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Sentido Original

Ludicidade, habilidade e exploração

Dicionário do Tech Model Railroad Club (TMRC)

HACK: 1) algo feito sem fim construtivo; 2) um projeto realizado 
a partir de um autoconselho ruim; 3) um impulsionador da 
entropia; 4) produzir, ou tentar produzir, um hack.

HACKER: alguém que faz hack

Pirataria de telefone: transgressão e engenharia social 

Documentário - A Origem dos Hackers 

https://www.youtube.com/watch?v=cgI1pesO1do

https://www.youtube.com/watch?v=cgI1pesO1do


  

Década de 80 e a popularização 
do termo hacker:

- O livro Hackers: Heroes of the Computer 
Revolution

- Projeto GNU

- O caso Kevin Mitnick



  

Ética hacker
- Acesso a computadores e a qualquer coisa que possa te 
ensinar algo sobre a forma como o mundo funciona 
deveria ser ilimitado e total.
- Toda informação deve ser livre.
- Desconfie da Autoridade – Promova a Descentralização.
- Hackers devem ser julgados por seus hacks, não por 
critérios falsos como escolaridade, idade, raça ou posição 
social.
- Você pode criar arte e beleza em um computador.
- Computadores podem mudar sua vida para melhor. 



  

Hackers e o 
Software livre

0: liberdade de executar o programa como você desejar, para 
qualquer propósito
1: liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo 
às suas necessidades. Para tanto, acesso ao código-fonte é um 
pré-requisito.
2: liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa 
ajudar ao próximo
3: liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a 
outros. Dessa forma você pode dar a toda a comunidade a 
chance de se beneficiar de suas mudanças. Para tanto, acesso 
ao código-fonte é um pré-requisito



  

A dicotomia de sentidos

- legislativo reforça a proteção à propriedade 
intelectual

- judiciário penaliza de forma mais dura

- mídia dissemina a visão do hacker como 
criminoso



  

Hackers e o ativismo 
político



  

Cult of the Dead Cow – Hacktivismo

Anonymous

Wikileaks

   No centro desse ativismo está a defesa das liberdades 
civis e ações voltadas para a livre informação e a defesa 
da privacidade e segurança na rede (Coleman, 2013). 



  

Existe hacking 
feminista?



  

Hackeando o patriarcado
“Experimentar con nuevos espacios 
y nuevas prácticas, de ir más allá de 
binarismos y cruzar fronteras; existe 
la voluntad de experimentar con el 
cuerpo, con la tecnología e 
interconectar ambos a través de la 
teoría y de la práctica.”



  

TransHackFeminism ::
#Teorias encarnadas // Hackear construção de gênero, 
Anarcha Gland, O que é genitalismo?
# Táticas performativas // Cabaret Cyborg
# Tecnologias libertadoras // Servidoras feministas (Anarcha, 
Sisterserver, Vedetas) Gynopunk



  

Hackeando o gênero e 
sexualidade

GenderHacker.net

Sex is a practice, 
gender is a practice

Anarcha Gland

http://genderhacker.net/
http://anarchagland.hotglue.me/?glandulas
https://www.vice.com/en_ca/read/beatriz-preciado-testo-junkie-interview-199


  

Hackeando a Segurança Digital

FembotCollective https://zerotrollerance.guru/

http://fembotcollective.org/
https://zerotrollerance.guru/
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Metad4dos

https://www.iplocation.net/

https://www.iplocation.net/


  

4uto-defesa
D1gital

 - use doxing (http://www.spiesonline.net/) 
FIQUE ANÔNIMA

-  procure metadados (Exif finder, IP locator)

-  denuncie :: Safernet / PF / MandaPrints

- use identidades múltiplas

http://www.spiesonline.net/


  

Obrigad4!
Dúvidas: kawa@riseup.net
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