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Abstract. The research described on this article shows a proposal of 

utilization of hacker ethic's values on primary school education, which are 

based on Pekka Himanem’s research about the hacker ethic. With these 

value’s support, three web development workshops have been organized, 

conducted into an environment that was compliant to the hacker ethic. To be 

used as a support in the results interpretation, two analysis categories have 

been defined. They seek for moments where the students were able to use their 

creativity and knowledge sharing, two of the principals hacker values. This 

research have been conducted into a public school from Passo Fundo, Rio 

Grande do Sul. Even though results need more samples, they demonstrate that 

the students understand and naturally use some values of the hacker ethic. 

Resumo. A pesquisa relatada neste artigo demonstra uma proposta de 

utilização da ética hacker na formação de crianças do ensino fundamental, 

baseando-se nos princípios da ética hacker, definidos por Pekka Himanem. 

Com o apoio destes valores, foram criadas três oficinas de programação web, 

conduzidas em um ambiente aderente aos princípios da ética hacker. Para dar 

suporte à interpretação dos resultados, foram definidas duas categorias de 

análise, que buscam momentos onde os alunos foram capazes de utilizar sua 

criatividade e vontade de compartilhar seus conhecimentos, os dois principais 

valores da ética hacker. A pesquisa foi conduzida em uma escola pública de 

Passo Fundo-RS, durante três tardes. Os resultados encontrados à luz das 

categorias de análise escolhidas, embora necessitem de maior amostragem, 

demonstram que os estudantes compreendem e fazem uso da ética hacker de 

forma instintiva e natural. 

1. Introdução 

As metodologias de ensino utilizadas na maioria das escolas baseiam-se em modelos 

criados em tempos onde o uso da Internet e de dispositivos eletrônicos não era 

populares. Este modelo tradicional de ensino têm se provado menos funcional nos 

últimos anos, pois a sociedade percebe o desinteresse crescente dos alunos pelas aulas e 

até a falta de alunos nos cursos de formação de professores.  
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 Além das tecnologias, é preciso revisar as metodologias utilizadas no ensino, 

pois o comportamento e modelo de aprendizado dos alunos mudaram, mas os modelos 

de ensino, não. A crescente discussão sobre novas metodologias de ensino tem sido útil 

para criação de muitas propostas inovadoras para a área da educação, e muitas delas, 

embora em fase inicial, têm se mostrado eficazes em sua proposta.  

 Com esta pesquisa, os autores buscam utilizar a metodologia de aprendizagem 

presente na maioria das comunidades de colaboração, onde os membros compartilham 

resultados e criações afim de aprimorar seu conhecimento, para educar adolescentes do 

ensino fundamental.  

 Utilizando os principais valores da ética hacker, definidos por Pekka Himanem, 

foram organizadas três oficinas em uma escola pública da cidade de Passo Fundo, 

utilizando-se a ferramenta Hackasaurus, da Fundação Mozilla. Estas oficinas tinham 

por objetivo ensinar os alunos a interpretarem páginas em HTML, através de seus vários 

elementos, e assim poder alterá-las utilizando a ferramenta descrita acima. 

 Durante as oficinas, os alunos foram conduzidos à um ambiente totalmente livre 

e sem avaliações, onde eles sabiam que nenhum deles receberia “notas” sobre seus 

trabalhos. Para auxiliar na interpretação dos resultados obtidos, foram definidas duas 

categorias de análise, sendo elas: 

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

concluiu, e criou variações do resultado: esta categoria de análise busca 

evidenciar os momentos em que os alunos foram capazes de terminar sua tarefa, 

saber como concluíram ela, inclusive, sendo capazes de reproduzir a resolução 

novamente e ainda criarem diferentes meios de concluir a tarefa. Assim, é 

possível perceber que o aluno cumpriu o objetivo da oficina no ambiente 

apoiado pelos valores da ética hacker, e alcançou o princípio da Criatividade, um 

dos principais valores da ética hacker. 

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

ajuda aos colegas que ainda não haviam concluído: Assim como na primeira 

categoria de análise, esta busca garantir que o aluno sabe o que fez para concluir 

a tarefa, e além disto, foi capaz de ajudar os colegas com dificuldade. Esta 

categoria de análise foi escolhida porque um dos principais valores da ética 

hacker é a Abertura, onde os hackers disponibilizam suas criações para outras  

pessoas. 

 Ao término das oficinas, foi possível perceber que dois alunos alcançaram ambas 

as categorias de análise, inclusive, surpreendendo os pesquisadores com atitudes 

totalmente aderentes aos princípios da ética hacker. 

2. A ética da criatividade encontra a Geração Z 

Embora muitos filósofos tenham tentado definir o conceito de ética durante a evolução 

da humanidade, ainda é difícil encontrar uma referência final sobre o que representa a 

ética para o ser humano. “A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas 

que não são fáceis de explicar, quando alguém pergunta“ (VALLS, 1994).  



 

 

 

 Em geral, percebe-se que a ética está relacionada com o conceito de certo e 

errado e com o julgamento que as pessoas realizam antes de tomarem suas decisões, 

baseando-se naquilo que seu grupo social aceita como correto ou inadequado. 

 Um dos filósofos da idade contemporânea que mais estuda a ética é Mario 

Sergio Cortella, que defende a ética como algo relacionado à liberdade que as pessoas 

tem nos dias de hoje.  

 O autor divide a ética em três momentos: “coisas que eu devo, mas não quero, 

coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo.” (CORTELLA, 

2006). A visão de Cortella é de que os seres humanos interpreta as situações de uma 

maneira diferente, baseando-se na experiência de vida que tem, e isto fica evidente em 

sua frase: 

Existe alguém sobre quem eu possa dizer que não tem ética? É 

possível falar que tal pessoa “não tem ética”? Não, é impossível. Você 

pode dizer que ele não tem uma ética como a tua, você pode dizer que 

ele tem uma ética com a qual você não concorda, mas é impossível 

dizer que alguém não tem ética. (CORTELLA, 2006, p. 85) 

 Assim, entende-se que ética é um conjunto de princípios e valores que ajudam as 

pessoas a definirem o que é certo e o que é errado. No próximo item deste artigo será 

apresentado o estudo de Pekka Himanem sobre a ética dos hackers. 

1.1.Ética Hacker 

O conceito de “hacker” surgiu nos anos 60, no MIT (Massachusets Institute of 

Technology). Pekka Himanem (2001) define os hackers como “indivíduos que se 

dedicam com entusiasmo à programação que acreditam que o compartilhamento de 

informações é um bem poderoso e positivo.”. Entretanto, vale ressaltar neste momento 

que um hacker não precisa ser, necessariamente, da área de tecnologia para ser 

considerado como tal. Um hacker é, resumidamente, uma pessoa com grandes 

habilidades técnicas, que tem paixão pelo que faz, e se dedica a aprimorar seu 

conhecimento e criar inovações em sua área. Portanto, qualquer área de conhecimento 

pode ter seus hackers. 

 Vale, ainda, ressaltar a diferença entre os hackers e os crackers, pois hoje em dia 

é comum que as pessoas façam confusão entre estes dois conceitos. Enquanto hackers 

são pessoas com ótimas habilidades técnicas que usam seu conhecimento para o bem da 

sociedade, os crackers são pessoas que possuem a mesma capacitação, porém, utilizam-

na para benefício próprio. Em suma, tanto os hackers como os crackers são pessoas 

inteligentes, porém, enquanto os hackers usam inteligência para o bem, os crackers a 

usam para o mal (AMARIZ, 2008). 

 Observando o comportamento de muitos hackers em várias partes distintas de 

nosso globo, Pekka Himanem, filósofo finlandês, foi capaz de definir princípios que a 

maioria destes hackers apresenta em seu comportamento diário. São eles: 

 Paixão: Os hackers são motivados por sua paixão pelo constante aprimoramento 

de seus conhecimentos. A energia que os hackers empregam em seus estudos é 

proveniente da paixão por criar inovações e resolver problemas para a sociedade. 



 

 

 

 Liberdade: Não possuir uma rotina pré-definida para o seu dia a dia é algo 

indispensável para os hackers. Himanem (2001) destaca 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: Geralmente, os hackers não dão prioridade para os lucros que suas 

criações trarão, a maioria dos hackers está preocupado em criar algo que seja útil 

para a sociedade. O reconhecimento que os hackers buscam é proveniente da 

admiração que a sociedade tem sobre suas criações. 

 Abertura: Mesmo que os hackers já contribuam para a sociedade criando 

soluções úteis, eles ainda disponibilizam a fonte de suas criações para que outras 

pessoas possam reproduzi-las. Ou seja, nenhum hacker guarda para si o 

conhecimento que obteve, e sente prazer em disponibilizar publicamente a 

“receita” de suas criações. 

 Atividade: Em sua maioria, os hackers não gostam de serem passivos. Buscam, 

em suas atividades, participar do contexto social de onde estão inseridos, não 

ficando somente na plateia enquanto as outras pessoas criam ou estudam alguma 

coisa. Himanem (2001) diz que este é “um desejo de libertar a sociedade virtual 

da mentalidade de sobrevivência que tão facilmente resulta de sua lógica.”. 

 Consideração: Os hackers respeitam muito seus colegas e não trapaceiam entre 

si. Prova disto é que, no mundo da programação, muitos hackers utilizam 

códigos criados por outros hackers, mas sempre mantém o nome do primeiro 

autor nas referências do trabalho, garantindo assim que as pessoas recebam os 

créditos por aquilo que criaram. 

 Criatividade: Está é o principal dos valores do comportamento hacker. Definida 

por Himanem (2001) como “utilização imaginativa das habilidades de cada um, 

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

contribuição genuinamente valiosa”, a criatividade é a característica mais 

marcante na vida dos hackers, pois estes são indivíduos que não se contentam 

com aquilo que já existe ou que pode ser facilmente alcançado, e correm atrás de 

invenções e inovações. 

 Estes valores da ética hacker são seguidos pela maioria dos hackers que têm 

contribuído de forma essencial para a evolução da nossa sociedade. Sem a existência 

deste comportamento hacker, possivelmente a sociedade não teria conhecido, ou 

demoraria mais para conhecer, recursos tecnológicos vitais para o andamento  da 

economia mundial, como a Internet (criada na década de 1960, por estudantes  hackers), 

o e-mail (desenvolvido pelo hacker Ray Tomlinsom em 1972) e o sistema operacional 

Linux (criado por Linus Torvalds, um dos hackers mais famosos da atualidade), que se 

tornou base para muitos outros sistemas operacionais, utilizados na parte de 

administração de servidores, principalmente. 

1.2.Geração Z 

A alta capacidade de aprendizagem e absorção de novidades demonstradas pelas 

crianças atualmente é algo inédito. As crianças desta última geração estão sendo 

chamadas de Geração Z (SERRANO, 2010). 



 

 

 

 Conforme a revista Veja Jovens (2001, pg. 34) “a grande nuance dessa geração é 

zapear. Daí o Z.”.Pode-se comparar a palavra zapear com a palavra mudança, pois os 

jovens de hoje estão sempre em busca do novo, de mudanças e novidades. 

 Como grande aliados destas crianças em busca do novo, aparecem os 

dispositivos tecnológicos, como smartphones, tablets e notebooks. A Revista EXAME 

(2012, pg. 47) apresentou uma pesquisa realizada com adolescentes que mostra que 

praticamente 100% dos jovens entre 14 e 19 anos (Geração Z) participam de alguma 

rede social e 75% usam celulares (16% navegam na Internet por esses aparelhos). 

 Invariavelmente, a forte presença da tecnologia na vida das crianças reflete no 

modo como se comportam dentro do ambiente escolar. Assim como cresce a tecnologia, 

cresce a necessidade de adaptar os modelos educacionais atuais para novos modelos, 

que absorvam essa necessidade dos jovens de utilizarem a tecnologia. 

 Neste cenário, o maior desafio passa a ser a capacitação dos professores para 

receberem os alunos com boas aulas e metodologias aliadas à tecnologia. Mas como 

inserir novas metodologias de aula com tecnologia em escolas que ainda pensam como 

antigamente?  

 As oficinas apresentadas nos próximos capítulos deste artigo trazem uma ideia 

do que pode ser feito para somar a alta capacidade de aprendizado do modelo de 

educação dos hackers com a alta capacidade de criatividade das crianças. 

3. Oficinas e resultados 

1.3.Oficinas 

Como descrito nos itens anteriores, esta pesquisa visa criar uma referência prática sobre 

a utilização dos valores da ética hacker na formação de adolescentes desde o ensino 

fundamental.  

Para que se fosse possível obter resultados práticos, os pesquisadores organizaram três 

oficinas com alunos da oitava série do ensino fundamental, em uma escola pública da 

cidade de Passo Fundo-RS. As oficinas foram realizadas em três etapas, e participaram 

delas sete alunos voluntários. 

 As oficinas foram organizadas em um ambiente aderente à ética hacker, 

portanto, os alunos não estavam submetidos a nenhum tipo de avaliação ou controle, e 

tinham total liberdade para fazer o que quiserem, dentro ou fora da sala de aula. Assim, 

pode-se avaliar o perfil de comportamento de cada aluno, inclusive, interpretando seu 

nível de motivação intrínseca, ou seja voluntária, para realização de tarefas fora do 

contexto acadêmico. 

 O conteúdo explanado nestas oficinas foi “Como utilizar a ferramenta 

Hackasaurus para editar sites”. Este tema foi escolhido porque não faz parte dos 

conteúdos estudados pelos alunos em sala de aula, e assim é possível perceber a reação 

de cada um frente à um desafio novo. 

 A ferramenta Hackasaurus foi escolhida por ser especialmente desenhada para 

ser utilizada com crianças, sendo uma iniciativa da Fundação Mozilla, através de seu 

projeto Webmaker, que busca ensinar crianças conceitos de programação para web. 



 

 

 

Através do recurso “X-Ray Goggles”, a criança enxerga um raio x do site, e pode editar 

cada um dos elementos presentes na página, como na figura 1. 

 

Figura 1: Página web com X-Ray Goggles ativado. Fonte: Primária. 

 Portanto, com este apelo infantil e por ter sido criado com este propósito, o 

Hackasaurus foi escolhido como atração principal das oficinas.  

A agenda dos encontros com os alunos foi: 

 1º encontro: Conhecendo o assunto  

o 1º hora: grupo focal com os alunos para compreender o nível de 

intimidade dos alunos com a área de informática, e para explanação do 

objetivo das oficinas. As perguntas apresentadas no grupo focal foram: 

 O que você entende por informática?  

 O que você entende por computador?  

 O que você entende por internet?  

 O que você acha dos hackers?  

 E se eu te convidasse para ser um hacker? 

o 2º hora: apresentação de slides com os seguintes temas: 

 Diferença entre hacker e cracker;  

 Conceitos básicos sobre HTML;  

 Introdução ao Hackasaurus. 

o 3º hora: apresentação do desafio de nível fácil para os alunos. A tarefa 

apresentada foi: acessar a página principal do Facebook e alterar a frase 

principal da página. 

 2º encontro:  Construção colaborativa 

o Desafio de nível médio. Os alunos foram desafiados a acessar o site 

ClicRBS, escolher uma notícia do site, alterar o título, o texto e a 

imagem da notícia, inserindo fatos imaginários que eles gostariam que 

ocorressem no bairro deles. Como forma de instigar os alunos a 

compartilhar suas descobertas, os mesmos realizaram as atividades em 



 

 

 

duplas, e o pesquisador sugeria, a cada 30 minutos, que eles trocassem de 

duplas. 

 3º encontro: Despertar da criatividade 

o 1º e 2º horas: Desafio avançado. Os alunos foram desafiados a acessar um 

website qualquer de vídeos e alterar um vídeo que estivesse exposto no 

site para um de sua preferência, posteriormente, cada aluno deveria 

apresentar sua atividade aos colegas e explicar porque escolheu 

determinado vídeo. 

o 3º hora: último grupo focal para ouvir a opinião dos alunos sobre as 

oficinas. As perguntas apresentadas neste grupo focal foram: 

 O que você mais gostou?  

 O que você achou ruim?  

 O que você pensa dos hackers agora?  

 Você gostaria de ajudar a organizar uma atividade deste tipo em 

outro local? 

 É preciso ressaltar que em nenhum momento o pesquisador auxiliou os alunos 

na realização de suas atividades, e procurou sempre responder as dúvidas de forma a não 

fazer as atividades pelos alunos, apenas instigá-los e direcioná-los a buscar a sua 

solução.  

1.4.Resultados 

Para que se pudesse ter uma ideia do contexto social onde estão inseridos os alunos que 

participaram das oficinas, foi elaborado um questionário socioeconômico que nos 

possibilitou perceber alguns detalhes interessantes. 

 Os Alunos 4 e 5, que foram destaque durante as oficinas, fazem curso de 

informática em turno inverso ao das aulas, e isso demonstra a paixão deles por 

essa área. 

 Somente os Alunos 1 e 2 não possuem computador em casa, e possivelmente 

essa seja a causa da distração deles durante as oficinas. 

  

 O Aluno 3 é o único que não possui perfil em nenhuma rede social, mesmo 

tendo computador e internet em casa. Isto demonstra sua falta de interesse pela 

área de tecnologia, e possivelmente seja este o motivo de sua baixa motivação 

nas oficinas. 

 Além dos detalhes registrados acima, é possível, em forma de gráficos, 

demonstrar os seguintes dados sobre os alunos: 



 

 

 

 

Figura 2: Dados sobre a composição familiar dos alunos. Fonte: Primária. 

 

Figura 3: Dados sobre a frequência com que os alunos usam o computador. 

Fonte: Primária. 

 

 Com estes dados, fica possível verificar que a tecnologia já está inserida na casa 

da maioria destes alunos, mesmo que alguns não tenham muito tempo para utilizá-la, 

pois precisam dividir com muitos familiares. 

 Passando para as oficinas, logo no início foi possível perceber animação maior 

dos alunos 4 e 5, que responderam a todas as perguntas apresentadas, inclusive fizeram 

perguntas sobre o conteúdo que seria apresentado. Durante a atividade, o Aluno 5 

demonstrou  estar interessado no assunto, fazendo muitas perguntas sobre 

programação.  

 Era comum perceber que alguns alunos navegavam por algum tempo nos sites 

de vídeos e redes sociais, e quanto o pesquisador se aproximava, voltavam para a 

atividade. Fato que não ocorreu com os alunos 4 e 5, que foram os primeiros a concluir 

a atividade. 

 O Aluno 5, após concluir sua atividade, pediu ao orientador que lhe ensinasse 

como alterar uma foto do site, porém, como esta era a atividade da segunda oficina, o 

pesquisador não lhe passou instruções. Alguns minutos depois, o Aluno 5 chamou o 

orientador em sua mesa para mostrar que havia conseguido alterar a imagem por conta 

própria.  

 Embora cinco alunos tenham concluído a atividade, somente dois deles 

conseguiram explicar com detalhes os passos que haviam executado. Portanto, somente 

os alunos 4 e 5 conseguiram alcançar a primeira categoria de análise. O Aluno 5 foi 

adiante, e alcançou também a segunda categoria de análise, quando alterou o texto de 

outros sites, não somente daquele citado na descrição da tarefa. 



 

 

 

 Já na segunda oficina, a tarefa a ser realizada era de acessar o site do ClicRBS, 

alterar o texto, a imagem e o título de uma notícia qualquer, inserindo fatos que eles 

gostariam de  ver acontecendo no bairro deles. 

 Desta vez, para que se pudesse trabalhar a colaboratividade entre os alunos, os 

mesmos foram orientados a trabalhar em duplas, de livre escolha. Após formadas as 

duplas, os alunos iniciaram seus trabalhos, porém, os Alunos 6 e 2  demonstram pouca 

vontade de fazer a atividade após saberem que a mesma não “valia nota”. 

 A cada 30 minutos o pesquisador sugeria aos alunos que alterassem suas duplas, 

para trabalhar com colegas diferentes, mas nada era obrigatório. Foi possível perceber 

que durante estas trocas surgiam conversas e piadas entre os alunos, que se distraíam 

por alguns minutos. Entretanto, após conversarem por alguns momentos, a maioria dos 

alunos voltava a se concentrar na atividade, e voltavam para seus lugares sem que fosse 

preciso intervenção do pesquisador. 

 Na última troca de duplas, o Aluno 5, que já havia concluído a atividade duas 

vezes, pediu se poderia ficar sem dupla e trabalhar como um orientador, ajudando quem 

ainda não tinha terminado. 

 Ao término desta oficina, ficou claro que o Aluno 5, mais uma vez, atingiu as 

duas categorias de análise propostas no artigo, pois além de terminar o trabalho com 

dois colegas diferentes, ainda quis auxiliar quem precisasse de ajuda para concluir a 

tarefa. 

 Na terceira oficina foi proposta a tarefa de nível mais avançado para os alunos, 

que era alterar um vídeo de uma página web de escolha deles. Após o início dos 

trabalhos, em duplas novamente, os Alunos 1 (dupla do Aluno 5), 6 e 7, por estarem 

sentados próximos uns aos outros, começam a conversar e utilizar redes sociais. O 

Aluno 5 pede licença para o Aluno 1 para usar o computador para terminar a atividade, 

já que o mesmo estava na frente do monitor, mas não prestava atenção no trabalho. 

 Os alunos 6 e 7 passaram a maior parte da oficina vendo vídeos no Youtube, e 

usando como desculpa a afirmação de que estavam procurando um video para inserir em 

outro site, quando o alterassem. 

 No final, os alunos foram avisado que precisariam apresentar aos colegas seu 

vídeo e explicar porque o escolheram. Neste momento, os alunos 6 e 7 pedem ajuda ao 

pesquisador, afirmando que não haviam entendido como fazer para alterar o vídeo, e 

que não gostariam de ser os únicos a não apresentarem a atividade. 

 Já no último grupo focal, o pesquisador pediu em uma das perguntas se os 

alunos gostariam de ajudar, como orientadores, em uma próxima pesquisa deste tipo que 

fosse realizada, e somente os alunos 4 e 5 se dispuseram. 

 Finalmente, foi possível perceber que muitos valores da ética hacker foram 

demonstrados pelos alunos no decorrer das oficinas. Abaixo, uma tabela exibirá 

exemplos de momentos em que estes valores foram detectados: 

 



 

 

 

Tabela 1: Valores da ética hacker demonstrados pelos alunos durante as 

oficinas. 

Valores Momentos 

Paixão Oficina 1: Alunos 4 e 5 fazem curso de informática em turno 

inverso às aulas. 

 

Liberdade Oficinas 2 e 3: Nas trocas de duplas os alunos se distraiam, mas 

sem intervenção, voltavam a trabalhar em alguns minutos. 

Valor Social Oficina 2: Aluno 5 queria ser orientador dos colegas. 

Abertura Oficinas 1, 2, e 3: Alunos 4 e 5 trocam resultados obtidos com 

frequência para resolverem o desafio. 

Atividade Oficina 1: Ao concluir a atividade, o Aluno 5 queria um desafio 

maior. 

Oficina 3: Alunos 4 e 5 querem se capacitar para serem 

orientadores, e não somente alunos. 

Consideração Oficina 2: Aluno 5 queria ajudar os colegas com dificuldades. 

Oficina 3: Alunos 4 e 5 gostariam de atuar como orientadores em 

futuras oficinas. 

Criatividade Oficina 1: Aluno 5 mudou imagem do site mesmo sem orientação. 

Oficina 2: Aluno 5 termina a atividade com dois colegas 

diferentes, criando resultados diferentes. 

 Além dos valores da ética hacker descritos acima, os alunos também atingiram 

as categorias de análise definidas nesta pesquisa, pois pelo menos dois alunos por 

oficina sabiam explicar o que tinham feito para concluir a atividade, e em diversas 

ocasiões ajudaram seus colegas a terminar suas atividades, ou criaram variações dos 

resultados obtidos. 

4. Conclusão 

A proposta da pesquisa, de testar um modelo de aprendizagem aderente com os 

características do comportamento hacker foi abordada com sucesso durante a execução 

das oficinas. 

 Os alunos demonstraram algumas dificuldades na primeira oficina em se adaptar 

ao ambiente com liberdade, pareciam estar a todo momento esperando por cobranças ou 

pressões, que ocorrem diariamente em sala de aula.  

Também pareciam surpresos quando o pesquisador afirmava não estar preocupado com 

o resultado, mas sim com o aprendizado deles, pois não estão acostumados a trabalhar 

sem ter que fazer avaliações para mostrar que sabem o conteúdo apresentado. 

 Embora as amostras da pesquisa tenham sido pequenas, dado o tempo disponível 

para execução das oficinas, este modelo de aprendizado baseado na ética hacker se 



 

 

 

mostra merecedor de pesquisas mais aprofundadas. O modelo precisa ser analisado e 

estudado por pedagogos, mas o ideal é que fosse trabalhado desde o momento em que 

os alunos iniciam suas atividades escolares, para que eles estejam em constante 

evolução da sua criatividade, e não se acostumem com a política de “decorar e avaliar” 

das escolas atuais. 

 A proposta dos pesquisadores para o futuro é que este modelo de atividade seja 

desenvolvido em um projeto de mestrado, que contemple escolas particulares também, e 

possua mais amostras de pesquisa, com embasamento pedagógico e psicológico 

aprofundado. 
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