar todo o 
malévolo software proprietário de suas máquinas, e instalar nelas um sistema operacional 
sagrado e livre.” Isso tudo com uma auréola de metal na cabeça e uma camisa imitando uma 
túnica.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 abr. 2006. Internet etc., p. 20. 


