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Abstract. This paper contains the development and the results of a research 

executed inside a public school from Passo Fundo, Rio Grande do Sul. The 

research aimed to investigate if children from elementary school do have 

characteristics of the hacker ethic in their learning process, and also, if, once 

stimulated, these characteristics would lead the child to become a hacker. 

Resumo. Este artigo contém o desenvolvimento e os resultados de uma 

pesquisa realizada em uma escola pública municipal da cidade de Passo 

Fundo, no Rio Grande do Sul. O objetivo geral da pesquisa é investigar se 

existem características da ética hacker no processo de aprendizagem destes 

estudantes, e, se uma vez estimulados, estas características poderiam 

transformar as crianças em hackers. 

1. Introdução 

Esta pesquisa buscou relacionar os valores da ética hacker definidos por Himanem 

(2008) com o comportamento de alunos do ensino fundamental de uma escola pública 

da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.  

 Com o objetivo de contextualizar o assunto, a segunda seção aborda o conceito 

de ética e como ela se relaciona com o comportamento dos hackers, explicitando os 

sete valores primários da ética dos hackers definidos por Pekka Himanem.  A terceira 

seção discorre sobre a Geração Z, e como as crianças dessa época estão se comportando 

em sala de aula. A quarta seção junta os dois assuntos e explica como foi realizada a 

pesquisa, que na quinta seção tem seus resultados apresentados. O artigo é encerrado 

com as conclusões sobre a pesquisa. 

2. Ética hacker 

2.1. Ética 

O termo “ética” deriva do grego “ethos” que significa caráter, modo de ser de uma 

pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta 

humana na sociedade.  



  

 Como diz Almeida (2007), a ética serve para que haja um equilíbrio e bom 

funcionamento social, buscando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, 

embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de 

justiça social. É necessário destacar que a ética varia de acordo com as diferentes fases 

da sociedade. Diferentemente da maioria dos pensamentos da antiguidade, Cortella 

(2006), refletindo o pensamento moderno sobre ética, defende que a “ética é uma 

questão totalmente condicionada às emoções do ser humano (raiva, ódio, amor, etc.) 

sendo impossível ignorá-los”. Cortella (2006) defende ainda que a ética está totalmente 

ligada à liberdade.  

 Segundo ele, seres que não são livres para escolher suas ações não podem ser 

éticos, uma vez que não tomam sua decisão baseados nos seus conceitos de certo e 

errado, mas sim executam aquilo que lhes está disponível. Levando em conta o 

pensamento emocional do ser humano e seu direito de liberdade, Cortella (2006) divide 

a ética em três pensamentos básicos: “coisas que eu devo, mas não quero, coisas que eu 

quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo. ”. A noção ética para 

responder estas indagações varia de acordo com os valores de cada pessoa. 

2.2. Hackers 

Muito se ouve falar sobre hackers hoje em dia. Quando o assunto está relacionado a 

conhecimentos extremos sobre tecnologia o termo hacker é constantemente utilizado 

para definir pessoas com ótimas habilidades técnicas. Uma das definições utilizadas por 

Pekka Himanem (2008) diz que hackers são “indivíduos que se dedicam com 

entusiasmo à programação que acreditam que o compartilhamento de informações é um 

bem poderoso e positivo”. Martins (2009) explica que: A própria palavra “hack” vem de 

um vocabulário interno do MIT (siga para Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 

inglês) e significava atividades em grupo elaboradas por e para os colegas. Transpondo 

para a relação com os computadores, um “hack” significava uma atividade divertida, 

um programa legal para usar e mostrar aos amigos. De outra forma, o artigo “The 

Hacker Manifesto”, escrito pelo hacker “The Mentor”, diz que “hackers são pessoas 

que adoram o desafio intelectual de superar limitações com saídas criativas”. 

2.3. Sete valores da ética dos hackers 

Pekka Himanem (2008) descreveu a ética dos hackers através de sete valores que 

considerou importantes para a maioria dos hackers. Pekka admite que nem todos os 

valores são seguidos por todos os hackers, mas consegue extrair um pouco da essência 

de cada valor em todos eles. Para uma compreensão final da ética dos hackers, 

apresentar-se-ão abaixo as definições para os valores da ética hacker de Pekka 

Himanem (2008): 

Paixão: Todos os hackers são movidos pela paixão. O fator gerador de alegria e 

motivação para o trabalho dos hackers é a paixão, que justifica todo o trabalho 

empregado no alcance de seus objetivos. 

Liberdade: Os hackers não organizam suas vidas em rotinas pré-compostas por 

atividades “importantíssimas”. A maioria dos hackers equilibra sua vida entre trabalho 

criativo e os demais prazeres da vida. Himanem (2008) diz que: “A ética de trabalho 



  

dos hackers consiste em combinar paixão com liberdade, e foi essa parte da ética dos 

hackers cuja influência foi sentida com maior intensidade”. 

Valor Social: Himanem (2008) afirma que muitos hackers vivem extremamente estes 

dois valores. Em sua ética do dinheiro, estes hackers não dão prioridade aos lucros, mas 

sim em criar soluções que sejam úteis para a sociedade como um todo, vivendo seu 

papel social de acordo com suas capacidades técnicas. Ao mesmo tempo, os hackers 

também buscam destaque dentro das comunidades em que atuam, sempre esperando o 

reconhecimento pelas suas criações.  

 Abertura: Em complemento ao valor social de suas criações, muitos hackers as 

disponibilizam gratuitamente para que outras pessoas possam utilizá-las e melhorá-las. 

Dessa forma, cada solução fica mais completa e robusta, resolvendo por vez um 

problema longamente vivido pela sociedade. O conhecimento deve ser compartilhado 

para que seja desenvolvido e alcance escalas cada vez maiores de compreensão. 

Atividade: Em sua maioria, os hackers não concordam com a passividade das massas. 

Eles são contra o consumo passivo de informações, defendendo que a comunidade deve 

ser participativa e auxiliar na construção dos ambientes de informação. Este valor 

também está diretamente ligado à privacidade, sendo necessário para os hackers que as 

pessoas tenham anonimato garantido, podendo expressar suas opiniões sem perigo de 

serem punidas. 

Consideração: Todos os hackers são cuidadosos e respeitam o próximo como se fosse a 

si. Este valor refere-se, sob a visão de Himanem (2008), a “um desejo de libertar a 

sociedade virtual da mentalidade de sobrevivência que tão facilmente resulta de sua 

lógica”. Em outras palavras, neste valor os hackers tentam alertar as demais pessoas 

sobre a necessidade de ser ativo e defender os recursos tecnológicos como fontes 

públicas de sobrevivência, motivando as pessoas a serem mais ativas na defesa da 

liberdade na internet, por exemplo. 

Criatividade: Ao final da descrição dos valores, Pekka define como resultado da 

correta vivência dos demais valores o alcance da criatividade. Para ele, fica evidente o 

respeito e a admiração dedicada pela comunidade aos hackers que praticam este último 

nível. Em suas palavras, Pekka diz que a criatividade é “utilização imaginativa das 

habilidades de cada um, a surpreendente superação contínua de si mesmo, e a doação 

ao mundo de uma nova contribuição genuinamente valiosa. ”. Esta frase expõe o desejo 

dos hackers por melhorar constantemente suas criações e as criações da comunidade 

através da criatividade, do desejo de entender e fazer melhor.  

Fica evidente na definição dos valores da ética hacker a busca pela evolução da 

sociedade através de um modo de vida que se assemelha ao início dos tempos, onde os 

homens não viviam somente por dinheiro, mas sim construindo através do 

compartilhamento de suas habilidades técnicas um mundo melhor e mais justo para 

todos.  

3. A pesquisa empírica 

O tema principal deste trabalho é a realização de uma pesquisa acerca da aplicação dos 

valores da ética hacker em um ambiente de aprendizagem para instigar a criatividade de 



  

alunos de 8º série do ensino fundamental. Nesta seção são apresentadas a ferramenta, a 

metodologia e a pesquisa a serem utilizadas.. 

3.1. A ferramenta 

A proposta deste trabalho foi ensinar crianças a utilizar ferramentas web para criarem 

suas próprias páginas na internet reinventando páginas existentes é baseada no projeto 

Hackasaurus1, que é uma ferramenta de código aberto, apoiada pela Fundação Mozilla, 

que visa disponibilizar recursos para pessoas sem conhecimentos técnicos 

redesenharem páginas web já existentes e criarem suas próprias páginas. Com um apelo 

visual infantil e sua facilidade de utilização, o Hackasaurus torna-se uma ótima 

ferramenta para a prática de introdução à programação com crianças, e por isso foi 

escolhida como instrumento da pesquisa descrita nas próximas seções.  

3.2. Metodologia 

O modelo de pesquisa adotado para este trabalho é o modelo qualitativo, exploratório e 

descritivo. A pesquisa foi realizada através de observações práticas, complementadas 

com um questionário socioeconômico e duas conversas com os alunos, no modelo 

grupo focal. Foram utilizadas gravações em vídeo e áudio como meio de registrar as 

oficinas e conversas em grupo focal, e, para posterior compilação, foram tomadas notas 

de observações em papel.  

 Em relação às oficinas, o pesquisador optou por dividi-las em três, para que 

diferentes momentos do aprendizado dos alunos fossem observados. O método de 

observação utilizado foi o assistemático, permitindo que os estudantes gerassem 

resultados baseados em suas experiências. Foram utilizadas duas categorias de análise 

que demonstram que os alunos alcançaram o objetivo da pesquisa através da sua 

compreensão do contexto de realização das atividades: 

O estudante concluiu sua tarefa, entendeu-a como concluída, sabe como concluiu, e 

criou variações do resultado: esta categoria de análise visa identificar os momentos 

em que os alunos conseguem concluir suas atividades e são capazes de explicar 

novamente o caminho que seguiram até a conclusão, comprovando que construíram o 

pensamento necessário e não somente chegaram ao resultado por acaso. Ainda explora 

a criatividade da criança que, após entender como chega-se à conclusão, ainda buscar 

encontrar diferentes maneiras de chegar neste resultado. 

O estudante concluiu sua tarefa, entendeu-a como conclusa, e ofereceu ajuda aos 

colegas que ainda não haviam concluído: esta segunda categoria de análise possibilita 

que se faça a análise dos momentos em que o aluno, após concluir sua tarefa e entender 

o caminho que percorreu até a conclusão, é capaz de utilizar sua comunicação para 

auxiliar os demais colegas que ainda não conseguirem achar a solução para a tarefa. 

Para a obtenção dos resultados foram realizados três encontros com os alunos. A agenda 

dos encontros foi: 

1º encontro: Conhecendo o assunto 

                                                 
1 Mais informações sobre o projeto em https://mozillalabs.com/en-US/mozilla-hackasaurus/.  

https://mozillalabs.com/en-US/mozilla-hackasaurus/


  

Grupo focal: Para entender o nível de conhecimento da turma, foram apresentadas três 

perguntas: “O que você entende por informática? ”, “O que você entender por 

computador? ”, “O que você entende por internet? ”, “O que você entende por hacker? 

” e “E se eu te convidasse para ser um hacker?” Duração de 1 hora.  

Início da oficina técnica: Apresentação de slides abordando os assuntos: O que é web, 

diferença entre hacker e cracker, conceitos básicos de HTML e introdução ao 

Hackasaurus. Duração de 1 hora. 

Primeiro desafio: O aluno foi desafiado a executar uma tarefa simples. Acessar o site do 

Facebook e alterar a frase principal do site. Duração de 1 hora. 

2º encontro: Construção colaborativa 

Desafio de nível médio: Este desafio foi realizado com orientação do pesquisador, com 

a seguinte tarefa: Acessar o site ClicRBS, alterar o título e o texto da notícia, inserindo 

uma descrição de um fato que eles gostariam de ver acontecer no bairro deles. Como 

forma de instigar os alunos, o segundo desafio foi alterar a foto principal da notícia, 

usando o Google Images como fonte de pesquisa, para uma foto que eles gostariam que 

tivesse sido tirada no bairro deles, etapa esta que foi realizada sem nenhuma orientação 

do pesquisador. A fim de prover a construção colaborativa do exercício, os alunos 

formaram duplas que foram se revezando a cada 30 minutos. Duração de 3 horas. 

3º encontro: Despertar da criatividade 

Desafio avançado: Como último desafio aos alunos, foi exposta a tarefa de acessar um 

website qualquer, alterar um texto, uma foto e um vídeo. Mais uma vez, o pesquisador 

não auxiliou os alunos em momento nenhum, atuando somente como motivador para a 

realização dos exercícios propostos. Duração de 2 horas e 30 minutos. 

7. Relato da pesquisa de campo 

Para a pesquisa foi escolhida uma escola municipal localizada a 10 minutos do centro 

de Passo Fundo. Durante as oficinas compareceram sete alunos. 

7.1. Primeira oficina – conhecendo o assunto 

Na primeira oficina, somente seis alunos compareceram. Todos chegaram à escola 

antes do horário combinado. Ao entrar no laboratório, logo se organizaram nos 

computadores, ligaram as máquinas e acessaram o Facebook. Com o início do grupo 

focal, os alunos sentaram em círculo e discutiram os assuntos propostos. Nesta primeira 

pergunta, “O que você entende por informática? ”, os alunos não foram chamados a 

falar em ordem sequencial, pois muitos ainda estavam envergonhados. Neste momento 

é possível avaliar a reação de cada um deles a um ambiente novo. Em sua maioria, os 

alunos foram curtos, sem motivação para debater o assunto. Após esta primeira rodada, 

o assunto a ser discutido foi “O que você entende por computador? ”. Desta vez, 

somente o Aluno 4 quis se manifestar. Frente ao respondido pelo Aluno 4, os demais 

mostraram desinteresse.  

 Na sequência, a pergunta jogada na discussão foi “E Internet, o que é internet 

para vocês? ”. Desta vez houve maior participação dos alunos, provavelmente pelo 

termo ser mais familiar e trazer muitos pensamentos à mente deles. Com o 



  

encerramento desta rodada, a pergunta da vez foi “E o que vocês entendem pela palavra 

hacker? ”. A reação dos alunos foi de espanto, a princípio lhes soa estranha essa 

palavra, pois a imagem que vêm à mente é de uma pessoa má, sendo consenso entre a 

turma que o hacker é responsável por roubar dados e senhas na Internet.  

 Após o encerramento do grupo focal, foram apresentados aos alunos os slides 

que continham informações sobre diferença entre hacker e cracker, HTML, elementos 

mais usados do HTML e como usar o Hackasaurus. Com o término dos slides, foi 

possível prosseguir para o primeiro desafio: Acessar o site do Facebook e alterar a frase 

principal do site. Durante a atividade, foi possível perceber o interesse do Aluno 5 em 

vários assuntos relacionados à área de informática, que não se prendiam somente ao 

HTML, assunto abordado com mais ênfase. Este interesse repetitivo por coisas como 

redes, manutenção de computadores e programação de jogos demonstra a motivação 

intrínseca do aluno, que tem paixão pela área de tecnologia.  

 Aqui, temos a primeira evidência de um dos valores da ética hacker descritos 

por Himanem (2008) se manifestando: a Paixão. Como o ambiente é propício e o 

orientador não limita os assuntos, o aluno utiliza sua paixão pela área para aprender o 

máximo possível. Não está preocupado com o desafio, mas sim em atender sua 

curiosidade de conhecimento. Por muitas vezes, os demais alunos estavam navegando 

em sites como Facebook e YouTube, demonstrando pouca motivação intrínseca. Esta 

desmotivação pode ser atribuída ao modelo de educação que eles recebem em sala de 

aula, pois geralmente são cobrados com resultados, através de provas e avaliações, e 

nesta oficina não havia cobrança para alcançar o resultado.  

 O Aluno 5 demonstrou sua motivação intrínseca ao não esperar o professor 

lançar a atividade para começar a mexer nos sites utilizando o Hackasaurus. Antes 

mesmo dos demais colegas começarem a trabalhar na atividade proposta, o Aluno 5 já 

havia editado uma frase do site. Ao ser indagado sobre como ele fez para alcançar o 

resultado, respondeu: “Coloquei o botão do Hackasaurus aqui como o Sr. falou, depois 

vim no site e vi que dava pra ativar ele, depois foi só clicar nos quadrados que 

apareceram e editar o texto”. Esta resposta demonstra que o aluno utilizou a categoria 

de IV do pensamento criativo, como descrito anteriormente, pois foi capaz de explicar 

seu pensamento através de etapas, como propõe o pensamento procedimental. Logo 

após o término da explicação sobre a tarefa a ser desenvolvida, o Aluno 4 também 

conseguiu fazer a atividade.  

 Embora fossem capazes de entender com rapidez a solução para o desafio 

proposto, nenhum deles tomou a iniciativa de ir ajudar os colegas. Mais uma vez, fica 

clara a necessidade de competição e aprovação imposta pelas escolas tradicionais, pois 

os alunos chamam o professor para mostrar que terminaram, mas não compartilham 

com os colegas os resultados obtidos. O Aluno 2 chama o pesquisador repetidamente 

para reclamar que não vai conseguir terminar a atividade. Mesmo que o aluno não 

demonstre muita vontade de continuar, o pesquisador não lhe entregou a resposta, 

instigando o aluno a procurar sozinho, e deixando claro que ninguém iria avaliar ele por 

conseguir ou não. Esta reação de chamar o professor a todo o momento demonstra que 

o aluno tem pouca confiança em si e em sua capacidade, pois foi ensinado e 

acostumado com este modelo de educação desde o começo de seus estudos.  



  

 Durante a oficina, por várias vezes o Aluno 5 chamou o pesquisador para pedir 

como faria para alterar uma imagem em um site. Em todos os momentos o pesquisador 

deixou claro que não poderia ajudar e que o aluno teria que descobrir por conta própria. 

Surpreendentemente, ao final da oficina, o Aluno 5 havia conseguido mudar a imagem 

de um site, e chamou o professor com muita empolgação, dizendo “Olha aqui professor, 

achou que eu não conseguia! ”. Esta atitude do Aluno 5 deixa clara a existência do 

sentimento de necessidade de reconhecimento, citado por Torvalds em sua Lei de 

Linus, como as relações sociais externadas pelos seres humanos, em sua busca por 

aceitação, reconhecimento e respeito.  

 A motivação para alcançar o reconhecimento do professor fez com que o aluno 

buscasse aprender sozinho a mudar a imagem do site, e este demonstrou como fez com 

muito orgulho. Este sentimento também está de acordo com um dos valores da ética 

hacker levantado por Pekka Himanem (2008) como “Valor Social”. Os Alunos 4 e 5 

mostraram-se capazes de usufruir da ética hacker quando apresentaram os valores 

destacados na lista abaixo: 

Paixão:  

Aluno 4: mesmo com o deboche e o descaso dos colegas o aluno demonstrou estar 

gostando do assunto, e tomou coragem para falar sobre o blog que mantém por conta 

própria, porque gosta muito de jogos.  

Aluno 5: mesmo sem orientação do pesquisador, o aluno manteve a vontade por alterar 

a imagem do site, e foi aprender sozinho, conseguindo ao final do dia. 

Atividade:   

Aluno 4: criou e mantém um blog por conta própria. Não pediu ajuda ao pesquisador 

em nenhum momento, concluindo sua atividade por conta própria, pelo prazer de 

aprender sozinho.  

Aluno 5: buscou assuntos novos durante toda a oficina, não se prendendo á tarefa 

exposta. Demonstrou que é capaz de ir além do contexto. 

Criatividade:  

Aluno 4: foi capaz de resolver os problemas buscando maneiras diferentes de fazer a 

tarefa. Não precisou da ajuda do pesquisador em nenhum momento.  

Aluno 5: foi além da tarefa proposta, e criou variações dos resultados, quando alterou 

mais de um site, e mais de um item do site. 

Valor social:  

Aluno 5: após concluir a atividade, chamou o pesquisador euforicamente para mostrar 

seu sucesso, levando o pesquisador a elogiar lhe. 

 Percebe-se, nesta primeira oficina, que com a presença das características 

hacker foi possível alcançar a primeira categoria de análise: o estudante concluiu sua 

tarefa, entendeu ela como conclusa, sabe como concluiu, e criou variações do resultado 



  

4.2. Segunda oficina – Construção colaborativa 

Logo que o horário combinado foi alcançado, o pesquisador recebeu todos os alunos e 

fez uma recapitulação da oficina anterior. Neste momento, os alunos foram indagados 

se ainda tinham alguma dúvida sobre a atividade desenvolvida no primeiro dia, e 

nenhum deles quis manifestar qualquer dúvida, mesmo que alguns apresentassem sinais 

claros de precisarem de ajuda nas tarefas.  

 A tarefa proposta para essa oficina foi: acessar o site do ClicRBS, visualizar 

uma notícia com texto e imagem, alterar a imagem da notícia para uma foto que os 

alunos gostariam que fosse do bairro deles e alterar o texto da notícia de forma que a 

notícia exposta condissesse com a foto e descrevesse a situação. Antes de os alunos 

iniciarem a atividade, o pesquisador perguntou se eles achavam que o tempo para a 

oficina era suficiente. Neste momento, as respostas foram: 

Aluno 6: “Não precisa mudar professor, se a gente acabar antes vamos embora mais 

cedo” 

Aluno 5: “Não, tá louco? Quando a gente acabar o que tem pra fazer vamos pra 

próxima atividade, fazer alguma coisa nova.” 

Neste momento fica clara a motivação intrínseca do Aluno 5. Como na oficina passada 

ele já havia conseguido mudar a imagem, desta vez ele sabia que o desafio acabaria 

ligeiro, e queria aproveitar a oficina para aprender além daquilo que era proposto. Mais 

uma vez, percebe-se que a vontade de aprender deste aluno está de acordo com o que 

Himanem (2008) cita quando se refere à vontade de aprender dos hackers e sua 

criatividade, que define como “utilização imaginativa das habilidades de cada um, a 

surpreendente superação contínua de si mesmo, e a doação ao mundo de uma nova 

contribuição genuinamente valiosa. ”. Os alunos formaram duas duplas e um trio, que 

foram se revezando a cada trinta minutos.  

 Ao levantarem-se para trocar as duplas, os alunos acabaram se dispersando por 

alguns momentos, cantando músicas e contando algumas piadas. Geralmente, em sala 

de aula, estes momentos são reprimidos pelos professores que buscam prender a 

atenção dos alunos nas atividades para não perderem o controle da situação, porém, 

como a pesquisa não estava sendo conduzida desta maneira, o pesquisador deixou que 

os alunos tomassem o tempo que achassem justo nesta situação. Percebe-se a presença 

do valor hacker liberdade nesta situação, pois mesclada com a importância da tarefa a 

ser realizada, os alunos estavam descansando e aliviando um pouco da tensão de 

estarem concentrados na atividade.  

 Os primeiros alunos a voltarem a sentar foram os componentes do trio do Aluno 

4, que ainda não havia conseguido entender porque só conseguia alterar a imagem 

temporariamente, e chamou os colegas, dizendo: “gente, a gente tá quase terminando, 

vamos lá”. Os alunos voltaram a sentar em conjuntos, mas desta vez com formações 

diferentes. Entretanto, o Aluno 5 argumentou com o professor que, como já havia 

conseguido concluir a atividade, não gostaria de fazer dupla com ninguém, mas sim 

atuar como um ajudante, que daria suporte aos colegas na resolução da atividade. Este 

comportamento é extremamente importante, pois está de acordo com um dos principais 

valores da ética hacker: abertura.  



  

 O compartilhamento, descrito por Himanem (2008) como “abertura”, é uma das 

presenças mais fortes da ética hacker em uma comunidade. É o estado de ajuda que 

muitas comunidades, principalmente no contexto do software livre, apresentam, onde 

todos os colegas se ajudam, sem restrições ou preconceitos, para que todos alcancem 

um resultado melhor e aprendam juntos. Na visão de Himanem (2008), os hackers 

acreditam que o compartilhamento das informações é um bem positivo e poderoso.  

 Após trinta minutos, os alunos foram novamente desafiados a trocar de duplas, 

porém, desta vez, houve uma alteração na atividade: os alunos deveriam construir a 

mesma atividade, porém, após os trinta minutos, eles teriam que apresentar os 

resultados para os demais colegas, explicando o que fizeram e porque fizeram. Com 

esta ação, a maioria dos alunos buscou ajuda dos Alunos 5 e 4, que tinham mais 

facilidade nas atividades propostas, pois agora, até mesmo os Alunos 6 e 7, que antes 

não haviam feito nada, estavam preocupados com a avaliação.  

 É evidente aqui a presença da motivação extrínseca, onde os alunos são 

pressionados a realizar algo para serem avaliados. Diferentemente da ética hacker, que 

prega o desenvolvimento e a criatividade como forma de saciar a curiosidade natural 

dos hackers 

4.3. Terceira oficina – Despertar da criatividade 

O pesquisador iniciou a oficina explicando o que seria desenvolvido naquele dia. A 

ideia da oficina foi alterar algum vídeo de algum site, pois a terceira oficina teria que 

ser a mais difícil, e para isso seria lançado um novo desafio.  

 Um fato curioso, que vale ser ressaltado, é que mesmo os alunos com mais 

dificuldade na conclusão dos desafios, como o Aluno 6, o Aluno 7 e o Aluno 2, não 

pediram ajuda ao orientador no início das oficinas, quando lhes era oferecido um tempo 

para relembrar as oficinas anteriores. Isto indica que estes alunos possuem pouca 

motivação intrínseca, e não compartilham de um dos principais valores hackers, 

descrito por Himanem (2008) como “atividade”, onde os hackers defendem que as 

pessoas não devem ser passivas às informações apresentadas, e devem reclamar 

explicações ou detalhes sobre os assuntos.  

 Após as lembranças da última oficina serem apresentadas, os alunos foram 

orientador a formarem duas duplas e um trio, como na última tarde. O fato curioso aqui 

é que os alunos formaram exatamente os mesmos grupos do começo da segunda 

oficina. Por estarem sentados em locais próximos, o Aluno 1, o Aluno 6 e o Aluno 7 

começaram a contar piadas e dar risadas, sem dar bola para a atividade. Após alguns 

minutos nesta situação, o Aluno 5, dupla do Aluno 1, não se aguentou e indagou: 

“Pessoal, se vocês vão brincar dá licença pra eu usar o computador”, pois o Aluno 1, 

estavam na frente do teclado e do monitor. Isto demonstra, mais uma vez, a motivação 

intrínseca deste aluno, e sua vontade de usar o tempo disponível para aprender mais.  

 Aqui, vale fazer um comparativo com a oficina anterior: na segunda oficina, o 

desafio era alterar uma imagem de um site, porém, o Aluno 5 já havia feito isso na 

primeira oficina, e por isso na segunda ele quis atuar somente como um auxiliar, já que 

não teria novos desafios pela frente. Agora, a situação era diferente: ele não sabia 

mesmo como alterar vídeos dos sites, e estava muito a fim de aprender.  



  

 Certo tempo depois, o Aluno 5, cansou-se da distração dos colegas, e virou-se 

para outro computador, onde trabalhava sozinho. Como a atividade era relacionada a 

vídeos, o Aluno 6 e o Aluno 7 aproveitavam para ficar vendo vídeos no YouTube, e 

quando indagados sobre o status da atividade, falavam que ainda estavam escolhendo 

um vídeo para inserir no site. Mesmo que a gente perceba a vontade deles de não fazer 

nada, fica evidente aqui a ausência do pensamento procedimental, pois os alunos não 

eram capazes de entender que primeiro precisavam aprender a trocar os vídeos, para 

depois escolher qual vídeo usar.  

 Após 20 minutos do início da oficina, o Aluno 5 indagou o professor se era 

preciso achar um código para colocar o vídeo no site. Ao mesmo tempo, o Aluno 6 e o 

Aluno 7 viraram-se para o colega, pedindo como ele tinha achado o código. Fica clara 

aqui, mais uma vez, o reconhecimento que o Aluno 5 tem perante seus colegas, pois 

sempre que ele dá uma ideia, os demais a seguem, com exceção do Aluno 4, que prefere 

seguir seu pensamento.  

 Após algum tempo de tentativas, o Aluno 6 chama o pesquisador e diz que 

alterou um vídeo. O pesquisador pediu para ele reproduzir os passos que fez, mas ele 

diz não saber como conseguiu. Entendendo a situação do aluno, o pesquisador indaga: 

- Você editou um local onde tinha um vídeo, isto? 

Nisso, o Aluno 6 responde: 

- É, acho que foi...  

É claro que esta situação não é verdadeira, o aluno tentou enganar o pesquisador para 

mostrar que estava conseguindo avanços. Esta ação deixa clara a vontade do aluno de 

obter o reconhecimento social, citado por Torvalds em sua “Lei de Linus”, pois o aluno 

queria fazer parte do grupo que estava sendo melhor aceito pelo pesquisador.  

 Com 45 minutos de oficina e nenhum resultado positivo, o pesquisador percebe 

a dificuldade dos alunos e resolve dar uma dica para motivá-los. Os alunos são 

orientados a usar somente a aba “Advanced”, do Hackasaurus, e não a parte visual do 

código, sob a afirmativa de que a parte visual do código não permite alterações de 

vídeo. Neste momento, Aluno 5 levanta-se de sua cadeira e vai até o Aluno 4, pois o 

Aluno 4 possui um blog e o Aluno 5 imagina que ele saiba como lidar com códigos.  

 O Aluno 4 prontificou-se em ajudar o colega, mas disse: “Se você conseguir 

agora, me avisa...”, e o Aluno 5 responde: “Claro cara, deixa para mim...”. Pode-se 

perceber aqui o sentimento de confraternização e compartilhamento dos alunos, que 

não hesitaram em unir conhecimentos para alcançar o sucesso na atividade apresentada. 

Este valor é descrito por Himanem (2008) como “abertura”, mas mesmo antes da 

pesquisa de Himanem, esta conduta já era uma das principais características do 

movimento hacker.  

 Como citado na página 26 deste trabalho, o livro de jargões dos hackers diz que 

“o compartilhamento de informações é um bem positivo e poderoso, e que é dever 

moral dos hackers compartilhar sua técnica produzindo software grátis”. Salvas as 

proporções, em comparação com os alunos, fica evidente a boa vontade e o 

compromisso em ajudar o próximo. Após a primeira hora e meia de oficina, os alunos 

acabaram por repetir um ato que já fizeram na segunda oficina.  



  

 De forma aleatória, aos poucos, quase todos eles estavam de pé e conversando 

em rodinhas, sem dar muita atenção para atividade. Como descrito na segunda oficina, 

esta situação evidencia a vontade dos alunos de aliviarem a tensão do exercício e sua 

tentativa de relaxamento, através da interação despreocupada, eles acabam por relaxar 

seus pensamentos e fugir por alguns minutos do compromisso. Este comportamento 

está totalmente de acordo com um dos valores da ética hacker destacados por Himanem 

como “liberdade”. Himanem (2008) diz que “a maioria dos hackers equilibra sua vida 

entre trabalho criativo e os demais prazeres da vida”, assim como os alunos fizeram, ao 

pararem de trabalhar na solução do desafio para conversarem por alguns minutos.  

 Alguns minutos depois de retornarem ao trabalho, o Aluno 5 chamou o 

pesquisador, de forma eufórica, para mostrar que havia conseguido fazer a alteração do 

vídeo no site. Ao ser indagado sobre como conseguiu, o aluno explicou: - Primeiro fui 

no YouTube e peguei o código do vídeo, depois vim aqui no site onde tinha um vídeo e 

coloquei o código daquele que eu queria, daí ele apareceu ali... depois eu fiz de novo 

com outro vídeo e vi que deu certo mesmo. Fica evidente aqui o comportamento hacker 

deste aluno. Com a dica lançada pelo pesquisador, o aluno foi capaz de deduzir que 

deveria somente trocar link do vídeo original pelo vídeo que ele queria, e assim, após 

alguns testes, teve certeza de sua solução.  

 Curiosamente, ao realizar alguns testes com mais de um vídeo, o Aluno 5 foi 

capaz de atingir o modelo de aprendizagem dos hackers, onde “o processo típico de 

aprendizagem dos hackers inicia-se quando um problema interessante é estabelecido. O 

hacker, então, se lança em busca de possíveis soluções, utilizando, para tanto, diversas 

fontes, e depois submete seu resultado a exaustivos testes” (HIMANEM, 2008).  

 Como a conclusão do aluno estava certa, o pesquisador lançou um novo desafio 

para ele, pedindo para que agora ele abrisse um site e adicionasse um vídeo ainda não 

havia nenhum. O Aluno 1, dupla do Aluno 5, disse: “A professor, está brincando com 

nós né...”, enquanto o Aluno 5 acabou aceitando o desafio e dizendo “Não deve ser 

muito difícil cara, é só a gente ver o jeito que está nesse”. Em seguida, o Aluno 4 

chamou o Aluno 5 e pediu como ele havia conseguido. Sem demorar, o Aluno 5 

explicou e mostrou ao colega como fazer... O Aluno 4 chamou o pesquisador para 

mostrar a tarefa conclusa, e foi desafiado e fazer a nova tarefa, conforme o Aluno 5. Ao 

final da oficina, o último grupo focal foi realizado, mas desta vez conduzido pelo 

orientador do pesquisador, que iniciou a conversa com a pergunta: “O que vocês acham 

que ser um hacker agora, depois destas três oficinas? ”, as respostas obtidas foram: 

Aluno 1: “É quando o cara precisa fazer alguma coisa, o cara pega e faz essa coisa, e se 

precisar sabe fazer de novo”. 

Aluno 2:  “O hacker é um cara inteligente...”. 

Aluno 3: “Dá para arrumar emprego sendo hacker, fazendo site, e no dia a dia dá para 

ser hacker...”. 

Aluno 4: “Para mim o hacker não é aquele que hackeia Facebook, Orkut, coisas assim. 

E sim aqueles que ajuda as pessoas e protege os sites.”. 

 Ao ouvir a resposta do Aluno 4, o orientador pergunta: “E qual a diferença do 

hacker e do não hacker para ti? ”. O aluno responde “O hacker é o cara que é bom no 



  

que faz”. Com esta primeira rodada de perguntas fica evidente o avanço da turma em 

relação ao aprendizado do significado do termo hacker. No primeiro grupo focal os 

alunos comparavam o hacker a um ladrão de bancos, e agora entendem que qualquer 

pessoa que é bom no que faz pode ser considerada hacker. Seguindo o grupo focal, o 

orientador fez a próxima pergunta: “Vocês acham que essas oficinas motivaram vocês a 

estudarem computação no futuro? ”. As respostas foram todas positivas, mas o Aluno 2 

foi o único que fez um comentário, dizendo “Descobri que é mais legal do que eu 

pensava, é tri estudar essas coisas...”.  

 A próxima pergunta foi chave para a identificação de um dos valores éticos dos 

hackers nos alunos. O orientador perguntou: “E se a gente convidasse vocês para serem 

professores nas próximas oficinas, com outros alunos, quem de vocês toparia? ”. O 

único que se prontificou a ajudar foi o Aluno 5. Ao observar a resposta, o pesquisador 

perguntou, em tom de brincadeira: “Por quê? Você acha que professor fica rico? ”. A 

resposta do aluno foi: “Não... porque a gente aprende mais e pratica mais as coisas...”  

 Este aluno já havia demonstrado na segunda oficina que possui vontade de 

orientar os colegas, e, como dito na descrição da segunda oficina, esta vontade está 

totalmente ligada à ética hacker, nos valores “abertura” e “consideração”, onde, 

respectivamente, são descritas as vontades de compartilhar os conhecimentos e ajuda o 

próximo dos hackers. Com a finalização das perguntas, a oficina foi encerrada com uma 

salva de palmas para os alunos.  

 Como resumo da última oficina, percebe-se o alcance da primeira categoria de 

análise, pois o Aluno 5 e o Aluno 4 foram capazes de terminar suas atividades e ainda 

aceitar outro desafio, uma forma de criar variações para a resolução do problema. 

5. Conclusões 

A condução desta pesquisa baseou-se em fatos e pesquisas para que se fosse possível 

analisar o comportamento dos alunos perante este modelo de aprendizado baseado nos 

valores hackers e no pensamento criativo. Através do método descritivo, foram 

expostas as oficinas realizadas com o intuito de identificar se os alunos exibiriam uma 

ou ambas as categorias de pesquisa propostas pelo trabalho, que são: 

O estudante concluiu sua tarefa, entendeu ela como conclusa, sabe como concluiu, e 

criou variações do resultado.  

O estudante concluiu sua tarefa, entendeu ela como conclusa, e ofereceu ajuda aos 

colegas que ainda não haviam concluído. 

 Durante a execução das oficinas, ficou evidente a presença da ética hacker em 

muitos momentos. Momentos estes que foram destacados durante as descrições de cada 

oficina. Em síntese, os valores da ética hacker definidos por Himanem (2008) 

demonstrados pelos alunos durante as oficinas foram: Paixão,      Valor Social, 

Atividade, Criatividade, Liberdade e Abertura.  

 O único valor não exibido pelos alunos foi “Consideração”, e, a causa provável 

para a ausência deste valor é o fato de as pesquisas terem sido conduzidas em um 

ambiente fechado e controlado, onde nenhum dos alunos apresentou problemas ou 

necessidades externas, onde seus colegas pudessem lhe ajudar. Também foi possível 



  

observar que ao longo da realização das oficinas os alunos conseguiram demonstrar o 

alcance das duas categorias de análise propostas.  

 A primeira categoria ficou evidente na primeira e na terceira oficina, e segunda 

categoria foi apresentada na segunda oficina. Ainda que necessite de mais 

experimentos, esta pesquisa aponta para uma necessidade de mudança nos métodos 

utilizados hoje para ensino no ensino fundamental, pois ficou evidente que um 

ambiente de acordo com os valores da ética hacker pode potencializar a criatividade 

dos alunos.  

 Um ambiente de aprendizado, para estar de acordo com a maioria dos valores da 

ética hacker, precisa ser pensado para proporcionar aos alunos o espaço que precisam 

para exercitar e demonstrar sua criatividade, através da construção do pensamento 

lógico e criativo, e não do método clássico de ensino, onde o professor praticamente 

obriga o aluno a decorar a matéria que lhe é apresentada. Ainda que de forma simplória, 

este trabalho foi capaz de reafirmar que existe espaço e demanda para inovação na área 

da educação, e que a ética hacker pode fazer parte da discussão de milhares de 

professores que buscam desenvolver metodologias de ensino mais criativos, divertidos e 

conectados com as demandas contemporâneas.  

 Os resultados desta pesquisa abrem um imenso campo para pesquisas futuras, 

entretanto, é perceptível que um dos primeiros passos para que a ética hacker esteja 

presente nas salas de aula é capacitar os professores para trabalharem com ambientes 

deste tipo. 
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