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APRESENTAÇÃO 

A liberdade do conhecimento talvez seja o princípio mais intenso que car-
regamos com o Laboratório de Cultura Digital (Lab), sendo que o comparti-
lhamento de todo conhecimento produzido por nós – seja através dos códigos 
desenvolvidos, das metodologias formuladas, de sites disponibilizados ou de 
publicações – é o que torna este princípio tangível.

Este livro faz parte de um mosaico interconectado de ações realizadas pelo 
Lab e mais intimamente relacionado ao nosso primeiro livro: Democracia Di-
gital, Comunicação Política e Redes: Teoria e Prática. As ações do Lab podem ser 
úteis isoladamente, mas se fortalecem quando vistas como um conjunto ao va-
lidar nosso entendimento de que as tecnologias produzidas são fruto da inteli-
gência coletiva que passa pela experiência prática dos usuários, programadores, 
designers, pesquisadores e sociedade em geral.

Não por acaso, esta obra é o resultado da conexão entre um conjunto de 
especialistas preocupados com a apropriação política das tecnologias digitais 
da comunicação em prol de uma visão de mundo colaborativa, cooperativa e 
potencializadora.  Pode ser especialmente interessante para ativistas, estudio-
sos e gestores que veem a questão cultural como um pano de fundo para o em-
poderamento democrático. 

Para dar conta destas diferentes visões e expertises, o livro está estrutura-
do em dois blocos. A primeira parte, intitulada “Estudos e pesquisas”, traz um 
conjunto de capítulos na forma de artigos produzidos por estudiosos de dife-
rentes vertentes, mas que possuem em comum a preocupação de pensar a co-
municação digital e política a partir de perspectivas atentas tanto a questões 
normativas quanto a possíveis problemas ou distorções. Para começar, André 
Lemos traz um interessante debate sobre as Cidades Inteligentes e o emergente 
fenômeno da internet das coisas a partir da análise dos projetos de Glasgow, 
Curitiba e Bristol. Em seguida, Sivaldo Pereira da Silva apresenta uma discus-
são crítica sobre a importância dos algoritmos em sua simbiose com a cultura 
contemporânea, tendo como pano de fundo o horizonte democrático. Vivian 
Peron aborda o emergente debate sobre diplomacia pública e diplomacia digital, 
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tomando como análise o uso de mídias sociais neste campo. Leonardo Germa-
ni analisa os desafios para o desenvolvimento de serviços digitais pelo governo 
brasileiro observando as melhores práticas adotadas para o desenvolvimento 
de softwares. Por fim, Adriana Veloso traz um estudo sobre as ações de consultas 
públicas online no Brasil e busca conceituar design de interação a partir do olhar 
da tecnologia com foco na participação. 

Já a segunda parte do livro, intitulada “Experiências e análises”, aglutina 
um conjunto de ensaios que traz relatos e discussão sobre questões estratégicas 
abordadas por ativistas e lideranças de diferentes iniciativas que possuem cone-
xões com o Lab e que podem servir de inspiração prática e crítica sobre como 
podemos nos apropriar de tecnologias visando um horizonte de autonomia e 
liberdades. João Paulo Mehl, coordenador executivo do Lab, traz uma síntese 
do que é o projeto Laboratório de Cultura Digital, buscando pontuar os pilares, 
os caminhos e os resultados desta iniciativa fundada na Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) e suas ações integradas ao Ministério da Cultura, em sua fase 
atual. Em seguida, Dalton Lopes Martins apresenta uma experiência irmã do 
Lab, o Laboratório de Políticas Públicas Participativas (Lab3P) da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), que tem a participação social como objeto e objetivo 
de pesquisa, colocando um relato sobre o projeto,  sua evolução e  frentes de 
trabalho. Na sequência, Georgia Nicolau apresenta uma das grandes fontes de 
inspiração para o Lab, que são os Laboratórios Cidadãos, discutindo o percurso 
que hoje alguns pesquisadores e ativistas chamam de cultura digital brasileira, 
passando pelas políticas culturais da gestão de Gilberto Gil e Juca Ferreira até 
a invenção dos laboratórios cidadãos. Já no ensaio de Márcio Cruz, que com-
partilha a experiência do Fórum Internacional de Educação Popular (FREPOP) 
e tangencia sua relação com o Lab, podemos destacar a importância da Edu-
cação Popular no processo de planejamento do Laboratório, especialmente na 
construção de nossa política de formação. No texto seguinte, Marina Pita traz 
uma temática espinhosa, com o ensaio que aborda a privacidade como um ele-
mento de resistência nos dias atuais, fazendo apontamentos sobre a cultura da 
exposição, universo hacker, vigilância e violação de direitos. Logo após, Henri-
que Parra e Ricardo Poppi refletem sobre como a arquitetura das ferramentas 
influenciam sua capacidade de incluir e obter escala de participação, os riscos 
para a democracia por conta do fenômeno da manipulação e como os arranjos 
comuns podem ser úteis para construir um novo ciclo de ferramentas de parti-
cipação social. O ensaio de Newton Goto fecha este segundo bloco relatando a 
experiência de uma iniciativa que vai além do nosso campo direto de atuação, 
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mas no qual bebemos e que nos estimula a refletir sobre questões da troca de 
experiências nos campos artísticos, sociais e geográficos. 

Acreditamos que este conjunto de textos e os diversos mundos e inteligên-
cias que estes refletem possam ser úteis para contribuir e estimular estudos e 
iniciativas que tentam pensar a cultura digital e suas conexões com a prática 
política sem perder de vista a importância de premissas como autonomia, liber-
dade e cooperação em prol de boas soluções tecnológicas para antigos e novos 
problemas. Importante lembrar que esta obra foi financiada com recursos pú-
blicos do Ministério da Cultura (MinC) e, como todo produto do Lab, está dis-
ponível para livre download, livre circulação e livre cópia. Assim, convidamos a 
ler, refletir, debater e compartilhar estas temáticas refletidas nesta publicação. 

Desfrutem! 

João Paulo Mehl
Sivaldo Pereira da Silva





PARTE I. ESTUDOS E PESQUISAS





1. 
Visibilidade e contrato social em cidades inteligentes
ANÁLISE PRELIMINAR DE GLASGOW, CURITIBA E BRISTOL1

André Lemos

Introdução

Estamos em meio a uma nova etapa na cultura digital com o desenvolvi-
mento da Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e do Big Data. A IoT carac-
teriza-se por objetos ampliados infocomunicacionalmente, permitindo a coleta 
e tratamento de enormes quantidades de dados (Big Data), em uma emergente 
governabilidade algorítmica em diversas áreas da vida social. Essa conjunção 
está no bojo dos projetos de “cidades inteligentes” (Smart Cities). 

É urgente investigar, portanto, essa nova relação entre as TIC (Tecnologias 
da Informação e Comunicação) e o espaço urbano. Como assinala Jane Bennett 
(2010) em seu livro The Vibrant Matter. A political ecology of Things, precisamos 
enfrentar a questão dos objetos na cultura contemporânea de duas formas: 1. 
Filosófica: Interrogá-los para além da ideia de entidades inertes e passivas e; 2. 
Política: Perguntar sobre a dimensão pública que emerge quando consideramos 
a sua agência.  

Sob o ponto de vista filosófico, devemos aceitar que os objetos produzem 
agência, não sendo neutros, ou inertes (LATOUR, 2005). Novas qualidades digi-
tais aparecem e mudam a forma como os objetos interagem com outros objetos 
e com os seres humanos. Politicamente, a partir da gestão algorítmica da vida e 
dos diversos procedimentos de coleta e tratamento de dados retirados dos mais 
diversos equipamentos e ações humanos nas cidades, este novo “contrato” deve 
estar claro e transparente, já que a nova propriedade infocomunicacional de-
sencadeia ações que afetam a vida no presente e no futuro (projeções baseadas 
em análise de dados).

1 Este texto é uma versão modificada do artigo publicado em inglês na revista P2P Inovação (LE-
MOS, 2017). 

* DOI: 10.24328/2017/5473.004/01
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O caráter opaco da nova governança algorítmica pode ser visto em sistemas 
de monitoramento do corpo, em rastreamento de objetos e pessoas, na gestão 
do espaço urbano dirigido pelos dados, automatização das casas, nos carros 
autônomos, nos sistemas de previsão de mercado ou de crimes. As áreas estão 
em expansão. Assim, reconhecer a agência dos objetos (sua ontologia) e levar a 
sério o novo regime de gestão do espaço urbano (sua política) são ações funda-
mentais para analisar os atuais projetos de cidades inteligentes, que se realizam 
hoje de forma muitas vezes desordenada, impulsionada pela lógica da inovação 
industrial e do mercado, da neutralidade dos dados e da racionalidade tecno-
crática e do determinismo tecnocientífico. 

Internet das Coisas e Sensibilidade Performativa

A Internet das coisas. Imagine um mundo onde tudo possa ser abordado tanto 

analógica quanto digitalmente – isto reformula nossa relação com objetos – coi-

sas –, bem como a relação dos próprios objetos entre si. Qualquer objeto que 

contenha uma etiqueta RFID não se relaciona apenas com você, mas por ser 

lido por um leitor RFID próximo, relaciona-se com outros objetos, relações ou 

valores em um banco de dados. Neste mundo você não está mais sozinho em 

nenhum lugar (De Wall et al., 2012).

A internet das coisas (IoT) poderia ser definida como uma infraestrutura de 

rede global e dinâmica com capacidades de autoconfiguração baseadas em 

protocolos de comunicação padronizados e interoperáveis nos quais as “coisas” 

físicas e virtuais têm identidades, atributos físicos, personalidades virtuais, 

usam interfaces inteligentes e são completamente integradas na rede de infor-

mação. Na IoT é esperado que as “coisas” se tornem participantes ativas dos 

negócios e dos processos informacionais e sociais nos quais elas são capazes de 

interagir e comunicar-se entre si e com o ambiente através da troca de dados 

e informação percebida sobre o ambiente, enquanto reagem de forma autôno-

ma aos eventos do “mundo físico/real”... influenciando-o ao executar proces-

sos que desencadeiam ações e criam serviços com ou sem intervenção humana 

direta (CERP, 2009, p. 6)2.

2 Tradução própria do original em inglês.
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A Internet das Coisas (IoT) é uma rede na qual objetos físicos e digitais 
são instrumentalizados com sensores e capacidade de comunicação de infor-
mação, sentindo o mundo de forma específica e produzindo cenários sobre o 
presente imediato em tempo real, ou sobre o futuro previsível e programado 
pela lógica dos algoritmos. Estimativas apontam que a IoT vai ter um impacto 
econômico total de até US$ 11 trilhões até 2025. Pesquisas projetam que em 
2020 haverá 6,58 dispositivos conectados para cada pessoa no mundo3 e mais 
de 75 bilhões de objetos conectados até 2020 (GEORGESCU, POPESCUL, 2015). 
O tema é atual e central para a compreensão da nova fase de desenvolvimen-
to da internet e da cultura digital, já que os impactos sociais, comunicacio-
nais e políticos serão consideráveis. As figuras abaixo ilustram um pouco essa 
revolução.

Desnecessário dizer que a expressão “internet das coisas” é imprecisa e ele-
mento de muita controvérsia (ATZORI et al., 2010; ATZORI et al., 2014; BRAT-

TON, 2016;  CHRIST, 2015; COATIGAN e LINDSTROM, 2016; DOURISH, 2016; 
DOURISH e BRERETON, 2014; GEORGESCU e POPESCUL, 2015; GUBHI et al., 
2013; HOWARD, 2015; KARIMOVA e SHIRKHANBEIK, 2015; MADAKAM et.al. 
2015; MARTIN, 2015; MATTERN, 2010; MITTEW, 2014; MULANI e PINGLE, 2016; 
WILLIAMS et al. 2016). 

Estritamente falando, não há uma “internet das coisas”, nem uma “inter-
net dos humanos”. A internet é uma rede sociotécnica híbrida que reúne seres 
humanos e não humanos (protocolo, software, máquinas, cabos, satélites...) em 
fortes traduções e regimes de delegação, como toda rede sociotécnica. Tradução 
é o termo usado para superar divisões entre domínios sociotécnicos. O termo 
implica dizer que a tecnologia não pode ser compreendida como uma coisa au-
tônoma, já que ela atravessa domínios como o político, o social, o natural, o 
cultural. As traduções são mediações e conexões. Já a delegação é uma relação 
recíproca entre o social e o técnico. Delegamos às tecnologias o trabalho de 
muitos humanos (LATOUR, 1991; 1992; 2005).

3  http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet_economy
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Figura 1. Modelo para Internet das Coisas

Fonte: (IBM X-Force Threat Intelligence Quaterly, 2014)

Figura 2. Evolução das conexões via Internet das Coisas 

(Fonte:Brandon, 2015, com imagem editada)
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Apesar da imprecisão do conceito, a expressão indica ampliação da internet 
como conhecemos, agora povoada por objetos mundanos dotados de senciên-
cia, ou seja, de sensibilidade e capacidade de conexão autônoma por sistemas 
eletrônicos. Conectadas globalmente através de redes digitais, qualquer coisa 
pode executar ações de forma autônoma, traduzindo, mediando, comunicando 
e delegando ações para outras coisas (incluindo os humanos). Como explicam 
Georgescu e Popescul, o maior problema é que a Internet das Coisas não diz res-
peito apenas aos objetos; trata-se das relações entre os objetos cotidianos que cer-
cam os seres humanos e os próprios seres humanos. (2015).

Com a IoT, os objetos tornam-se “inteligentes” já que podem, a partir de 
uma procedimentalidade algorítmica, tomar decisões relacionadas ao contexto, 
trocar informações com outros, reconhecer personalidades – já que têm iden-
tidades únicas – e produzirem agências. Para Karimova e Shirkhanbeik (2015), 
os objetos da IoT são como “seres”, atuando cada vez mais em “comunidades 
de coisas”, ou seja, como um um grupo de coisas que compartilha objetivos ou 
interesses comuns e cria um universo social com seus próprios valores, regras e vo-
cabulário que está em constante transformação e comunicação dentro da matriz 
tempo/espaço (p. 5). 

Percebemos aqui o que identificamos como um princípio da IoT: a perfor-
matividade desses objetos a partir de uma lógica algorítmica. Chamamos esse 
princípio de Sensibilidade Performativa (SP) (LEMOS, 2016; LEMOS e BITEN-

COURT, 2017). A SP é a performance do dado a partir da captação de sensações 
por objetos (um sensor de luminosidade do ambiente, por exemplo), produzin-
do ações imediatas, futuras e sistêmicas. Podemos dizer que a IoT é uma rede 
de objetos dotados de sensibilidade performativa processual (MANOVICH, 2013; 
LUPTON, 2015) e algorítmica que se espraia para além dos bancos de dados di-
gitais ou protocolos de comunicação digital, envolvendo discursos, marketing, 
modelos de negócios e ecologia de plataformas. Portanto, a SP não se refere 
apenas à qualidade do sensor embutido em um objeto, mas à performance al-
gorítmica a partir do dispositivo envolvido em uma rede mais ampla (o sensor 
em uma lâmpada “inteligente” o discurso de eficiência, a conexão a redes de 
energia tipo smart grid, a interface em dispositivos móveis para manipulação, 
os dados captados dos usuários etc.). A SP da IoT está transformando nossas 
cidades e as formas de governo.
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Cidades Inteligentes: Glasgow, Bristol e Curitiba

Testemunhamos atualmente um desenvolvimento rápido e agressivo de sis-
temas de comunicação móvel, computação em nuvem, Big Data e internet das 
coisas aplicada à gestão, controle e uso do espaço urbano. Esse conjunto chama-

-se “cidades inteligentes” (smart cities). Na década de 1990, o termo em voga era 
“cidades digitais”, tendo como objetivo disseminar o uso da internet e dotar as 
cidades de infraestrutura básica de comunicação digital. Muitas cidades ainda 
buscam chegar a esse patamar. 

O que se vem chamando de “cidades inteligentes” são projetos com ênfase 
na comunicação móvel, na computação nas nuvens, na análise inteligente de 
grande quantidade de dados (Big Data) e na implementação de objetos inteli-
gentes em comunicação e ação autônomas (IoT). A cidade inteligente é, por-
tanto, dirigida pelos dados (data-driven urbanism) (KITCHIN, 2014, 2015), ins-
taurando uma governabilidade algorítmica que se materializa no planejamento 
governamental e urbanístico (sensores em equipamentos urbanos, aplicativos 
para navegar no espaço público, sistemas de controle, monitoramento e vigilân-
cia, análise de dados...). 

Podemos dizer que os atuais projetos de cidades inteligentes são iniciativas 
públicas e/ou privadas em que objetos, infraestrutura e serviços são aprimora-
dos eletronicamente, apoiados por uma forte narrativa tecnocrática na qual a 
ênfase é sobre o papel emancipador e transformador da implementação dessas 
tecnologias no tecido urbano. Não há modelos, não há exemplos definitivos, 
mas há muita fé. Muitos projetos estão sendo realizados de forma “espontânea” 
(sem planejamento, visão estratégica ou articulação pelos poderes públicos) e 

“coordenada” (gestão integrada e com visão de conjunto, como a experiência de 
Dublin, por exemplo4). 

O adjetivo “inteligente” é, ao mesmo tempo, aliado a uma dimensão 
técnica (da SP, da transparência e neutralidade dos dados, da inovação e eficiên-
cia econômica) e utópica (criatividade, sustentabilidade, mudança e melhoria 
das condições de vida) (EDELL, 2016). Governos, empresas e universidades es-
tão apoiando projetos baseados neste discurso. No entanto, este discurso encar-
na uma utopia de longa data, um determinismo tecnológico bastante comum. 
Os projetos de cidades inteligentes são, consequentemente, frutos de boas in-

4  Ver Dublin as a Smart City, de Claudio Coletta, Liam Heaphy e Rob Kitchin. Disponível em: 
<http://progcity.maynoothuniversity.ie/2015/12/dublin-as-a-smart-city/>.
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tenções, de excitação empresarial e inovadora, de discursos tecnocráticos apon-
tando para as benesses do Big Data e da IoT.

Aposta-se que os dados vão permitir uma maior transparência das ações e me-
lhor compreensão da realidade, produzindo uma gestão pública mais eficiente, 
criativa e sustentada. Não temos tempo para explorar aqui todas as nuances do 
problema. Farei uma análise preliminar do que pude perceber5 das experiências 
em Glasgow, Curitiba e Bristol: a falta de participação pública e a invisibilidade 
dos processos eletrônicos (IoT, Big Data e governabilidade algorítmica).

Glasgow

A cidade de Glasgow (Escócia) foi contemplada com um financiamento de 
24 milhões de libras esterlinas da Innovate UK para implementar o projeto Fu-
ture City Glasgow. Em março de 2015 visitamos algumas inciativas desse pro-
jeto. Conversamos com responsáveis do Glasgow Operations Center (parte do 
programa Future City Glasgow), do Future Cities Institute, da Universidade de 
Strathclyde, e da Urban Tide (consultoria privada formada pelo time que plane-
java e entregava o programa Open Glasgow). 

Ao ler o The Open Data Manifesto, e outros documentos que divulgam o pro-
jeto, tive a impressão de uma iniciativa criativa e participativa. No entanto, com 
as entrevistas realizadas, percebi que essas promessas foram absorvidas por um 
discurso tecnocrático cujo principal produto parece ser a melhoria do centro 
de vigilância para o monitoramento do espaço público: o Glasgow Operation 
Center (GOC). De fato, grande parte do dinheiro e do esforço realizado parece 
ter sido para produzir algo palpável e visível, ampliando o sistema de vigilância 
já existente, adquirindo novas câmeras de alta definição. 

A julgar pelo que nos foi mostrado durante a visita, há uma falta de objetivos 
claros e baixa participação pública. As pessoas parecem ser objeto de monitora-
mento e, em geral, “fonte de dados”, mas não participantes do processo. Além 
de alguns hackathons, não houve a realização de fóruns para grupos comunitá-
rios, ou para empresas. Há pouco uso das redes sociais como o Facebook ou o 

5 Este artigo baseia-se em uma colaboração acadêmica entre universidades do Brasil e do Reino 
Unido, financiada por Newton Fund (PUC-PR, UFBA, Durham e Plymouth). O conteúdo apre-
sentado não representa a opinião da rede e é de minha inteira responsabilidade. As impressões 
buscam destacar apenas o foco de análise que me chamou a atenção nessas experiências e em 
outras que conheci (Dublin e Salvador).
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Twitter, por exemplo. A cidade me pareceu invisível e “desespacializada”, trans-
formada em um conjunto abstrato de problemas. Não ouvimos nada que se re-
ferisse diretamente a lugares, ou a dinâmicas socioculturais de áreas específicas 
da cidade, apesar do uso da vigilância da CCTV (Closed-Circuit TeleVision), ou 
que revelasse uma atenção ao local e às comunidades específicas. 

Quais problemas concretos o projeto Future City Glasgow pretende resolver? O 
que os cidadãos, as organizações e a sociedade civil exigem? O que há sobre essa 
experiência que a torna única? Quais as dimensões culturais, sociais e políticas 
que são abordadas no atual projeto? Saí de lá sem respostas a essas perguntas.

Curitiba

Em julho de 2015 estivemos na cidade para conversar com responsáveis 
pelos principais projetos de inovação relacionados às TIC e ao espaço urbano. 
Visitamos o projeto Curitiba Smart City, da Secretaria de Informação e Tecno-
logia da URBS (Urbanização de Curitiba S. A. – autoridade local de transporte), 
o “Centro Integrado de Comando e Controle Regional” (implementado em to-
das as 12 cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA em 2014 e construído pelo 
Governo Federal), a “Praça de Bolso do Ciclista”, iniciativa de um grupo de ci-
clo-ativistas que ocuparam um antigo espaço público abandonado no centro 
de Curitiba, e a NEX Co-Working, incubadora de startups, para conhecer mais 
sobre o aplicativo “Minha Curitiba”.

Na URBS ouvimos um discurso generalista, sem muito destaque às TICs, 
ressaltando a ideia de Curitiba como uma cidade bem planejada e inovadora. 
A ênfase foi colocada no desenvolvimento econômico. E como em Glasgow, a 
parte forte do projeto foram os centros de comando e controle para monito-
rar o espaço público, seja da Secretaria de Segurança Pública, seja da Secretaria 
de Transporte Público. A dimensão “inteligente” da cidade parece se limitar à 
instalação de um modelo panóptico clássico para controlar o fluxo de objetos 
e pessoas na cidade. Pouco se ouviu sobre a participação pública nos projetos.

Já as experiências da “Praça de Bolso do Ciclista” e do aplicativo “Minha 
Curitiba” buscam produzir visibilidade em ações bottom-up, mas ambos não 
fazem parte do projeto oficial de Curitiba. O “Praça de Bolso do Ciclista” é um 
exemplo de muitas iniciativas similares, que lidam com redes sociais no Bra-
sil e no mundo para apropriação de espaços das cidades. O aplicativo “Minha 
Curitiba”, cujo objetivo é aumentar a capacidade dos movimentos sociais se ar-
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ticularem, ainda não estava em uso na cidade. A apresentação foi baseada em 
experiências de outras cidades, como o Rio de Janeiro.

Comparando com a experiência de Glasgow, podemos dizer que, apesar das 
especificidades locais, ambas as iniciativas dependem de centros de comando 
e controle e que as pessoas não estão participando dessas iniciativas. Glasgow 
tem um modelo de cidade inteligente mais completo do que o de Curitiba: pla-
no de dados abertos (não ouvimos sobre dados abertos em Curitiba), aplicativos 
sociais usados   de forma integrada, sensores nas ruas... No entanto, o problema 
continua o mesmo: a falta de participação pública e a invisibilidade da perfor-
mance dos novos objetos, dos dados e da governança algorítmica. Parece que o 
que a maioria dessas iniciativas têm em comum é a visão do cidadão como uma 
entidade abstrata, e a inteligência das TIC está do lado do gestor, não do cidadão.

Bristol

Bristol possui um projeto amplo e integrado de cidade inteligente. Visita-
mos o projeto Bristol is Open (uma Joint Venture entre a Universidade de Bristol 
e Bristol City Council), o Bristol Playable City e Pervasive Media Studios (em Wa-
tershed) em setembro de 2015. O objetivo do projeto Bristol is Open é de con-
cretizar a ideia de “cidade como serviço”, como uma “área urbana aberta e pro-
gramável”, segundo nossos interlocutores. O projeto é amplo, com open data, 
aplicativos, sensores nas ruas e até mesmo um projeto de carro autônomo que 
está em andamento a fim de fomentar o desenvolvimento dessa tecnologia na 
região. Há uma cúpula digital em realidade virtual 3D para que o público possa 
ter a experiência da “visualização de dados”. Embora essa seja uma iniciativa 
para dar visibilidade, ela parece ser mais um instrumento de convencimento 
das pessoas sobre as benesses das tecnologias inteligentes.

O projeto Playable City, que é integrado ao primeiro, trata a cidade como um 
lugar de sociabilidade, jogo e arte. Vimos projetos de arte urbana com mídias lo-
cativas, implementados com o intuito de promover uma apropriação crítica do 
espaço público por parte dos cidadãos. Esses projetos buscam ressaltar a “visibi-
lidade”, insistindo no desenvolvimento de um outro lado das cidades inteligen-
tes, além das narrativas de eficiência econômica e racionalidade tecnológica. As 
experiências da Playable City e do Pervasive Lab em Bristol, ou aquela da Praça 
dos Ciclistas em Curitiba, apontam para iniciativas de engajamento público. No 
entanto, estas são experiências marginais e irrelevantes em relação aos projetos 
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maiores nessas cidades. Tanto em Bristol, como em Glasgow ou Curitiba, os pro-
jetos não parecem ser participativos ou mesmo visíveis aos cidadãos. 

Visibilidade, Handiness e Contrato Social

Nesse rápido relato, a questão que transparece em Glasgow, Curitiba e Bris-
tol é a da invisibilidade e da pouca participação pública nos projetos. Tudo pa-
rece desaparecer no nível das ruas. Nos deslocamentos por essas cidades vimos 
realmente muito pouco, seja das tecnologias, seja da participação social. 

No que se refere às tecnologias, esse é mesmo um desafio, já que andar em 
uma cidade inteligente (que capta informações a partir de objetos urbanos, vi-
gia espaços e cidadãos remotamente, analisa grande quantidade de dados cap-
tados dos mais diversos serviços) não é diferente de andar em uma cidade em 
que nada disso acontece. As características infocomunicionais são invisíveis e a 
performance dos dados opaca. 

No plano da participação pública é necessário que essas iniciativas sejam de 
conhecimento de todos e que haja participação. Para que os projetos de cidades 
inteligentes façam sentido politicamente, e para que o contrato social seja man-
tido, é fundamental que informações sejam passadas aos cidadãos e que eles 
possam ser ouvidos nas tomadas de decisão. Portanto, discutir a visibilidade 
desses projetos significa estimular a produção de significado, ampliar a percep-
ção do espaço público e o envolvimento em questões de comunicação e política. 

Retornando às duas questões de Bennett do início desse capítulo, a questão 
de visibilidade está vinculada às dimensões filosóficas e políticas sobre o papel 
dos novos objetos infocomunicacionais e da governamentalidade algorítmica. 
Como advertem Mircea Georgescu e Daniela Popescul (2015):

Excetuando as críticas, a comunicação invisível entre os objetos conectados e 

seu comportamento autônomo pode afetar nossas vidas, todas as nossas vidas, 

de maneiras difíceis de prever. Na IoT, o elemento que será identificado será o 

dispositivo e não o indivíduo. Torna-se necessário antecipar os perigos na IoT, 

mas é difícil e pode não ser bem-sucedido, a menos que o esforço de pesquisa 

seja contínuo6.

6 Tradução própria do original em inglês.
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Vejamos primeiro a dimensão filosófica, tendo por base a filosofia da técnica 
de Heidegger (CHRIST, 2015). Para Heidegger, o Dasein “está no mundo” e isso 
é possível porque se relaciona com coisas/objetos/equipamentos. Esse relacio-
namento cria o mundo como um conjunto de relações complexas entre sujeitos 
e objetos. Em o “Ser e Tempo”, o filósofo alemão destaca que o relacionamento 
com as coisas pode ser entendido de duas maneiras: Zurhanden [coisas que ma-
nipulamos, “prontas à mão” (ferramenta) e Vorhanden, coisas que conhecemos 
de forma abstrata, “presentes à mão” (teoria)]. Por Zuhandenheit e Vorhande-
nheit o Dasein está no mundo (CHRIST, 2015). Podemos sugerir que em projetos 
de cidades inteligentes Zurhandenheit (prontidão à mão) e Vorhandenheit (pre-
sença à mão) se dão de três formas gerais: 1. Comunicação máquina a máquina 
(M2M); 2. Objetos pessoais inteligentes e; 3. Equipamentos urbanos inteligentes.

Com a primeira forma, a comunicação M2M se dá em um regime de total in-
visibilidade, sendo que as ações ocorrem sem intervenção humana direta. Nes-
se caso, Dasein não encontra o objeto. Há forte delegação e ausência de Zurhan-
denheit. Havendo conhecimento amplo, pode haver Vorhandenheit. Sem essa 
informação, e com os objetos se comunicando em segundo plano fora de nossa 
percepção, o sentido pode se perder e, consequentemente, uma alienação da 
dimensão pública pode surgir. Sem informação, as pessoas simplesmente não 
sabem o que está acontecendo, quais dados e objetos estão em ação. 

Com a segunda forma, os objetos pessoais inseridos na vida cotidiana, como 
um carro, uma geladeira, um relógio, uma pulseira, um termostato ou uma lâm-
pada inteligente, a relação de visibilidade é forte. Os dois modos estão presentes. 
Tratam-se dos mesmos objetos aos quais já estamos acostumados (Zurhanden), 
mas agora com uma nova qualidade que podemos entender (Vorhanden). Quan-
to à terceira forma, os equipamentos urbanos inteligentes, se não soubermos de 
sua nova qualidade infocomunicacional, eles podem ser tomados por objetos 
tradicionais (postes de iluminação, semáforos, lixeiras, pontos de ônibus etc.), 
quando na realidade são objetos sencientes com uma SP atuando em uma am-
pla rede, impactando direta ou indiretamente os usuários. Estamos acostuma-
dos a eles (Zurhanden), mas não sabemos de suas novas qualidades (Vorhanden). 

Filosoficamente, portanto, deve-se reconhecer as agências dos novos objetos 
e entender as suas performances. Consequentemente, abordar filosoficamen-
te o papel desses objetos nas cidades inteligentes é uma forma de entender a 
necessidade de politização desses projetos. A politização é a forma de produzir 
sentido no uso desses objetos inteligentes. Os cidadãos devem estar conscientes 
sobre os desafios da governabilidade algorítmica, da IoT e do Big Data no es-
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paço urbano das cidades contemporâneas, já que estão produzindo ações pre-
ditivas e preventivas em diversas áreas (negócios, crimes, poluição, tendências 
políticas...) criando um regime invisível. Sem politização, emerge o perigo da 
instauração de uma verdadeira “algocracia” (DENAHER, 2016). Para Denaher, o 
conceito de algocracia serve para 

Descrever um tipo particular de sistema de governo organizado e estruturado 

com base em algoritmos computacionais. Para ser mais preciso, utilizo o termo 

para descrever um sistema no qual algoritmos são usados para coletar, agregar e 

organizar dados a partir dos quais decisões são tomadas e para auxiliar em como 

esse dado é processado e comunicado através de um sistema relevante de governo.7 

Na maioria dos projetos de cidades inteligentes, e não apenas no nosso pe-
queno grupo de cidades, as pessoas parecem ser entidades abstratas e o espaço, 
genérico e desterritorializado, instrumentalizado para controle, monitoramen-
to e vigilância. A gestão da cidade é vista como mais eficiente, transparente, ino-
vadora, já que impulsionada pela neutralidade dos dados e controlada por uma 
epistocracia técnica. Se é assim, os objetos continuam invisíveis, ou entendidos 
como entidades passivas com pequena atenção pública ou participação.

 De acordo com Owen (2015), o perigo da era da IoT, do Big Data e da gover-
nabilidade algorítmica está justamente na invisibilidade e na opacidade desses 
processos, que podem mudar os princípios e romper o “contrato social”. Como 
explica Owen, o contrato social baseia-se em uma relação transparente e clara 
entre os deveres e direitos do governo e cidadãos. Trata-se de um acordo (con-
trato) em que o Estado fornece bens e serviços e o cidadão, através das insti-
tuições, leis e normas sociais, legitima-os e obedece a deveres. O argumento é 
que com as novas tecnologias, cada vez mais atuando em segundo plano, sem 
discussões ou debate político sério, cresce a sensação de ruptura do pacto e de 
estarmos em um ambiente cada vez mais amplo de desconfiança. Assim sendo, 
em um processo que não é transparente nem accountable, como muitos proje-
tos de cidades inteligentes, a ideia de contrato social estaria em perigo8. 

7  Tradução própria do original em inglês.
8 O Snoop Bill do Reino Unido de 2015 é um exemplo. Ele foi lançado para ajustar o contrato e 

autorizar legalmente o que os serviços secretos estavam fazendo ilegalmente (vigiar eletroni-
camente os cidadãos e usar técnica de hackeamento). Assim, colocando o contrato em regime 
de visibilidade (vigilância em massa e ações de pirataria no quadro legal), essa iniciativa pode 
ser vista como uma tentativa de manter o contrato social.
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A questão que emerge é, consequentemente, a alienação, seja pelo não re-
conhecimento da agência dos objetos, seja pelo desconhecimento dos projetos 
e dos objetos, dadas suas opacidades e invisibilidades. Nas três cidades visita-
das, e em outros projetos similares pelo mundo, não podemos afirmar que o 
governo esteja fazendo coisas em segredo, mas certamente as pessoas não estão 
engajadas de forma ampla e construtiva em projetos de “cidades inteligentes”. 
Um sistema “algocrático” está em jogo com a coleta de dados dos objetos inteli-
gentes, o processamento de informações em segundo plano, sem participação 
ou conscientização do cidadão. Essa falta de transparência pode gerar suspeitas 
e inseguranças, ameaçando o já enfraquecido contrato social (e a confiança nas 
instituições públicas e privadas). Como explica Owen (2015):

Se os algoritmos representam um novo espaço não governado, um bem público 

incognoscível escondido e potencialmente em constante evolução, eles são uma 

afronta ao nosso sistema democrático, que exige transparência e responsabili-

dade para funcionar. Um nó de poder que existe fora desses limites é uma amea-

ça à noção de governança coletiva propriamente dita.9
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2.
Algoritmos, comunicação digital e democracia
DIMENSÕES CULTURAIS E IMPLICAÇÕES POLÍTICAS NOS PROCESSOS DE 
BIG DATA

Sivaldo Pereira da Silva

Introdução

A digitalização da informação e a dataficação dos processos de comunicação 
se tornaram hoje parte inevitável da cultura contemporânea. São fenômenos 
que estão repercutindo de forma relevante na dinâmica das interações sociais. 
Uma característica fundamental deste cenário é o uso generalizado de bases de 
dados pelo cidadão comum. Os indivíduos se transformaram, na prática, em 
produtores diários de inputs que alimentam diversos sistemas de captação de 
informação, ainda que nem sempre se deem conta disso. Tal fenômeno ocorre de 
modo muitas vezes sutil: quando se caminha na rua portando aparelhos celula-
res que, por sua vez, rastreiam tal deslocamento via GPS; quando se usa o cartão 
de crédito; quando se publica imagens em redes sociais; quando se agenda um 
serviço online; quando se faz pesquisas em buscadores na internet; quando se 
compartilha informações consideradas interessantes ou quando se compra um 
livro etc. Com a ajuda de algoritmos, todas essas ações cotidianas passaram a ser 

“dataficadas” (transformadas em dados) e possibilitaram aquilo que se conven-
cionou chamar de Big Data, isto é, a capacidade de se trabalhar com um grande 
volume de informação, em velocidade e variedade consideráveis, aumentando 
assim a eficácia de ações preditivas e prescritivas sobre o comportamento social, 
econômico ou político de indivíduos conectados, a partir de sofisticados cruza-
mentos estatísticos (MAYER-SCHONBERGER; CUKIER, 2013).

Embora seja impossível negligenciar as vantagens e facilidades que a datafica-
ção pode trazer para a vida cotidiana, desburocratizando processos, elaborando 
conhecimento ou produzindo soluções para problemas reais, é preciso avaliar cri-
ticamente as repercussões e possíveis distorções que isso implica. Neste sentido, 
a questão fundamental que guia este capítulo é examinar de que forma o uso 

* DOI: 10.24328/2017/5473.004/02
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generalizado de algoritmos – internalizados em artefatos e sistemas digitais de 
comunicação onipresentes na vida contemporânea – ameaça determinados parâ-
metros democráticos, tais como liberdade, autonomia e direitos. Embora o tom 
aqui seja de análise crítica, pretende-se não engrossar o discurso antitecnológico, 
distópico ou neoludista. A premissa é que a tecnologia pode ser também liberta-
dora se devidamente apropriada quando suas potencialidades são adequadamen-
te exploradas. Ainda que haja este pressuposto de fundo, o foco desta análise será 
justamente demonstrar os problemas e as distorções que podem se sedimentar 
como impeditivos no caminho deste horizonte mais afirmativo.   

Para abordar esta questão, o capítulo está dividido em duas partes: pri-
meiramente, buscar-se-á dimensionar a relação cada vez mais simbiótica en-
tre cultura e algoritmos num horizonte expansivo quanto ao uso de Big Data, 
tentando compreender o que é um algoritmo, como isso se coloca na essência 
das plataformas digitais de comunicação, suas características e propriedades 
fundamentais. Na segunda parte, a análise discutirá três problemas políticos 
que isso representa.

Algoritmos, cultura e Big Data

Embora o termo “algoritmo” esteja bastante popularizado e geralmente 
apareça vinculado a plataformas digitais, trata-se, na verdade, de uma concep-
ção antiga, pré-informática. Do ponto de vista conceitual, consiste em algo rela-
tivamente elementar, como aponta Uricchio (2017):

O termo “algoritmo” parece evocar respostas desproporcionais à simplicidade de 

seu significado. Falando formalmente, um algoritmo é simplesmente uma receita, 

um processo ou um conjunto de regras geralmente expressas em notação algé-

brica. Os valores reais conectados ao algoritmo não são a questão central que o 

define e sim o passo a passo que rege o processamento desses valores (p. 126)1.

A importância dos algoritmos se eleva com advento do computador e dos 
sistemas baseados em linguagem binária (digitais), principalmente a partir de 
meados do século XX, diante da construção de máquinas como The Bombe, 
sob liderança de Alan Turing, que visava decodificar mensagens alemãs “crip-

1 Tradução própria de original em inglês. 
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tografadas” durante a II Guerra Mundial e também da construção do ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator and Computer) nos EUA, visando melhorar a 
performance de guerra aumentando a precisão de cálculos balísticos. Posterior-
mente, com o surgimento da microinformática e a popularização da internet, 
programadores passaram a produzir algoritmos para automatizar a mediação 
dos processos de comunicação digital. 

Em termos práticos, algoritmos – ou o “código”, como se denomina em 
computação – significa uma série de procedimentos programados capazes de 
instruir a máquina a reagir a determinados inputs de informação. Tais inputs, 
por sua vez, referem-se a demandas práticas codificadas que geram respostas 
(outputs) logicamente condizentes. Não por acaso, em Ciência da Computação 
a explicação clássica sobre a concepção de software é justamente a fusão entre 

“programação” (procedimentos lógicos previamente estipulados, isto é, algorit-
mos) e dados. Como explica Gillespie:

Para designers de algoritmos, o algoritmo é a sequência conceitual de etapas, 

que deve ser expressa em qualquer linguagem computacional, ou em lingua-

gem humana ou lógica. [...]. Talvez o “algoritmo” seja apenas o nome para um 

tipo de conjunto sóciotécnico, parte de uma família de sistemas impositivos 

para a produção do conhecimento ou a tomada de decisão [...] (2014a, online)2.

Embora o conceito seja bastante formal e relativamente simples, a populari-
zação da ideia de “algoritmo” em reportagens jornalísticas ou mesmo em traba-
lhos científicos tem transformado essa expressão em algo gradativamente po-
lissêmico. Em algumas abordagens, algoritmo se confunde com a própria ideia 
do computador, ou com os conjuntos de informações estruturadas e coletadas 
online, aptas para serem estatisticamente tratadas (banco de dados) ou ainda 
como algo que se contrapõe ao humano no sentido da antítese do artificial (por 
funcionar de forma autônoma), ou como um sistema objetivo (por solucionar 
problemas práticos) ou neutro (por se basear em procedimentos lógicos). Para 
estabelecer algumas distinções necessárias, convém destacar três esclarecimen-
tos sobre estas proposições ou asserções. 

Primeiro, sendo o algoritmo um procedimento lógico, se diferencia da má-
quina que está no plano físico, quase mecânico. O computador foi projetado 
para receber procedimentos lógicos e agir a partir dessas instruções. Por exem-
plo, meu corpo (que se equipara à máquina, nesta analogia) necessita de procedi-

2 Tradução própria do original em inglês.  
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mentos lógicos para que eu desenvolva determinadas tarefas. Desde criança pro-
gramamos o nosso corpo a reagir a determinados inputs do meio ambiente e da 
cultura ao nosso redor e, por repetição (aliada ao estoque de energia) automati-
zamos determinadas ações. Para fazer nosso corpo utilizar um carro, foi preciso 
internalizar procedimentos lógicos sequenciados: é preciso me mover até a porta 
do automóvel, em seguida, abrir a porta, sentar no banco, verificar se o carro 
está em ponto morto, inserir a chave na ignição, girar, ligar o automóvel, verifi-
car se não há transeuntes antes de colocar a marcha-a-ré e a partir daí me mover, 
com outros procedimentos lógicos preestabelecidos. O carro foi projetado para 
receber determinados inputs de informação através do objeto “meu corpo”. Ou 
seja, os diversos objetos passam a se comunicar a partir dos códigos preestabele-
cidos e esta relação é o que podemos chamar de protocolo. Assim, os objetos em 
si (meu corpo e o carro) não são os procedimentos (algoritmos), mas dependem 
destes para exercerem suas funções, através de protocolos predeterminados. 

Segundo, embora os procedimentos funcionem de forma automática (atra-
vés da programação), isto não significa que sejam artificiais no sentido de não 
humanos, objetivos ou neutros. Numa perspectiva ontológica e antropológi-
ca, nada é mais humano que a técnica (LEROI-GOURHAN, 1964) e os artefatos 
técnicos são objetos culturais nos quais estão incorporadas determinadas ênfa-
ses ou visões de mundo. Isso também se aplica aos algoritmos, que devem ser 
vistos como um conjunto de procedimentos humanos internalizados na má-
quina pela “mão” humana (SEAVER, 2013; GILLESPIE, 2014b; PASQUALE, 2015), 
baseando-se em valores e que estabelecem hierarquias sobre o que é mais – ou 
o que é menos – importante. Portanto, algoritmos não são neutros e só podem 
ser considerados “objetivos” se utilizarmos esta palavra não no sentido de 

“imparcialidade” e sim no sentido de “procedimentos lógicos” nos quais estão 
incutidos valores predeterminados. Lembrando que a lógica pode ser utilizada 
para diferentes finalidades, às vezes para fins eticamente contestáveis ou nor-
mativamente condenáveis. 

Terceiro, embora as bases de dados estejam hoje intimamente relacionadas 
com o uso de algoritmos, trata-se de dois elementos originalmente distintos. 
Uma base de dados significa um conjunto de informações estruturadas, or-
ganizadas e indexadas cuja função é propiciar um acesso rápido e o potencial 
cruzamento dessas informações, visando a produção de conhecimento sobre 
determinado tema. Bases de dados sempre existiram independentemente de al-
goritmos e antes mesmo da invenção do computador (uma base de dados pode 
existir através de suportes analógicos, como o de fichas em papel indexadas, por 
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exemplo). Com o processo de informatização e digitalização, principalmente 
a partir do final do século XX, as bases de dados passaram a ser “organizadas” 
em computadores e assim a relação com algoritmos se tornou tão próxima, 
como explica Lev Manovich: “juntos, estruturas de dados e algoritmos são duas 
metades da ontologia do mundo de acordo com um computador” (1999, p. 84)3.

No atual cenário de Big Data, ocorre que as bases de dados são ao mesmo 
tempo organizadas por procedimentos algorítmicos, quanto alimentadas por 
estes. Em síntese, quando uma base de dados está digitalizada, significa que 
algoritmos podem organizar, classificar, reclassificar, coletar, cruzar ou excluir 
informação de uma base de dados. 

Feitos esses três dimensionamentos é possível notar que, estando os algorit-
mos embutidos em diversos aparelhos digitais de uso cotidiano –, e se amplian-
do ainda mais com o avanço da Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) 

– poderemos perceber que isso representa um aspecto relevante da cultura con-
temporânea. Como aponta Uricchio (2017), muitos sistemas estão emergindo 
utilizando algoritmos como filtros, moldando nosso acesso ao repertório cul-
tural; como intermediários que ajudam a determinar o que será e o que não 
será produzido; como forças semiautônomas de produção, estes sistemas estão 
escrevendo textos, compondo música ou filmes; estão sendo dinamicamente 
sedimentados de modo veloz e sem grandes reflexões sobre seus impactos no 
longo prazo. Lembrando que tudo isso não é algo exógeno à humanidade: tra-
ta-se de procedimentos determinados por agentes e instituições reais (não por 
uma máquina extraterrestre poderosa), que fizeram escolhas e optaram por de-
terminados padrões e protocolos de interação.

Algoritmos não só nos ajudam a encontrar informações, mas também esta-
belecem convenções, influenciando as formas de conexões entre pessoas e das 
pessoas com outros artefatos culturais; fornecem significados, influenciando 
também o que é objeto de conhecimento na vida social, bem como a forma de 
se obter determinados conhecimentos sobre o mundo (GILLESPIE, 2014b; LASH, 
2007; MANOVICH, 2017; LEURS; SHEPHERD, 2017). Nesta mesma perspectiva, 
ao explicar como protocolos governam determinadas interações (trazendo 
como exemplo os protocolos diplomáticos ou os protocolos de trânsito em ci-
dades), Galloway (2004) acredita que os protocolos digitais estabelecidos pelos 
algoritmos acabam influenciando a própria forma como estabelecemos nossas 
relações sociais:

3 Tradução própria do original em inglês.
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Agora, os protocolos referem-se especificamente aos padrões que regem a imple-

mentação de tecnologias específicas. Tal como os seus predecessores diplomá-

ticos, os protocolos informáticos estabelecem os pontos essenciais necessários 

para promulgar um padrão de ação previamente estabelecido [...] Os protocolos 

são altamente formais; isto é, eles encapsulam informações dentro de um in-

vólucro tecnicamente definido, permanecendo relativamente indiferentes ao 

conteúdo da informação contida dentro. Visto como um todo, o protocolo é um 

sistema de gerenciamento distribuído que permite que o controle exista dentro 

de um meio material heterogêneo (GALLOWAY, 2004, p. 7)4.

Há, principalmente, uma influência na forma de convenções muitas ve-
zes sutis, incorporada no design. Isso quer dizer que os algoritmos não são 
mecanismos puramente manipuladores dos nossos pensamentos e vontades. 
Na verdade, influenciam (não necessariamente determinam) a forma como 
procedemos e o tipo de informações que consumimos. Ou, visto de outro modo, 
reforçam aquilo que Walter Lippmann (2008 [1922]) chamou ainda na década 
de 1920 de “pseudoambiente”, quando se referia aos meios de comunicação de 
massa e sua capacidade de estabelecer esquemas mentais de compreensão do 
mundo, tendo como premissa o fato de que nós não reagimos ao mundo, mas 
à percepção que temos do mundo (uma percepção quase sempre mediada).  As-
sim como os meios de comunicação anteriores – como a TV e o rádio – não fo-
ram capazes de determinar nossas vidas, tal como apontavam as antigas teorias 
behavioristas (WOLF, 2008), mas foram capazes de influenciar a forma como 
nos relacionamos ao nos impor temas sobre os quais tendemos a pensar e con-
centrar atenção (McCOMBS, 2009), os algoritmos também passaram a exercer 
tais funções. Não de forma substitutiva, mas de modo concomitante às outras 
formas de comunicação, porém, atravessando-as.

3. Implicações políticas e perspectivas normativas

Durante todo o século XX vivemos com os meios de comunicação: isto é, vi-
vemos com o conteúdo da TV, com o conteúdo do rádio. No cenário da comu-
nicação digital e seus artefatos, diferentemente, não vivemos apenas com estes 
e sim através destes: interagimos através da internet; construímos identidade 

4 Tradução própria do original em inglês.
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através de mídias sociais; compartilhamos e elaboramos conhecimento através 
dos meios digitais. Vivemos dentro deles, não apenas ao lado deles. 

Diante deste fenômeno, a dataficação da vida e a ubiquidade da comunicação 
digital (cada vez mais eficiente, miniaturizada e móvel) tornaram efetivamente 
possíveis a coleta e o processamento de um enorme volume de informação em 
tempo real sobre o que fazemos, gostamos e vivemos. Isso significa, sobretudo, 
uma forma de poder para quem detém tal conjunto de informações e estabele-
ce os protocolos baseados em determinados valores incrustrados no algoritmo. 
Quando este poder passa a servir prioritariamente à lógica de mercado, ou às 
distorções do papel da autoridade estatal, ou ainda à produção de conhecimento 
eticamente contestável baseado na coleta de informações pessoais, isso afeta a 
autonomia dos sujeitos e favorece o acirramento de desigualdades, trazendo 
à tona diversas implicações políticas. Para melhor compreendê-las, podemos 
sintetizá-las em três questões centrais, que serão discutidas a seguir. 

3.1 Discriminação

A coleta e o processamento de informações pessoais podem servir como in-
sumos para classificações de indivíduos através da elaboração de códigos que 
incorporem determinados valores sociais, julgamentos ideológicos ou critérios 
mercadológicos. Tais classificações tendem a significar, na verdade, a sedimen-
tação de rotinas de discriminação. Planos de saúde ou outras seguradoras po-
dem boicotar clientes ou tratá-los de forma diferenciada, baseados na análise 
de um grande volume de dados de diferentes fontes, como informações sobre 
o seu estilo de vida (se é fumante, se usa drogas, se tem profissão estressante 
ou insalubre, se não gosta de esporte etc.), ou suas características e preceden-
tes biológicos (se é obeso, se tem tendências genéticas a determinadas doenças 
hereditárias, se faz parte de grupos de risco), ou outras informações cruzadas 
de diversas fontes (se é um mau motorista e perde com frequência pontos na 
carteira de habilitação, ampliando o risco estatístico de acidentes; se é um con-
sumidor pouco lucrativo); se demonstra muito desejo por determinado produto 
(através de constantes visitas a um website ou presença geolocalizada em deter-
minada loja) tendendo assim a manter discriminatoriamente o preço fixo ou 
aumentando-o, enquanto outros receberão desconto por serem menos propen-
sos à compra. Não estamos falando de problemas futuros. Isso, na verdade, já 
acontece. Como exemplifica Graham (2004):
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Agora, serviços de telemarketing estão equipados com identificadores de linhas 

– permitindo que os operadores detectem os números de telefone das chamadas re-

cebidas – e estão automatizando essas práticas. O sistema de vigilância algorítmi-

ca que está emergindo já pode encaminhar a fila das chamadas recebidas de forma 

distinta, dependendo dos julgamentos incorporados, com base nas informações 

sobre os lucros que a empresa tem com determinados tipos de clientes. Os clien-

tes “bons” podem assim ser respondidos rapidamente enquanto os “maus” são 

colocados em espera. Tal como acontece com a priorização da internet, nenhum 

dos usuários sabe que essa priorização e distanciamento estão ocorrendo. (p. 326)5 

Para o autor, a verdadeira “exclusão digital” não está apenas na falta de aces-
so à internet como usualmente é tratada, mas também no poderoso e frequen-
temente invisível processo de priorização e marginalização através do código 
embutido nas máquinas. 

Existe uma falsa ideia de objetividade e impessoalidade no discurso sobre 
a eficiência e automação no uso de algoritmos. Na prática, há valores e parcia-
lidades representadas no código travestido de parâmetros técnicos falsamente 
neutros. O uso de estatísticas e probabilidades tende a “eternizar” desigualda-
des e reforçar segregações de forma nem sempre evidente e direta. Por exemplo, 
quando um banco faz cruzamentos estatísticos utilizando Big Data para decidir 
se concede ou não empréstimos a determinados cidadãos, o algoritmo pode 
indiretamente reforçar o racismo ao priorizar a concessão de empréstimos para 
pessoas brancas que estatisticamente, devido a processos históricos sedimenta-
dos, têm melhores “indicadores” na interpretação do código que, por sua vez,  
não leva em conta o fato de serem historicamente privilegiadas pelo sistema 
social. Como também corroboram Leurs e Shepherd (2017), “apesar de sua pre-
sunção à objetividade, os cálculos baseados em dados reforçam as desigualda-
des específicas da conjuntura histórica”(p. 220). 

Significa afirmar que a junção entre coleta regressiva de uma grande quan-
tidade de dados, análises estatísticas robustas e o uso massivo de algoritmos 
baseados em sistemas digitais soa como algo inovador por aumentar a eficiên-
cia e sustentar grande capacidade preditiva, entretanto pode ser bastante con-
servador quando se baseia em padrões vigentes, reforçando estruturas que ini-
bem inovações e sedimentam ainda mais o status quo. Toda essa problemática é 
acentuada pela frequente opacidade dos códigos:

5 Tradução própria do original em inglês. 
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Os preconceitos sociais existem independentemente dos algoritmos ou compu-

tadores estarem fazendo o seu trabalho. Com os algoritmos, você pode, em ter-

mos práticos, resgatar a trilha do código, através de auditoria, e ver o processo 

de raciocínio adotado que levou à determinada decisão. O problema é que a 

corporativização da tomada de decisão algorítmica também resultará em mais 

opacidade dentro dos algoritmos. Porque muitos deles são proprietários, não 

somos capazes de examiná-los. (MOROZOV, 2017, p. 247)6

O discurso tecnicista e o tratamento do design do algoritmo como criação 
intelectual na forma de propriedade privada, alocado no seio das proteções das 
leis de copyright, servem como justificativas para a falta de transparência, difi-
cultando que discriminações e outras violações de direitos sejam identificadas e 
provadas, fazendo com que o código funcione acima da lei e imune a ela. 

O processo discriminatório pode ser utilizado tanto por corporações priva-
das, para fins comerciais, como também por agentes estatais. Em países como 
Singapura e China (HELBING et al., 2017) já existe um robusto sistema de vi-
gilância e score em que cidadãos são classificados e a estes são atribuídas pon-
tuações “valorativas” (que podem significar benefícios ou ações repressivas) a 
partir do seus atos e vivências dataficadas. 

3.2 Indução

Outro problema normativo que emerge no uso generalizado de algoritmos 
é a questão da vigilância digital. A capacidade de coletar e processar dados pes-
soais de todos os tipos nos processos de Big Data representa um passo adiante 
ao poder panóptico de uma sociedade disciplinar apontada por Foucault (1999). 
Na verdade, tornam o cenário da vigilância onipresente e distribuída, identifi-
cada por Deleuze (1992) como elementos de uma sociedade do controle, bem 
próximo da realidade. 

Embora se tenha convencionado chamar de “vigilância digital”, nem tudo 
é “vigilância”, do ponto de vista conceitual. Em alguns casos trata-se literal-
mente de vigilância, quando a coleta, o armazenamento e o processamento de 
dados são realizados de forma deliberada para conhecer, classificar e agir so-
bre a ação de indivíduos (BRUNO, 2008). Em outros casos, trata-se de um virtus 
(no sentido grego original da palavra, potência de ser, vir-a-ser) de vigilância. 

6 Tradução própria do original em inglês.



38 Cultura Digital, internet e apropriações políticas

Isto é, coleta e armazenamento de dados nem sempre estão objetivados em 
uma ação de espionagem, mas podem “potencialmente” ser transformados 
em tal, se determinadas circunstâncias assim ordenarem. Por exemplo, um 
cidadão comum, que acorda um determinado dia, acessa as redes sociais, liga 
para um amigo, pega o elevador, entra na garagem e sai de casa pelas ruas de 
uma cidade até entrar em um shopping center para tomar um café, tem to-
dos esses fatos registrados por diversos “aparelhos” (o login na rede social; a 
anotação da chamada pela operadora de telefonia; a câmera do elevador, da 
garagem, do controle de tráfego na rua e do sistema de segurança do shopping; 
o uso do cartão de crédito no café etc.). Todas essas informações podem ser 
apenas registros distribuídos em diferentes bases de dados e nunca serem 
utilizadas, de tal modo a se configurarem propriamente como uma ação de 
vigilância. Porém, se este mesmo indivíduo é suspeito de cometer um crime, 
todos esses acontecimentos subvertem a categoria de “registros” e passam a 
ser observados na forma de uma ação de vigilância pelas autoridades policiais, 
resgatando a sequência dos fatos e reconstituindo todas as suas ações naquele 
dia, tal como uma máquina do tempo.  Neste sentido, Dijck propõe uma dis-
tinção entre dataveillance – fazendo um neologismo ao mesclar a palavra data 
(dados) e surveillance (vigilância): 

Dataveillance – o acompanhamento dos cidadãos com base em seus dados on-

-line – difere da vigilância em pelo menos um aspecto importante: enquanto a 

vigilância presume monitoramento para fins específicos, dataveillance envolve 

o rastreamento contínuo de (meta) dados para fins predefinidos não declara-

dos. [...] A dataveillance é, portanto, uma proposta de longo alcance com pro-

fundas consequências para o contrato social entre plataformas corporativas e 

agências governamentais, por um lado, e os cidadãos consumidores, por outro. 

(2014, p. 205)

Seja vigilância ou registro massivo de dados, o fato é que em ambos os casos 
a dataficação das nossas ações se tornaram um ativo importante para diferentes 
agentes, principalmente corporações e também autoridades governamentais 
ou policiais. O papel do algoritmo na coleta e tratamento de dados nem sem-
pre é tratado como um problema que envolve violação da privacidade ou perda 
da autonomia dos indivíduos frente a grandes players. As informações pessoais 
têm sido constantemente “barganhadas” em troca de determinadas facilidades 
ou supostas vantagens (seja no discurso de maior segurança contra o terroris-
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mo ou o crime cibernético pelo Estado; seja na forma de supostas melhorias e 
personalização de serviços pelas organizações e corporações). Para alguns ana-
listas (HELBING et al., 2017), do ponto de vista filosófico, tal fenômeno tende a 
diminuir a autonomia dos sujeitos através de uma nova forma de paternalismo 
que os autores chamam de nudging (do verbo “empurrar”, no sentido de con-
duzir alguém a fazer algo). Isto é, governos e corporações passam a influenciar 
de modo muito sutil, porém constante, a forma como cidadãos e consumidores 
devem agir, induzindo-os a terem determinados comportamentos que consi-
deram correto e que produzem assim vantagens e ambiências para que tudo se 
mantenha dentro de certos padrões preestabelecidos. Para os autores, os siste-
mas de recomendações nos oferecem enquadramentos psicológicos baseados 
em cálculos estatísticos, que levam em conta tendências e propensões, gerando 
assim a falsa impressão de que as decisões resultantes desse processo partem 
de nós mesmos. Argumentam que, quanto mais os sistemas sabem sobre nós, 
menos provável é que nossas escolhas sejam livres e não prefixadas por outros. 

A aceitação de vantagens em troca de vigilância parece ser uma tendência 
cultural contemporânea, reforçando o horizonte de uma cultura da vigilân-
cia (LYON, 2017). A questão da proteção de dados pessoais, por exemplo, ten-
de a ser compreendida como algo relevante para os indivíduos no plano do 
discurso; porém, na prática, não há de fato uma preocupação quanto a esse 
problema. Por exemplo, em pesquisa realizada pela ENISA (2012), visando 
compreender o grau de comprometimento com a privacidade nas relações en-
tre consumidores e empresas, 93% dos participantes declararam que estavam 
interessados se uma empresa está comprometida com a proteção de suas in-
formações pessoais. Porém, quando são demandados a pagar um pouco mais 
(0,50 €) por serviços que oferecem maior privacidade o percentual cai drasti-
camente para apenas 31% dispostos a manter tal prerrogativa. Isso demonstra 
que a pervasividade dos algoritmos na coleta de dados pessoais nem sempre 
será compreendida como um problema real na tendência cultural contempo-
rânea, sendo facilmente banalizada em troca de vantagens mínimas. 

3.3 Homogeneização

Um terceiro problema político que os processos de comunicação digital 
baseados em algoritmos trazem diz respeito à tendência de transformação na 
sociedade em um sistema cada vez mais homogêneo e automatizado, em detri-
mento da pluralidade, diversidade e criatividade.  
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Se no capitalismo do século XX o fordismo e a produção em série marcaram 
uma nova forma de organização social e divisão do trabalho, no capitalismo 
tardio do século XXI os algoritmos tendem a ampliar este fenômeno, cristali-
zando procedimentos lógicos, baseados em determinada racionalização e efi-
ciência, em todas as esferas da vida social. Numa visão pouco otimista usando 
a metáfora do software, Helbing e colegas (2017) acreditam que a tendência é 
partirmos da atual “programação de computadores” para a “programação de 
pessoas” (HELBING et al., 2017, online), isto é, rumo a uma sociedade cada vez 
mais programada de forma cada vez mais homogênea. 

O processo de programação, que alcança os diferentes setores da vida, tam-
bém pode significar a simplificação de questões complexas e repletas de diversi-
dades. Diferentes variáveis passam a ser “codificadas” por aqueles que desenvol-
vem os algoritmos de modo que podem gerar distorções ou reduções: 

Os programadores podem criar algoritmos que têm pressuposições tendencio-

sas ou limitações incorporadas neles. Eles podem inconscientemente enunciar 

uma questão de forma tendenciosa. Os preconceitos dos programadores indi-

viduais podem ter um efeito largo e acumulativo porque, em um sistema de 

software complexo composto por subsistemas menores, o viés real do sistema 

pode ser um composto de regras especificadas por diferentes programadores. 

A política pode ser distorcida pela preferência do desenvolvedor de código por 

questões binárias, que podem ser mais facilmente traduzidas em código. [...] 

Assim, os desenvolvedores de código podem acabar distorcendo uma política 

complexa através de simplificação excessiva. (CITRON, 2008, p. 1262)

Um dos grandes problemas do automatismo e da homogeneização através de 
sistemas digitais consiste na supremacia do discurso da eficiência em detrimento 
da subjetividade. Diminui-se o horizonte do desvio e, como acredita Lanier (2010), 
em uma sociedade sem o fenômeno do “risco”, a necessidade de habilidade e cria-
tividade perdem valor. O problema é que o próprio processo de autoaprendiza-
gem da máquina (machine learning) pode incorporar erros e reduzi-los para que 
não se repitam no futuro, criando interações e protocolos sociais que tendem a 
ser estáticos, pouco subversivos, perdendo em dialética. Sem possibilidades de 
erros, a nossa visão de mundo tende a ser mais estática e a sofrer poucas rupturas. 
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Considerações finais

Este capítulo teve como objetivo compreender de que forma o uso generaliza-
do de algoritmos difundidos em artefatos técnicos cada vez mais onipresentes no 
cotidiano podem trazer repercussões políticas, constrangendo direitos ou violan-
do princípios democráticos. Para abordar esta questão, o capítulo tratou primei-
ramente dos aspectos conceituais e das dinâmicas dos algoritmos que habitam 
os aparelhos e sistemas digitais de comunicação. Essa análise se deu tendo como 
pano de fundo o atual cenário de expansiva digitalização e dataficação da cultura 
e crescente importância dos processos de Big Data para as diversas áreas da vida 
contemporânea. Em seguida, o estudo elencou três conjuntos de problemas polí-
ticos mais fundamentais que isso representa: (a) discriminação, apontando o ca-
ráter pouco transparente de ações de segregação e marginalização de indivíduos 
ou grupos através de valores embutidos no código; (b) indução, demonstrando a 
enorme capacidade dos sistemas digitais em produzir vigilância e monitoramen-
to regressivo, violando a privacidade e enfraquecendo a autonomia de usuários e 
(c) homogeneização, indicando o problema da generalização pervasiva de proce-
dimentos algorítmicos que tendem a uniformizar comportamentos e minimizar 
a diversidade e a possibilidade dialética e criativa de eventuais desvios. 

Todas essas questões já estão ocorrendo, algumas em nível mais avançado 
que outras. Não se tratam apenas de prognósticos, mas de fatos e tendências 
reais. Embora não haja uma solução simples e imediata para evitar tais distor-
ções, é preciso estabelecer com certa urgência determinados limites e parâme-
tros éticos, democráticos e, principalmente, compreender que o algoritmo não 
é o problema e sim a concentração de poder, conservadorismo e opacidade que 
viajam através do código, propagando-se camuflados na bandeira da eficiência, 
isenção e objetividade. 

Não se trata assim de impedir o uso de algoritmos e Big Data, uma vez que 
são ferramentas capazes de trazer soluções concretas para problemas sociais 
reais e relevantes, economizando recursos públicos, identificando problemas e 
aumentando a capacidade do indivíduo em participar e exercer a cidadania, sem 
perder sua autonomia enquanto sujeito dono do próprio destino. A prevalência 
do uso de algoritmos subordinados apenas à lógica de mercado certamente é 
uma questão a ser enfrentada, pois tende a privilegiar interesses particulares, 
ampliar hierarquias e aumentar abismos econômicos e sociais. O estabelecimen-
to de políticas públicas, regulação democrática, maior transparência e accounta-
bility certamente é parte da solução.
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3.
Diplomacia pública através do Twitter
ESTUDO COMPARADO SOBRE O BRASIL E EUA1

Vivian Peron2

Introdução

Nas últimas duas décadas, a Internet se tornou parte importante do cotidia-
no de diversas organizações e tem se consolidado como ingrediente inevitável 
do tecido social e das práticas políticas contemporâneas. Deste modo, a forma-
ção da opinião pública atualmente passa pela comunicação online e sua sinergia 
com os meios eletrônicos tradicionais, tais como o Rádio e principalmente a TV 
(que ainda detém grande audiência). No âmbito digital, as mídias sociais têm 
se consolidado como ferramentas cada vez mais inseridas nos debates políticos 
nacionais e internacionais e vêm se posicionando como um meio de interação 
indispensável entre autoridades governamentais e seus cidadãos. Neste contex-
to, a política externa brasileira e de outros países também tem se readaptado a 
esta nova realidade. A atividade diplomática passou a incorporar diversos ca-
nais de comunicação online direcionados ao grande público, seja interno (do-
méstico) seja externo (estrangeiro). 

Diante deste cenário, a questão geral que move este artigo é justamente 
compreender e caracterizar como dois importantes países das Américas, Brasil 
e EUA, têm utilizado a Internet para exercer sua política de diplomacia pública, 
com ênfase no uso de ferramentas digitais de comunicação. Especificamente, 
o trabalho analisa o desempenho da diplomacia digital nestes países quanto à 
apropriação do Twitter pelas suas respectivas chancelarias.  

1  Uma versão preliminar deste trabalho foi apresentada no Grupo de Trabalho Comunicação 
Pública e Institucional do VII Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comu-
nicação e Política (VII COMPOLÍTICA), realizado na Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), de 10 a 12 de maio de 2017.

2  Este capítulo é resultado das atividades de Pós-Doutorado realizadas no Instituto de Relações 
Internacionais da Universidade de Brasília (IREL-Unb), com financiamento da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), através de bolsa de pesquisa.

* DOI: 10.24328/2017/5473.004/03



46 Cultura Digital, internet e apropriações políticas

Para tanto, este artigo está organizado em três seções. A primeira situa em 
linhas gerais o debate de diplomacia pública e diplomacia digital. A segunda 
trata dos parâmetros metodológicos. A terceira e última seção apresenta a apli-
cação dos indicadores e analisa a atuação das duas chancelarias em questão.

1. Diplomacia pública e diplomacia digital:  
Intersecções e fronteiras

O debate sobre diplomacia digital ganhou relevo nos últimos anos, fomen-
tado pela disseminação de ferramentas como a internet, que vem impactando 
em diversos aspectos da política internacional. Esta ferramenta representou 
um cenário de intensificação dos fluxos de informação, multiplicando os ca-
nais de comunicação e aumentando substancialmente a interação das políticas 
externas com audiências nacionais e internacionais de forma mais direta. De-
vido a este aspecto de aproximação comunicacional com o público, para além 
dos círculos fechados diplomáticos, a literatura sobre diplomacia digital tem 
sido recorrentemente vinculada ao conceito de diplomacia pública (HOLMES, 
2015; CULL, 2008; KHATIB; DUTTON; THELWALL, 2012; LOZEV; MURRAY, 2013; 
STRAUSS, NADINE et al., 2015).

Esta vinculação é correta e real. Porém, não devemos transformar diploma-
cia digital apenas em um sinônimo de diplomacia pública. Para traçarmos as 
intersecções entre os dois termos, convém primeiramente caracterizar os ele-
mentos que configuram a noção de diplomacia pública para, em seguida, situar 
onde a diplomacia digital se coloca neste quadro. 

Diplomacia pública diz respeito à expansão da atividade diplomática para 
além dos ambientes restritos (chanceleres, diplomatas, políticos e lideranças 
internacionais), alcançando assim o público mais amplo. Cull (2008) divide as 
práticas de diplomacia pública em cinco elementos centrais: Escuta, advocacy, 
diplomacia cultural, troca diplomática e transmissão internacional. A função 
da escuta consiste em ações de coleta e processamento de dados sobre deter-
minados públicos e suas opiniões. A dimensão do advocacy empreende uma 
atividade de comunicação internacional cujo objetivo é promover uma ideia ou 
uma visão sobre determinado tema. Já a diplomacia cultural se refere à tentativa 
de influir no ambiente internacional, fazendo com que recursos ou aspectos 
culturais sejam conhecidos no exterior, facilitando a transmissão e a influência 
cultural no além-fronteiras. A troca diplomática diz respeito ao envio de seus 
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cidadãos ao exterior e, reciprocamente, o recebimento de cidadãos estrangeiros 
para atividades de estudo ou aculturação. Por fim, a transmissão internacional 
seria a tentativa de gerenciar o ambiente internacional, utilizando tecnologias 
de transmissão de conteúdo, como o rádio, a televisão e a internet para interagir 
com o público estrangeiro. 

Embora esta taxonomia proposta pelo autor possa nos ser útil para demons-
trar que diplomacia pública vai muito além da internet, é ao mesmo tempo de-
masiado ampla, pois enquadra como diplomacia pública praticamente todo o 
tipo de trocas simbólicas com o exterior ou todo o tipo de ação que permita que 
intercâmbios existam. O problema deste tipo de taxonomia é tratar a forma 
como conceito. Por exemplo, o intercâmbio cultural não é por si um elemento 
de diplomacia pública. A emissão de um visto de estudante não pode ser con-
siderada um ato de diplomacia pública em strictu sensu. Por outro lado, a ativi-
dade de diplomacia pública pode lançar mão de ações de intercâmbio cultural 
para realizar seus objetivos através de uma política deliberadamente projetada 
para alcançar públicos mais amplos. Por isso, os elementos listados pelo autor 
fazem sentido não por serem exemplos de diplomacia pública, mas por serem 
potencialmente instrumentos da diplomacia pública. Na realidade, podemos 
notar que todas essas abordagens envolvem o papel da diplomacia aliada à di-
fusão de conteúdo ou processos de comunicação em larga escala. A chave do 
conceito está nestes pontos mais abstratos. Diplomacia pública se refere aos 
princípios de atuação da atividade diplomática junto ao público, através de di-
ferentes ações (sejam estas presenciais ou mediadas por meios de comunicação; 
sejam estes digitais ou analógicos). Como coloca Sotiriu (2015):

Trazer o público em geral para a equação diplomática também aumentou o nú-

mero de partes interessadas que participam da diplomacia internacional, das 

interações de Estado para Estado, das organizações internacionais governa-

mentais e não-governamentais. Mais recentemente, isso tem incluído as pes-

soas cotidianas, que os diplomatas na maioria dos casos passaram a considerar 

suas opiniões de reforço ou divergência sobre uma série de questões (p. 36).3

Isso também envolve relações de poder, ou mais especificamente, se apro-
xima daquilo que Nye chama de poder brando4. Para o autor, poder brando não 

3  Tradução própria do original em inglês.
4  Para Nye (2002; 2010) o poder brando (soft power) basicamente funciona como uma habilidade 
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é apenas influência (ainda que seja uma fonte de influência) e seria mais do 
que persuasão: trata-se da capacidade de seduzir. Neste ponto, aproxima-se das 
estratégias de diplomacia pública, pois: 

Em termos comportamentais, poder brando é um poder de atração. Em termos 

de recursos, as fontes do poder brando são os ativos que produzem essa atração. 

[...] A diplomacia pública é um instrumento que os governos usam para mobilizar 

esses recursos no intuito de comunicar e atrair os públicos de outros países para 

além de seus próprios governos. A diplomacia pública tenta atrair chamando a 

atenção para esses recursos potenciais através da radiodifusão, subsidiando ex-

portações culturais, organizando trocas, e assim por diante (NYE, 2008, p. 95).5

Note-se que esta ampliação do escopo da interação diplomática também 
vai além da mera propaganda de Estado. Embora a propaganda possa ser um 
instrumento também utilizado pela diplomacia pública, não devemos torná-

-las sinônimos. A diplomacia pública carrega de fundo aspectos deontológicos 
que a coloca em outro patamar, cujo horizonte não é apenas a persuasão (um 
elemento que irá coexistir), mas também a disseminação de informação rele-
vante, a busca pelo entendimento através da publicidade – no sentido clássico 
da publicity colocado por Jeremy Bentham (1999) –, a expansão da atividade 
diplomática e o maior fluxo de interação com diversos atores. 

 Se a diplomacia pública é a atividade diplomática voltada para audiências 
mais amplas através de processos de circulação de informação e comunicação, 
isso abarca, naturalmente, o uso de mídias online. E é aqui que a ideia de diplo-
macia digital ganha relevo. Ao tratarmos especificamente do que compreen-
demos por diplomacia digital, duas asserções devem ser adotadas como guias: 
(1) nem toda questão que envolve diplomacia digital é necessariamente uma 
questão de diplomacia pública, e vice-versa; (2) A diplomacia digital não deve 
ser vista como uma ruptura da diplomacia tal como a conhecemos e sim uma 
inovação de recursos nas práticas diplomáticas contemporâneas.

A primeira afirmativa requer considerar que as finalidades e funções da di-
plomacia pública são largamente afetadas pelas novas formas de comunicação, 

política capaz de provocar comportamentos sem o uso da força bruta, aceito como uma ação 
legítima, ao contrário de uma imposição. Especificamente no que se refere à mídia, Nye mostra 
que os principais resultados conquistados com o soft power é tornar a opinião pública mais 
favorável e aumentar a credibilidade estrangeira.

5  Tradução própria do original em inglês.



DiplomACiA públiCA AtrAVés Do twitter 49

pois a atividade comunicativa (seja mediada ou face-a-face) é parte essencial do 
próprio conceito de diplomacia pública. De tal modo, não é possível pensar a 
diplomacia pública sem a diplomacia digital nos tempos atuais, assim como 
não é possível pensar a comunicação contemporânea sem as mídias digitais. A 
internet criou uma nova arena pública de interação que gerou novas demandas 
para tratar de audiências agora online, reagindo em tempo real aos fatos ou à 
viralização de eventos e imagens. Não por acaso, experiências de diplomacia 
pública avançadas utilizam hoje recursos de diplomacia digital, pois:

A diplomacia digital amplia o aporte de ferramentas e facilita o contato com ou-

tros cidadãos. É diplomacia pública na medida em que o diplomático é público. 

Porém, esta nova aproximação exige novas habilidades tanto para o diplomata 

como para as embaixadas. (SÁNCHES, 2014, p. 349).6

Para o autor, isso afeta diretamente a atividade diplomática, repercutindo 
nos programas de diplomacia pública. Ao mesmo tempo, é preciso ter em men-
te que nem toda diplomacia pública ocorre exclusivamente no meio digital. As 
formas tradicionais de mediação com audiências distantes continuam sendo 
executadas off-line (atividades presenciais, encontros, ações junto a comunida-
des etc.), ou através de meios analógicos que continuam coexistindo. Para Nye 
(2008) a internet pode ser usada de forma interativa e com possibilidades de trocas. 
As comunicações presenciais continuam a ser as mais eficazes, mas podem ser com-
plementadas e reforçadas pela internet (p. 104)7. Por isso, se a internet representa 
uma nova arena e recurso para a diplomacia pública, cada vez mais central para 
este conceito, devemos lembrar que isso não nos permite afirmar que há uma 
substituição pura e simples ou eliminação das ações off-line. 

Já na segunda asserção, ao afirmarmos que a diplomacia digital não é uma 
ruptura e sim uma inovação significa propor uma visão de continuidade con-
ceitual e histórica do conceito de diplomacia, colocando as novas características 
e evoluções da comunicação digital como um elemento que repercute em suas 
funções tradicionais. Também como aponta Sánches (2014):

Os objetivos da diplomacia digital são a consecução dos objetivos da política 

exterior de um país através do uso intensivo das redes sociais, das plataformas 

6  Tradução própria do original em espanhol.
7  Tradução própria do original em inglês.



50 Cultura Digital, internet e apropriações políticas

digitais e de outras ferramentas intensivas em tecnologias. A diplomacia digital 

não tem uma finalidade diferente da convencional nem um fim por si mesma. 

De modo geral, a Convenção de Viena estabelece que a diplomacia tem quatro 

objetivos principais: representar, negociar, proteger e promover os interesses de 

um Estado ante terceiros (2014, 348, p. 348).8

Para o autor, com a extensão da diplomacia pública, o uso das ferramentas 
digitais de comunicação requer uma atualização da atividade diplomática. “Re-
presentar”, “proteger” e “promover” os interesses de um Estado são atividades 
cada vez mais executadas pela diplomacia digital. É justamente aqui que ela 
converge com o horizonte da diplomacia pública devido às suas características 
expansivas. Por outro lado, o “negociar” – que envolve barganha e articulações 
nem sempre “públicas” – também utiliza das tecnologias digitais de comunica-
ção para se concretizar nos dias atuais, (algo ainda pouco explorado enquanto 
objeto de pesquisa). Embora deva ser reconhecido como uma atividade de di-
plomacia digital (pois se refere à utilização de recursos digitais para execução 
de uma das finalidades da diplomacia), isso se afasta bastante da ideia de di-
plomacia pública. Outros analistas também tentam traçar diferenciações entre 
diplomacia pública e diplomacia digital, como sugere Holmes (2015): 

Simplificando, a diplomacia digital não é apenas informação disseminada para 

públicos estrangeiros; trata-se também de gerir de modo eficaz um tipo espe-

cífico de mudança no sistema internacional. Ao reduzir a diplomacia digital à 

diplomacia pública, efetivamente ofuscamos uma das suas funções mais impor-

tantes (p. 20).9

De modo mais concreto, optaremos por falar em “recursos”: a diplomacia 
digital se refere aos “recursos” que as tecnologias digitais oferecem para a ati-
vidade diplomática em si e seus objetivos. Isso não consiste em restringir tal 
concepção a uma abordagem meramente técnica, ao contrário: significa não 
reduzir a uma visão baseada em um determinismo tecnológico através do qual 
a ferramenta é vista como um elemento revolucionário. Busca-se dimensionar 
o papel da tecnologia enquanto recurso e ao mesmo tempo compreender que 
isso traz mudanças importantes nas relações de poder, na dinâmica e na pró-

8  Tradução própria do original em espanhol.
9  Tradução própria do original em inglês.
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pria forma como a diplomacia é hoje praticada (HOCKING; MELISSEN, 2015; PEL-

LING, 2015).
Para Hocking e Melissen (2015) essas inovações também representam im-

plicações fundamentais tanto na concepção, quanto na prática da diplomacia 
contemporânea, afetando as rotinas de escritórios, o modus operandi do enga-
jamento entre os diversos atores envolvidos e maior exposição da atividade di-
plomática para o mundo exterior. Portanto, se por um lado não é uma ruptura, 
certamente representa importantes transformações na diplomacia ainda em 
curso, de modo que a diplomacia digital também propicia novos recursos para 
as atividades diplomáticas junto ao grande público. Por isso, parte das ações 
de diplomacia digital pode e deve ser analisada sob a lente da boa prática da 
diplomacia pública.

Neste contexto, as mídias sociais surgem como um promissor elemento para 
o desenvolvimento da diplomacia digital devido ao seu caráter informativo, 
comunicativo e interativo. Partindo do pressuposto que uma boa diplomacia 
pública não pode ser baseada em monólogos e sim em diálogos, Bjola e Jiang 
(2015) afirmam que:

As mídias sociais, com seu recurso interativo, têm muito a oferecer a esse res-

peito, pois pode gerar um diálogo quase contínuo entre diplomatas e públicos 

estrangeiros. As conversas bidirecionais permitem aos diplomatas reajustar o 

foco de sua agenda, reduzir a desinformação e melhorar a compreensão mútua. 

[...] Estas dimensões mutuamente exclusivas do impacto das mídias sociais ofe-

recem um quadro abrangente e confiável para avaliar a eficácia da diplomacia 

digital (p. 74-75).10

Neste cenário, diversos países têm buscado estabelecer políticas de diplo-
macia digital mais consistentes e, na maioria dos casos, tornou-se comum o uso 
do Facebook e Twitter em suas estratégias (HOLMES, 2015; STRAUß et al., 2015; 
HOCKING; MELISSEN, 2015; KHATIB; DUTTON; THELWALL, 2012; CULL, 2013). 
Mas isso nem sempre se traduz em uma apropriação qualitativa. Em muitos 
casos, prevalecem ênfases específicas e restritas e um baixo nível de real avanço 
(Sanches, 2014).

Para tentar qualificar o uso de mídias sociais e sua efetividade nas políticas 
de diplomacia pública, Pamment (2013) propõe uma estrutura tridimensional. A 

10  Tradução própria do original em inglês.
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primeira dimensão trata da “tematização” (agenda-setting), isto é, a capacidade 
das mídias sociais em possibilitar que a atividade diplomática interfira na agenda 
de discussão junto a seu público-alvo. O autor lembra que a difusão de informação 
sempre foi uma tarefa central na diplomacia pública e o ato de informar é pré-re-
quisito para a interação, uma vez que os diálogos mais consistentes necessitam de 
familiaridade com tema e entendimentos compartilhados. A segunda dimensão 
proposta é a “presença” (presence-expansion). Trata-se das ações de se fazer “exis-
tir”, de se mostrar como algo que está presente perante um público estrangeiro. 
Como explica o autor, isso não implica necessariamente na sustentação de uma 
imagem favorável e sim na existência de uma imagem, pois a invisibilidade de um 
ator pode minar qualquer estratégia de diplomacia digital. Na prática, as mídias 
sociais ampliam o escopo da presença diplomática para além do espaço-tempo 
(PAMMENT, 2013). A terceira e última dimensão é a “conversação” (conversation-

-generating), que representa uma das características mais inovadoras da diploma-
cia digital, pois enfatiza o envolvimento da atividade diplomática com o público, 
inserindo processos de comunicação mais amplos, o que poderia, em tese, gerar 
mais empatia, entendimento e conexão com audiências externas. 

Todas essas dimensões nos servem para pensar o papel das mídias sociais 
no âmbito mais específico da diplomacia digital e no contexto mais amplo das 
políticas de diplomacia pública. Também representam desafios para se opera-
cionalizar conceitos relativamente abstratos e com certo teor normativo. Para 
este fim, considera-se que análises empíricas e estudos de caso são úteis para se 
construir uma compreensão mais detalhada e prática desses processos hoje, ca-
racterizando, se não o todo, pelo menos uma parte destes fenômenos em efusão. 

2. Parâmetros metodológicos: objeto, recorte e indicadores 

Com base nas questões conceituais delineadas na seção anterior, convém 
agora explicitar os parâmetros metodológicos que guiaram o estudo proposto. 
Isso pode ser mais bem compreendido se conseguirmos esclarecer três pilares: 
(a) o objeto de análise, (b) o recorte temporal e (c) o contexto político. 

A respeito do objeto em análise, a pesquisa tomou como estudo de caso o 
desempenho dos perfis oficiais no Twitter dos respectivos ministérios de Rela-
ções Exteriores (chancelarias) de cada país estudado: Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil, o Itamaraty, e dos EUA, o Departamento de Estado (US 
Department of State). Ambos em sua versão no idioma nacional, isto é, portu-
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guês no Brasil e inglês nos Estados Unidos. O perfil do Brasil em português foi 
criado em 13 de abril de 2009 e o perfil em inglês dos EUA foi criado em outubro 
de 2007.

Sobre a escolha do Twitter, podemos elencar três razões fundamentais: 
a) É uma das ferramentas mais importantes hoje no campo da diplomacia, 

juntamente com o Facebook. Trata-se de uma tendência que se repete em 
diversos países. No caso do Twitter, isso ocorre pelo fato dos perfis de seus 
usuários serem marcadamente compostos por formadores de opinião, jor-
nalistas, pesquisadores, políticos, lideranças sociais, artistas etc. Ou seja, in-
termediários com potencial de influência junto à opinião pública. 

b) É uma plataforma bastante dinâmica, com atividades diárias, e possui um 
dos maiores volumes de publicação de posts dentre os canais gerenciados 
por ambos os Ministérios, o que possibilita uma amostragem segura e re-
presentativa.

c) É composto por uma série de ferramentas (como compartilhamento, endos-
sos, respostas, menções, hiperlinks, multimídia etc.), que representam bem 
os recursos hoje disponíveis quanto ao uso de mídias sociais. 

Embora o Twitter possa sustentar elementos em comum com outras plata-
formas digitais, é preciso ter como premissa que cada plataforma tem funções 
e objetivos específicos. Logo, a análise deste canal não nos permite fazer gene-
ralizações sobre o uso das mídias sociais pela política de diplomacia digital no 
Brasil e nos EUA, mas sim contribuir pontualmente para compreender parte 
desse conjunto, especificamente naquilo que se refere ao Twitter. 

Em relação ao recorte adotado na pesquisa, monitorou-se as atividades dos 
dois perfis do dia 1º ao dia 31 de março de 2017, configurando um mês contínuo. 
A tabela 1 traz a distribuição da quantidade de postagens por perfil analisado e 
o número de seguidores: 

Tabela 1. Amostra de tweets analisados por perfil estudado

Perfil Idioma Total de tweets Total de seguidores

@ItamaratyGovBr Português 167 161 mil

@StateDept Inglês 230 4.27 milhões

Total de tweets analisados 397

(Fonte: Twitter)
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O contexto político do Brasil e dos EUA neste período é bastante particular, re-
presentando mudanças conjunturais relevantes que, por sua vez, implicam em al-
terações na postura da conduta de sua política externa. Ainda que esta deva ser tra-
tada como uma política de Estado e não de governo, as influências são evidentes.

No caso brasileiro, a ascensão ao poder de Michel Temer ocorreu em um 
cenário de conturbação na política doméstica, que culminou com a destituição 
da presidente da República, Dilma Rousseff11. Desde o início do governo Temer, 
assumiram o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) o senador José Ser-
ra (de maio de 2016 a fevereiro de 2017) e o senador Aloysio Nunes (chanceler 
brasileiro no período de aplicação deste estudo). No caso norte-americano, a 
ascensão de Donald Trump se deu como um dos eventos políticos mais impor-
tantes da recente história eleitoral estadunidense. Após uma campanha mar-
cada por posicionamentos polêmicos, sendo acusado de xenofobia e sexismo, 
com posições radicalizadas à direita do espectro ideológico, Trump foi eleito em 
2016 contrariando as previsões de pesquisas de sondagens de opinião. Tomou 
posse em 2017 e sua eleição gerou vários protestos pelo país12. No Departamen-
to de Estado, órgão com status ministerial que trata da política externa do país, 
assumiu como chanceler o empresário e diplomata Rex W. Tillerson. 

11  O processo de impeachment virou o centro dos debates no país, acirrando ânimos e provo-
cando uma nítida polarização política. De um lado, havia aqueles que aderiram à bandeira da 
cassação do mandato da presidente, baseados na narrativa de que houve crime de responsabi-
lidade fiscal cometido em seu governo. Do outro lado, havia os que condenaram o afastamento 
da presidente, acusando a oposição e o então vice-presidente Michel Temer de produzirem um 
golpe de Estado por vias institucionais ao desvirtuarem os fatos e produzirem um julgamento 
de viés político sem a devida configuração de crimes que justificassem um processo de impea-
chment. Após a aprovação da Câmara dos Deputados, em agosto de 2016, o Senado votou pela 
cassação do mandato de Dilma Rousseff e em seu lugar assumiu Michel Temer. Sob protestos e 
acusados de golpistas, os novos ministros da gestão Temer tomaram o poder e iniciaram uma 
guinada ideológica à direita nas políticas governamentais até então ditadas desde 2003 pelo 
Partido dos Trabalhadores, de Dilma Rousseff. 

12  Sem uma trajetória política efetiva previamente, Trump lançou a candidatura baseada em sua 
experiência como empresário e por ser conhecido pelo grande público ao atuar como apre-
sentador em programa televisivo de reality show. Apesar das pesquisas eleitorais apontarem a 
vitória de Hillary Clinton até a véspera do pleito, Trump inverteu as tendências e surpreendeu 
o mundo ao se eleger o 45º presidente dos Estados Unidos em novembro de 2016. Desde a sua 
indicação nas prévias do Partido Republicano, construiu uma campanha baseada em posições 
nacionalistas e à direita do espectro ideológico, com propostas polêmicas, como o endureci-
mento nas políticas imigratórias, prometendo inclusive a criação de um muro na fronteira com 
o México; criação de barreiras econômicas e protecionistas à indústria nacional; e críticas à 
inserção dos EUA na OTAN.
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Situado o contexto político, convém demonstrar como foi realizada a coleta 
de dados. Esta se deu através do monitoramento e análise individual de cada 
post (tweet e retweets) em ordem cronológica e com respectiva anotação de da-
dos e categorização de conteúdo em planilha de dados. 

A planilha foi composta para responder ao conjunto dos 16 indicadores 
quanti-qualitativos estabelecidos nesta pesquisa. Os indicadores visaram reu-
nir informações quantitativas e qualitativas sobre o uso do Twitter pelos respec-
tivos países, tendo em vista os horizontes da diplomacia pública digital. A Ta-
bela 2 traz uma síntese de cada um dos indicadores e seus respectivos intuitos:

Tabela 2: Conjunto de indicadores analisados na planilha de coleta de dados

Indicador O que procura medir/ detectar

Cronologia de 
postagem

Registro cronológico das publicações. Permite compreender o volume 
diário de postagens, bem como os picos ou depressões desse processo. 

Utilização de 
Imagem

Tipo de imagem postada e se há aparição de autoridades. Permite 
verificar se há uma ênfase exacerbada na figura do chanceler ou do 
presidente da República no nível da imagem, o que pode indicar deter-
minado grau de personalismo. 

Utilização de 
vídeo

Tipo de vídeo postado e se há aparição de autoridades. Permite veri-
ficar se há uma ênfase exacerbada na figura do chanceler ou do presi-
dente da República no nível de videografias, o que pode indicar deter-
minado grau de personalismo

Utilização de 
áudio

Tipo de áudio postado e se há a audição de autoridades. Permite veri-
ficar se há uma ênfase exacerbada na figura do chanceler ou do pre-
sidente da República no nível sonoro, o que pode indicar determinado 
grau de personalismo.

Direção de 
hiperlinks

Se há hiperlink na mensagem e, em caso positivo, para quais tipos de 
website ele aponta. Permite verificar que tipo de outras instituições 
são mais compartilhadas. 

Tweet ou 
retweet

Identificação se post é um tweet (postagem originária do próprio perfil 
analisado) ou um retweet (postagem originária de outro perfil). Permite 
compreender o grau de conexões com outros atores em rede e se há 
ênfase em publicações próprias ou em mensagens de terceiros. 

Origem de 
retweet

Em caso de postagem na forma de retweet, identifica o perfil que origi-
nou o retweet. Permite apontar nominalmente quais outros perfis são 
mais compartilhados (conexão por compartilhamento).  



56 Cultura Digital, internet e apropriações políticas

Indicador O que procura medir/ detectar

Citação de 
autoridade 

Tipo de autoridade nominalmente citada no texto da mensagem. Per-
mite verificar se há uma ênfase exacerbada na figura do chanceler ou 
do presidente da República no nível da mensagem, o que pode indicar 
determinado grau de personalismo. 

Menção a 
perfis

Se a mensagem traz menção de outro perfil e quais perfis são mais 
mencionados. Permite compreender o grau de conexões com outros 
atores em rede através de frequentes menções ao perfil. A menção 
de um perfil ocorre sempre no formato @nomedoperfil no texto da 
mensagem. 

Volume de 
respostas 
(reply)

Detectar a ocorrência de conversações nos posts originais produzidos 
pelo Itamaraty, avaliando o volume de comentários que uma postagem 
pôde gerar e identificando, quando possível, se houve algum tipo de 
feedback oficial do perfil quando há este tipo de acontecimento. 

Volume de 
retweets

Quantidade de retweets que o post recebeu. Permite dimensionar a di-
fusão da mensagem, o interesse dos usuários no tema e a repercussão 
de determinada mensagem na rede. 

Volume de 
curtidas

Quantidade de curtidas que o post recebeu. Permite dimensionar o 
feedback da mensagem junto aos usuários, bem como o grau de apoio 
recebido.

Volume de 
comentários

Quantidade de comentários que o post recebeu. Permite dimensionar 
a difusão da mensagem, o interesse dos usuários no tema, a reper-
cussão de determinada mensagem na rede e o nível de conversação 
gerada. 

Indexação de 
documento 

Identificar se o post aponta para algum aprofundamento de conteúdo 
na forma documental (estudos, artigos, banco de dados, documentos). 
Permite verificar o papel da ferramenta na difusão de conhecimento 
capaz de gerar entendimentos mais amplos e auxiliar com subsídios 
para qualificar o debate sobre determinados temas. 

Ênfase  
discursiva 

Função discursiva principal da postagem, ou seja, o direcionamento 
do tom discursivo que prepondera na postagem. Foram analisados os 
seguintes subitens: Elogio ou enaltecimento; cooperação ou solidarie-
dade; congratulação ou parabenização; comemoração ou celebração; 
promoção ou divulgação; crítica ou contestação; repúdio ou conde-
nação; preocupação ou temor; justificativa ou prestação de contas; 
lamento ou pêsames; ameaça ou advertência.

Ênfase  
temática 

Identificação do tema na qual a mensagem pode ser enquadrada.

Fonte: A autora
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O indicador “Ênfase temática” se desdobrou em um conjunto de dez subi-
tens (categorias de postagens), convertidos em opções de respostas na planilha. 
A Tabela 3 traz uma síntese sobre o que cada um significa: 

Tabela 3: Subcategorias do indicador “Ênfase temática”

Ênfase temática da postagem

Articulações diplo-
máticas

Encontros com diplomatas, cúpulas, reuniões formais e assina-
tura de acordos.

Atividades militares
Ações ou informações bélicas, segurança nacional/internacional 
ou missão de paz.

Seminários, cursos e 
capacitação

Seminários, cursos e capacitação, colóquios, congressos, treina-
mento, inauguração, vernissages. 

Comunicados infor-
mativos

Comunicado ou informativo de atividades, em ação ou a ser 
realizada, com ênfase na divulgação em si. 

Discursos e entre-
vistas 

Trechos ou textos cujo foco é trazer a fala de alguma autoridade, 
como análises, entrevistas ou discursos.

Princípios e posicio-
namento 

Postagens cujo foco é demonstrar determinada visão do gover-
no brasileiro sobre temas diversos.

Datas históricas Aniversários, centenários, datas comemorativas em geral. 

Conjuntura e utilida-
de pública

Notícias sobre temas diversos, sobre o cenário atual ou infor-
mação útil sobre serviços.

Atos administra-
tivos

Atividades típicas da administração do Ministério, que envolve 
burocracia ou formalidades burocráticas. 

Outros não catego-
rizados

Quando a ênfase do post não se encaixar em nenhuma das 
opções acima listadas. 

Fonte: A autora

As questões que compuseram a planilha visam responder a cada um desses 
indicadores e foram aplicadas aos posts publicados por ambas as chancelarias 
no período de 30 dias consecutivos e simultâneos – 1 de março de 2017 a 31 de 
março de 2017. Para obter dados quantitativos e qualitativos relevantes, cerca 
de 60% das perguntas foram configuradas para terem respostas de múltipla 
escolha (exemplo: opções “sim” ou “não” para responder se o post é um retweet; 
uma lista de opções de respostas para tipificar a ênfase temática de um post 
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etc.); 15% com respostas na forma numérica (exemplo: data da postagem; nú-
mero de retweets, número de curtidas etc.) e os 25% restantes com respostas 
nominais transcritas, isto é, quando o pesquisador apenas registra a ocorrência 
de palavras que aparecem na forma de marcadores (exemplo: o nome de perfil 
mencionado, o nome de perfil retweetado etc.)13. 

Por fim, para se garantir uma aplicação uniforme sobre cada um desses indi-
cadores e seus subitens, foi elaborado um mini manual de aplicação da planilha, 
que serviu como guia metodológico de execução da coleta de dados. O manual 
buscou esclarecer o que é cada item pesquisado, apontando exemplos e esclare-
cendo quando detectar os itens indagados nas questões.

3. O uso do Twitter pelas chancelarias do Brasil e dos EUA

Para termos uma caracterização do uso do Twitter na diplomacia pública 
do Brasil e Estados Unidos, os dados coletados – com base nos indicadores 
apresentados na seção anterior – foram cruzados e puderam identificar alguns 
padrões e divergências relevantes nos países estudados. Embora um enorme 
universo de cruzamentos possa ser produzido, para os fins deste trabalho fo-
ram selecionadas determinadas vinculações consideradas mais importantes, 
visando atingir os objetivos propostos, tendo também em vista as limitações de 
espaço que caracterizam um paper. 

Primeiramente, os dados demonstram que cronologia e volume das posta-
gens sustentam diferenças relevantes entre os dois países. O volume americano 
de postagens é superior ao brasileiro em valor absoluto e também nas avalia-
ções isoladas dia a dia, estando 23 dias de 30 à frente do volume brasileiro, con-
forme podemos visualizar no gráfico da Figura 1: 

13  Vale lembrar que os percentuais de tipos de respostas (se numéricas ou nominais, por exem-
plo) não significam a proporção de dados quantitativos ou qualitativos. Respostas na forma 
numérica podem gerar paralelamente dados qualitativos. Por outro lado, as respostas na for-
ma nominal (múltipla escolha ou palavras transcritas) também foram capazes de gerar dados 
numéricos (como proporções entre categorias, percentual de ocorrência de determinado indi-
cador etc.). Isso é mais bem visualizado no debate e gráficos da discussão dos resultados.
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Figura 1: Cronologia de publicações no período – Brasil e EUA

(Brasil: N = 167 / EUA: N = 230)

(* Onde N é o total de posts estudados em cada país no período de 30 dias consecutivos)

Fonte: A autora

Os picos de publicações nos EUA apresentam a média de 20 posts diários 
e trataram de: (06.03.2017) discussão relacionada ao visto americano e novas 
restrições como medida para conter o terrorismo; (17.03.2017) encontro diplo-
mático estratégico para conter as ameaças da Coreia do Norte; e (22.03.2017) 
encontro de Ministros na coalização global para derrotar o ISIS. 

Já os dois picos brasileiros com média de 18 posts tematizaram: (27.03.2017) a 
cobertura da primeira visita do chanceler brasileiro ao Paraguai; e (29.03.2017) 
a cobertura das visitas dos chanceleres do Uruguai e de Portugal ao Brasil, e a 
divulgação de livros sobre o pensamento diplomático brasileiro pela FUNAG.

Na análise da ênfase temática dada aos posts, nota-se que há categorias que 
ocorrem com frequência similar nos dois países. São elas: “Conjuntura, utili-
dades e notícias em geral”; “Datas ou celebrações históricas”; “Princípios, di-
retrizes e posicionamentos”; “Seminários, cursos e capacitação”; “Atividades 
militares, segurança e missões de paz”.
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Figura 2: Ênfase temática dos posts Brasil e EUA (porcentagens %)

(Brasil: N = 167 / EUA: N = 230)

(* Onde N é o total de posts estudados em cada país no período de 30 dias consecutivos)

Fonte: A autora

Três temáticas são mais frequentes nesses países: “Encontros diplomáti-
cos, cúpulas e reuniões formais e acordos”; “Discurso, entrevistas e análise” 
e “Conjuntura, utilidades e notícias em geral”. Juntas abarcam mais de 60% 
dos posts. Os EUA superam nas ênfases: “Discursos, entrevistas e análises”; 

“Comunicado informativo”; e “Encontros diplomáticos, cúpulas, reuniões for-
mais e acordos”. Isto se deve em grande medida por se tratar de um país de 
grande potência e presença internacional, o que reflete nas intensificações de 
encontros formais, por consequência discursos e comunicados informativos. 
Em paralelo, foram contabilizadas as notas oficiais, isto é, comunicados ofi-
ciais, circulares e outros documentos que visam notificar oficialmente sobre 
determinada questão. O Brasil apresentou o montante de 14 notas, enquanto 
os EUA apresentaram 8.

Enquanto no Brasil a divulgação de posts com ênfase em “Conjuntura, utili-
dades e notícias em geral” ocorre com mais frequência (está em quase 27% das 
mensagens), já nos EUA os “Encontros diplomáticos, cúpulas, reuniões formais 
e acordos” ocupam maior espaço na exposição dos posts (30% das mensagens). 
Interessante que, mesmo uma chancelaria com notadamente caráter e interes-
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ses militares, como é o caso dos EUA, as atividades militares, segurança e mis-
são de paz não são frequentes: têm uma ocorrência em apenas 1% dos posts.

Com relação à ênfase discursiva da mensagem, a “Promoção ou divulgação” 
representou mais da metade tanto nos posts brasileiros (68%), quanto nos ame-
ricanos (55%). Porém, no caso dos EUA, houve relevância também no tom “coo-
peração e solidariedade” (15%), reiterado, sobretudo nos casos de discursos do 
chanceler em cenários de encontros diplomáticos. Já no Brasil, os outros tons 
da mensagem não superaram a casa dos 6%, conforme podemos visualizar no 
gráfico da Figura 3:

Figura 3: Ênfase discursiva dos posts Brasil e EUA (porcentagens %) 

(Brasil: N = 167 / EUA: N = 230)

(* Onde N é o total de posts estudados em cada país no período de 30 dias consecutivos)

Fonte: A autora

A produção de posts com textos próprios (posts originais) ou o uso de retweets 
(posts compartilhados) comparativamente aos dois países tratados revelam a 
seguinte característica: (a) ambas as chancelarias produzem mais posts origi-
nais do que retweets; (b) em termos proporcionais e também absolutos o Brasil 
publica mais retweets quando comparado aos EUA, conforme podemos visuali-
zar no gráfico da Figura 4:
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Figura 4: Proporção entre posts originais e retweets publicados – Brasil e EUA

(Brasil: N = 167 / EUA: N = 230)

(* Onde N é o total de posts estudados em cada país no período de 30 dias consecutivos)

Fonte: A autora

Enquanto no Brasil apenas 66% dos posts são textos originais, nos EUA este 
percentual é um pouco mais alto: 83%. Isso indica que a produção de conteúdo 
próprio é mais norte-americana. 

Quanto aos perfis de Twitter mais compartilhados pelo Itamaraty (retweets), 
os dados obtidos demonstram que os três perfis mais retweetados foram: @Pla-
nalto (42,1% do total de retweets), @MichelTemer (28,1% do total de retweets) e 
@FunagBrasil (com 10,5%). Afora esses, nenhum dos demais perfis retweetados 
ultrapassou a casa dos 6%, conforme podemos visualizar na Tabela 2. 

Tabela 2: Perfis retweetados pelo Itamaraty – Brasil

Perfis retweetados Frequência Percentuais (%)

@ASCOA 3 5,3

@CancilleriaPeru 1 1,7

@correio 1 1,7

@FunagBrasil 6 10,5

@MichelTemer 16 28,1

@mreparaguay 2 3,5

@Planalto 24 42,1

@portalfab 1 1,7

@PresidenciaPy 2 3,5

@SusanaMalcorra 1 1,7

Fonte: A autora
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No caso dos EUA, conforme demonstra a Tabela 3, não há um perfil que 
possa ser considerado amplamente mais fortemente retweetado com alguma 
frequência. Diferentemente do que ocorre no Itamaraty, observa-se uma frag-
mentação. 

Tabela 3: Perfis retweetados pelo Departamento de Estado – EUA

Perfis retweetados Frequência Percentuais (%)

@DHSgov 4 1,7

@DiplomacyCenter 1 0,4

@ECAatState 1 0,4

@EnergyAtState 1 0,4

@GPatState 2 0,9

@PEPFAR 1 0,4

@POTUS 2 0,9

@PressSec 1 0,4

@SecondLady 1 0,4

@State_DRL 1 0,4

@StateDeptOES 2 0,9

@StateDpetPM 1 0,4

@StateINL 1 0,4

@TheJusticeDept 2 0,9

@USAID 1 0,4

@USAPacific 1 0,4

@USEmbassyKabul 1 0,4

@usembassytokyo 3 1,3

@USNATO 5 2,2

@USUN 2 0,9

@VP 1 ,4

@WhiteHouse 4 1,7

Fonte: A autora
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Nota-se que o perfil do presidente Donald Trump (@POTUS) significou ape-
nas 0,9% dos retweets publicados pelo Departamento de Estado no período ana-
lisado, um valor bastante baixo quando comparado ao caso brasileiro. 

Ao analisar os posts próprios (isto é, excluindo-se os retweets oriundos de ou-
tros perfis), do ponto de vista da forma, observa-se que os posts dos EUA recebem 
um melhor tratamento técnico, indo além da postagem de textos ou imagens 
convencionais: nota-se uma preocupação didática em repassar mensagens, uti-
lizando cifras, dados, informações e infográficos para ilustrar argumentos ou 
processos, conforme se observa na reprodução de tela da Figura 4:

Figura 4: Reprodução de tweet com dados e infográfico

Fonte: Perfil oficial do Departamento de Estado dos EUA no Twitter

O mesmo ocorre no tratamento de discursos que recebem uma produção 
com imagens da autoridade que discursa e uma frase síntese selecionada para 
chamar a atenção do leitor, conforme ilustra a Figura 5, no caso dos EUA. 

A reprodução de tela da Figura 6 traz um post equivalente no caso brasilei-
ro (em termos de conteúdo e ênfases), no qual é possível averiguar uma nítida 
diferença de tratamento morfológico na apresentação da informação quando 
comparado ao tratamento dado no caso norte-americano.
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Figura 5: Reprodução de tweet demonstrando o tratamento morfológico dado a posts 
sobre discurso pelo Department of State (EUA)

Fonte: Perfil oficial do Twitter Departamento de Estado dos EUA

Figura 6: Reprodução de tweet demonstrando o baixo tratamento morfológico dado a 
posts sobre discurso pelo Itamaraty (Brasil)

Fonte: Perfil oficial do Itamaraty no Twitter
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Em relação à visibilidade e repercussão dos posts originais fica evidente a dis-
crepância entre o Brasil e os EUA. O volume de curtidas e retweets recebidos no 
caso do Brasil é ínfimo quando comparado ao dos EUA. No caso brasileiro ape-
nas 2% dos posts receberam mais que 40 curtidas, enquanto 75% tiveram entre 
1 a 5 curtidas. Em referência aos EUA, os posts com menor número de curtidas 
recebidas obtiveram 70 curtidas (sendo 8% dos posts com um volume de curti-
das entre 70 a 99). A média de curtidas do Twitter americano é alta (entre 100 
e 700), tendo ápices na casa das 1000 curtidas. Os retweets recebidos seguem a 
mesma tendência observada nas curtidas. Enquanto no caso brasileiro 64% dos 
posts receberam apenas de 1 a 5 retweets e 14% dos posts não obtiveram retweets 
(zero retweets), nos EUA 59% dos posts obtiveram de 40 e 149 compartilhamen-
tos (retweets), sendo identificada a ocorrência de posts que receberam acima de 
1000 retweets. 

Dentro de suas devidas proporções de visibilidade, os dois ápices de curtidas 
e retweets ocorridas nos dois países possuem similaridades: em ambos os casos 
os picos tratam da polêmica decisão venezuelana quando a Suprema Corte da 
Venezuela retirou os poderes do parlamento e assumiu as funções legislativas, 
conforme ilustram os dois posts das Figuras 7 e 8:

Figura 7: Tweet do Itamaraty com maior volume de retweets recebidos no período ana-
lisado

Fonte: Perfil oficial do Itamaraty no Twitter
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Figura 8: Tweet do Departamento de Estado dos EUA com maior volume de retweets 
recebidos no período analisado

Fonte: Perfil oficial do Departamento de Estado dos EUA no Twitter

Em relação ao tipo de autoridade mais citada textualmente nas postagens 
no caso brasileiro, cerca de 60% dos posts citam algum tipo de autoridade. Des-
te grupo, as autoridades mais textualizadas foram: chanceler (32%); Presidente 
da República (22%) Autoridade estrangeira (22%). Estes três tipos de autorida-
des somadas representam mais de 70% das ocorrências14. Já nos EUA, cerca de 
70% dos posts citam textualmente algum tipo de autoridade. Deste grupo, as 
autoridades mais citadas foram: Chanceler (48% das ocorrências de autorida-
des citadas nos posts); Outros agentes governamentais (14%); Presidente da Re-
pública (10%); Autoridade estrangeira (25%). Estes quatro tipos de autoridades 
somadas representam mais de 97% das ocorrências15. Esses dados apontam que 
há uma tendência à ênfase na personalidade de autoridades em ambos os casos, 
principalmente em relação à citação de chanceler e presidência da República 
que atingem juntos a metade das ocorrências de autoridades que foram citadas. 

Um indicador semelhante a este é a menção de perfis de Twitter no interior 
de cada postagem. No Brasil, 33% dos posts mencionam algum outro perfil de 
Twitter.  O perfil @Aloysio_Nunes (chanceler brasileiro) aparece em 44% dos 
posts que fazem menções a perfis; o perfil de @MichelTemer (presidente brasi-
leiro), ocorre em 20% deste conjunto de posts. O terceiro perfil mais menciona-
do é @FunagBrasil (Fundação Pública vinculada ao MRE) que aparece em 11% 
das postagens dentre as que fazem alguma menção a perfis do Twitter.

Nos EUA, 42% dos posts mencionam algum outro perfil de Twitter. Os três 
perfis mais mencionados neste conjunto foram: @StateDept (Departamento 

14  As demais autoridades citadas foram: Parlamentar (10%), Diplomata (7%). Não houve a citação 
de militares no período estudado. 

15  As demais autoridades citadas foram: Militar (1%) e Diplomata (3%) completam a lista. Não 
houve a citação de parlamentares no período estudado. 
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de Estado), que aparece em 26% dos posts que fazem menções a perfis;  @PO-

TUS (presidente norte-americano) que aparece em 20% destes posts;  e @Coa-
lition em 15,4%. Com estes dados é possível identificar um quantitativo similar 
entre o volume de menções centrados no próprio perfil oficial da chancelaria e 
aqueles que mencionam o presidente. No Twitter do Itamaraty, o foco da men-
ção está centrado na figura do chanceler e do presidente. Já no Departamento 
de Estado, o foco está no próprio aparelho administrativo e no presidente, não 
havendo menção específica ao perfil do chanceler, como ocorre no caso bra-
sileiro. Assim, no caso das menções de perfis, verifica-se que o caso brasileiro 
apresenta maior incidência de menções mais próximas ao personalismo, com 
foco no chanceler e presidente.

Outro indicador importante é o volume de respostas (reply) obtidas pelos 
posts publicados. Este elemento aponta um tipo de interação com o público que 
os posts provocam, do ponto de vista do questionamento direto. No caso dos 
EUA, todos os 191 posts originais, isto é, com conteúdo produzido pelo próprio 
perfil do Departamento de Estado, receberam alguma resposta de usuários. 
Observou-se uma variação de 2 a 2200 replies recebidos por postagem. Cerca 
de 5% das postagens receberam de 2 a 10 respostas de usuários; quase 52% re-
ceberam de 11 a 30 respostas; 17% receberam de 31 a 50 replies; 16% receberam 
de 51 a 110. Um post atingiu 299 respostas e outro, 2200 respostas. Se optarmos 
por não levar em conta esses dois posts que representaram pontos fora da curva, 
a média de postagem regular foi  em torno de 14 respostas por post original.  

Já no caso brasileiro, este indicador apresenta um quadro bem distinto. Ao 
também analisar os 110 posts originais publicados pelo Itamaraty no período 
estudado, detectou-se uma baixa ocorrência de respostas de usuários, quando 
comparado ao caso norte-americano. Apenas 39% dos posts originais recebe-
ram algum tipo de resposta (ou seja, a maioria, 61% obtiveram zero replies). 
Quando existiram, as respostas também ocorreram com baixo volume de ocor-
rência por posts: a variação foi de 1 a 15 replies, sendo que quase 80% destes 
posts obtiveram não mais que 2 respostas. Somando o total de respostas e divi-
dindo pelo número de postagens que receberam algum reply, a média ficou em 
0,9 respostas por post no período estudado. Um índice 14 vezes menor quando 
comparado ao caso norte-americano. 

Por fim, outra dimensão também analisada envolve as imagens e fotografias 
vinculadas nos posts. Na Figura 9, temos um panorama comparativo, em per-
centuais, das ocorrências fotográficas nos posts dos dois países:
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Figura 9: Tipos de imagens vinculadas aos posts em percentuais (%) – Brasil x EUA

(Brasil: N = 95  /  EUA: N= 127)

(* Onde N é o total de imagens catalogadas nos posts durante o período de 30 dias consecutivos)

Fonte: A autora

No Brasil, cerca de 60% dos posts trazem algum tipo de imagem (95 de 167 
postagens). Deste grupo, os tipos de imagens que mais ocorrem são: “Símbolo, 
ícone, banner ou cartaz” (42% do volume de imagens publicadas); Fotografia 
geral (29%) e “Fotografia com o chanceler”, 25%). Estes três tipos de imagens 
somados chegam a 96% das imagens detectadas. Os outros 4% são fotografias 
com o presidente da República. 

Nos EUA, 55% dos posts trazem algum tipo de imagem. Deste grupo, as ima-
gens que mais ocorrem foram: “Fotografia com o chanceler” (45%); “Fotografia 
geral” (cerca de 20%) e “Símbolo, ícone, banner ou cartaz” (18%). Somados, es-
tes três tipos representam aproximadamente 90% das imagens detectadas. 

As imagens devem ser consideradas fatores importantes na divulgação pú-
blica, pois buscam sintetizar o objetivo da mensagem e também servem para 
medir o grau de personalismo, juntamente com outros indicadores. Percebe-se 
que em ambos os casos, a ocorrência de imagens do presidente da República é 
similar (em torno de 5%). No caso brasileiro há mais publicação de banners (em 
termos proporcionais). Já a imagem do chanceler também ocorre nos dois paí-
ses, porém é proporcionalmente mais visível no caso norte-americano.
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Considerações finais

Este paper teve como principal objetivo compreender e caracterizar como 
Brasil e EUA utilizam a internet para exercer sua política de diplomacia pública 
através do Twitter. O trabalho analisou o desempenho da diplomacia digital, 
tomando como objeto de estudo as publicações nos perfis oficiais de suas res-
pectivas chancelarias.  Primeiramente, os dados demonstraram que o volume 
das postagens sustenta diferenças relevantes entre os dois países, sendo detec-
tado no caso norte-americano um quantitativo de postagens bastante superior 
ao brasileiro, em valores absolutos. Em ambos os casos estudados, as três te-
máticas mais frequentes foram: “Encontros diplomáticos, cúpulas e reuniões, 
formas de acordo”; “Discurso, entrevistas e análise” e “Conjuntura, utilidades 
e notícias em geral”. Quanto à ênfase discursiva, os posts que visam promoção 
ou divulgação prevalecem nos dois países. 

Em ambas as chancelarias estudadas, a produção de posts com textos pró-
prios (posts originais) prevalece quando comparada a posts de autoria de tercei-
ros (retweets). Porém, a produção de postagens próprias é mais acentuada nos 
EUA, quando comparada ao Brasil. Também no Brasil há maior concentração de 
retweets originários de três perfis (com ênfase no perfil do presidente da Repúbli-
ca), enquanto no Departamento de Estado norte-americano os retweets são mais 
diversificados, sendo originários de diversas fontes (com baixa ocorrência de ret-
weets do presidente da República). Neste caso, há uma tendência à ênfase perso-
nalista, mais acentuada no caso brasileiro. No que se refere a autoridades citadas 
nominalmente nos posts, o estudo demonstrou que há uma tendência à ênfase na 
personalidade em ambos os casos, principalmente em relação à citação de chan-
celer e presidência da República que atingem juntos a metade das ocorrências 
de autoridades que foram citadas. Um indicador semelhante a este é a menção 
de perfis de Twitter no interior de cada postagem. No Brasil, o perfil do chan-
celer aparece em quase a metade dos posts que fazem menções a perfis; o perfil 
do presidente brasileiro ocorre em 1/5 deste conjunto de posts. Embora nos EUA 
também ocorram menções de perfil do presidente da República em proporção si-
milar ao caso brasileiro, não há menções do perfil do chanceler norte-americano. 
Assim, no plano geral, no caso das menções de perfis, verifica-se que o caso brasi-
leiro apresenta maior incidência de menções mais próximas ao personalismo ao 
somarmos as menções centradas no chanceler e presidente brasileiros.

Outro indicador que também pode nos ajudar a caracterizar a ênfase em 
personalidades é a vinculação de imagens. As imagens devem ser consideradas 
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fatores importantes na divulgação pública, pois buscam sintetizar o objetivo da 
mensagem e também servem para medir o grau de personalismo, juntamente 
com outros indicadores. Percebe-se que em ambos os casos a ocorrência de ima-
gens do presidente da República é relativamente baixa e similar. Já a imagem 
do chanceler também ocorre nos dois países, porém é proporcionalmente mais 
visível no caso norte-americano. 

Por fim, em relação à visibilidade e repercussão dos posts originais, fica evi-
dente a discrepância entre o Brasil e os EUA. O volume de curtidas e retweets 
recebidos no caso do Brasil é ínfimo, quando comparado aos EUA. Também do 
ponto de vista da forma há maior preocupação no tratamento técnico dos posts 
no caso norte-americano, com um nítido direcionamento didático. Também 
ficou evidente a diferença entre Brasil e EUA quanto à ocorrência de respostas 
de usuários aos posts (o que demonstra reação, repercussão e algum nível de in-
teratividade). Enquanto nos EUA todos os posts receberam respostas, no Brasil 
mais da metade não gerou nenhum reply de usuários. O volume de respostas, 
quando existiu no caso brasileiro, foi também imensamente menor, o que de-
monstra que o perfil do Itamaraty ainda não é capaz de provocar a reação do 
usuário na forma mais interativa de respostas. 
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4.
Desafios para o desenvolvimento de serviços digitais 
pelo governo federal brasileiro

Leonardo Germani

O rápido avanço das tecnologias de informação e comunicação (TICs), dos 
dispositivos móveis e a proliferação de aplicações digitais para os mais diver-
sos fins vem impondo uma mudança significativa na maneira de a sociedade se 
organizar e produzir cultura e conhecimento. Da mesma forma, as TICs vêm 
transformando as maneiras pelas quais a sociedade interage com o governo. 
Mais agilidade, transparência e a criação de mecanismos mais eficazes de 
participação e controle social são algumas das pressões recebidas pelos governos 
de todo o mundo atualmente.

No entanto, a agilidade com que o mercado entrega soluções de TI, cada vez 
mais acessíveis e fáceis de usar, não é encontrada no governo, que não consegue 
acompanhar o ritmo de evolução das tecnologias e metodologias de desenvol-
vimento. O resultado são desenvolvimentos lentos, caros e que não atendem as 
demandas dos cidadãos.

Neste capítulo faremos uma síntese do histórico do desenvolvimento da TI 
no governo brasileiro e, em seguida, uma análise das melhores práticas adota-
das pelo mercado, em especial as chamadas “startups enxutas” (lean startups), 
e de como essas práticas foram adaptadas pelos governos estadunidense e bri-
tânico. A partir desses estudos proporemos nosso próprio quadro de melhores 
práticas para o desenvolvimento de serviços digitais e identificaremos as prin-
cipais dificuldades encontradas pelos gestores da administração pública federal 
brasileira para adotá-las.

1. A TI no governo brasileiro

Para termos uma melhor compreensão da forma como a TI se organiza hoje 
na administração pública federal é fundamental investigarmos o histórico da 
utilização de tais ferramentas no governo, da criação das empresas estatais de 

* DOI: 10.24328/2017/5473.004/04
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processamento de dados, órgãos reguladores e uma visão dos atores que in-
fluenciam a forma como o governo utiliza tecnologia.

A primeira empresa pública de Tecnologia da Informação do país, o Ser-
viço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), foi criada pelo governo 
militar, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a missão de melhorar a efi-
ciência na arrecadação de impostos. Seu objeto era a “execução, com exclusi-
vidade, por processos eletromecânicos ou eletrônicos, de todos os serviços de 
processamento de dados e tratamento de informações, necessários aos órgãos 
da pasta1”. 

A reforma administrativa de 1967, com o Decreto-Lei 2002, deu mais auto-
nomia às estatais, ao criar a modalidade até então inexistente na administração 
direta, concebendo funcionamento idêntico ao do setor privado. Seguindo o 
exemplo de outras áreas, como as telecomunicações, outras empresas públicas 
de processamento de dados foram criadas nos estados e em grandes cidades, 
como a PRODAM, no município de São Paulo.

A princípio, a opção por um modelo centralizado de empresa pública para 
o processamento de dados “baseou-se principalmente nas economias de escala 
proporcionadas pelo processamento centralizado” (SAUR, 1997, online).

No entanto, alguns autores chamam a atenção de que não foram apenas 
aspectos técnicos que balizaram essa estratégia. 

Foi introduzido um sentido reformista em algumas áreas do serviço público, 

auscultando a aspiração de um segmento da elite nacional, desejosa de supe-

rar o anacronismo ensejado de uma estrutura da economia ainda acentuada-

mente agrária, e sem perder de vista o “perigo do socialismo”. Algumas áreas 

do serviço público e alguns programas foram mantidos separados dos setores 

considerados atrasados e estimulados a buscar processos de gerenciamento 

semelhantes aos do setor privado, como forma de incrementar sua eficiência 

(TORRES, 2000, p. 10).

Os anos 1970 e parte dos anos 1980 foram períodos de grande crescimento 
econômico e político para essas empresas, quando a informática ainda era algo 

1 Lei nº 4.516, de 1º de dezembro de 1964. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/L4516.htm>. Acesso em: 30 mai. 2017.

2 Decreto Lei  nº  200, de 25 de fevereiro de 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm>. Acesso em: 30 mai. 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm
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bastante distante das pessoas não técnicas. Os clientes e usuários dos órgãos 
públicos não tinham conhecimento para dialogar com os fornecedores. 

A relação da empresa pública provedora de serviço com esse cliente-usuário era 

muito desbalanceada, com o provedor monopolista ditando as regras para o 

frustrado e impotente usuário. Essa frustração era reforçada principalmente 

pela demora de atendimento a qualquer demanda de novos sistemas (ou mes-

mo a mudanças nos existentes), e a impossibilidade prática de controlar prazos 

e orçamentos (SAUR, 1997, p. 91).

Com a crise de financiamento da economia brasileira nos anos 1980, essas 
empresas foram levadas a buscar um status especial dentro do setor público e 
deixaram de ter a lucratividade como critério de avaliação da gestão. “Créditos 
especiais, monopólios e isenções fiscais, articulados com razões políticas e so-
ciais ditando as decisões de investimento, fizeram os custos e a lucratividades 
apuradas, fictícios do ponto de vista do mercado” (TORRES, 2000, p. 13).

Além disso, como narra Ricardo Saur, secretário-executivo da Comissão de 
Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE) entre 1974 
e 1979, e presidente do SERPRO entre 1986 e 1988, muitas empresas estatais de 
informática foram utilizadas para recrutamento de quadros políticos por seus 
dirigentes, por terem flexibilidade de gestão e contratação. 

Enquanto essa prática ficava apenas restrita ao grupo de assessoria direta dos 

dirigentes, que com cada mudança de governo dava lugar a seus sucessores, 

nada de muito grave acontecia. Mas em (infelizmente) inúmeras administra-

ções, desde aquelas com pouca seriedade ou até as completamente corruptas, 

essas empresas pagaram um preço altíssimo, com danos quase irreparáveis tan-

to para sua situação econômico-financeira quanto em relação à sua reputação 

técnico-profissional perante seus usuários compulsórios (SAUR, 1997, p. 90).

Este fato, somado ao monopólio das empresas públicas sobre a prestação 
de certos serviços para órgãos governamentais criou um ambiente pouco favo-
rável à inovação e à busca por melhores resultados. No entanto, como explica 
Gustavo Gama Torres, professor da PUC-MG, funcionário do SERPRO e ex-dire-
tor-presidente da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo 
Horizonte (PRODABEL), esta situação acabou criando um ambiente de conforto 
tanto para a empresa quanto para os clientes governamentais:
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Ambos, presos nos limites estreitos impostos pela pressão do caixa do tesouro, 

estariam impedidos de compor um plano consistente de modernização. Embo-

ra seja comum haver reclamações quanto à qualidade dos serviços, a situação 

tornou-se de interesse do establishment da burocracia governamental. Em um 

ambiente deste, ninguém é obrigado a perseguir resultados e não é possível es-

tabelecer indicadores de desempenho. A EI (Empresa de Informática), apesar 

de ficar devendo em qualidade, mantém um certo status de “excelência” frente 

ao conjunto da “máquina”, que se justifica na impossibilidade de fazer melhor 

pela ausência de meios. A burocracia dispõe de um “bode expiatório” adequado 

para justificar seu baixo desempenho. Há pouca ou nenhuma iniciativa na re-

qualificação do serviço público (TORRES, 2000, p. 14).

Ainda hoje, SERPRO e DATAPREV possuem monopólio para a prestação de 
serviços estratégicos de Tecnologia da Informação. Por serviços estratégicos 
entendem-se os serviços que lidam com informações ou transações sensíveis 
à administração pública como, por exemplo, os dados de Imposto de Renda de 
todos os cidadãos brasileiros, ou cuja indisponibilidade pode impactar o fun-
cionamento do órgão.

Em paralelo à evolução das empresas públicas, o governo também se orga-
nizou para definir políticas e tentar qualificar o uso das novas tecnologias em 
todos os órgãos da administração. O primeiro a ser criado com essa função, em 
1972, foi a Comissão de Coordenação das Atividades de Processamento Eletrô-
nico (CAPRE), órgão interministerial cujo objetivo inicial era promover o uso 
mais eficiente dos computadores na administração pública e traçar uma políti-
ca tecnológica para a área de informática.

Dentre as iniciativas da CAPRE, estava a de fomentar a indústria de compu-
tadores nacional. A Comissão convidou empresários do país a investir na fabri-
cação de computadores, mas não conseguiu nenhum adepto, já que o custo de 
entrada no mercado para concorrer com as empresas estrangeiras que já atua-
vam no país, como IBM e Burroughs, era muito alto. Em 1976, a CAPRE decide 
estabelecer que a faixa de mercado para minicomputadores, microcomputado-
res e seus periféricos seria reservada para produtos fabricados com tecnologia 
nacional. (DANTAS, 1989)

Esta polêmica reserva de mercado, que durou até o início dos anos 1990, ge-
rou, de um lado, um crescimento na indústria de TI nacional, com o surgimento 
de diversas empresas que passaram a desenvolver seus próprios computadores, 
além da formação de técnicos e profissionalização do setor.
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De outro lado, a prática de nacionalização de tecnologias, que consistia em 
importar equipamentos estrangeiros e aprender a reproduzi-los por meio da 
observação e da engenharia reversa, era visto por muitos como simples pira-
taria. Havia uma pressão externa e interna muito grande pela reabertura do 
mercado, já que a velocidade com que as tecnologias eram nacionalizadas era 
muito menor do que a evolução da tecnologia em si, e o país ia ficando cada vez 
mais atrasado. (DANTAS, 1989)

A antiga CAPRE, substituída pela Secretaria Especial de Informática (SEI) em 
1979, passou por várias transformações dentro do Ministério do Planejamento 
e do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, até chegar à 
Secretaria de Logística e TI, dentro do Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão. Esta Secretaria foi responsável, entre outras coisas, por definir as 
políticas de uso e desenvolvimento de TI por todos os órgãos da Administração 
Pública Federal. Apenas em dezembro de 2015 a SLTI foi desmembrada para dar 
lugar à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).

Este desenho institucional das empresas estatais e da relação do governo 
com o fornecimento de soluções em tecnologia da informação é bastante ex-
plicativo para entendermos o estado atual do uso de tecnologia pela adminis-
tração pública. Desde os tempos da fundação do SERPRO e do processamento 
de dados em grandes mainframes, a tecnologia era vista como um ator externo 
à gestão, um fornecedor de serviço que não participava da estratégia, apenas 
recebia um conjunto de dados, processava e devolvia.

Nos anos 1990, com a popularização dos computadores pessoais e das redes 
de computadores, deu-se início a uma fase totalmente nova, em que a tecno-
logia estava cada vez mais próxima do usuário final e da população em geral. 
Com isso, o abismo entre o cliente e os fornecedores das empresas de informáti-
ca foi diminuindo gradativamente. O “processamento de dados”, que era uma 
operação centralizada e de grande porte, foi dissolvido em grande parte pelas 
redes distribuídas de microcomputadores. 

No entanto, a sensação de impotência do cliente, descrita por Saur (1997), 
que não conseguia controlar prazos e orçamentos, ainda é vivida por muitos 
gestores, que se sentem rendidos na relação com os fornecedores durante nego-
ciações de escopos e prazos de desenvolvimento. A área de TI, em muitos casos, 
ao terceirizar o desenvolvimento e focar todas as suas atenções na gestão do 
contrato e não no desenvolvimento do projeto, acaba sendo o mesmo “bode ex-
piatório”, descrito por Torres (2000), que exime dos gestores a responsabilidade 
pelo sucesso dos projetos de TI.
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Em 1997, o decreto 2.2713, determinou que: “as atividades de conservação, 
limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recep-
ção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e 
instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta4”. Se por um lado 
esta mudança flexibilizou a contratação de TI, incentivando a contratação de 
empresas privadas, de outro reforçou a posição da TI ao lado de outras ativida-
des não estratégicas, como limpeza e manutenção de prédios.

Historicamente, os órgãos responsáveis pela estratégia de TI do governo 
sempre estiveram muito próximos – ou eram os mesmos – que cuidavam das 
compras públicas e da logística. Até o final de 2015, como dissemos, a estraté-
gia de TI era construída dentro da Secretaria de Logística e TI. Um dos resul-
tados disso, apontado pelos gestores nas entrevistas realizadas como uma das 
maiores dificuldades na contratação de TI, é esta modalidade estar submetida à 
mesma legislação de compras de qualquer outro produto e serviço na adminis-
tração pública, a Lei 8.666/935.

A Lei 8.666/93 estabelece critério preço, ou critério de preço e técnica, dificul-

tando a definição de um objeto de licitação que contemple, por exemplo, o re-

conhecimento da satisfação de outros clientes quanto aos serviços prestados, 

constantes do currículo. Isto é mais dramático para áreas técnicas, como a TI 

(BEZERRA e DORNELAS, 2008, p. 13).

Este panorama histórico nos permitiu perceber a maneira como a TI foi po-
sicionada dentro da administração pública ao longo do tempo e nos ajudará 
a entender sua condição atual. Passaremos agora a analisar os novos modelos 
de gestão de TI, presentes tanto na iniciativa privada, em um número cada vez 
maior de empresas que oferecem serviços digitais das mais diversas naturezas, 
como também em governos.

3 Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/d2271.htm>. Acesso em: 30 mai. 2017.

4 Ibidem.
5 Lei 8.666/93. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. 

Acesso em: 30 mai. 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2271.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2271.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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2. Melhores práticas para o desenvolvimento de serviços digitais

As chamadas startups impuseram um ritmo acelerado de inovação no cam-
po dos serviços digitais, sendo capazes de entregar novos produtos com rapidez, 
além de responder com agilidade aos feedbacks e aos ajustes demandados por 
seus usuários, adaptando sua tecnologia e seu modelo de negócio à realidade. 
Esta abordagem vem influenciando governos a mudar a maneira como desen-
volvem projetos de tecnologia.

Esta abordagem ágil adotada pelas startups e mais recentemente por alguns 
governos é em grande parte viabilizada pela grande oferta de soluções de soft-
ware licenciadas de maneira aberta (software livre e open source). O reaprovei-
tamento de códigos desenvolvidos por terceiros, e o investimento em conjunto 
em soluções comuns, são o que permite que se desenvolvam novos serviços com 
tamanha velocidade e eficiência. 

O software livre, apesar de visto muitas vezes como ameaça a modelos de 
negócio baseados na venda de licenças e na propriedade intelectual, encontrou 
bastante espaço para se desenvolver dentro do mercado, e não apenas em círcu-
los de ativistas, voluntários e entusiastas. 

O modelo de desenvolvimento aberto e distribuído, apresentado pela pri-
meira vez ao mercado por meio do livro “A Catedral e o Bazar”, de Eric Ray-
mond, não só encontrou espaço para se desenvolver em grandes empresas, 
como a IBM, mas também foi a mola propulsora para toda uma nova geração 
de empreendedores na área de tecnologia. Google é apenas uma de muitas 
grandes empresas que tiveram seu nascimento e crescimento intimamente li-
gados ao sucesso do movimento open source.

Um dos softwares livres mais usados no mundo, o sistema operacional GNU/
Linux é desenvolvido colaborativamente por milhares de pessoas. Desde 2005, 
aproximadamente 10.000 pessoas e mais de mil empresas já contribuíram com 
o desenvolvimento do sistema. Apenas no intervalo de um ano entre 2012 e 
2013, foram mais de 1.100 desenvolvedores de 225 empresas diferentes. Dentre 
as empresas que mais contribuem estão Google, IBM, Samsung, Intel, além de 
empresas especializadas como a RedHat e a Suse6.  

6 Relatório da Linux Foundation. Disponível em: <http://www.linuxfoundation.org/news-me-
dia/announcements/2013/09/linux-foundation-releases-annual-linux-development-report>. 
Acesso em: 30 mai. 2017.

http://www.linuxfoundation.org/news-media/announcements/2013/09/linux-foundation-releases-annual-linux-development-report
http://www.linuxfoundation.org/news-media/announcements/2013/09/linux-foundation-releases-annual-linux-development-report
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2.1 Melhores práticas no mercado – as startups enxutas

O termo lean startup (startup enxuta), cunhado pelo autor norte-americano 
Eric Ries (2012), se refere a um modelo de administração baseado na aprendiza-
gem contínua. O nome foi inspirado no modelo de produção criado na Toyota 
por Taiichi Ohno e Shigeo Shingo. Este modelo, aplicado na indústria automo-
bilística, tinha como uma das principais características a “eliminação dos des-
perdícios técnicos e sociais, com especial atenção ao uso inadequado da força 
de trabalho na produção” (NOGUEIRA, 2007, p. 20) e introduziu o conceito da 
produção just in time (ou na hora certa), que define o ritmo de produção e repo-
sição do estoque a partir da demanda. Ou seja, o ritmo do consumo condiciona 
a organização da produção.

Quando voltamos à realidade de desenvolvimento de produtos de tecnolo-
gia por startups, que Ries (2012) define como “uma instituição humana projeta-
da para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza” (p. 
24), observamos que esses empreendimentos não têm de lidar com estoque ou 
com uma rede de fornecedores complexa. No entanto, o trabalho superqualifi-
cado de desenvolvedores e designers passa a ser o principal ponto de atenção em 
relação ao desperdício. Para otimizar ao máximo estes recursos, o modelo en-
xuto proposto por Ries (2012) sugere que um produto, ou uma funcionalidade 
específica de um produto, só deve ser desenvolvido quando a demanda e o valor 
deste produto estão comprovados.

A abordagem enxuta defende que, ao desenvolver um novo produto, um 
empreendedor possui algumas hipóteses que devem ser testadas o mais ra-
pidamente e com o menor esforço possível. A partir de um produto mínimo 
viável, capaz de testar uma hipótese, devem-se coletar feedbacks de clientes 
reais e reunir o máximo de informações e estatísticas possíveis. Com esses 
dados em mãos, aprende-se mais sobre o produto e decide-se o que será mo-
dificado e o que será mantido para o próximo ciclo de construção, avaliação e 
aprendizado.

Para ilustrar essa abordagem, Ries (2012) se utiliza de uma série de exemplos, 
dentre eles o da empresa Zappos, uma grande loja virtual de sapatos. Criada por 
Nick Swinmurn, ela começou como um experimento. Em vez de investir em 
pesquisas de mercado, acordos com fornecedores e distribuidores, depósitos e 
outros requisitos, que demandariam uma promessa de um volume de vendas 
significativo, Swinmurn começou com um experimento. Sua hipótese era que já 
havia bastante pessoas dispostas a comprar sapatos online. Para testar essa su-
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posição, ele fez um acordo com lojas de sapatos locais, pedindo permissão para 
fotografar seu estoque. Em troca, ele voltaria para comprar os sapatos na loja, 
pelo preço normal de varejo, caso algum cliente o comprasse em sua loja online.

Ao testar essa hipótese, e comprovar que, de fato, havia pessoas dispostas a 
comprar sapatos online, Swinmurn acabou testando outras suposições, como a 
importância da interação com o cliente, e aprendeu muito mais sobre o público 
e seu próprio negócio. Ries (2012) destaca três vantagens dessa abordagem em 
detrimento de outra, de pesquisa de mercado tradicional:
1. Coleta de dados mais precisos acerca da demanda do cliente, pois observa o 

comportamento do cliente real em vez de formular perguntas hipotéticas;
2. Coloca-se em posição para interagir com clientes reais e aprender a respeito 

de suas necessidades. Por exemplo, o plano de negócios podia recomendar 
preços com desconto, mas como a percepção do produto pelos consumido-
res é afetada pela estratégia de desconto?

3. Permite-se ser surpreendido quando os clientes se comportam de maneiras 
inesperadas, revelando informações que a Zappos talvez não soubesse o su-
ficiente para perguntar a respeito. Por exemplo: E se os clientes devolvessem 
os sapatos?

Este processo de aprendizagem baseada em experimentação e dados reais é 
chamado de aprendizagem validada e vem ganhando cada vez mais espaço em 
empresas privadas, especialmente as startups.

2.2 A experiência britânica – Government Digital Services 

A estratégia digital do Government Digital Services7 (GDS) do Reino Unido 
teve como inspiração um estudo de 2010, batizado de Directgov Strategic Re-
view8, de recomendações estruturadas a partir da análise do Directgov, expe-
riência anterior de um site unificado do governo. O trabalho diagnosticava que 
a administração pública precisava evoluir para uma cultura de serviços, já que, 
de maneira geral, o então site do governo servia apenas para consulta de infor-
mações. Ainda apontava que, com a evolução da Internet, dos dispositivos mó-

7 Government Digital Service. Disponível em: <https://gds.blog.gov.uk/>. Acesso em: 30 mai. 2017.
8 Directgov Strategic Review. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/sys-

tem/uploads/attachment_data/file/60995/Directgov_20Executive_20Sum_20FINAL.pdf>. 
Acesso em: 30 mai. 2017.

https://gds.blog.gov.uk/
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veis e da proliferação de serviços digitais, o governo precisava também oferecer 
serviços por estes meios.

Dentre as recomendações propostas, estava a construção de serviços fo-
cados nas necessidades dos cidadãos, e não dos departamentos de governo; 
o fomento a uma rede de distribuição de serviços para além do governo, por 
meio de APIs9 que permitissem que terceiros construíssem serviços a partir 
de sua infraestrutura tecnológica; e, por último, uma recomendação para ser 
ágil e reduzir drasticamente o tamanho da organização central do governo 
digital10. 

Tido como um dos maiores projetos de TI já executados pelo setor público, 
em 2002 o governo britânico lançou o Programa Nacional para TI (National 
Program for IT, abreviado NpfIT), com a promessa de revolucionar o sistema na-
cional de saúde (National Health System, NHS) por meio da informatização e 
integração de registros de pacientes, agendamentos, arquivamento de exames e 
outras funcionalidades. Depois de quase uma década, o programa gastou mais 
de 12 bilhões de libras e não entregou nem um terço dos benefícios prometidos, 
em especial sua principal bandeira, o registro unificado dos pacientes (CAM-

PION-AWWAD, 2014).
Em um estudo de caso que analisou as causas do fracasso do programa, Oli-

ver Campion-Awwad et al. (2014) observou como a construção de um grande 
projeto centralizador não conseguiu lidar com a diversidade de culturas e de 
interesses das partes interessadas (pacientes, clínicas, médicos) nem com ques-
tões delicadas, como a confidencialidade das informações. Ele listou alguma 
das principais razões pelo insucesso, das quais podemos destacar:

Urgência: O desejo de se colocar o sistema no ar com urgência resultou em 
um cronograma irreal, na falta de tempo para dialogar com as partes interessa-
das e em falhas ao testar os sistemas. 

Projeto: Houve falha em reconhecer que, quanto mais demorados os proje-
tos, maior a probabilidade de se tornarem ultrapassados por novas tecnologias.

Cultura e habilidades: Houve ausência de liderança no projeto, que se justi-
fica também pela dimensão do mesmo, inviabilizando que uma pessoa tivesse 
o olhar global sobre o desenvolvimento; Fornecedores de TI dependentes de 

9 Sigla em inglês para Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplica-
ções) refere-se a definição de uma série de rotinas e padrões que permitem que desenvolvedores 
criem programas que interajam com a plataforma provedora da API.

10 Ibidem.
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contratos subestimados e cobrando caro para variações decorrentes de requisi-
tos pouco especificados.

Privacidade: Houve ausência de preocupação com questões sobre privaci-
dade e de diálogo com atores preocupados com este tema. (CAMPION-AWWAD, 
2014)

Como resposta a estas experiências fracassadas, e seguindo as recomenda-
ções do Directgov Strategic Review, o governo lançou uma série de medidas para 
transformar radicalmente a sua presença nos meios digitais. Apresentaremos 
este processo, batizado de transformação digital, na seção a seguir.

2.2.1 Transformação digital

O orçamento publicado em março de 2012 (2012 budget) colocava a ambi-
ção de posicionar o Reino Unido como polo tecnológico da Europa. Dessa ma-
neira, eles esperavam economizar de 1,7 a 1,8 bilhão de libras por ano11. Para 
isso, além de iniciativas de incentivo ao mercado, previa:

[O governo] vai transformar a qualidade dos serviços digitais se comprometen-

do que, a partir de 2014, novos serviços online só serão publicados se o ministro 

responsável conseguir demonstrar que ele mesmo consegue utilizar o serviço 

com sucesso. O governo também se certificará que toda informação é publicada 

em um único domínio “gov.uk” até o fim de 2012 e mudará para uma aborda-

gem “digital por padrão” em seus serviços transacionais até 201512. (tradução 

própria) 

Por “digital por padrão”, definem: “serviços digitais que são tão fáceis de 
usar e convenientes que todos aqueles que tiverem possibilidade irão preferir 
utilizá-los, enquanto quem não puder não será excluído”13.

Ainda em junho de 2012, foi lançado o plano de reforma do serviço público 
(civil service reform), que também trazia a migração para serviços digitais como 

11 Digital Efficiency Report. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/digi-
tal-efficiency-report>. Acesso em: 30 mai. 2017.

12 Budget 2012. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta-
chment_data/file/247119/1853.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2017. 

13 Government Digital Strategy. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/296336/Government_Digital_Stratetegy_-_Novem-
ber_2012.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2017.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/247119/1853.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/247119/1853.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/296336/Government_Digital_Stratetegy_-_November_2012.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/296336/Government_Digital_Stratetegy_-_November_2012.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/296336/Government_Digital_Stratetegy_-_November_2012.pdf
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uma prioridade. Como parte do plano proposto, uma Estratégia de Governo 
Digital foi publicada em novembro de 2012 (e revista em 2013). Nesta estratégia, 
o GDS (Government Digital Services, alocado dentro do Cabinet Office) se apre-
senta como facilitador e líder do processo que eles chamam de “transformação 
digital”, que significa implementar a cultura “digital por padrão” em todos os 
serviços prestados pelo governo.

Seu papel também engloba consultoria, criação de manuais e material de 
apoio, formação e auxílio na seleção e contratação de pessoal. O GDS se define 
como uma equipe que “ajuda o governo a fazer os serviços digitais e a informa-
ção mais simples, mais clara e mais rápida. Nós colocamos as necessidades das 
pessoas antes das necessidades do governo14”. 

Além disso, a estratégia apresenta metas concretas, como a de transformar 
todos os serviços com mais de 100 mil transações anuais, totalizando 25 servi-
ços que até março de 2015 teriam que estar totalmente de acordo com o padrão 
de serviço publicado por eles15.

Analisando o processo de desenvolvimento do requerimento para auxílio a 
cuidadores (Carer’s allowance), Leigh Mortimer, responsável pelo serviço, narra 
a mudança radical na abordagem de desenvolvimento.

A DWP16 teve experiência com projetos descritos como “ágeis”, mas que não o 

eram de fato. Eles eram, compreensivelmente, um pouco cautelosos. Provamos 

nosso valor com uma versão alfa, que completava um caso de uso do começo 

ao fim. Poderia ser utilizado por um pequeno grupo que daria feedback sobre a 

experiência do início ao fim. O GDS colaborou com a equipe de serviços digitais 

da DWP e com a equipe operacional da Carer’s Allowance, iterando toda semana. 

Num prazo de sete semanas tivemos um protótipo propriamente desenvolvi-

do17. (tradução própria)

Mike Bracken, líder do GDS na ocasião, escreveu:

14 “We help government make digital services and information simpler, clearer and faster. We 
put users’ needs before the needs of government.” Ibidem.

15 Tradução própria de Digital by Default Service Standard. Disponível em: <https://www.gov.uk/
service-manual/digital-by-default>. Acesso em: 30 mai. 2017.

16 Sigla para Department of Work and Pensions (Departamento de Trabalho e Pensões).
17 Live and Kicking. Disponível em: <https://dwpdigital.blog.gov.uk/2013/10/18/live-and-kic-

king/>. Acesso em: 30 mai. 2017.

https://dwpdigital.blog.gov.uk/2013/10/18/live-and-kicking/
https://dwpdigital.blog.gov.uk/2013/10/18/live-and-kicking/
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Eles agora lançam o código em um ciclo de duas semanas, rapidamente iteran-

do a partir do que veio antes. Muitas mudanças, pequenas e constantes. Com-

pare isso com a forma como as coisas eram feitas: lance o produto e deixe-o por 

cinco anos sem mudanças e sem melhorias. Não é mais assim que o governo faz 

as coisas18.

O GDS, no seu papel de líder e facilitador, confeccionou muita documenta-
ção, tanto de acompanhamento do projeto, como de suporte para as áreas fina-
lísticas realizarem seus projetos digitais. Manuais, vídeos, estudos de casos e 
muitos outros conteúdos estão disponibilizados no site do programa. As orien-
tações vão desde como e por que manter um blog, até como escolher a melhor 
tecnologia para determinado serviço.

Dentre estes materiais, destacamos os Padrões de Serviço19 e os Princípios 
de Design20 (Design Principles, aqui com sentido de desenho de projeto, e não 
de desenho gráfico). Eles nos ajudam a montar nossa matriz de boas práticas a 
serem aplicadas para comparar com as práticas utilizadas aqui no Brasil.

2.3 A experiência estadunidense – US Digital Services Playbook

Quando o site HealthCare.gov foi lançado, em outubro de 2013, a administra-
ção Obama tinha um problema grave: ele simplesmente não funcionava. 

Levava oito segundos para responder a um clique do mouse. Categorizou por 

engano menores de Lousiania como se fossem presidiários e, por consequência, 

inelegíveis para assistência de saúde. Ele quebrava tão frequentemente que, das 

milhões de pessoas que visitaram a página, praticamente ninguém conseguiu 

completar o registro21. 

18 What we mean when we say “service transformation”. Disponível em: <https://gds.blog.gov.
uk/2014/07/03/what-we-mean-when-we-say-service-transformation/>. Acesso em: 30 mai. 2017.

19 Tradução própria de Digital by Default Service Standard. Disponível em: <https://www.gov.uk/
service-manual/digital-by-default>. Acesso em: 30 mai. 2017.

20 Princípios de design. Disponível em: <https://www.gov.uk/design-principles>. Acesso em: 30 
mai. 2017.

21 “It took eight seconds to respond to a mouse click. It miscategorized minors in Louisiana as in-
carcerated prisoners and thus ineligible for health care. It crashed so often that of the millions 
who came to the site, virtually no one was able to complete an application” America’s Tech 
Guru Steps Down – But He’s Not Done Rebooting the Government. Disponível em: <http://
www.wired.com/2014/08/healthcare-gov/>. Acesso em: 30 mai. 2017.

https://gds.blog.gov.uk/2014/07/03/what-we-mean-when-we-say-service-transformation/
https://gds.blog.gov.uk/2014/07/03/what-we-mean-when-we-say-service-transformation/
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A reforma do sistema de saúde, conhecido como Patient Protection and Af-
fordable Care Act ou simplesmente Obama Care, era um dos grandes projetos 
do presidente dos Estados Unidos. Por meio da plataforma era esperado que, 
entre outubro de 2013 e abril de 2014, mais de oito milhões de pessoas se ca-
dastrassem e contratassem planos de saúde. Todo o projeto, em grande medida 
baseado neste serviço digital que conectaria cidadãos e operadoras de planos de 
saúde, estava ameaçado por um gargalo tecnológico.

Todd Park, CTO22 do governo estadunidense, foi chamado e propôs uma so-
lução bastante heterodoxa: formar um time com jovens técnicos de startups e 
grandes empresas do Vale do Silício.

Quando este time começou a trabalhar, encontrou um cenário curioso. Ape-
sar do estado de alerta, dado à gravidade da situação, as empresas contratadas 
pareciam estar completamente descoladas da realidade, trabalhando normal-
mente no desenvolvimento de novas funcionalidades. 

Pessoas foram contratadas para trabalhar apenas em discretas partes do que-

bra-cabeça – as características do website, os protocolos de segurança, os requi-

sitos de acessibilidade e milhares de outros detalhes. Mas nenhum dos contra-

tados teve que lidar com questões gerais de performance, como por exemplo a 

velocidade com que o website responde uma requisição dos usuários. Nenhum 

dos contratados ficou responsável até mesmo por garantir que o website era fun-

cional23.

“Assim que você fizer um desses projetos você irá dividi-los em pedaços e 
contratar cinco pessoas para trabalhar nele,”24 disse Mikey Dickerson, líder do 
time que acabara de trabalhar no resgate do projeto. “Eles não estão se aju-
dando, ninguém se importa com a entrega do projeto, todos eles estão apenas 
preocupados em quem fechará o próximo contrato. Então tudo que eles fazem 
é com o intuito de fazer com que os outros contratados pareçam ruins.”25Além 
disso, o modelo de desenvolvimento do produto era exatamente o oposto das 
abordagens enxutas e ágeis. 

22 Chief Technology Officer, oficial do governo responsável por toda a política de tecnologia.
23 America’s Tech Guru Steps Down – But He’s Not Done Rebooting the Government. Disponível 

em:<http://www.wired.com/2014/08/healthcare-gov/>. Acesso em: 30 mai. 2017.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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O sucesso alcançado na recuperação do serviço, com um time tão pequeno, 
em tão pouco tempo, causou impacto no governo por demonstrar que as práti-
cas e metodologias de desenvolvimento que aceleravam centenas de empresas 
no Vale do Silício também poderiam ser aplicadas a grandes e complexos pro-
blemas do Estado, por mais sensíveis que fossem.

A partir dessa experiência, e inspirado também na experiência do GDS britâ-
nico, foi criado o US Digital Service (USDS), para aplicar a mesma abordagem a 
todos os serviços digitais do governo federal estadunidense. O serviço se apre-
sentava como “um pequeno time formado pelos mais brilhantes talentos da 
tecnologia do país, que trabalharão com as agências para remover as barreiras 
para a entrega serviços excepcionais e refazer a experiência digital que cidadãos 
e empresas têm com seus governos26”.

Para balizar as premissas dessa nova abordagem, o governo americano lan-
çou, ao mesmo tempo, uma cartilha chamada US Digital Services Playbook27, 
com as práticas recomendadas para desenvolvimento de serviços digitais, des-
de o ponto de vista de planejamento global do projeto, como das metodologias 
de desenvolvimento de software, citando as versões ágeis e as práticas enxutas.

A cartilha traz 13 diretrizes, que apresentam de maneira clara a abordagem 
adotada por eles, muito semelhante às das startups enxutas do governo britâ-
nico. Apesar das recomendações serem bastante diretas, sabia-se que a rigidez 
das regras de compras (Federal Acquisition Regulation, FAR) seria um obstáculo 
para os gestores que decidissem implementá-las. Pensando nisso, o USDS lan-
çou um documento complementar chamado TechFAR Handbook28,  um guia 
para os gestores conseguirem efetivar as sugestões apresentadas pela cartilha e 
de acordo com a legislação de compras do governo.

26 “A small team made up of our country’s brightest digital talent that will work with agencies 
to remove barriers to exceptional service delivery and help remake the digital experience that 
people and businesses have with their government.” Delivering a Customer-Focused Gover-
nment Through Smarter IT. Disponível em: <https://www.whitehouse.gov/blog/2014/08/11/
delivering-customer-focused-government-through-smarter-it>. Acesso em: 30 mai. 2017.

27 U.S. Digital Services Playbook. Disponível em: <https://playbook.cio.gov/>. Acesso em: 30 mai. 
2017.

28 The TechFAR Handbook. Disponível em: <https://playbook.cio.gov/techfar/>. Acesso em: 10 
ago. 2017.

https://www.whitehouse.gov/blog/2014/08/11/delivering-customer-focused-government-through-smarter-it
https://www.whitehouse.gov/blog/2014/08/11/delivering-customer-focused-government-through-smarter-it
https://playbook.cio.gov/techfar/
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3. Proposta de melhores práticas

Agora que conhecemos melhor as práticas introduzidas pelas startups en-
xutas e as maneiras pelas quais essas práticas foram adaptadas à realidade do 
desenvolvimento de serviços digitais governamentais, por meio da análise das 
experiências britânica e estadunidense, passaremos a analisar como essas prá-
ticas podem ser implementadas pela administração pública federal brasileira.

A partir das experiências narradas, fizemos um esforço de identificar práti-
cas comuns a elas para criar um quadro de melhores práticas para o desenvolvi-
mento de serviços digitais no contexto do governo federal brasileiro.

No que diz respeito ao modelo de desenvolvimento, as experiências mos-
tram que as metodologias ágeis são as mais indicadas, pois permitem incorpo-
ração do aprendizado obtido durante o desenvolvimento, a partir da interação 
com usuários reais dos serviços, garantindo um processo de entregas constan-
tes. Além de trazer resultados melhores e mais rápidos, essa abordagem dimi-
nui o risco com grandes contratos de escopos abrangentes que, muitas vezes, 
podem ter resultados aquém do esperado, com alto custo e atraso na entrega de 
serviços de qualidade aos cidadãos.

Os contratos com fornecedores, por sua vez, devem abranger o projeto como 
um todo, e não apenas uma peça de um grande quebra-cabeça. O fornecedor 
deve ter visão e responsabilidade global pelo projeto, desde o levantamento de 
necessidades até a garantia de disponibilidade e performance do serviço. Que-
brar o contrato em partes menores pode ocasionar em disputa de fornecedores 
e em dificuldade de identificar responsáveis por um eventual mau funciona-
mento do serviço.

Liderança é uma peça fundamental. É preciso que haja uma pessoa com do-
mínio total do serviço em desenvolvimento, capaz de tomar decisões e dialogar 
com todas as partes envolvidas. A falta de uma liderança competente pode ocasio-
nar o desenvolvimento de um serviço pobre ou ineficaz. Além disso, a liderança 
deve estar focada na gestão do projeto, e não apenas na gestão do contrato.

O foco deve ser o cidadão, e não a área que demanda o serviço. É preciso en-
volver o cidadão no processo de sua construção, coletando opiniões e feedbacks 
em todas as etapas do processo. No mesmo sentido, é preciso levar em conside-
ração o contexto em que o serviço se encaixa dentro da realidade do cidadão. 
Não se pode isolar o serviço da realidade. É preciso saber a razão pela qual o ci-
dadão utilizará este serviço, em que ocasião, se em casa ou no trabalho, se pelo 
celular, por um computador ou em um terminal de acesso, se existem etapas do 
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serviço ou serviços complementares que são feitos offline etc. Apenas com esta 
visão ampliada se poderá planejar um serviço eficiente.

Qualquer decisão de alteração ou melhoria do projeto deve ser baseada em 
dados. Para isso devem ser construídos mecanismos de coletas de estatísticas, 
para que se tenha conhecimento preciso de como os usuários estão utilizando o 
serviço, que dificuldades encontram e identificar gargalos de usabilidade. Além 
de coleta automatizada de estatísticas, também é preciso criar canais claros 
para receber opiniões, reclamações e sugestões sobre o serviço.

Para que esta abordagem funcione, a área de TI deve se posicionar de ma-
neira estratégica no desenvolvimento dos serviços, participando ativamente ao 
lado da área demandante na construção do serviço, e não apenas servindo de 
intermediário na relação com a empresa contratada. Além disso, outra peça-

-chave para o sucesso do serviço é a formação de um time experiente e capaci-
tado para geri-lo.

Outra recomendação recorrente é a abertura do processo de desenvolvi-
mento. A abertura do código fonte e a publicação dos softwares desenvolvidos 
sob licenças livres permite que a mesma solução seja adotada e desenvolvida 
por outros órgãos e promove a independência em relação a fornecedores. Por 
último, também é citada e aplicada a noção de governo como plataforma29, em 
que as aplicações são projetadas de maneira a permitir o desenvolvimento de 
serviços por terceiros, ampliando as possibilidades de interação com o governo.

Abaixo apresentamos um quadro resumido das mudanças necessárias nas 
práticas de desenvolvimento de serviços digitais, elaborado a partir da análise 
dos estudos de caso apresentados ao longo deste trabalho. Conforme se pode 
observar, destacamos as práticas recorrentes identificadas por meio de entrevis-
tas com gestores da administração pública federal. Em seguida, comparamos 
estas práticas recorrentes às melhores práticas adotadas pelos governos britâ-
nico e estadunidense.

29 O conceito de governo como plataforma, cunhado pelo americano Chris O’Reilly (2011), pro-
põe a ideia de que o governo deve construir uma infraestrutura informacional que permita 
a qualquer cidadão reutilizar suas informações para construir novas aplicações úteis para a 
sociedade. Segundo essa proposta, o governo não precisa se preocupar em desenvolver todos 
os serviços que são possíveis de serem desenvolvidos a partir dos dados que estão disponíveis. 
O que ele precisa fazer é encorajar o setor privado a construir aplicações que o governo não 
considera construir ou não tem recursos para construir. O’Reilly (2011) traça um paralelo com 
o papel do governo norte-americano na manutenção da malha de estradas que liga as cidades e 
estados do país. Apesar de o governo construir as estradas, ele não opera as fábricas, fazendas 
e negócios que as utilizam.
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Quadro 1: Proposta de melhores práticas para desenvolvimento de serviços digitais

Práticas recorrentes Melhores práticas

Desenvolvimento 
ágil e iterativo

Planejar exaustivamente o 
produto e colocar a solução no 
ar apenas no final do processo.

Priorizar entregas rápidas e 
estar preparado para receber 
feedback e evoluir com agilidade; 
realizar vários ciclos curtos de 
desenvolvimento, se aproximan-
do o máximo possível da entrega 
contínua.

Contratos Múltiplos contratos, com cada 
empresa cuidando de um 
pequeno pedaço do projeto e 
sem nenhuma empresa res-
ponsável pelo projeto como 
um todo.

Orientar contrato a entregas 
funcionais que respondam à 
motivação e à visão geral do 
produto, e não a um conjunto 
de funcionalidades. Isso inclui 
desenvolvimento, testes, admi-
nistração de servidores, controle 
de performance, análise de esta-
tísticas etc.

Posicionamento 
da área de TI

Posicionamento de fornecedor, 
que executa um escopo defini-
do pelo cliente.

Posicionamento estratégico, que 
ajuda a pensar os processos e 
a transformá-los, quando for o 
caso.

Formação de 
equipe

Contratos são feitos por resul-
tados, sem foco na formação 
de equipe.

Garantir que as equipes respon-
sáveis pelo serviço, tanto interna 
quanto contratada, tenham a 
experiência e as competências 
necessárias.

Foco no usuário Foco no cliente demandante. Foco no cidadão, no usuário final 
do sistema.

Decisões Baseadas apenas em expe-
riência e conhecimento prévio 
do gestor.

Baseada em dados empíricos e 
testes com os usuários finais.

Contexto do ser-
viço

Não se preocupa com o con-
texto da pessoa que utilizará 
o serviço.

Preocupa-se com o contexto em 
que a pessoa utilizará o serviço 
e com o serviço como um todo, 
não apenas com a parte digital.
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Práticas recorrentes Melhores práticas

Abertura do códi-
go-fonte

Não há essa preocupação. Abertura do código como padrão 
e como estratégia para propiciar 
a inovação, a independência de 
fornecedores e a reutilização das 
soluções.

Governo como 
plataforma

Não há essa preocupação. Entende e executa os serviços 
em uma arquitetura de governo 
como plataforma, permitindo, 
sempre que possível, a prolife-
ração de serviços oferecidos por 
terceiros que realizam consultas 
ou transações com o governo.

Liderança/Gestão Focada na gestão do contrato. Focada na gestão do serviço.

4. Desafios para o desenvolvimento de serviços digitais pelo 
governo federal brasileiro

Com este quadro em mãos, entrevistamos sete gestores de TI, de diferen-
tes órgãos da Esplanada, para identificar quais são as principais dificuldades 
em aplicar estas práticas em seus projetos. Diego Aguilera, então Coordenador 
Geral de TI do Ministério da Cultura e Gustavo Maultasch, Subchefe e Coorde-
nador da Área de Desenvolvimento da Divisão de Informática do MRE, com-
partilharam seus esforços em criar novos modelos de contratos para equipes 
de desenvolvimento, os ateliês de software (em contraposição às tradicionais 
fábricas de software).

Também conversamos com gestores do Ministério do Planejamento, res-
ponsáveis pela orientação da TI em toda a Esplanada e pela publicação de reco-
mendações e normas para as compras e contratações de produtos e serviços de 
informática.

A partir das análises de caso, entrevistas e análise crítica da legislação e 
normas vigentes, identificamos as principais barreiras e dificuldades enfren-
tadas pelos gestores ao tentarem implementar práticas inovadoras para o de-
senvolvimento de serviços digitais. Apresentamos a seguir uma síntese deste 
trabalho.
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Posicionamento da área de TI: O primeiro ponto, que apareceu recorrente-
mente em todas as entrevistas realizadas, e que é pré-requisito para que qual-
quer outra mudança aconteça, diz respeito ao posicionamento da TI dentro do 
governo. Já analisamos como a visão da TI como área de logística, responsável 
por compra e suprimento de “soluções de TI” é resultado de um processo histó-
rico e está consolidada na visão de grande parte dos gestores de TI.

A TI deve deixar de ser vista como “área meio”, como um fornecedor, e se 
tornar um braço estratégico da gestão pública, participando do desenho dos 
processos e da priorização das iniciativas de desenvolvimento de tecnologia. 

Maultasch ressalta que a área de TI deve exercer seu papel no planejamen-
to estratégico do órgão e deve, inclusive, “aprender a dizer não”30 e, dentro do 
escopo do comitê executivo de TI, conseguir ter uma visão global das necessida-
des do órgão e priorizá-las em conjunto com todas as áreas.

Aguilera chama a atenção para o fato deste distanciamento da estratégia 
ter deixado o governo com muitos anos de atraso nas discussões em relação à 
tecnologia. Na visão dele, muitas práticas comuns na administração pública, 
como a utilização de pontos de função, e muitas dificuldades, como a adoção de 
software livre, já foram superadas pelo mercado há muito tempo. “Casas Bahia 
já não tem mais essa dificuldade. Você tem as grandes empresas do setor pri-
vado, como o Pão de Açúcar, já funcionando com software livre por entender 
que isso não só reduz custo, mas aumenta a segurança, facilita o processo de 
troca”31. Mais do que isso, mercado e academia já estão alguns passos à frente, 
discutindo desdobramentos da tecnologia que podem agregar muito mais va-
lor aos problemas enfrentados, como a utilização de Big Data e algoritmos de 
inteligência artificial.

Um caminho possível para enfrentar esse atraso tecnológico pode estar den-
tro da própria estrutura do estado. Aguilera provoca a necessidade de maior 
integração com as universidades e institutos federais, que estão fazendo pes-
quisa de ponta mas que, em poucos casos, são aproveitadas diretamente pela 

30 Entrevista com Gustavo Maultasch, Subchefe da Divisão de Informática do Itamaraty e coorde-
nador da Área de Desenvolvimento. Disponível em: <https://leogermani.com.br/desafios-pa-
ra-o-desenvolvimento-de-servicos-digitais-pelo-governo-federal-brasileiro/anexo-e-entrevis-
ta-com-gustavo-maultasch/>. Acesso em: 30 mai. 2017.

31 Entrevista com Diego Dorgam Aguilera, Coordenador-geral de Tecnologia da Informação do 
Ministério da Cultura. Disponível em: <https://leogermani.com.br/desafios-para-o-desenvol-
vimento-de-servicos-digitais-pelo-governo-federal-brasileiro/anexo-a-entrevista-com-diego-

-aguilera/>. Acesso em: 30 mai. 2017.
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administração. “Então você fica num apartheid teórico, onde eu entendo que 
a academia é uma coisa e a burocracia é outra e você não consegue discutir. E 
pior, esse distanciamento coloca uma barreira gigantesca entre esses dois atores 
e a sociedade”32.

Wagner Araújo, do Ministério do Planejamento, também concorda que é 
preciso fazer alianças com outros órgãos do governo. “Órgãos de controle são 
bons parceiros, mas nós queremos aqueles parceiros do governo que deram cer-
to. Banco do Brasil começou a fazer essas perguntas há 15 anos. Começou a 
operacionalizar isso há 10 anos”33.

Esta mudança de postura da TI no governo é um trabalho lento, já em cur-
so, que deve ter várias frentes: mudança cultural dos gestores de TI, através da 
influência do Ministério do Planejamento, revisão da formação dos profissio-
nais da carreira de Analistas de TI, sensibilização dos dirigentes dos órgãos e 
parcerias com instituições públicas de ensino e pesquisa e empresas públicas 
bem-sucedidas na área.

Regulação: O segundo ponto diz respeito às instruções normativas que regem 
a contratação de desenvolvimento de software e as práticas que delas se origi-
nam. Analisamos em detalhe a principal delas, a Instrução Normativa 0434, e 
percebemos que, apesar de não haver restrições legais para a implementação 
dos modelos apontados aqui, as práticas reforçadas por esta IN e pelos órgãos 
de controle são muito difíceis de serem quebradas.

A IN04 não entra no mérito na metodologia de trabalho e no modelo de ges-
tão do projeto de desenvolvimento de software. Se olharmos para as atividades 
previstas na IN, após a realização de uma “reunião inicial”, temos o “encami-
nhamento da ordem de serviço” e, logo em seguida, o “recebimento do obje-
to” pela empresa contratada. Ou seja, todo o desenvolvimento do projeto, que 
acontece entre o encaminhamento da OS e o recebimento do objeto, não é preo-

32  Ibidem.
33  Entrevista com Wagner Silva de Araujo, Departamento de Governança e Sistemas de In-

formação da nova Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Disponível em: <https://leogermani.com.br/desafios-para-o-desen-
volvimento-de-servicos-digitais-pelo-governo-federal-brasileiro/anexo-g-entrevista-com-wag-
ner-silva-de-araujo-sti/>. Acesso em: 30 mai. 2017.

34  IN 4 – Instrução Normativa MP/SLTI Nº 4/2014. Disponível em: <https://www.governoeletro-
nico.gov.br/eixos-de-atuacao/governo/sistema-de-administracao-dos-recursos-de-tecnologia-

-da-informacao-sisp/ncti-nucleo-de-contratacoes-de-tecnologia-da-informacao/documentos-
-da-in-4-2010>. Acesso em: 25 mai. 2017. 
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cupação da IN, que apenas prevê a elaboração dos modelos de gestão e de exe-
cução do contrato, mas não entra no mérito de como devem ser esses modelos.

Percebemos, portanto, que a IN04 orienta a TI para a gestão dos contratos, e 
não para a gestão dos projetos. Ao fazer isso acaba por reforçar o papel da área 
de TI como uma área de logística, sem papel estratégico na formulação de pro-
cessos e na inovação.

Assim como a Lei 8.666, que foi pensada a partir da contratação de serviços 
de engenharia e dita também as regras para contratação de serviços de TI, a 
IN04 foi elaborada para um leque amplo demais de serviços de TI, que incluem 
aquisição de licenças, compras de insumos e equipamentos de informática, 
contratação de suporte técnico e desenvolvimento de software. Em resumo, a 
IN04 não especializa a contratação de soluções de TI, identificando diferentes 
processos para diferentes naturezas de soluções; ela apenas cria uma camada 
burocrática que, supostamente, garante melhor rigidez no planejamento e exe-
cução dos contratos.

É preciso criar normatização específica para o desenvolvimento de serviços 
digitais ao cidadão, que pense na gestão a partir dos serviços, e não a partir dos 
contratos de TI, e que garanta o desenvolvimento contínuo e perene do projeto 
a partir de uma visão ampla de transformação digital, no qual o desenvolvi-
mento de software e a contratação de TI é apenas uma das muitas etapas. Uma 
normatização que tenha como objetivo a elevação dos padrões dos serviços di-
gitais e o desenvolvimento focado na satisfação do cidadão.

Esta normatização, como vimos no exemplo britânico, pode chegar até o 
ponto de que qualquer novo serviço lançado deve ser testado pelo próprio mi-
nistro responsável por ele – e tem que ser capaz de utilizá-lo. Deve prever o 
cuidado com a guarda e manipulação dos dados pessoais dos cidadãos e deve 
prever a participação dos usuários do serviço no seu desenvolvimento.

No que diz respeito especificamente ao desenvolvimento de software, pode-
ríamos dizer que, no mundo ideal, você teria um contrato específico para a reali-
zação de cada serviço. Este contrato teria as fases já previstas atualmente na IN04, 
de planejamento, seleção e gestão. No entanto, é preciso levar em consideração 
que estaremos sempre subordinados às regras de contratação do Governo Fe-
deral, mais especificamente à Lei 8.666/93, e qualquer processo de contratação 
pode levar um tempo que inviabiliza a intenção que temos de dar agilidade ao 
desenvolvimento desses serviços. Ao mesmo tempo, existem outras aplicações 
mais simples, que também se encaixam no nosso conceito de serviço digital, 
mas que não necessitam de contrato próprio, como por exemplo, uma consulta 
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pública, um site para inscrições para um seminário ou curso, uma pesquisa de 
opinião, enfim, demandas pontuais de desenvolvimento de serviços simples que 
todo órgão tem. Sendo assim, é preciso que o órgão tenha, sempre disponível, 
força de desenvolvimento para conseguir dar resposta às demandas que serão 
devidamente elencadas e priorizadas pelo comitê de TI do órgão.

Para garantir essa força de desenvolvimento é preciso evoluir o modelo de 
fábrica de software, celebrando contratos que garantam ao órgão a possibilida-
de de ter equipes que poderão ser alocadas aos projetos, sob demanda, e que 
serão capazes de trabalhar segundo as melhores práticas e normas específi-
cas criadas para o desenvolvimento de serviços digitais. Essas normas devem 
conseguir orientar a gestão do desenvolvimento aos serviços e não ao contrato. 
Deve entrar no mérito, por meio da própria normativa ou de recomendações, 
das metodologias e métricas a serem utilizadas, orientando mais claramente o 
órgão no caminho a seguir. Os contratos de fábricas de software devem deixar 
de medir resultado por meio da entrega de pontos de função e passar a medir 
resultados por meio da entrega das melhores práticas de desenvolvimento e da 
satisfação do cliente – o cidadão.

Infraestrutura: O terceiro ponto diz respeito à infraestrutura. Este é um grande 
gargalo enfrentado pelos órgãos, em especial por aqueles que precisam disponi-
bilizar serviços com um potencial grande de audiência. As alternativas utilizadas 
atualmente são ou manter sua própria infraestrutura, com salas-cofre ou salas 
seguras, ou a contratação dos serviços de hospedagem das empresas estatais.

O primeiro caso gera um custo operacional bastante alto, já que o órgão 
tem que se preocupar com todos os aspectos, desde a compra de equipamentos, 
o ambiente adequado, a manutenção, a equipe especializada, backup, gerador 
de energia para casos de falha da rede, enfim, uma série de tarefas caras e com-
plexas que estão bastante longe da missão da organização. Além disso, dificil-
mente é possível ter redundância das informações. Você pode ter redundância 
em mais de uma máquina, mas as duas estarão dentro da mesma sala. Se algo 
acontecer com aquela sala, o órgão pode ter perdas irreparáveis. Finalmente, 
mantendo uma estrutura própria, o órgão tem muita dificuldade em alocar re-
cursos para serviços de grande audiência, ou que podem ter picos de audiência, 
como inscrições em editais, que tendem a ter uma grande demanda nas últimas 
horas antes do fim do prazo. 

Já no segundo caso, que são as empresas estatais, os órgãos enfrentam a 
dificuldade de contratar serviços com preços e qualidade totalmente fora dos 
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padrões do mercado. Além de muito mais caros, não oferecem os mesmos re-
cursos que são comuns hoje no mercado, comprometendo, entre outras coisas, 
a possibilidade de a equipe de desenvolvimento experimentar práticas inovado-
ras como a “entrega contínua”. 

É urgente a necessidade da atualização dos modelos de oferta de infraestru-
tura das empresas públicas para um modelo de infraestrutura como serviço, 
que dê mais flexibilidade e agilidade para os órgãos hospedarem seus serviços 
estratégicos. Por outro lado, é preciso avaliar quais são realmente os serviços 
que cada órgão considera estratégicos e quais poderiam ser alocados em ser-
viços comerciais, reduzindo drasticamente os custos, fomentando o mercado 
nacional e garantindo uma melhor entrega para a sociedade.

Equipes: O quarto ponto diz respeito à equipe. A mudança na posição de TI 
dentro do governo não poderá ser alterada sem que haja equipe capacitada nos 
órgãos. Na maioria dos casos, os departamentos, diretorias ou coordenações 
gerais de TI ainda são muito reduzidos e utilizam praticamente todos os seus 
recursos para conseguir entregar os serviços básicos, como e-mail, computado-
res, impressoras e conexão à internet. Além de aumentar quantidade, é preciso 
rever a formação da carreira de ATI para que esta reflita a nova visão da TI que 
está sendo construída dentro do governo, com uma atuação estratégica, voltada 
ao desenvolvimento de projetos e não apenas a compras e gestão de contratos.

Visão sistêmica: O quinto ponto que este trabalho destaca como gargalos en-
frentados para a excelência no desenvolvimento de serviços digitais pelo gover-
no diz respeito à visão sistêmica dos serviços de governo. É preciso que haja uma 
orquestração para que os serviços desenvolvidos pelos diferentes órgãos sejam 
apresentados para o cidadão de uma maneira que faça sentido para ele, sem que 
ele precise entender qual é a organização administrativa do governo.

Este papel atualmente é desempenhado pelo MPOG e o portal de serviços. 
No entanto, é preciso evoluir rápido para serviços baseados em dados, que dia-
logam com os conceitos de dados abertos35 e governo como plataforma, e que 

35  A definição de dados abertos amplamente utilizada é proposta pela Open Knowledge Foun-
dation, e diz que dados abertos são “dados que podem ser livremente utilizados, reutilizados 
e redistribuídos por qualquer pessoa – sujeitos, no máximo, à exigência de atribuição à fonte 
original e ao compartilhamento pelas mesmas licenças em que as informações foram apresen-
tadas” (ISOTANI et BITTENCOURT, 2015). No que diz respeito a este trabalho, nos interessa 
perceber que, a partir da existência dos meios digitais de troca de informações, “o conceito de 
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irão permitir uma integração mais transparente entre serviços, especialmente 
quando há dependência entre eles. Por exemplo, para se inscrever em algum 
programa do Ministério da Educação é preciso ter algum documento do INSS. 
Isso poderia ser resolvido de maneira transparente, dentro do escopo do pró-
prio serviço, sem que o cidadão precisasse interromper o processo e visitar ou-
tro serviço – de outro órgão – para conseguir continuar.

É preciso, também, fazer uma discussão profunda sobre a identidade digital 
do cidadão, garantindo que a comodidade de uma identidade única para aces-
sar todos os serviços do governo não coloque em risco a privacidade e a sobera-
nia do cidadão sobre seus dados.

Além disso, é preciso problematizar os modelos de negócio que hoje existem 
a partir de dados de propriedade de empresas públicas, ou órgãos da adminis-
tração pública. Os Correios hoje, por exemplo, vendem a base de dados de ruas 
e CEPs, assim como a Receita Federal vende a base de dados de CPFs e CNPJs para 
agências do governo. Esta política restritiva de acesso aos dados dificulta enor-
memente o desenvolvimento dos serviços e impede os órgãos de oferecer uma 
experiência muito mais rica ao cidadão.

Abertura e participação: O sexto ponto diz respeito à abertura e à participação. 
O sucesso do modelo de desenvolvimento de software livre é um exemplo emble-
mático das possibilidades de colaboração propiciadas pela internet e da mudança 
na maneira como a humanidade vem produzindo conhecimento. O desenvolvi-
mento distribuído é mais rápido, seguro e eficiente do que o realizado a portas 
fechadas, já que quanto mais gente puder auditar e testar o software, menores são 
as chances de ele apresentar problemas ou falhas de segurança. A utilização de 
software livre ainda garante a soberania, ao se ter controle total das ferramentas 
utilizadas, e independência, temas que se tornam ainda mais estratégicos se pen-
sarmos no uso governamental de tecnologia da informação. Vimos como as expe-
riências internacionais estudadas colocam a abertura como premissa obrigatória.

No entanto, apesar de todo esse entendimento e de uma série de iniciati-
vas formais, a adoção de software livre no governo federal brasileiro ainda é 
bastante tímida e incipiente. Muitos gestores de TI ainda têm receio e pouco 

transparência associa-se às formas de disponibilizar informação na web” (SILVA, 2010 p. 113 
apud SILVEIRA, 2010). Ou seja, não basta disponibilizar a informação, é preciso disponibili-
zá-la de maneira que se possibilite uma série de utilizações dessas informações pela sociedade. 
Essas possibilidades de apropriação das informações para diversos fins estão diretamente rela-
cionadas aos formatos tecnológicos em que são disponibilizadas.
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conhecimento sobre o tema ou, dentro daquela perspectiva de quem apenas 
se preocupa em comprar soluções de prateleira, entende, erroneamente, que o 
modelo de licenciamento não é importante e não deve ser limitado.

 A abertura a que nos referimos diz respeito a mais do que o licenciamento 
do código-fonte do serviço, mas também à abertura do processo de desenvol-
vimento como um todo, chamando os cidadãos, que serão futuros usuários do 
serviço, para participar da sua construção e permitindo com que outros atores, 
de dentro e de fora do governo, possam acompanhar, opinar e colaborar com o 
processo. Além disso, código-fonte aberto e publicado em repositórios públicos 
evita a geração de dependência do órgão em relação a um fornecedor ou a um 
gestor específico. Ele organiza melhor a memória institucional e o acúmulo de 
conhecimento que foi gerado a partir daquele desenvolvimento não é perdido.

É preciso perceber que esta abertura é estratégica para impulsionar a qua-
lidade dos serviços desenvolvidos a partir do entendimento de que o governo 
não tem todas as respostas para todos os problemas e que, quanto mais gente 
envolvida neste processo, maiores são suas chances de sucesso. Acrescente a 
esta abertura o investimento em dados abertos e uma abordagem de “governo 
como plataforma” e será possível engajar cidadãos, coletivos organizados, insti-
tuições, empresas e outros atores, que passarão a colaborar diretamente para o 
desenvolvimento do serviço, ou a criar seus próprios serviços derivados, tanto 
para fins cívicos como para fins comerciais.

O desenvolvimento de serviços digitais de maneira aberta e colaborativa 
deve ser a regra padrão para todos os casos, a não ser quando muito bem justi-
ficado. É preciso incorporar as práticas colaborativas de desenvolvimento para 
dentro da administração pública, não só para o software, mas para toda a cons-
trução do serviço.

É preocupante perceber que na nova Estratégia de Governança Digital (EGD), 
prevista pela Política de Governança Digital36 publicada no início de 2016, ape-
sar de o governo dar alguns passos importantes na direção de posicionar a TI 
mais próxima à estratégia da gestão pública, acaba com qualquer menção a 
priorização de tecnologias livres.
Conexão: O sétimo e último ponto, que não poderia deixar de ser citado, é o ainda 
baixo nível de inclusão digital do país. Apenas 50% dos domicílios possuem acesso 
à internet e este número é ainda menor na região Norte (35%) e nas áreas rurais 

36  Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8638.htm>. Acesso em: 30 mai. 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8638.htm
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(22%).37 Este, certamente, não é um desafio específico para o desenvolvimento de 
serviços digitais, nem está relacionado aos processos de gestão, que foi o foco prin-
cipal desta pesquisa, mas não pode ser ignorado já que nenhum serviço digital de 
escala nacional pode ser pensado sem levar essa realidade em consideração.

Dentro do que está ao alcance dos gestores de TI responsáveis pelo desen-
volvimento de serviços digitais, conseguimos enxergar algumas maneiras de 
enfrentar este desafio, que apareceram nas entrevistas realizadas. Em primeiro 
lugar, a utilização das novas possibilidades de interação trazidas pela TV digital 
para a oferta de alguns serviços e, em segundo lugar, a realização de parcerias 
com bancos e empresas públicas para que se possa utilizar sua rede de pontos de 
presença espalhada pelo país para a oferta desses serviços através de terminais 
de autoatendimento, ou com a intermediação de um funcionário. 

Considerações Finais

Os desafios apresentados aqui certamente não podem ser superados pela 
ação isolada de gestores dispostos a adotar melhores práticas de desenvolvi-
mento. Problemas como infraestrutura e conectividade são entraves históricos 
do país e requerem estratégias complexas de resolução.

Da mesma forma, a integração das plataformas e serviços de governo depen-
de de uma articulação interinstitucional, que só pode ser alcançada a partir de 
uma orientação geral de governo. Apenas com uma ação ampla e coordenada 
será possível criar um ambiente favorável para que gestores públicos tenham 
condições de desenvolverem serviços digitais adequadamente.

Nos últimos anos o Governo Federal iniciou esforços nesta direção. A já cita-
da criação da Secretaria de TI é uma dessas iniciativas que elevam o setor a um 
nível estratégico e cria condições para que esta coordenação possa acontecer. 
A publicação da Estratégia de Governança Digital trouxe princípios importan-
tes, como “Foco nas necessidades da sociedade”, “Abertura e transparência”, 

“Compartilhamento da capacidade de serviço”, “Participação e controle social”, 
“Governo como plataforma”, entre outros.

Este é um passo importante, porém ainda insuficiente. Em especial, a au-
sência de uma orientação explícita de adoção de tecnologias livres, a exemplo 

37  Pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo cetic.br. Disponível em: <http://data.cetic.br/cetic/ex-
plore?idPesquisa=TIC_DOM>. Acesso em: 30 mai. 2017.

http://data.cetic.br/cetic/explore?idPesquisa=TIC_DOM
http://data.cetic.br/cetic/explore?idPesquisa=TIC_DOM
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do que fizeram as experiências internacionais aqui citadas, podem dificultar 
ainda mais o avanço do país nesta área e mantê-lo em um modelo ultrapassado 
de desenvolvimento.
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5.

Democracia Digital por meio de consultas  
públicas interativas1

Adriana Veloso Meireles

Introdução

O presente capítulo realiza um mapeamento de consultas públicas interati-
vas promovidas pelo governo brasileiro a partir do debate sobre o Marco Civil 
da Internet, em 2009. O trabalho investiga plataformas de participação social, 
mediadas pela tecnologia, que surgem como ferramentas para a promoção de 
diálogo entre governo e cidadãos. A análise é feita sobre a perspectiva do design 
da informação e interação. 

O objetivo geral da pesquisa é identificar variáveis relevantes na elaboração 
de ambientes digitais de participação social a partir de uma investigação acerca 
das consultas públicas interativas já realizadas no Brasil. Nesta análise nos inte-
ressa averiguar quais dimensões influenciam a participação social, por exemplo, 
questões como usabilidade, requisitos técnicos, engajamento e comunicação, 
dentre outros, mais detalhados adiante. Ressaltam-se ainda como objetivos 
específicos da pesquisa; (1) a identificação de estruturas de interação para a par-
ticipação social mediada pela tecnologia; (2) um mapeamento de iniciativas de 
consultas públicas interativas realizadas pelo governo brasileiro; (3) uma ava-
liação das interfaces das consultas identificadas a partir do referencial teórico 
adotado; (4) uma verificação da percepção dos usuários com relação à facilidade 
de uso da interface e estrutura de interação; e, por fim, (5) a proposição de um 
conjunto de recomendações para ambientes digitais de participação social.

Para alcançar estes objetivos, utiliza-se em um primeiro momento a técnica 
de entrevistas semiestruturadas com gestores de consultas públicas do governo 
 
 

1  O artigo sintetiza parte dos argumentos trabalhados na pesquisa de mestrado intitulada “De-
mocracia 3.0: Interação entre governo e cidadãos mediada por tecnologias digitais”, defendida 
em agosto de 2015 no Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade de Brasília. 
Disponível em: <http://www.repositorio.unb.br/handle/10482/19044>.

* DOI: 10.24328/2017/5473.004/05
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federal brasileiro. Em seguida são realizados mapeamento e análise documental 
de consultas públicas interativas, ou seja, aquelas em que há diálogo entre os par-
ticipantes. Para agregar outros pontos de vista à avaliação foi realizado teste de 
usabilidade na plataforma de consulta do Ministério da Justiça com jovens volun-
tários, dado que na época da pesquisa havia duas consultas interativas ocorrendo. 

O capítulo está dividido em quatro partes. Primeiramente, é destacado, de 
forma resumida, o referencial teórico utilizado ao longo da pesquisa, em espe-
cial o que se compreende por consultas interativas, ou seja, aquelas que permi-
tem com que os cidadãos conversem entre si e com os gestores das consultas. 
Conceitua-se o design de interação e a usabilidade, destacando como estes cam-
pos podem contribuir para a elaboração de ambientes digitais de participação 
social que estimulem o engajamento dos cidadãos. Em seguida apresenta-se, 
de forma resumida, os métodos e técnicas de análise utilizados para responder 
a cada um dos objetivos do presente trabalho. Na terceira parte descrevo os 
principais resultados do emprego das técnicas adotadas para investigação, veri-
ficação e análise das consultas públicas interativas realizadas pelos Ministérios 
da Cultura, Ministério da Justiça e pela Secretaria Geral da Presidência da Re-
pública. Para tanto realizei testes de usabilidade com vistas a captar a percepção 
dos interagentes com relação à interface e fluxo de navegação das plataformas. 
Na quarta e última parte destaca-se um conjunto de recomendações para pro-
moção de consultas interativas, ressaltando boas práticas e o aprendizado ad-
quirido a partir deste estudo.  

1. Consultas online e Design de interação 

Nos últimos anos, observou-se uma tentativa de aproximação entre os po-
líticos representantes e seus constituintes, por meio de iniciativas de governos 
abertos. São projetos em que o Estado busca novas formas de interação com 
a sociedade, muitas delas utilizando a internet como plataforma para dimi-
nuir os limites materiais de tempo e espaço. Estas iniciativas podem ser vistas 
como uma resposta dos governos a uma crise nas democracias representativas 
(NORRIS, 1999), decorrente de uma série de elementos e combinações como, por 
exemplo, o descrédito nas instituições e partidos políticos, a discrepância entre 
o ideal democrático e sua prática, a distância entre representantes e represen-
tados, a fluidez das preferências políticas, dentre outras influências e contextos. 
A ideia de que os governos deveriam interagir com os cidadãos para formular 
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políticas públicas mais eficientes encontrou nas tecnologias da comunicação e 
informação meios de facilitar este diálogo. 

As consultas públicas são um mecanismo de participação social em que 
os governos convidam os cidadãos a opinarem sobre determinados temas da 
política pública (SHANE, 2012). Tornaram-se forma de interação entre estados 
democráticos e suas populações a partir da década de 1960, com destaque para 
o relatório People and Planning publicado em 1969, na Inglaterra, considera-
do como um marco na abertura do diálogo entre um governo e sua população 
(SKEFFINGTON COMMITTEE et al., 2013.). Observa-se que a prática de consultas 
cresceu na medida em que os políticos ficaram mais sintonizados à noção de 
um governo de escuta. (COLEMAN; BLUMLER, 2009). Ou seja, de um lado há 
uma demanda da população e de outros uma disponibilidade por parte dos go-
vernantes e gestores de políticas públicas.

As consultas públicas online podem ser compreendidas como “iniciativas 
oficiais de agências públicas ou privadas que permitem aos interessados contri-
buírem com suas opiniões de forma privada ou pública sobre um determinado 
assunto” (MACINTOSH, 2007, p. 95). Antes de prosseguir, é importante desta-
car o recorte da pesquisa. Dentre os mais variados formatos de consulta nos 
interessa investigar aqui aquelas consideradas como interativas, ou seja, que 
permitem o diálogo entre os cidadãos e com os gestores.

Sistemas de consultas públicas por meio de formulários, ou sistemas fecha-
dos são como uma caixa preta “em que os participantes da cultura ignoram 
o interior (…) que manejam” (FLUSSER, 2008, p. 113). Não há interação entre 
os representantes e os representados. Por outro lado, quando a consulta é re-
alizada em um sistema aberto, em que os participantes interagem não apenas 
com o gestor da consulta como também entre si, inclusive por meio das redes 
sociais, observa-se uma nova forma de interação, que modifica a forma linear 
de comunicação. O tema da interação será aprofundado e conceituado a seguir. 
Por hora, ressalta-se que existem diversos formatos de consultas online, como 
por exemplo, de deliberação (e-deliberation), petições online (e-petioning), plata-
formas de decisão coletiva (e-decision making), participação via voto (e-voting), 
(AGGIO & SAMPAIO, 2013).

O design de interação é fundamental na promoção do diálogo entre governo 
e cidadãos, mediado por tecnologias da informação e comunicação. Princípios 
de design, recomendações e melhores práticas devem ser incorporados na for-
mulação, manutenção e desenvolvimento de ambientes digitais de participa-
ção social para facilitar a cognição e compreensão de informações complexas, 
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como são os projetos de lei. A seguir destaca-se os principais conceitos de design 
que norteiam o presente trabalho.

Compreende-se a atividade de design a partir da perspectiva em que as ações 
“são pensadas como uma atividade social, na qual há tanto a preocupação com a 
natureza social da interação como com o fato da atividade ser concluída com su-
cesso” (NORMAN, 2011, p. 141).  Ou seja, os aspectos sociais, que incluem ques-
tões de comportamento, satisfação subjetiva, entre outros, são tão relevantes 
como questões objetivas de usabilidade e acessibilidade.

O processo de design de artefatos interativos possui diversas abordagens 
(MOGGRIDGE, 2006; PREECE et al. 2005; SAFFER, 2010; NORMAN, 2011; TOGNA-

ZZINI, 2014). Dentre elas, há certo consenso entre os autores de que o envolvi-
mento dos interagentes no processo de desenvolvimento, criação e refinamento 
dos produtos, serviços ou plataformas é fundamental para obter bons resulta-
dos. Neste contexto, as avaliações preditivas desempenham importante papel, 
pois tratam-se de rodadas de validação e testes com as pessoas envolvidas no 
processo, que podem prever rupturas de comunicação, ou até mesmo, prevenir 
erros de usabilidade. 

Segundo Moggridge (2006), o termo design de interação surgiu com Bill Ver-
plank, que “resume design de interação a partir da resposta de três perguntas; 
sobre como você age, como você sente e como você compreende” (MOGGRIDGE, 
2006, p. 125). Verplank destaca quatro passos para o design de interação: meta 
do design, metáforas utilizadas, criação de tarefas e modelos conceituais. Os 
modelos conceituais são compreendidos como as descrições da proposta de um 
sistema em termos de um conjunto de ideias e conceitos integrados a respeito 
de como ele irá se comportar e se parecer e se relacionar com as pessoas (PREE-

CE et al., 2005). São construídos com base em atividades (instruções, conversa-
ção, manipulação e navegação, exploração e pesquisa), objetos (como a lixeira 
para descartar arquivos) ou metáforas (lupa representando a busca).

Já Preece et al. (2005) definem design de interação como: “design de produ-
tos interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das pessoas, seja 
no lar ou trabalho (…) significa criar experiências que melhorem e estendam a 
maneira como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem” (p. 28). Saffer 
(2010) resume design de interação como “a disciplina que define como os pro-
dutos digitais se comportam” (p. 4). O que se observa em comum destas três de-
finições é o aspecto dialógico do design de interação, sua circularidade, ou seja, 
a condição de respostas e feedbacks dos objetos e programas de computador a 
partir da ação humana, além da participação do usuário no design. 
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Saffer (2010) destaca algumas abordagens que o design de interação empre-
ga, são elas: foco no usuário, busca de alternativas, uso de ideação e prototipa-
gem, colaborar e endereçar as restrições, criar soluções apropriadas, desenhar 
a partir de influências variadas, incorporar a emoção (p. 8). Além disso, Saffer 
(2010) afirma que há três formas de olhar para o design de interação: 

Um ponto de vista centrado na tecnologia, um ponto de vista comportamen-

tal, que define a atuação dos artefatos, ambientes e sistemas, e o ponto de vista 

social, mais amplo, em que o design de interação facilita a comunicação entre 

humanos por meio de produtos (SAFFER, 2010, p. 4). 

Ressaltamos que estas três formas de olhar o design de interação podem ser 
feitas em conjunto, a partir de uma abordagem que leve em consideração os 
aspectos sociais, tecnológicos e comportamentais. Por outro lado, esta diferen-
ciação pode ser útil para determinados projetos em que um dos aspectos – tec-
nológico, comportamental ou social – tenha maior necessidade de desenvolvi-
mento e foco.

Por sua vez, Preece et al. (2005) destacam quatro atividades básicas do pro-
cesso de design de interação; são elas: identificar necessidades e estabelecer re-
quisitos; desenvolver designs alternativos para tais requisitos, construir versões 
interativas dos designs de forma que possam ser analisados e avaliar o que está 
sendo construído no processo. Uma das principais características do processo 
do design de interação são os ciclos iterativos de análise e criação que podem 
validar as soluções propostas.

Já o conceito de usabilidade é um desdobramento de estudos na área de 
ergonomia e interação humano/computador. Foram elencadas três principais 
abordagens sobre a usabilidade, algumas delas convergentes; os critérios er-
gonômicos (SCAPIN & BASTIEN, 1993), a engenharia de usabilidade (NIELSEN, 
1993) e as normas ISO. A primeira norma internacional que tratou da questão 
da usabilidade foi a ISO/IEC 9126106, de 1991, sobre engenharia de software e 
suas qualidades. A regra definiu usabilidade como “a extensão pela qual um 
produto pode ser utilizado por usuários específicos para alcançar objetivos es-
pecíficos com efetividade, eficiência e satisfação em um contexto específico de 
uso2”. Com o tempo, o conceito de usabilidade se consolidou como um aspecto 

2  Software engineering Product quality. Disponível em: <http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.
htm?csnumber=16722>. Acesso em: 22 out. 2016.  
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essencial no desenvolvimento dos produtos, em especial os programas de com-
putador.

Nielsen (1993) define usabilidade como “um atributo de qualidade associa-
do a cinco variáveis principais: fácil de lembrar (learnability), eficiência, me-
morabilidade, prevenção de erros e satisfação” (p. 26). De forma semelhante, 
Preece et al. (2005) definem as metas de usabilidade como; eficiência, eficácia, 
segurança, utilidade, facilidade de aprendizagem e facilidade de se lembrar 
como se usa (p. 35).

Estas conceituações de design de interação e usabilidade foram a base teó-
rica utilizada na análise das interfaces das consultas públicas interativas desta-
cadas a seguir. 

2. Consultas interativas: Métodos e técnicas de análise

Dentre os diversos métodos e técnicas de coletas de dados para pesquisa, 
na área do design de interação existem alguns específicos, como, por exemplo, 
o teste com usuários ou a prototipação. Estes métodos podem ser quantitati-
vos, quando os dados coletados são apresentados em números, ou qualitativos, 
quando são apresentados como uma lista de soluções, por exemplo. Podem ser 
classificados como somativos ou formativos (PREECE et al., 2005); “somativas 
são as avaliações feitas após o sistema terminado, enquanto as formativas são 
feitas durante o processo de desenvolvimento do sistema” (PRATES, 2003, p. 3). 
No caso desta pesquisa foram realizadas avaliações somativas das consultas 
interativas já realizadas, mas também uma análise formativa, que inclusive in-
fluenciou mudanças no sistema de consulta em andamento no Ministério da 
Justiça. 

Importante sublinhar que se recomenda a aplicação de pelo menos dois 
métodos, de forma a complementar e/ou validar os resultados obtidos. Não há 
uma técnica melhor que outra, e sim contextos em que cada um dos métodos 
atende melhor aos objetivos de pesquisa. Além disso, há três características que, 
de acordo com cada método, aumentam ou diminuem de intensidade. São elas: 
generalização de resultados, precisão na coleta de dados e realismo do contexto 
no qual os dados são coletados.

A seguir, apresentam-se os procedimentos adotados para cumprir os obje-
tivos da pesquisa. Para destacar elementos que devem ser levados em conta ao 
elaborar ambientes de participação social, foram realizadas entrevistas com 
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gestores de consultas interativas. A técnica de entrevista semiestruturada é 
adotada em diversos campos de pesquisa e deve ser empregada de forma plane-
jada, com uma sequência adequada de perguntas a partir da elaboração de um 
roteiro (MANZINI, 1991). 

Em um segundo momento, foi realizada uma avaliação de inspeção, que con-
sistiu em um mapeamento com análise documental deste tipo de iniciativa com o 
recorte do Governo Federal Brasileiro. A avaliação consistiu na identificação e na-
vegação nos portais que hospedaram as consultas, mapeando o período em que 
a consulta esteve em aberto, a tecnologia utilizada e o levantamento de alguns 
dados, como, por exemplo, número de participações, visualizações, dentre outros, 
que serão apresentados adiante. Neste contexto, é importante ressaltar que as 
consultas públicas realizadas pela internet são plataformas dinâmicas durante o 
período de debate, e que posteriormente funcionam apenas como acervo docu-
mental sobre o processo de participação. Não é possível interagir com consultas 
cujo período de contribuição já passou; sendo assim, a primeira avaliação partiu 
da observação e do levantamento de variáveis em comum. Outro fato que deve ser 
levado em conta é que, em sua maioria, são sistemas muito semelhantes, já que 
adotam a mesma tecnologia. Avaliou-se 18 consultas interativas promovidas pe-
los Ministérios da Cultura e da Justiça, além da Secretaria Geral da Presidência da 
República. A partir delas, foi possível identificar as seguintes variáveis de análise:

• Tema e público da consulta;
• Natureza (portaria, regulamentação de lei, anteprojeto, plano setorial, edital);
• Objetivo da consulta (referendar uma decisão já tomada, construir um pro-

jeto de lei ou instrução normativa, revisar leis, buscar opinião das pessoas);
• Metodologia da consulta (por etapas, debate estruturado, comentário por 

parágrafo, voto de prioridades, concordar/discordar, wiki survey);
• Tecnologia adotada (Wordpress, Noosfero, integração com redes sociais, uso 

de recursos multimídia);
• Interface e modelo conceitual de participação (metodologia de interação, na-

vegabilidade, usabilidade, formatos e níveis de participação, levando em con-
ta os princípios de design de interação e critérios ergonômicos de usabilidade);

• Resultados em termos de: participação quantitativa e qualitativa, aplicabili-
dade dos resultados, feedback aos participantes, implementação de política 
pública.

De forma a complementar a investigação realizou-se um teste da interface, 
que envolveu pessoas interagindo com sistemas de consulta e sua análise a 
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partir do método de avaliação de comunicabilidade, compreendido como 
a capacidade do designer de transmitir às pessoas, por meio da interface, o 
design tal como foi concebido. Em outras palavras, comunicabilidade é a 
propriedade de transmitir ao usuário de forma eficaz e eficiente as intenções 
e princípios de interação que guiaram o seu design, ou mesmo a qualidade do 
sistema de comunicar significados computacionalmente codificados para que 
o usuário em tempo de interação, gere interpretações congruentes com a 
mensagem emitida (PRATES; BARBOSA, 2007; DE SOUZA, 2005). Este método 
avalia a qualidade da recepção da mensagem pelos usuários finais ou, em outras 
palavras, classifica a interação das pessoas com os sistemas que utilizam. O 
método tem como objetivo identificar as rupturas de comunicação que podem 
ocorrer durante a interação.

Para verificar a percepção das pessoas com relação à interface e estrutura de 
interação de consultas promovidas pelo Governo Federal, optou-se por realizar 
testes com pessoas (usuários), “uma forma aplicada de experimentação utili-
zada por desenvolvedores para testar se o produto (...) é usável pela população” 
(PREECE et al. 2005, p. 452). O teste foi preparado a partir de um roteiro que en-
globou um cenário de uso, no qual se inseriu dez tarefas que os participantes de-
veriam executar. Em geral, testes com usuários podem acontecer em ambientes 
controlados, ou seja, em laboratórios, ou no ambiente do usuário, em investi-
gações no ambiente das pessoas. No nosso caso, optamos por fazer uma mescla 
entre as técnicas, utilizando o laboratório de interface da Universidade de Bra-
sília, mas sem a adoção de métricas quantitativas. O teste foi de caráter explora-
tório e qualitativo, pois mais do que medir tempo de execução de tarefas, ou nú-
mero de cliques para a conclusão das atividades, nos interessava avaliar como 
as interfaces e estruturas de interação se comunicavam (DE SOUZA, 2005) com 
as pessoas. Em geral, “a maior parte dos testes de usabilidade se concentra nos 
usuários e na qualidade das soluções apresentadas pelos designers. Propõe-se 
um deslocamento para focar na conversação sobre as soluções” (SOUZA, PRATES 
& BARBOSA, 1999, p. 2). Na ocasião estavam abertas duas consultas promovidas 
pelo Ministério da Justiça: Regulamentação do Marco Civil da Internet e An-
teprojeto de Proteção de Dados Pessoais, ambas disponíveis no portal: <http://
participação.mj.gov.br>. O teste foi realizado em duas etapas, totalizando de-
zesseis horas de registro em que participaram dez pessoas. A apresentação dos 
dados e os resultados da aplicação destes instrumentos serão discutidos a seguir. 
Primeiramente será apresentado o resultado da análise descritiva das consultas 
interativas identificadas e, em seguida, os resultados dos testes de usabilidade. 
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3. Resultados e discussão

Iniciamos esta seção apresentando de forma resumida os resultados da aná-
lise documental das consultas públicas interativas. As entrevistas semiestrutu-
radas com os gestores dos Ministérios da Cultura e Justiça, além da Secretaria 
Geral da Presidência da República, também serviram de subsídio para o levan-
tamento destas informações. 

Para fins de análise, as consultas não serão trabalhadas por ordem crono-
lógica e sim agrupadas de acordo com o órgão responsável por sua promoção. 
Esta abordagem se dá pelo fato de que há uma tendência que os Ministérios 
mantenham a mesma tecnologia e metodologia de consulta, conforme será 
apresentado a seguir. Importante destacar que é feita uma diferenciação com 
as consultas que se encontravam abertas no início de 2015, destacando-as em 
uma seção específica que inclui os resultados dos testes de usabilidade.

Em seguida, relatamos os resultados dos testes de interface realizados junto 
a estudantes de design da Universidade de Brasília, para em seguida analisar 
estes resultados sob a ótica do método de avaliação de comunicabilidade, que 
visa identificar rupturas de comunicação da interface para com as pessoas. Pri-
meiramente, mapeamos uma lista de consultas públicas interativas e alguns de 
seus dados identificados durante a análise. Algumas destas informações, como 
período em que ocorreram, foram organizadas em um infográfico do tipo linha 
do tempo que se encontra disponível online3. Conforme já mencionado, não 
incluímos no recorte de análise consultas do tipo enquetes, contribuições por 
meio de formulários e outros modelos não interativos, ou seja, em que os parti-
cipantes não colaboram entre si. A seguir, apresenta-se uma tabela com a lista 
das consultas interativas, cuja fontes são os portais de participação analisados 
na avalição e no mapeamento das consultas. O asterisco se refere a números 
aproximados e o ND, a “não disponíveis”.

3  Mapeamento consultas interativas. Disponível em:< http://cdn.knightlab.com/libs/timeline/
latest/embed/index.html?source=0AppZf10-TVhKdC1VZFdNWHFIWndZRENfTVQzMXV-
1QXc&> Acesso em: 5 mai. 2017.
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Tabela 1: Lista de consultas interativas mapeadas

Consulta Início Fim Número de 
contribuições

Órgão 
responsável

Marco Civil da Internet 29/10/2009 30/05/2010 2000* Ministério da 

Justiça

Modernização da Lei de 

Direitos Autorais

14/6/2010 31/8/2010 7863 Ministério da 

Cultura

Portal Colaborativo da 

Classificação Indicativa

18/10/2010 27/04/2011 2305 Ministério da 

Justiça

Proteção de Dados Pes-

soais

30/11/2010 30/4/2011 795 Ministério da 

Justiça

Código do Processo Civil 2/4/2011 16/5/2011 2500 Ministério da 

Justiça

Consulta Pública das 

Metas do Plano Nacional 

de Cultura

21/9/2011 20/10/2011 645 Ministério da 

Cultura

Código Comercial 2/12/2011 30/6/2012 149 Ministério da 

Justiça

Sistema Federal de Ouvi-

dorias Públicas

16/5/2013 17/7/2013 461 Ministério da 

Justiça

Política Nacional de Par-

ticipação Social

18/7/2013 6/9/2013 700* Secretaria 

Geral

Net Mundial 20/3/2014 17/4/2014 295 e 281.529 

votos

Secretaria 

Geral

Plano Institucional de Da-

dos Abertos e Espaciais 

do Ministério da Justiça

15/4/2014 2/5/2014 ND Ministério da 

Justiça

Minuta da resolução que 

institui o GT Sociedade 

Civil – Parceria para o 

Governo Aberto

2/4/2014 5/5/2014 ND Secretaria 

Geral

Projeto de Lei Orçamen-

tária 2015 

16/5/2014 16/6/2014 ND Secretaria 

Geral

Manual do Ofertante do 

Software Público

16/6/2014 16/7/2014 ND Secretaria 

Geral
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Consulta Início Fim Número de 
contribuições

Órgão 
responsável

Plano Setorial de Arte-

sanato

22/8/2014 9/10/2014 208 Ministério da 

Cultura

Plano Setorial de Design 9/10/2014 23/10/2014 35 Ministério da 

Cultura

Plano Setorial de Moda 29/10/2014 12/11/2014 88 Ministério da 

Cultura

Plano Setorial de Arquivos 29/10/2014 05/12/2014 32 comen-

tários e 62 

votos

Ministério da 

Cultura

Regulamentação Marco 

Civil da Internet

28/01/2015 31/03/2015 ND Ministério da 

Justiça

Anteprojeto Proteção de 

Dados Pessoais

28/01/2015 31/03/2015 ND Ministério da 

Justiça
(Fonte: Portais governamentais a partir de mapeamento da autora)

3.1. Consultas do Ministério da Justiça

O debate em torno do Marco Civil da Internet modificou a forma como 
o governo realizava consultas públicas e debatia com a sociedade (SAMPAIO 
et al., 2013; STEIBEL, 2012; SANTAREM, 2010; BRAGATTO et al., 2015; SOLAG-

NA, 2015). A começar pela forma como o projeto surge, já que sua proposta 
nasce a partir da reação da sociedade civil ao PL 84/1999, que buscava regular 
a internet por meio da criminalização do internauta. Após muitos debates, au-
diências públicas e protestos virtuais e presenciais, no final de 2009 é rejeitado 
o PL 84/1999 e a proposta de um Marco Civil da internet é incorporada pelo 
Governo Federal, por meio da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministé-
rio da Justiça (SAL/MJ), em parceria com a Coordenação de Cultura Digital, do 
Ministério da Cultura. 

A inovação tecnológica que a consulta pública do Marco Civil da Internet 
inaugura é o plugin Dialogue, que permite com que as pessoas comentem tre-
chos de texto, de forma que os comentários fiquem intersticiais, ou seja, no 
meio do texto. O desenvolvimento da tecnologia de comentários entre o texto 
influencia na metodologia das consultas públicas realizadas desde então.
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Figura 1:  Consulta do Marco Civil da Internet

Uma questão importante sobre a metodologia dos comentários por parágra-
fos é que ela demanda tempo dos participantes. A interação se dá com base em 
argumentos, de forma que as pessoas de fato precisam ler e formular respostas 
em forma de comentário para participar. É um modelo conceitual de interati-
vidade que permite um ganho qualitativo, mas que perde quantitativamente.

A partir da consulta do Marco Civil da Internet, a Secretaria de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ) realizou outras duas consultas 
na plataforma do Ministério da Cultura; sobre Classificação Indicativa e sobre 
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Proteção de Dados Pessoais, ambas em parceria com outras Secretarias do Mi-
nistério da Justiça. 

No debate sobre o texto normativo da portaria sobre a Classificação Indicati-
va para a indústria do entretenimento havia uma discussão sobre o texto e outra 
sobre os critérios para definir as idades apropriadas para o conteúdo, conten-
do vídeos explicativos que mostravam cenas de violência, drogas, sexo e nudez, 
dentre outras. De forma que as pessoas se informavam, assistindo o conteúdo 
para então comentar sobre a idade adequada para aquele material. Um interes-
sante exemplo da utilização de material multimídia para gerar interatividade 
em um debate online. O objetivo dos debates foi tanto colher informações e opi-
niões sobre as idades adequadas para os mais diversos conteúdos, como tam-
bém obter um retorno dos interessados sobre a portaria que regulamentaria a 
classificação indicativa no Brasil.

Outra consulta interativa do Ministério da Justiça na plataforma cultura-
digital.br foi sobre o anteprojeto de lei sobre a proteção de dados pessoais. O 
tema e público era semelhante àquele do Marco Civil da Internet, mas com uma 
característica em particular; ativistas que defendiam o direito à privacidade na 
rede. A tecnologia utilizada também se repetiu, ou seja, eram comentários por 
parágrafo em uma plataforma Wordpress com o plugin Dialogue. Em termos 
de interface, observa-se uma estrutura de blog, com uma coluna central e duas 
laterais, além de um menu superior de navegação. Em termos de resultados esta 
consulta apresenta uma ruptura negativa, pois não houve um feedback para os 
participantes com relação às suas contribuições. O texto do projeto sequer foi 
enviado ao Congresso Nacional, sendo alvo de nova consulta pública em 2015.

Em seguida, a partir de 2011, o Ministério da Justiça incorpora a tecnolo-
gia e metodologia introduzida no portal culturadigital.br em sistemas próprios 
e promove outras três consultas públicas; Código do Processo Civil, Código 
Comercial e Sistema Público de Ouvidorias. Estas consultas são com base em 
códigos que estavam em debate no Congresso Nacional. A linguagem desses 
debates era extremamente jurídica, enquanto as consultas anteriores eram so-
bre temas próximos do cotidiano das pessoas, tais como – internet, conteúdo 
multimídia e privacidade. 
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Figura 2: Consulta sobre proteção e dados pessoais

Uma novidade da interface dessas consultas sobre códigos legislativos foi o 
trabalho com a iconografia, utilizada para facilitar que os participantes identi-
ficassem os modelos conceituais de interação. A legenda destacava o texto em 
vigor, os comentários enviados, a opção de comentar e um ícone para quando 
não houvesse redação em vigor. Outra novidade foi a inclusão da seta indicando 
para “voltar ao topo”, essencial em uma página que continha 1007 artigos de 
lei, como era o caso do Código de Processo Civil. As consultas sobre os códigos 
legislativos se assemelham inclusive na interface, que é praticamente a mesma, 
com leves alterações de cores, além do conteúdo. 

A partir da análise destes portais, destaca-se que após a consulta sobre o 
Marco Civil da Internet, apenas a consulta do Código do Processo Civil foi ca-
paz de incorporar tantos comentários e promover uma participação dos setores 
envolvidos. Além disso, o modelo conceitual de interação das consultas pou-
co evoluiu, desde que foi criado, em 2009. O plugin dialogue foi uma inovação 
durante o debate sobre Marco Civil da Internet, uma novidade utilizada por 
um público já acostumado a debater online, que almejava discutir os princípios, 
garantias e direitos que teriam na rede. Entretanto, quando utilizada em outras 
consultas, que envolveram públicos que tratavam de temas diversos, não neces-
sariamente vinculados à internet, a ferramenta teve maior dificuldade de uso e 
apropriação. Outro importante fator é a questão da animação de redes, ou seja, 
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o acompanhamento e agitação para a participação. No caso do Marco Civil da 
Internet, havia uma pessoa dedicada a realizar este trabalho de monitoramento 
e acompanhamento das redes. Entretanto, nas outras consultas não havia um 
perfil dedicado a realizar este trabalho. Em uma avaliação posterior, gestores 
do Ministério da Justiça destacaram a carência deste papel da comunicação na 
promoção das consultas interativas posteriores à do Marco Civil da Internet.

Figura 3: Iconografia das consultas sobre Código do Processo Civil

O que se pode concluir a partir dessa primeira análise é que o modelo con-
ceitual de interação das consultas, implementado pela Secretaria de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça, precisa evoluir do modelo de comentá-
rios por parágrafo para um sistema que promova diferentes níveis de interação, 
como por exemplo, com argumentos e votos – e que seja capaz de promover 
mais participação de diferentes públicos.
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3.2 Consultas do Ministério da Cultura

O Ministério da Cultura, na gestão Gilberto Gil, colocou a pasta no protago-
nismo de debates que envolviam a cultura digital. Começando pelo letramento 
digital e midiático dos Pontos de Cultura (MEIRELES, 2009), iniciativas premia-
das pelo MinC por meio do Programa Cultura Viva, mas também passando 
por um debate sobre o papel dos cineclubes no audiovisual, novos modelos de 
licenciamento de obras artísticas, dentre outros, consolidados no Plano Nacio-
nal de Cultura (PNC).

Em 2010, o Ministério da Cultura promoveu a consulta pública sobre a Lei de 
Direitos Autorais. Este debate foi além dos comentários por parágrafo e incluiu 
outras possibilidades de interação. As pessoas tinham a opção de concordar ou 
discordar; além disso, as propostas sobre os dispositivos da Lei eram feitas com 
base em acréscimo, exclusão, alteração e retorno dos artigos e parágrafos. Para 
opinar, as pessoas deviam colocar suas contribuições e justificá-las. Observa-
se um modelo conceitual de participação e uma metodologia de consulta um 
pouco diversa daquela adotada por outras consultas interativas. 

Figura 4: A consulta sobre a modernização da Lei de Direitos Autorais
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Verifica-se uma mudança na interface, pois as propostas parecem na barra 
lateral, não mais entre o texto. Outra inovação é a marcação no texto da consul-
ta, em que as opções de acrescentar, excluir ou alterar o conteúdo são marcadas 
graficamente. Em termos de estrutura de interação a interface apresenta solu-
ções de modelos conceituais já consolidados, como, por exemplo, riscar o texto 
para eliminá-lo. Acredita-se que condução pela interface fica mais natural com 
a coluna na barra lateral, facilitando a interação das pessoas com o sistema. 

Em seguida, as 48 metas do Plano Nacional de Cultura (PNC) estiveram em 
consulta pública. Constata-se uma natureza de consulta até então inédita. Não 
mais se tratava da construção de um texto normativo e sim de uma política pú-
blica voltada ao setor cultural. Importante para o contexto da pesquisa destacar 
que há uma mudança na metodologia e no modelo de interação da consulta. 
Não é mais utilizado o comentário por parágrafo e sim o comentário por meta, 
sendo possível contribuir com alterações no texto, com comentários que cor-
roborem ou questionem o texto, além da possibilidade de propor novas metas. 
Além disso, verifica-se o uso de iconografia, entretanto sem uma legenda, dei-
xando para que as pessoas descobrissem as funções por meio da interação.

Figura 5: Consulta das Metas do Plano Nacional de Cultura
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Em 2014, já com o Plano Nacional de Cultura consolidado como lei, foram 
colocados em debates públicos planos setoriais dos colegiados de cultura. O 
objetivo destas consultas era colher opiniões qualitativas sobre o trabalho de-
senvolvido pelos colegiados setoriais e validar com o público estes planos. Nas 
consultas os colegiados setoriais de artesanato, moda e design optaram por uti-
lizar o comentário por posts. Em termos de metodologia, modelo conceitual de 
interação e tecnologia, estas consultas seguiram os mesmos formatos adotados 
anteriormente, ou seja, o comentário por trechos de texto. Com relação à tec-
nologia é importante destacar que não se utilizou nenhum plugin específico; 
simplesmente estruturou-se a arquitetura da informação de forma a possibili-
tar que os participantes deixassem comentários sobre ações, objetivos e metas 
dos planos setoriais. 

Por fim, observa-se uma evolução da consulta das metas do Plano Nacional 
de Cultura na consulta do Plano Setorial de Arquivos, que coloca em debate e 
avaliação os objetivos de seu plano setorial. Neste caso foi utilizado o mesmo 
tema Wordpress das metas do PNC, que se encontra disponível na plataforma 
culturadigital.br.

Resumidamente pode-se concluir que a iconografia utilizada nas consultas in-
terativas promovidas pelo Ministério da Cultura facilita a interação com as inter-
faces e se diferencia pela diversidade dos modelos conceituais de interação e pelo 
uso de metáforas como riscar o texto, eliminar e substituir. Em geral, observa-se 
um design minimalista capaz de comunicar as possibilidades de interação. Nes-
te mapeamento e análise de variáveis foi possível identificar pelo menos quatro 
modelos de interação; na consulta da modernização da Lei de Direitos Autorais, a 
estrutura base é o comentário por parágrafo acrescido de metáforas como riscar 
o texto, eliminar e substituir. Nas metas do Plano Nacional de Cultura os comen-
tários são orientados a estes itens, de forma semelhante ao que ocorre com as con-
sultas dos Planos Setoriais de Moda, Artesanato e Design. Por fim, uma evolução 
da consulta das metas do Plano Nacional de Cultura é observada na consulta do 
Plano Setorial de Arquivos, que coloca em debate e avaliação os objetivos de seu 
plano setorial. Feitos estes destaques prosseguimos analisando as consultas públi-
cas promovidas pela Secretaria Geral da Presidência da República.

3.3 Consultas da Secretaria Geral da Presidência da República

Dentre as iniciativas governamentais em resposta às manifestações de junho de 
2013 destaca-se o aceleramento do processo de discussão da Política Nacional 
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de Participação Social (PNPS) e o lançamento do portal participa.br, justamente 
com uma consulta pública online sobre a PNPS, entre 8 de julho e 06 de setem-
bro de 2013.

Posteriormente, a PNPS foi instituída por meio do Decreto 8243, de maio de 
2014, tendo como diretrizes gerais o reconhecimento da participação social como 
direito do cidadão, a ampliação dos mecanismos de controle social, a valorização 
da educação para a cidadania ativa, a transversalidade e a integração de mecanis-
mos e instâncias da democracia representativa, participativa e direta. 

É importante destacar que a grande novidade da PNPS são os chamados 
ambientes virtuais de participação social, definidos como mecanismos de 
interação e diálogo. É uma nova instância de participação, até então inédita, 
que visa a “promoção da participação de forma direta da sociedade civil nos 
debates e decisões do governo”, ainda que limitada aos que têm acesso aos 
meios técnicos, como internet e dispositivos digitais. Estes ambientes virtuais 
de participação social possibilitam uma nova forma de interação e necessitam 
do design da informação para se tornarem acessíveis e fáceis de utilizar por toda 
a população.

O portal de participação da Secretaria Geral da Presidência da República 
começou a ser construído ainda em 2011. O gerenciador de conteúdos adotado 
é o Noosfero, um software livre de redes sociais, utilizado também pelo Serviço 
Federal de Processamento de Dados (Serpro), que faz sua manutenção. 
Importante pontuar que o participa.br foi lançado ainda em versão beta, ou 
seja, sem contar com todos os recursos planejados. Além disso, o Noosfero, 
gerenciador de conteúdos do participa.br, adiciona uma série de novos 
elementos à interface, o que apresenta uma ruptura conceitual com outras 
plataformas de consulta como as do MinC e Ministério da Justiça.

Desde seu lançamento o participa.br hospedou uma série de consultas 
públicas interativas, além de ter desenvolvido um cardápio de metodologias de 
interação, colocando-se como plataforma de participação social para órgãos do 
governo federal e outras instituições interessadas. A seguir destacamos alguns 
aspectos de sua interface.

A avaliação da interface do participa.br aponta para uma série de elementos 
gráficos presentes. Um olhar mais atento capta algumas questões como a in-
consistência e a falta de padrões nos botões e estilos, a repetição de elementos, 
de espaços em branco, dentre outros fatores que podem causar confusão sobre 
como interagir. Estas observações acerca da interface do participa.br se aplicam 
à maior parte das consultas interativas hospedadas no portal.
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Figura 6: Interface das consultas do participa.br

A exceção é a consulta NetMundial, realizada em 2014, que inaugura, no âm-
bito do Governo Federal, a metodologia wiki survey, técnica elaborada a partir da 
metodologia pairwise4, em que as propostas são apresentadas em pares e as pes-
soas priorizam uma proposta ou outra. A inovação da metodologia do wiki survey 

4  A tecnologia foi desenvolvida pelo projeto de pesquisa da Universidade de Princeton, nos Esta-
dos Unidos, chamado de All Our Ideas, que criou uma API (Application Programming Interface) 
para gerenciar a metodologia dos “pares sábios”. 
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é justamente o fato de possibilitar dois níveis de interação, um mais rápido, por 
meio do voto, feito em apenas um clique, e outro em que os participantes elabo-
ram uma proposta/argumento para entrar em votação. Em termos de interface, 
a consulta do NetMundial apresentou mudanças na estrutura e no modelo con-
ceitual de participação, ainda que hospedada dentro da estrutura do participa.br.

De forma resumida, após a análise das consultas da Secretaria Geral da Pre-
sidência da República, pode-se concluir que a plataforma participa.br precisa 
de melhorias de usabilidade e de interface. Se de início houve investimento em 
desenvolvimento para seu lançamento, agora é imperativo que a plataforma 
atenda aos critérios ergonômicos de usabilidade (SCAPIN & BASTIEN, 1993) e 
aos princípios do design de interação (TOGNAZZINI, 2014), se de fato deseja ser 
o portal de participação do governo federal.

Além disso, de forma semelhante ao gerador de consultas da Secretaria de As-
suntos Legislativos do Ministério da Justiça, observa-se que não basta colocar as 
ferramentas disponíveis. É necessário também todo um trabalho de mobilização, 
articulação e animação de redes, realizado a partir de um plano de comunica-
ção, que não apenas conheça seu público, como também o tema da consulta. No 
caso destas últimas iniciativas, fica evidente como este trabalho faz diferença. A 
consulta do NetMundial foi exitosa no que se refere a participação e efetividade 
de seus resultados, nos objetivos aos quais se propôs, inclusive porque havia esta 
estratégia em curso. As consultas posteriores, muito segmentadas, não adotaram, 
ou não tiveram o mesmo suporte de comunicação de seus órgãos, algo que clara-
mente prejudicou os resultados em com relação ao número de participações. 

Após a análise de dezoito consultas públicas interativas promovidas por três 
órgãos da administração pública federal, observou-se que após um início pro-
missor, em 2009, houve uma estagnação destas plataformas, que pouco conse-
guiram evoluir quanto a tecnologia e metodologia. Além disso, estes exemplos 
ilustram como ainda muito pode ser feito para aprimorar a usabilidade, as in-
terfaces e os modelos conceituais de participação.

Outra conclusão que se pode chegar a partir da análise destas consultas pú-
blicas é que não existe um modelo único aplicável a todas as iniciativas, tam-
pouco uma metodologia melhor ou pior. Conforme observamos, o formato da 
consulta depende das variáveis que destacamos ao longo da análise. A meto-
dologia e tecnologia das consultas deve atender a seus objetivos e não o oposto.

Observou-se também que as consultas que obtiveram êxito em termos de 
participação foram aquelas que conseguiram aliar a metodologia da consulta 
e tecnologia da plataforma com ações de mobilização, animação de redes e co-
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municação integradas. As iniciativas que promoveram encontros presenciais 
durante o período em que o debate online acontecia foram as que mais envol-
veram pessoas, fator que demonstra como de fato a tecnologia é uma mediação 
do processo de participação. 

Dito isso, é importante sublinhar que, para que as consultas interativas se 
tornem mais frequentes, é necessário que estes ambientes virtuais de participa-
ção social evoluam do modelo de formulário, do comentário por parágrafo, ou 
até mesmo do wiki survey. Acredita-se que o design de interação pode contribuir 
para facilitar uma participação mediada pelas tecnologias, adotando técnicas e 
metodologias para a promoção de diferentes níveis de participação e interativi-
dade. Sendo assim, a presente pesquisa se insere no cerne dessas inovações me-
todológicas e tecnológicas necessárias para a promoção de consultas públicas e 
ambientes virtuais de participação social que estimulem o engajamento. Estas 
recomendações serão apresentadas na próxima seção do trabalho. A seguir des-
taca-se a análise de consultas em andamento, no início de 2015, em que foram 
realizados testes de usabilidade de caráter exploratório.

3.4 Consultas abertas

No início de 2015, a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da 
Justiça lançou duas consultas públicas simultaneamente; a da Regulamentação 
Marco Civil da Internet e do Anteprojeto de Proteção de Dados Pessoais. As 
consultas foram colocadas na plataforma de debates do Ministério da Justiça, 
que já havia hospedado dois debates dos códigos legislativos e conta com o site 
do Projeto Pensando o Direito, lançado em 2012. 

Portanto, ao entrar no portal de participação do Ministério da Justiça, as 
pessoas eram direcionadas para um debate ou outro. Além destas opções, a 
plataforma também contava com um menu superior que fazia referência 
ao projeto Pensando o Direito. Caso a pessoa clicasse em qualquer um dos 
links do menu superior, presente em todas as subpáginas da plataforma, era 
direcionada para o site do projeto Pensando o Direito, que inicialmente não 
indicava como retornar à plataforma de debates. Tal fato gerava uma ruptura 
do fluxo de navegação5.

5  Importante sublinhar que parte dos problemas encontrados e destacados no trabalho foram 
corrigidos durante o período da consulta pela equipe do Ministério da Justiça.
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Figura 7: Portal Pensando o Direito hospedando as consultas da regulamentação do 
Marco Civil da Internet e do Anteprojeto de proteção de dados pessoais.

Dito isso, passamos a uma breve análise da consulta sobre o anteprojeto de 
Proteção de Dados Pessoais. Na página da consulta, observa-se que foi adota-
da a metodologia de comentários por parágrafo, utilizada em outras consultas 
interativas. A novidade introduzida é um índice na lateral esquerda e uma mo-
dificação na cor do texto a ser comentado. Rolando para o final da página, ob-
serva-se que abaixo do índice há uma lista dos eixos em debate, com cores que 
aparentemente se relacionam com o texto em consulta. É necessário destacar a 
questão da legibilidade (SCAPIN & BASTIEN, 1993), que é colocada em segundo 
plano, em detrimento de uma suposta relação entre os eixos do debate e o con-
teúdo dos artigos.

Os comentários apareciam na lateral da página e não mais entre o texto 
a partir da adoção de um novo plugin do Wordpress. Na lateral direita há ba-
lões com números, indicando os comentários já publicados sobre cada um dos 
artigos. Ao clicar em cada um dos parágrafos do texto é aberta uma caixa de 
comentários com as últimas contribuições e a indicação da possibilidade de in-
cluir a sua. 
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Figura 8: Página da consulta do Anteprojeto de lei de dados pessoais.

Já na página com o debate sobre a regulamentação do Marco Civil da Inter-
net, em seu centro havia destaque para os eixos em debate, a saber: neutralida-
de, privacidade na rede, registros de acesso e outros temas. 

Figura 9: Consulta da regulamentação do Marco Civil da internet
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A questão da legibilidade (SCAPIN & BASTIEN, 1993) chama a atenção logo 
de início, pois a fonte utilizada para os títulos dos eixos não possui espaçamento 
suficiente, deixando a impressão, em alguns casos, como no título “privacidade 
na rede”, de que é apenas uma palavra. Ao clicar em um dos eixos a pessoa é 
direcionada para a página das pautas. 

Figura 10: Página de interação da consulta da regulamentação do Marco Civil da internet

No centro da página há a lista de pautas, ordenadas por ordem cronológica 
e outro link à direita para a página “Saiba por que e como participar”. Na lista 
de pautas aparece o título da sugestão, um resumo da descrição. Logo acima há 
um ícone seguido de “Pauta em discussão”, a indicação de prazo de discussão e 
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o tema relacionado, que se refere aos eixos do debate. Não se sabe exatamente 
a função dos ícones “pauta em discussão” e “prazo”, já que a consulta tinha um 
prazo estabelecido. Por isso, tal informação é irrelevante e se torna apenas mais 
um elemento de interface. Notamos certa inconsistência também na disposição 
destes conteúdos, botões e menus, sendo recomendáveis estudos para sua pa-
dronização e uniformização. Por exemplo, o botão “participe”, com mais des-
taque no topo da página, apenas direcionava as pessoas à página com a lista de 
pautas. Para incluir uma nova pauta as pessoas tinham que ir até o final da pá-
gina com a lista de pautas, onde estava localizado o botão “incluir nova pauta”.

Ao entrar em uma das pautas em debate as pessoas tinham a opção de con-
cordar ou discordar e também a possibilidade de incluir um comentário. A vo-
tação por meio do concordar e discordar foi implementada a partir da tecnolo-
gia do plugin Delibera, desenvolvido em código aberto com o objetivo de servir 
de suporte a debates e deliberações em plataformas digitais. A tecnologia repro-
duz uma metodologia de debate estruturado em que é possível sistematizar os 
encaminhamentos fruto da discussão e colocá-los em um sistema de votação. 
No caso da consulta do Marco Civil da Internet, optou-se não por uma votação 
de prioridades e sim por um sistema de opinião (concordar ou discordar).

Importante destacar que o debate sobre a regulamentação do Marco Civil 
da Internet promoveu um novo modelo conceitual de interação a partir de uma 
metodologia até então inédita em consultas interativas promovidas pelo gover-
no federal. Outra novidade foi a abertura do processo de sistematização dos 
resultados, colocado para colaboração após o encerramento da consulta. 

3.4.1 Testes de interface com as consultas abertas
Feitas estas breves considerações, destacam-se as principais contribuições ob-
servadas durante os testes de interface e navegação envolvendo participantes 
voluntários. O objetivo da aplicação deste método foi verificar a percepção dos 
interagentes com relação a interface e estrutura de interação das consultas. O 
teste não tinha como objetivo medir o desempenho da interface, tampouco dos 
participantes, mas sim verificar de que forma a interface e estrutura de intera-
ção se comunicava com as pessoas em um âmbito exploratório.

O teste foi orientado a partir de uma lista de dez tarefas, sendo que a pri-
meira delas era se cadastrar no portal de participação do Ministério da Justiça 
para estar apto a participar dos debates e a última era compartilhar um dos 
debates nas redes sociais. Importante destacar que apenas esta tarefa de cadas-
tro no portal de participação do Ministério da Justiça já trouxe elementos de 
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usabilidade e rupturas de comunicação, que não foram captadas pela análise e 
mapeamento anterior. 

A metade dos participantes vivenciou o problema de ir para outro ambiente 
(portal do projeto Pensando o Direito) em que não havia qualquer indicação 
de retorno para os debates em curso. Na consulta sobre o anteprojeto de lei 
de proteção de dados pessoais, alguns participantes tiveram dificuldade para 
entender o modelo conceitual de interação dos comentários por trecho de texto. 
De início não compreenderam os balões na lateral, mas depois, quando final-
mente descobriram que a participação se dava por parágrafo do texto, elogia-
ram a solução. A última tarefa de compartilhamento nas redes sociais também 
apresentou dificuldades, sendo que alguns participantes chegaram a desistir de 
sua execução.

A seguir destacam-se alguns comentários globais dos participantes. Um de-
les tentou clicar nos quadrinhos que explicavam o cadastro para participar e 
reclamou que eles não respondiam a nenhuma ação. Acrescentou ainda que 
achava que estes elementos tinham muito realce na página, mas que não ti-
nham muita serventia, na sua opinião. Outro participante se queixou do com-
primento da linha dos textos da página. Esta mesma pessoa salientou a falta de 
clareza dos caminhos de navegação do portal e das consultas. Três participan-
tes comentaram sobre a fonte utilizada no título dos eixos, afirmando que ela 
dificultava a leitura. Outra pessoa evidenciou o ar moderno do site, elogiando 
o conteúdo das subpáginas dos debates. Em geral, mesmo com os problemas e 
rupturas de comunicação, os participantes afirmaram ter uma boa impressão 
do site.

Para concluir a análise e apresentar as recomendações, evidenciamos alguns 
pontos observados a partir da apreciação destas vinte consultas públicas intera-
tivas. De início, observamos que o modelo conceitual de interação introduzido 
pela consulta do Marco Civil da Internet, em 2009, que foi o de comentários por 
parágrafo, ainda é utilizado. Sublinhamos que a iconografia contida nas consul-
tas para reformas dos códigos legislativos (Código do Processo Civil e Código 
Comercial) deixou de ser utilizada nas iniciativas mais recentes. Esta é apenas 
uma das descontinuidades das consultas interativas promovidas pelo governo 
federal brasileiro. Boas práticas como, por exemplo, o uso de conteúdo multi-
mídia na consulta da Portaria da Classificação Indicativa, ou o modelo de inte-
ração da consulta da Lei de Direitos Autorais, em que os comentários apareciam 
na lateral filtrados por opções de concordância e palavras-chaves, dentre outros 
exemplos, não se reproduziram em outras iniciativas. Observamos que há um 
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padrão em termos metodológicos, já que das vinte consultas analisadas, apenas 
quatro delas não adotaram os comentários por parágrafo. Por outro lado, em 
termos de interface e orientações para interação, há muita variação. Os balões 
que indicam a opção de comentário transitam entre a direita e a esquerda das 
páginas, e algumas vezes se encontram centralizados. O mesmo pode ser dito 
em termos de tecnologia. O plugin para Wordpress Dialogue, utilizado nas pri-
meiras consultas, foi descontinuado, ou seja, não é mais atualizado. Na mais 
recente consulta da regulamentação do Marco Civil da Internet a tecnologia já 
é outra, o plugin Delibera. 

Ainda com relação à metodologia das consultas, apesar da ampla adoção 
dos comentários por parágrafo e suas variações, observa-se que há outras possi-
bilidades. A votação de prioridades, o debate estruturado, a avaliação por esca-
las foram outros métodos de consulta utilizados. Nestas variações há alteração 
do modelo conceitual de participação. Destacamos principalmente aquelas em 
que a participação não é por meio de argumentação, sendo necessário apenas 
cliques, cujo potencial de alcance é maior. Por fim, sublinhamos que mais in-
teressante ainda é permitir diferentes níveis de interação, ou seja, por meio de 
cliques em votos ou escalas e também por argumentos, deixando a cargo do 
cidadão a escolha da forma de participação. 

Conseguimos captar um foco excessivo na tecnologia, visão corroborada 
por alguns dos gestores entrevistados. Tal fato fica evidenciado em escolhas 
feitas com base no suporte tecnológico, na solução técnica em detrimento da 
facilidade de uso, de uma linguagem simples e direta ou até mesmo a quase au-
sência de tutoriais exemplificando o modelo conceitual de interação proposto 
pelas metodologias de consulta. De fato, observamos que as metodologias das 
consultas foram propostas com base nas tecnologias viáveis, e não o contrário. 
Ou seja, não houve uma investigação acerca de modelos conceituais de partici-
pação para então elaborar metáforas de como isso poderia ser reproduzido no 
ambiente digital. De forma que a metodologia se adaptou à tecnologia e não o 
contrário. Esta visão mais crítica, que captou falhas na tipografia utilizada, a 
falta de padronização de botões, o número excessivo de telas no fluxo de nave-
gação, dentre outras rupturas de usabilidade e interatividade, foi corroborado 
nos testes de usabilidade. 

Os testes de usabilidade da interface de navegação das consultas trouxeram 
resultados que destacaram alguns pontos evidenciados na análise e mapea-
mento, mas também novos elementos. De início, demonstraram que os mode-
los conceituais de participação digital estão longe de serem considerados como 
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consolidados. O método de comentários por parágrafo, por exemplo, pode ser 
óbvio para os gestores públicos ou para o público envolvido, mas não são evi-
dentes para jovens universitários.

A incidência de termos técnicos e especificidades nos temas das consultas foi 
outro fator identificado nos testes. Novamente um problema facilmente contor-
nável por meio da produção de um conteúdo de referência da participação. A 
seguir apresentam-se algumas recomendações.

4. Recomendações

A partir desta investigação propomos um roteiro para elaboração de con-
sultas públicas interativas. Ele está subdividido em quatro partes intituladas: 
preparar a participação; definir a estratégia da consulta; envolver o público e 
testar; medir, avaliar e interagir. 

4.1 Preparar a participação

Independentemente de tema, natureza, público, objetivo, metodologia ou 
tecnologia adotada em uma consulta interativa, é preciso explicar o modelo 
conceitual da participação. O que se espera do cidadão naquela plataforma? De 
que forma sua colaboração pode ser otimizada de acordo com as possibilidades 
da consulta? Há um passo a passo, como a inscrição no site, validação por e-mail, 
por CPF ou outro método de averiguação das informações pessoais do cidadão? 
Quais são as etapas que antecedem a contribuição das pessoas e sobretudo, o 
que será feito com as colaborações?

Para os gestores de consultas interativas é preciso ficar claro que a participa-
ção dos cidadãos é gratuita e que é preciso facilitar ao máximo esta contribui-
ção. Por isso, preparar o cidadão para interagir com a consulta é fundamental 
para agregar novos atores. Além disso, ao explicar como se dará a contribuição 
é possível reduzir eventuais frustrações do cidadão. Por exemplo, explicar que 
novas proposições passarão por uma moderação antes de ir para o ar é essen-
cial, já que ao enviar uma contribuição a expectativa é vê-la publicada o quanto 
antes. São atitudes simples, contidas em tutoriais, mas também nas mensagens 
do sistema, que podem orientar a participação. 

Os tutoriais explicativos de uma consulta pública interativa deveriam ser 
condição sine qua non de todas estas iniciativas. Podem variar de modelos mais 
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simples, em formato textual, até versões mais elaboradas por meio de infográ-
ficos, videoaulas, apresentação de slides, ou seja, qual for o recurso educacional. 
Sim, preparar a participação é um ato educacional, de orientação, que precisa 
ser levado a sério na elaboração de consultas interativas. Os modelos mentais 
dos gestores, desenvolvedores, designers e outros profissionais responsáveis pela 
elaboração do estilo de interação da consulta devem estar explicados de forma 
objetiva para que sejam compreendidos por todos os segmentos da população.

No que se refere aos ambientes digitais de participação digital, em especial 
as consultas públicas, recorte desta pesquisa, recomendamos que as orienta-
ções para a participação sejam realizadas em conjunto com o planejamento do 
debate como parte resultante do processo.

4.2. Definir a estratégia da consulta

O tema, objetivo, natureza e público da consulta são subsídios iniciais para 
definição da estratégia a ser adotada. O prazo é outro elemento crucial. Estas 
questões orientam a definição da metodologia, tecnologia e modelo conceitual 
de interação a ser escolhido. Conforme observamos, existem diferentes forma-
tos de consultas online, como por exemplo, de deliberação (e-deliberation), pe-
tições online (e-petioning), plataformas de decisão coletiva (e-decision making), 
participação via voto (e-voting). Estes formatos adotam variadas metodologias 
como o comentário por parágrafos, o debate estruturado, a avaliação ancorada 
em escalas, o voto, a deliberação direta, entre outros. De forma que, mesclados, 
estes formatos e metodologias compõem um cardápio de possibilidades que po-
dem ser aplicadas de acordo com o objetivo da consulta. É importante ressaltar 
que a tecnologia disponível não deve orientar a construção da metodologia e 
sim o contrário. De forma a permitir, por exemplo, uma participação via voto 
que esteja orientada à avaliação por escalas, ou um debate estruturado que mes-
cle a votação de prioridades, ou deliberação por meio de escolha dentre opções. 
Aqui a imaginação deve ser o limite, não a tecnologia.

Ao longo deste trabalho observamos que há uma certa repetição da na-
tureza e metodologia das consultas, em sua maioria voltadas para a elabora-
ção colaborativa de textos normativos, utilizando comentários por parágrafo. 
Por outro lado, pontuamos também a tendência de formatos de deliberação 
e priorização, bem como sistemas que permitem diferentes níveis de partici-
pação. Por isso, recomendamos que consultas futuras se orientem muito mais 
pelo prazo, objetivo e tema, podendo considerar novas metodologias e tecno-
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logias que se adaptem às demandas e, portanto, inovar nestes formatos. Dito 
isso, destacamos outro aspecto fundamental para a promoção de consultas 
interativas, que é a relação com o público e com os stakeholders, ou seja, as 
partes interessadas.

4.3. Envolver o público e testar

É fundamental ter o objetivo da consulta muito bem delineado desde os pri-
meiros momentos da definição da estratégia, já que isso servirá de orientação 
para o tratamento de sua abordagem junto ao público e o alcance de seus resul-
tados. Importante mapear estes atores que se interessam pelo tema e envolvê-

-los desde o início, tanto para definir a abordagem de comunicação e marketing, 
como também para agregar um grupo de testes. Faz toda a diferença realizar 
testes de usabilidade antes de promover uma consulta interativa amplamente. 
E, como pontuamos, não é preciso necessariamente realizar um teste com rigo-
res de laboratório e medição do tempo de execução de tarefas; basta uma abor-
dagem antropológica no ambiente dos interagentes, para encontrar algumas 
rupturas de comunicabilidade do modelo conceitual de interação e da interface 
da consulta. Estas pessoas, inclusive, podem se tornar bons animadores do de-
bate, ajudando na promoção do tema, envolvendo outros atores relevantes.

Os stakeholders são fundamentais para avaliar a efetividade da consulta, 
seja em termos de envolvimento, como também de devolutivas ou feedbacks aos 
participantes. Em alguns casos, estas pessoas são fundamentais para o resulta-
do da consulta para, por exemplo, gerar pressão no intuito de dar celeridade 
aos processos. 

4.4. Medir, avaliar e interagir

Além da animação do debate, traçada junto à estratégia de comunicação da 
consulta e do mapeamento de atores interessados, é necessário interagir com o 
público em diferentes canais, explicando o modelo conceitual de participação. 
Das redes sociais, passando pela intervenção no próprio debate e uma assesso-
ria de comunicação que relate o processo, as consultas para serem de fato intera-
tivas precisam ser medidas e avaliadas durante sua execução. A partir da análi-
se das interações no momento do debate é possível prevenir e corrigir eventuais 
erros, mas também identificar os tópicos mais relevantes, os temas que geram 
mais dúvida, ou até mesmo os debates mais polêmicos. Estes fatores servem 
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de insumo para abordagens para aquecer o debate, prevenir erros, explicar e 
preparar a participação, além de engajar ainda mais os envolvidos.

Há inúmeras ferramentas de análise de interação e visualização de dados 
em sites que medem o tempo de visita, páginas de entrada e saída, número de 
cliques, dentre outras ferramentas como, por exemplo, os mapas de calor ou 
heat maps. Sendo assim, recomendamos fortemente o uso e aplicação desses 
instrumentos como forma de subsidiar o monitoramento e a avaliação em tem-
po real das consultas interativas.

Por fim, vale destacar que é interessante colocar diversos canais à disposição 
do público, mas que estes devem ser proporcionais a capacidade de resposta dos 
gestores. Ou seja, melhor ter um ou dois canais em que as respostas são ágeis 
do que ter diversos canais de contato com respostas demoradas. Neste sentido, 
vale sempre privilegiar uma interação que consiga dar o feedback aos partici-
pantes. Feitas estas colocações, passamos às considerações finais.

Considerações finais

Ao longo deste trabalho agregamos diversos pontos de vista sobre a promo-
ção de consultas públicas interativas no Brasil. Para executar os objetivos pro-
postos realizamos um mapeamento histórico das iniciativas realizadas no âm-
bito do governo federal brasileiro, a partir de entrevistas com gestores, testes 
de usabilidade, além de um diagnóstico das plataformas que abrigaram estas 
consultas sob a perspectiva da usabilidade de design de interação.

Com isso, foi possível elaborar recomendações para a promoção de consultas 
interativas, que agregaram diversas dimensões, desde a estratégia de promoção e 
divulgação até os prazos. Mais ainda, destacamos tema, objetivo, natureza e pú-
blico da consulta, além das metodologias e tecnologias adotadas para construção 
do modelo conceitual de participação, como aspectos a serem levados em conta 
na promoção de consultas interativas. Não deixamos de pontuar a importância 
de seus resultados, tanto em termos de efetividade e aplicação, no sentido de se a 
consulta cumpriu com seu objetivo, como também o feedback a seus participantes.

Sendo assim, compreendemos que alcançamos o objetivo geral proposto 
pela pesquisa, de identificar variáveis relevantes na elaboração de ambientes 
digitais de participação social a partir de uma investigação acerca das consultas 
públicas interativas, averiguando e elencando recomendações sobre aspectos 
que influenciam a participação social por meios digitais.
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Consideramos ainda que os métodos adotados para a pesquisa foram adequa-
dos para alcançar os objetivos específicos propostos. A partir da análise de variá-
veis identificamos as estruturas de interação para a participação social utilizadas 
nas consultas públicas, cujos principais subsídios encontramos em suas metodo-
logias e na abordagem de comunicação, mobilização e animação em rede. 

O diagnóstico das interfaces, fluxos de navegação, metodologias e estrutu-
ras de interação das plataformas analisadas subsidiaram a elaboração de um 
conjunto de recomendações para a promoção de consultas interativas. Mais 
que isso, neste guia apontamos o que consideramos como tendências para a 
área de participação por meios digitais, em especial na área de deliberação 
(e-deliberation). 

Dentre as contribuições que acreditamos que este trabalho agrega à área, 
destacam-se: o mapeamento inédito das consultas públicas interativas realiza-
das pelo governo federal brasileiro; uma análise das metodologias e modelos 
conceituais de interação utilizados nas plataformas de consultas; um diagnós-
tico da presença de requisitos de usabilidade e de interatividade nas interfaces; 
fluxo de navegação dos portais de participação brasileiros; um conjunto de re-
comendações para a elaboração de consultas interativas e, por fim, indicativos 
de tendências para não apenas consultas, mas sistemas para democracia digital.

Justamente neste último ponto, observa-se os próximos passos desta inves-
tigação. Como as tecnologias da informação e comunicação podem colaborar 
com mais transparência, controle social e participação nas políticas públicas? 
Não apenas no âmbito do poder executivo, mas também do legislativo e judiciá-
rio, além da toda uma interface com os serviços públicos. Uma nova abordagem 
poderá ter foco na aplicação destas tecnologias em outras esferas de participa-
ção social, não apenas nas consultas, mas em instâncias como, por exemplo, 
os conselhos e comitês e sua interação com cidadãos, que não fazem parte de 
nenhuma instituição representativa.

Concluímos apontando que esta pesquisa surge no contexto da ausência 
de um referencial teórico consolidado sobre as plataformas digitais de parti-
cipação social no Brasil. Não deixamos de levar em conta outros estudos, em 
especial aqueles referentes à consulta do Marco Civil da Internet, que geraram 
bibliografia em diversas áreas do conhecimento, conforme mencionado. Neste 
sentido, a grande contribuição desta pesquisa é a indicação de um conjunto de 
recomendações para plataformas de participação social sob a ótica da inclusão 
social, da usabilidade e do design de interação, aspectos fundamentais para a 
promoção da democracia do futuro.
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PARTE II. EXPERIÊNCIAS E ANÁLISES





6.
A Experiência do Laboratório de Cultura Digital

João Paulo Mehl 

Construir um ambiente aberto de experimentação democrática para via-
bilizar o desenvolvimento de metodologias e softwares que potencializem a 
participação social no Estado brasileiro, compartilhando protagonismo com a 
sociedade civil, economizando recursos, incentivando a colaboração e o com-
partilhamento de conhecimento foram alguns dos desafios do Laboratório de 
Cultura Digital – ou apenas Lab. O projeto é fruto de uma parceria entre o Setor 
de Educação da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Ministério da Cul-
tura (MinC) e envolveu a articulação de diversos especialistas, entre pesquisa-
dores, desenvolvedores, ativistas e gestores.

Do ponto de vista do seu alcance e de seus produtos, o Lab envolveu, nos 
últimos dois anos, a participação de mais de 5 mil pessoas em atividades de for-
mação, 38 pesquisadores no desenvolvimento dos produtos, 29 programadores 
de forma direta e dezenas de forma indireta, produziu 8 sistemas/aplicativos 
digitais, mais de duas dezenas de ações/campanhas digitais, 2 livros, 26 arti-
gos de diversos autores, realizou 7 seminários e debates, 2 minidocumentários, 
além de um infinito de ideias (para mais informações sobre os produtos, ver o 
Anexo I ao final do livro). 

Este ensaio parte do propósito original do Lab de compartilhar todo o co-
nhecimento produzido. Organizamos e publicizamos aqui, dessa vez em um 
formato textual, as referências, estrutura e metodologias adotadas, os desafios 
encontrados no percurso, os resultados alcançados e algumas perspectivas fu-
turas, de modo a deixar livre e acessível a memória deste projeto, com a esperan-
ça de que esta experiência possa servir de fomento a outras.

* DOI: 10.24328/2017/5473.004/06
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O Lab e a Cultura Hacker

“O movimento hacker é um movimento político, é ocupar os espaços, avançar 

para coisas que ainda não foram feitas, dominar tecnologia para efeitos de pen-

sar um mundo melhor. Isto é totalmente hippie, totalmente tropicalista” Cláu-

dio Prado

Para começar a história sobre o Lab é preciso falar sobre “Cultura Hacker”. 
Este foi, certamente, um dos principais conceitos que balizaram a concepção, 
a construção e a evolução do Laboratório de Cultura Digital, por seu caráter 
aberto, solidário, engajado e rebelde.

A palavra hackear assumiu múltiplos papéis durante a execução do projeto: 
hackear códigos, hackear os movimentos, hackear a universidade, hackear o Es-
tado, hackear conhecimento e por aí vai. Mesmo caminhando por uma direção 
pouco explorada, bebemos de muitas experiências, sem preconceitos.

Para apresentar um pouco do que queremos dizer com hacker, vamos a sua 
origem na língua inglesa:

[...] a palavra deriva do verbo to hack, que significa “cortar grosseiramente”, por 

exemplo com um machado ou facão. Usado como substantivo, hack significa 

“gambiarra” — uma solução improvisada, mais ou menos original ou engenhosa1.

Já o termo hacker vinculado à atividade tecnológica só é cunhado, no entan-
to, na década de 1950, no Tech Model Railroad Club (TMRC), lendária organiza-
ção estudantil do Instituto Tecnológico de Massachussets, nos Estados Unidos. 
Ao contrário do que faz supor a carga pejorativa que hoje muitas vezes lhe é 
atribuída, este uso da palavra nasce com valor positivo:

Nós aqui no TMRC usamos o termo hacker só com o seu significado original, 

de alguém que aplica o seu engenho para conseguir um resultado inteligente, o 

que é chamado de hack. A essência de um hack é que ele é feito rapidamente, e 

geralmente não tem elegância. Ele atinge os seus objetivos sem modificar o pro-

jeto total do sistema onde ele está inserido. Apesar de não se encaixar no design 

geral do sistema, um hack é, em geral, rápido, esperto e eficiente. O significado 

1  Ver em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Hacker > Acesso 14 abril 2017.
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inicial e benigno se destaca do significado recente – e mais utilizado – da pala-

vra hacker, como a pessoa que invade redes de computadores, geralmente com 

a intenção de roubar ou vandalizar. Aqui no TMRC, onde as palavras hack e 

hacker foram criadas e são usadas com orgulho desde a década de 1950, ficamos 

ofendidos com o uso indevido da palavra para descrever atos ilegais. Pessoas 

que cometem tais coisas são mais bem descritas por expressões como “ladrões”, 

“cracker de senhas” ou “vândalos de computadores”. Eles, com certeza, não são 

verdadeiros hackers, já que não entendem os valores hacker. Não há nada de 

errado com o hacking ou em ser um hacker2.

Com a popularização dos computadores e a ampliação dos chamados “hac-
kers”, foi se construindo um conjunto de valores éticos e filosóficos dentro da 
comunidade hacker, que veio a se chamar “Ética hacker”, sendo sistematizado 
inicialmente no livro de Steven Levy chamado “Hacker: Heroes of the Com-
puter Revolution”, de 1984, onde em seu prefácio registra 5 princípios da ética 
hacker: 1) Compartilhamento; 2) Abertura; 3) Descentralização; 4) Livre acesso 
aos computadores e 5) Melhoria do mundo3. 

Durante a década de 80 surge o Movimento Software Livre, que aplica es-
tes princípios especificamente à linguagem de programação, à produção de 
programas de computadores e ao compartilhamento dos códigos-fonte que os 
constituem. O movimento traz em sua essência a definição de que o conheci-
mento científico deve estar sempre disponível, de modo a permitir a evolução 
da humanidade. Richard Stalman, um dos pioneiros do movimento, escreve:

O software deve respeitar a liberdade do usuário, e com isto garantir: 1) Liber-

dade para utilizar o programa como quiser, para qualquer objetivo; 2) Liberda-

de para estudar o código-fonte e fazer a modificação que desejar; 3) Liberdade 

para fazer cópias e distribuir para outras pessoas, como quiser; 4) Liberdade 

para distribuir ou publicar versões modificadas quando desejar4.  

 As citações acima, definitivamente, desenham as bases conceituais do La-
boratório. O Lab tem alma, propósito e estrutura hacker.

2  Idem.
3  Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_hacker> Acesso 13 maio 2017.
4 Ver em < http://fsfe.org/freesoftware/transcripts/rms-fs-2006-03-09.en.html#translations > . 

Acesso 5 abril 2017.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ética_hacker
http://fsfe.org/freesoftware/transcripts/rms-fs-2006-03-09.en.html#translations


142 Cultura Digital, internet e apropriações políticas

O Lab e a Cultura Viva

É importante trazermos neste texto uma contextualização sobre as bases 
conceituais do Lab, jogando luz à experiência promovida pelas gestões de Gil-
berto Gil e Juca Ferreira no Ministério da Cultura. Foram períodos em que flo-
resceram políticas públicas de alto impacto político, social e cultural, como os 
Pontos de Cultura e a Ação Cultura Digital, por exemplo. Essa perspectiva foi 
capaz de dar visibilidade para milhares de iniciativas culturais das mais diver-
sas, espalhadas por todo o território nacional, e de contribuir com a formação 
de toda uma geração por meio de uma lógica baseada na colaboração e no com-
partilhamento de conhecimento. O Lab é um projeto que nasce desta realidade.

É também em meio a este caldeirão criativo que surge a #redelivre, articu-
lação de movimentos sociais que reuniu “pessoas e coletivos, hackers e quilom-
bolas, índios e artistas, com o objetivo de quebrar o paradigma de que desen-
volvimento de software é coisa restrita a especialistas, e ousando conectar estes 
diversos atores da sociedade para construir coletivamente soluções digitais de 
alta demanda social” (www.redelivre.org.br). O Lab optou por hackear a #rede-
livre para potencializar sua ação e projetos. Foi por este caminho, à época incer-
to e por vezes confuso, que conseguimos multiplicar a capacidade de produção 
do projeto. A presença forte e a participação de toda uma comunidade de or-
ganizações, desenvolvedores e usuários proporcionaram ao Lab uma potência 
que projetos fechados e isolados jamais poderiam alcançar.

Este ensaio não pretende esgotar todas as fontes de experiências em que o 
Lab bebeu para construir o seu caminho; – a lista de referências certamente to-
maria boa parte destas páginas. Talvez fosse possível, e até necessário, construir 
um livro só para apresentá-los, mas por aqui queremos reforçar a importância 
do Programa Cultura Viva, que “catapultou” centenas de iniciativas que foram 
fundamentais para nosso desenvolvimento, e de modo a não cometer injustiças, 
agradeço aos pontos de cultura, redes, articulações, frentes e movimentos espa-
lhados pelo Brasil e América Latina. 

A sociedade hackeou o Estado, que hackeou a sociedade. 

Então, vieram uns movimentos que hackearam a universidade, que hackeou 
o Estado, que hackeou os movimentos e que nesta orgia hacker, teve muito co-
nhecimento livre.

http://www.redelivre.org.br/
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Ao longo do desenvolvimento do projeto, nos deparamos com dúvidas de 
terceiros ou mesmo de membros da própria equipe; afinal, “o que o Lab está 
hackeando?”. Esta parte deste ensaio pretende apresentar o mais objetivamente 
possível “o que hackeamos”. 

Desde o início, o Lab teve como proposta romper práticas preestabelecidas, 
enfrentar estruturas consideradas por nós corrompidas e experimentar novas 
formas de relacionamento entre Estado e sociedade. Foi com esta perspectiva 
que caminhamos desde o início no sentido de abrir frestas pressionando por 
uma universidade mais permeável, cavando possibilidades para dar mais po-
tência à ação do Estado, identificando, contestando e buscando alternativas 
para se contrapor a velhas estruturas burocráticas a serviço do mercado, e não 
ao interesse público, e por fim, juntando-se às diversas formas de organização 
da sociedade civil para que estas assumam protagonismo no desenvolvimento 
de soluções de interesse social e de políticas públicas. 

A este processo chamamos de “hackeamento múltiplo”, onde Estado e 
Sociedade foram hackeadas em prol de um benefício do comum (Commons). 
Isso ocorre em duas dimensões.  De um lado, a sociedade hackeia o Estado: 
a origem do Lab reside justamente na possibilidade concreta de a socieda-
de ser vista pelo Estado como um lócus de criação e desenvolvimento de so-
luções efetivas. Embora seja viabilizado financeiramente por uma parceria 
entre dois entes governamentais federais (Universidade Federal do Paraná 
e Ministério da Cultura), ele é um arranjo que responde a uma demanda de 
setores organizados da sociedade civil. O Lab nasce aberto, livre, autônomo, 
conectado com interesses de organizações e movimentos sociais, trabalhan-
do desde o início para que iniciativas surgidas nas ruas tivessem voz para in-
cidir sobre políticas do Estado. Na prática, o Lab é uma linha de transmissão 
entre sociedade e Estado, não a única, mas uma possibilidade inovadora de 
intervenção e trocas. 

Do outro lado, o Estado hackeia a sociedade: o Estado apropria-se de 
soluções tecnológicas desenvolvidas no âmbito da sociedade civil e aplica-as 
de acordo com as suas necessidades. Cidadãos, movimentos e organizações 
sociais são a maior potência formuladora de soluções de interesse social e de 
políticas verdadeiramente públicas. No campo do desenvolvimento de softwa-
res, é preciso colocar o cidadão no centro do processo de desenvolvimento. O 
Estado utiliza e desenvolve soluções produzidas por comunidades de software 
que, ao fim e ao cabo, são os atores que mantêm e manterão vivas as contri-
buições desse Lab. 
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Na prática, o Lab desenvolveu tecnologias pensadas e produzidas por mo-
vimentos, usou e abusou de processos e metodologias abertas que permitiram 
maior troca de conhecimento, investiram na tradução de conceitos e na forma-
ção por meio de atividades experimentais. Dessa forma, o Estado multiplicou 
sua qualidade e diversidade formuladora por meio da participação de um mo-
saico de atores sociais, assim como a sua força de desenvolvimento, através de 
uma ampla rede de comunidades de software livre.  

Contudo, podemos afirmar que se criou uma relação simbiótica, mas ao 
mesmo tempo independente, entre o Lab, a UFPR, o MINC e a #redelivre, o que 
por si só proporciona uma experiência ainda pouco explorada entre o Estado 
brasileiro e a sociedade civil, merecendo um estudo mais aprofundado sobre 
seus desafios e potenciais.   

Estruturar para desestruturar

O modelo de desenvolvimento de software do Estado brasileiro baseia-se, em 
grande parte, na utilização de “Fábricas de Software”, que aplicam seu modelo 
fabril no desenvolvimento dos projetos de TI do Governo. Não é objeto deste re-
lato esgotar este assunto, mas proponho jogar luzes sobre a questão e provocar, 
já que em nosso entendimento, este modelo representa um atraso e um enorme 
desperdício de recursos públicos. Por conta disso, construímos uma das princi-
pais hipóteses de nosso Laboratório: existem alternativas de maior qualidade e 
com menor custo para o Estado.  

Se, por um lado, o modelo das fábricas de software baseia-se na lógica de re-
quisitos e pontos de função, mecanizando o desenvolvimento do software, com 
um olhar para peças e não para engrenagens, o modelo que construímos com-
preende que o software é parte de um processo maior de produção de conheci-
mento, humanizado, dinâmico e aberto. Para produzir projetos de qualidade é 
preciso envolver um amplo mosaico de atores sociais a partir de metodologias 
que permitam o diálogo e interação entre estes diversos atores, em um processo 
artesanal de desenvolvimento de tecnologia, sendo que podemos nos definir 
como uma espécie de “ateliê de software”. 

Nossa experiência é fruto de um rompimento planejado com o modelo es-
tabelecido, demonstrando por meio de uma estrutura aberta e transparente, 
além da preocupação em garantir uma diversidade de olhares sobre as necessi-
dades apresentadas pelo Estado. Buscamos uma visão do conjunto e um modelo 
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de produção com base em metodologias ágeis, permitindo maior eficiência nas 
entregas e resposta rápida a mudanças, de modo a possibilitar maior potência 
para o Estado, partindo sempre dos princípios que norteiam o uso de recursos 
na Gestão Pública: eficiência, eficácia e economicidade. 

Com isto, estruturamos o laboratório dentro de cinco eixos interconectados: 
(1) Tecnologia, (2) Academia, (3) Sociedade civil, (4) Ministério da Cultura, (5) 
Federação. Falemos sobre cada um deles nos próximos parágrafos. 

Tecnologia

O eixo tecnologia teve como principal objetivo desenvolver os softwares do 
projeto, sendo que sua estruturação se deu a partir de editais públicos que fo-
ram amplamente divulgados online, tendo como foco principal as comunidades 
de desenvolvimento de software livre. Vale destacar que o próprio edital contou 
com uma inovação que foi inspirada em editais realizados pelo Ministério da 
Justiça, que implementavam uma etapa que chamamos de “desafio hacker”, em 
que os concorrentes deveriam corrigir falhas ou apresentar soluções para deter-
minados softwares apresentados no edital. 

Além de profissionais qualificados, a equipe de desenvolvedores selecionada 
não se encontrava em um único território. Experimentou-se, durante todo o 
Lab, o modelo de desenvolvimento distribuído, provocando o engajamento de 
diversas comunidades de software. Além da equipe fixa, uma ampla rede de par-
ceiros independentes abraçou o projeto por seu caráter público, apostando na 
possibilidade de ir além da qualificação da gestão pública ao fortalecer soluções 
utilizadas por uma ampla rede de organizações e comunidades de software livre. 
Houve ainda intensa colaboração da equipe da Coordenação Geral de Tecnolo-
gia da Informação do Ministério da Cultura (CGTI/MinC). 

De forma a permitir a coordenação de ações, logo no início do projeto defi-
nimos um conjunto de metodologias e procedimentos para reduzir os riscos do 
modelo de desenvolvimento distribuído conforme se vê no Quadro 1.

A equipe do eixo Tecnologia partiu de um planejamento geral das atividades 
a serem realizadas, definindo coletivamente metodologia e padrões de desen-
volvimento e, por meio de reuniões diárias para atualizações rápidas e sema-
nais para planejamento e avaliação da semana, fomos conduzindo o desenvol-
vimento dos produtos. 
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Quadro 1. Ferramentas de comunicação, gestão e desenvolvimento

Metodologia/
Ferramenta

Descrição Objetivo

Ata 
Permanente

Documento de texto corrido 
organizado por evento. É o local 
onde foram relatadas as reu-
niões da equipe do projeto, nele 
você encontra todo histórico do 
projeto: http://bit.ly/2vrQiM2

Documentar decisões, criar um 
ambiente interativo entre os 
participantes e garantir transpa-
rência da execução do projeto.

Github.com

GitHub é uma plataforma de 
hospedagem de código-fonte 
com controle de versão usando 
o Git. Ele permite que progra-
madores, utilitários ou qualquer 
usuário cadastrado na plata-
forma contribuam em projetos 
open source de qualquer lugar 
do mundo. www.github.com/
redelivre

Garantir transparência para o 
desenvolvimento de software e 
permitir colaboração e fomentar 
comunidades de software.

Waffle

Waffle é um sistema que per-
mite a automatização de geren-
ciamento de projetos no github 
através da sistematização de 
issues e pull request.

Organiza o fluxo de trabalho e 
permite o controle sobre o anda-
mento do projeto.

Telegram

Telegram é um aplicativo para 
troca de mensagens, que con-
ta com alguns recursos mais 
específicos que envolvem a 
segurança e a privacidade das 
mensagens.

Comunicação direta entre as 
equipes do projeto, usuários e 
gestores. Também foi um ins-
trumento para atualização dos 
desenvolvimentos de software 
por meio da integração com o 
github.

MCONF

O Mconf é um serviço que permi-
te a interação de pessoas re-
motas em tempo real, de forma 
simples, usando um computador 
ou dispositivo móvel.

Utilizado para realização de 
conferências e reuniões rápidas 
entre as equipes remotas do 
projeto.

https://pt.wikipedia.org/wiki/GitHub
https://pt.wikipedia.org/wiki/GitHub
https://pt.wikipedia.org/wiki/GitHub
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Academia

O eixo Academia foi composto por pesquisadores do campo da participação 
social e democracia digital e teve por objetivo articular uma rede de especia-
listas de universidades para um esforço permanente de pesquisa, formulação, 
sistematização e avaliação de políticas digitais de participação social. Dentre as 
funções deste eixo, estavam:
a) Avaliação de pilotos (trata-se da avaliação de produtos ainda em fase de teste);
b) Avaliação de implantação (trata-se da avaliação de produtos em fase inicial 

de lançamento);
c) Avaliação de acompanhamento (refere-se à avaliação regular após os ajustes 

identificados na avaliação de implantação);
d) Avaliação longitudinal (diz respeito à avaliação já consolidada e aplicada anual-

mente ao produto traçando uma linha cronológica de evolução do sistema).

Este eixo também foi responsável pela realização de dois seminários em 
Curitiba, nos quais foram reunidos estudiosos, gestores e ativistas. As duas 
atividades também estavam vinculadas à produção de dois livros, o primeiro 
intitulado “Democracia Digital, comunicação política e redes: teoria e prática”. 
O segundo, a presente publicação na qual este ensaio está inserido.

Sociedade Civil

O eixo Sociedade Civil buscou articular diferentes atores que atuam no cam-
po da cultura digital e áreas correlatas. Teve como objetivos:
a) Permitir um maior controle social das políticas e das atividades do Labora-

tório;
b) Desenvolver as tecnologias com a participação ativa da sociedade civil;
c) Fomentar a conexão da cultura digital com universidades, cultura popular, 

linguagens artísticas, participação social e educação popular;
d) Fortalecer a articulação de organizações e de arranjos produtivos locais de 

Cultura Digital e software livre no Brasil e América Latina;
e) Empoderar os diversos agentes da sociedade civil na formulação, desenvol-

vimento e apropriação das ferramentas desenvolvidas pelo Laboratório;

O eixo buscou trilhar uma lógica mais fluida de relacionamento com atores 
e organizações da sociedade civil através de encontros, debates e dinâmicas ex-
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perimentais, canais de transparência, softwares para incidência e colaboração 
no desenvolvimento das tecnologias e o relacionamento direto com comunida-
des de software livre.

Este eixo permitiu uma ampla troca de saberes e experiências entre a socie-
dade civil, a academia e o governo, fortalecendo uma práxis orientada pela ação 
e reflexão horizontal e dialógica entre sociedade, academia e governo.

Podemos afirmar que esta abertura de canais de interação entre o projeto e 
diversos atores sociais e a permeabilidade da equipe do Laboratório para absor-
ver a inteligência coletiva gerada a partir desta imersão social são mostras do 
pioneirismo do Lab e do rompimento com a lógica padrão de desenvolvimento 
de tecnologia adotada habitualmente pelo Estado brasileiro.

MinC

A proposta original consistia em garantir uma equipe permanente dentro 
do próprio Ministério da Cultura, no entanto, logo no início identificamos, em 
conjunto com a CGTI/MinC, que este eixo deveria ser estruturado com base em 
um processo de interlocução e transferência de tecnologias permanentes entre 
as equipes do Lab, da CGTI e das áreas fins do ministério, sem a necessidade de 
equipes fixas do Lab dentro do MinC.

Uma das formas de operacionalização desta relação foi por meio de grupos 
de Telegram, tanto para a gestão do contrato como para produtos específicos, 
sendo que nos casos em que o software já possuía uma comunidade preexistente, 
acabamos por participar destes grupos de modo a fortalecer as respectivas co-
munidades, já que a proposta sempre foi de fomentar o envolvimento de outros 
atores sociais no processo de desenvolvimento dos softwares e fomentar comu-
nidades. 

Também utilizamos como forma de gestão e comunicação do projeto a pla-
taforma de versionamento de software Github, em que o Ministério da Cultura 
pode apresentar demandas, sugestões e fazer o acompanhamento em tempo 
real do desenvolvimento das tecnologias. 

No que tange aos projetos individuais de cada produto e relatórios do proje-
to, o Lab manteve desde o início documentos públicos, buscando a estrutura-
ção de uma política de radicalização da transparência, sendo que mais à frente 
apresentaremos em detalhe nossa política de transparência, que poderia até ser 
configurada como um eixo estratégico do projeto.
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Federação

O eixo Federação foi uma composição entre todos os eixos, com uma atua-
ção transversal, e teve como objetivo mapear e conectar experiências de parti-
cipação social digital em outros Ministérios, Governos e Municípios, fomen-
tando uma política de troca de experiências, compartilhamento de recursos e 
integração entre plataformas.

Tal qual em outras atividades do Lab, este eixo teve especial influência da 
conjuntura política por que o Brasil vem passando, já que havia um conjunto 
de parcerias em curso, como no Ministério da Justiça, onde compartilhamos o 
desenvolvimento do Delibera, que utilizou a plataforma no projeto “Pensando 
Direito” para construir a regulamentação do Marco Civil da Internet. A mesma 
tecnologia foi também usada para implementar a plataforma do Conselho Na-
cional de Política Cultural. Estava em curso um planejamento para replicação 
da tecnologia desenvolvida para o CNPC, em outros conselhos de políticas pú-
blicas com base no Ministério da Justiça, que acabou descontinuado em conse-
quência da mudança de governo.

Considerações finais

Ao iniciar a construção deste texto estava convicto da necessidade de abor-
dar uma análise crítica aprofundada sobre os processos que experimentamos e 
os desafios técnicos e políticos que enfrentamos, de modo a permitir um apren-
dizado a partir dos percalços, mas na medida em que este ensaio foi evoluindo, 
senti a necessidade de concentrar os esforços em apresentar nossas bases teó-
ricas e políticas, nossa forma de organização e gestão e os produtos que foram 
gerados deste processo. 

No entanto, não posso finalizar este texto sem apresentar de forma mais 
objetiva uma avaliação sobre os principais desafios de todo o processo, passan-
do por questões políticas, administrativas, técnicas e operacionais do projeto. 

No campo da política, fomos obrigados a enfrentar durante o convênio um 
rompimento institucional de nossa democracia com o impeachment da Presi-
denta Dilma Rousseff e, em consequência disto, a troca de comando no Minis-
tério da Cultura (MinC), que por sucessivas crises foi alterado por 4 vezes. Este 
foi, sem dúvida, um fator de extrema instabilidade para a execução do projeto. 
Mesmo contando com um corpo técnico bastante comprometido dentro do 
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MinC, foi inevitável o retrabalho gerado por conta das diversas mudanças de 
equipes, mas principalmente a mudança de prioridade política do governo para 
a realização de projetos de democracia digital. 

Ainda no campo da política, por conta de nosso projeto propor a radicaliza-
ção da democracia por meio de processos abertos e transparentes de participa-
ção social na internet, sofremos com a desconfiança e insegurança de setores da 
própria sociedade civil, o que gerou alguma instabilidade e maior morosidade 
nos processos de implementação das tecnologias.

No que tange às questões administrativas, podemos destacar a importância 
e potência dos Termos de Execução Descentralizada (TED), que permitem que o 
Estado brasileiro atue de forma mais conectada com as Universidades Públicas, 
aproveitando todo o seu potencial científico e tecnológico. No entanto, é preci-
so salientar o excesso de procedimentos tanto do Ministério quanto da Univer-
sidade, aliados à complexa e imprecisa relação com as fundações de apoio, o que 
acaba muitas vezes, por dificultar a execução do projeto.

Sobre as questões técnicas e operacionais do projeto, ressalto que nosso 
principal desafio foi a gestão do modelo de desenvolvimento distribuído, em 
que a maior parte da equipe de desenvolvimento de software do projeto não 
se encontrava na mesma cidade, o que gerou em determinados momentos do 
projeto, morosidade em respostas e em execução de tarefas.

No esforço de realizar um balanço geral do Lab, para além de identificar as 
fragilidades, é inevitável destacar o risco que foi assumido ao enfrentar modelos 
e culturas preestabelecidas do Estado para o desenvolvimento de software, a ou-
sadia de construir um modelo de transparência radicalizada sem precedentes 
na relação entre Universidade X Governo Federal X Sociedade e os resultados, 
que foram multiplicados pela potência do desenvolvimento em rede e que pos-
sibilitaram produtos muito mais robustos do que os planejados originalmente. 

Com a consciência de que criamos, deliberadamente, um projeto sem dono, 
livre de amarras institucionais e com capacidade para existir e evoluir a serviço 
do comum, provocamos a quem possa interessar: APROPRIEM-SE. 



7.
Laboratório de Políticas Públicas Participativas
TECNOLOGIAS LIVRES PARA A GESTÃO DE INFORMAÇÕES CULTURAIS

Dalton Lopes Martins

O Laboratório de Políticas Públicas Participativas, carinhosamente cha-
mado de L3P, é uma unidade de pesquisa e desenvolvimento associada ao 
MediaLab da Universidade Federal de Goiás e sediado na cidade de Goiânia. 
Foi criado em 2014 e surgiu no âmbito da Faculdade de Informação e Comu-
nicação, como uma experiência que tem por objetivo agregar parte de sua co-
munidade acadêmica em torno da participação social como objeto e objetivo 
de pesquisa.

O L3P surgiu de uma necessidade de criar um programa de pesquisa inter-
disciplinar envolvendo 4 diferentes frentes de trabalho que, na compreensão de 
seus pesquisadores, são elementos que, quando articulados em conjunto, per-
mitem maior compreensão dos fenômenos relacionados à participação social 
na relação com políticas públicas no século XXI. As frentes de trabalho são: 
1. Filosofia da informação: Analisa e reflete a informação como fenôme-

no humano, envolvendo diferentes olhares que procuram respostas sobre o 
que é a informação, como ela se forma, o papel da conversação e do relacio-
namento humano, a importância do indivíduo, do coletivo, o trânsito entre 
eles, as formas de entendimento da realidade e da produção da ideia de ver-
dade. Nossa maior influência filosófica vem de áreas como a Fenomenologia 
e as Ciências Cognitivas.

2. Políticas de mediação: Entendemos que a participação social pode acon-
tecer de muitas formas diferentes e com muitos níveis de abertura e fecha-
mento do que caracteriza a possibilidade de participação. Independente das 
formas, entendemos que a participação se dá como fenômeno político, en-
trando em cena relações de poder, de saber e da dinâmica de relacionamen-
to humano em suas múltiplas configurações.  O estudo dessas diferentes for-
mas, da maneira como acontecem, como poderiam acontecer e os cuidados 
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organizacionais, logo políticos, que devem ser levados em consideração, fa-
zem parte desse eixo de pesquisa. Aqui estudamos e criamos metodologias 
de participação, analisamos experiências existentes, procuramos entender 
seus princípios, seus efeitos e propor formas interessantes de estudar e do-
cumentar como aconteceram.

3. Ciência de Dados: A participação social necessita de processos claros, con-
sistentes e transparentes de análise e visualização daquilo que é produzido, 
colaborando para que as pessoas tenham maior clareza do que tem sido dito, 
proposto e pensado por todos os envolvidos em um modo de participação. 
Este eixo de pesquisa envolve conhecimentos de estatística (univariada, bi-
variada e multivariada), mineração de dados, tratamento da informação, 
análise de redes sociais (estrutural e dinâmica), jornalismo de dados e de-
sign da informação.

4. Tecnologias da informação: As possibilidades contemporâneas de co-
municação permitem uma enorme ampliação das alternativas de participa-
ção, envolvendo desde o uso estratégico das tecnologias existentes para a 
criação de experiências participativas até a concepção de novas tecnologias 
que atendam a desenhos de participação social ainda não possíveis de se-
rem experimentados através das tecnologias existentes. Este eixo de pesqui-
sa envolve arquitetura da informação, customização e desenvolvimento de 
aplicações (com enfoque especial no modelo software livre), mapeamento 
de tecnologias participativas em uso nas diversas experiências pelo mundo 
e customização de APIs (Application Programming Interfaces) de redes 
sociais existentes.

É através da junção e do diálogo entre diferentes pesquisadores, profissio-
nais e ativistas em torno desses 4 eixos de pesquisa, que acreditamos gerar um 
ambiente extremamente criativo e desafiador, permitindo produzir um clima 
institucional no âmbito do laboratório que possibilite produzir novos olhares e 
identificar novas perguntas a serem respondidas.

A seguir, apresentamos algumas características que definem seu modo de 
funcionamento e gestão e a articulação com processos de formação, pesquisa 
e desenvolvimento.
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Gestão: A participação social e inteligência coletiva como 
princípio orientador

A gestão do Laboratório, hoje formado por um número próximo a 40 pessoas, 
é uma operação complexa, distribuída, baseada na inclusão de diferentes frentes 
de atuação em suas instâncias de tomada de decisão e que envolve a utilização de 
diversas dimensões de conversação, organização e processos participativos.

O Laboratório teve início em 2014, com o movimento originado por 4 es-
tudantes do curso de Gestão da Informação que desejavam aprofundar sua ex-
periência de estudos e queriam algo mais que as aulas de graduação poderiam 
oferecer naquele momento. Com uma postura essencialmente hacker, já dese-
jando atuar em atividades de programação, visualização e tratamento de dados, 
os estudantes almejavam operar desafios de ordem prática, resolver problemas 
concretos e se defrontar com perspectivas de uso da tecnologia que lhes permi-
tisse ter uma compreensão maior de sua área de atuação. 

O movimento inicial do laboratório parte, portanto, de um processo de au-
toconvocação dos estudantes, sendo que eles não foram convidados por nin-
guém para sua área de pesquisa, mas sim pediram a docentes que pudessem 
lhes orientar em alguns temas de interesse. É importante destacar esse tema 
da autoconvocação, pois isso tem sido um princípio orientador de gestão do 
laboratório, ou seja, há aqui uma perspectiva radicalmente livre, os estudantes 
que se conectam ao laboratório são vistos como participantes de uma escola 
livre. É o desafio e o desejo pelo processo de aprendizagem que tem se tornado 
um elemento de conexão entre eles. 

Com a chegada dos primeiros projetos de pesquisa no ano de 2014 e de seu 
desenvolvimento e ampliação de 2015 a 2017, a equipe do laboratório passou 
de 5 pessoas para 40, tornando sua dinâmica mais complexa e exigindo mo-
dos de organização que fossem então compatíveis com a complexidade de suas 
ações. Atualmente, a relação com os estudantes de graduação se mantém pela 
mesma perspectiva de autoconvocação, mas bolsistas já formados foram con-
tratados para atuar em áreas específicas de projetos. O L3P possui hoje 6 áreas 
transversais aos seus projetos: gestão, desenvolvimento, design, comunicação, 
formação e pesquisa. As áreas são coordenadas por pesquisadores mais antigos 
do laboratório e docentes associados ao MediaLab, possuindo uma dinâmica 
de encontros semanais para reuniões de gestão e formando um conselho gestor, 
que decide desde as formas de aplicação dos recursos financeiros do laboratório 
às prioridades de desenvolvimento de cada projeto.
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O L3P tem utilizado diferentes ferramentas de gestão para automatizar e 
facilitar o desenvolvimento de algumas de suas atividades, que envolvem arti-
culação de grupos que necessitam atuar em conjunto na colaboração de suas ta-
refas. As principais ferramentas utilizadas são o GitHub para desenvolvimento 
de software e alocação de tarefas para equipe, Trelo para gestão de atividades 
gerais dos projetos, Mantis para organização de demandas de desenvolvimen-
to e suporte técnico, planilhas Google Drive para gestão financeira e acompa-
nhamento de atividades logísticas da equipe, envolvendo atribuição de diárias 
e passagens para os pesquisadores. 

Processos de formação 

A formação dos seus pesquisadores é um dos grandes objetivos do L3P, além 
da realização de seus projetos. Tendo a perspectiva de ser uma escola para alu-
nos livres, o laboratório mantém um grupo de estudos ativo, com encontros 
semanais, sendo que a cada semestre a equipe define em conjunto seus temas 
de pesquisa e formato de funcionamento.

O grupo já passou por várias configurações, começando inicialmente 
com foco em análise de dados e estatística, em que chegamos a organizar 
atividades de formação com planilhas de cálculo e uso do software SPSS 
para estatística descritiva e inferencial. Passado esse primeiro período de es-
tudos, o grupo rumou para questões relacionadas à programação e teve um 
primeiro contato com a linguagem PHP e o uso do banco de dados MySql, 
sendo esta uma das primeiras oportunidades de muitos estudantes de gra-
duação na construção de seus próprios scripts e desafios, com seus primeiros 
algoritmos.

Sentindo falta de uma perspectiva teórica, o grupo teve um período de imer-
são em textos de fundo filosófico e trabalho com a perspectiva da fenomenolo-
gia como forma de leitura de mundo e dos fenômenos sociais e comunicacionais. 

Já em 2016, o grupo mergulhou em referências conceituais voltadas para o 
entendimento da relação da Ciência de Dados com questões sociais, estudan-
do Big Data e sua aplicabilidade em pesquisas na área das Ciências Sociais e 
Ciências Sociais Aplicadas. Nesse momento, o grupo escolheu intercalar os es-
tudos teóricos baseados em textos acadêmicos oriundos da revista Big Data & 
Society, com tutoriais de ferramentas de análise de dados, tais como Iramuteq, 
para análise semântica e Gephi, para análise de redes sociais. 



lAborAtório De polítiCAs públiCAs pArtiCipAtiVAs 155

Ao final de 2016, o grupo de estudos decide aprofundar nos estudos de Ciên-
cia de Dados, procurando se aproximar de questões relacionadas à aprendiza-
gem de máquina e inteligência artificial e decide em 2017 estudar a linguagem 
de programação Python como preparativo para trabalhar com aspectos analí-
ticos mais avançados.

Vale também ressaltar a realização de eventos científicos produzidos pelo 
L3P como uma forma de sensibilizar a comunidade acadêmica para seus te-
mas de interesse e perspectivas de pesquisa, facilitando o contato com assun-
tos complexos, que exigem uma abordagem introdutória. Foi realizado nos 
anos de 2014 e 2015 um encontro nacional com os temas Gestão, Políticas e 
Tecnologias da Informação, permitindo a submissão de trabalhos a seus par-
ticipantes e ofertando palestras qualificadas com renomados pesquisadores 
nacionais nos temas Gestão da Informação em 2014 e Inteligência Coletiva 
em 2015. 

Já em 2017, o laboratório organiza um novo evento chamado Ciência de Da-
dos e Sociedade, procurando se aproximar mais das ciências sociais, trazendo 
suas questões metodológicas e técnicas para pesquisas de interesse social e am-
pliando o diálogo com outras áreas do conhecimento.

Como uma das ações de formação, realizamos no ano de 2016 uma disci-
plina no curso de pós-graduação strictu sensu em Comunicação, denominada 
Métodos Digitais para Análise de Dados. A disciplina teve como objetivo reu-
nir as concepções teóricas e práticas do laboratório e aplicar seus conhecimen-
tos para estudos comunicacionais; apresentou resultados muito interessantes, 
permitindo a vários estudantes de mestrado a revisão de suas metodologias de 
trabalho facilitando-lhes o desenvolvimento de maior autonomia e de outras 
formas de olhar para dados digitais e para a própria internet como objeto de 
pesquisa e fonte de informação.

Pesquisa e desenvolvimento

O L3P tem se focado essencialmente no desenvolvimento e pesquisa rela-
cionados a temas ligados à área da cultura e saúde. Estando à frente de projetos 
em parceria com o Ministério da Cultura, o Instituto Brasileiro de Museus e o 
Ministério da Saúde, o Laboratório vem pesquisando e desenvolvendo tecnolo-
gias que visam ampliar o potencial de participação social de políticas públicas 
na relação com essas instituições. 
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Nas questões culturais, temos trabalhado essencialmente com a questão dos 
acervos digitais na perspectiva de produção de subsídios para a constituição de 
sua política nacional. Para isso, o laboratório tem desenvolvido a plataforma 
para formação de acervos digitais denominada Tainacan. Na área da saúde, te-
mos trabalhado com o desenvolvimento de uma rede social chamada Rede Hu-
maniza SUS, existente já há 9 anos e que agora se conecta ao Laboratório para 
gestão de seus processos de mediação, pesquisa e suporte tecnológico.

O Laboratório decidiu no ano de 2014 se especializar na tecnologia livre 
Wordpress para web e tanto a plataforma Tainacan quanto a Rede Humaniza 
SUS são desenvolvidas como softwares livres baseados no Wordpress. 

As atividades de pesquisa, portanto, se concentram nos temas dos acervos 
digitais e redes sociais. Hoje, o grupo de pesquisa ligado ao laboratório é for-
mado por 8 pesquisadores que têm atuado na produção sistemática de artigos 
científicos que procuram sistematizar perspectivas teóricas, concepções técni-
cas e modelos de governança para abertura de dados e interoperabilidade entre 
sistemas de informação, com foco na gestão de acervos digitais e informações 
culturais.

O grupo já produziu mais de 10 artigos científicos de 2015 para cá e vem 
atualmente trabalhando na produção de 3 livros, com foco na produção de 
referências para a pesquisa em acervos digitais, análise dos efeitos e impactos 
produzidos pela Rede Humaniza SUS em seus 9 anos de existência e no uso de 
mídias sociais por escolas públicas do ensino médio no Brasil. 

A questão dos usos e formas de apropriação de redes sociais para ativação 
de processos de inteligência coletiva e de novas formas de organização e a siste-
matização da informação de forma colaborativa são dois dos principais temas 
de trabalho em que a pesquisa do laboratório tem focado e procurado tanto 
produzir inovações em termos de tecnologia – o que pode ser observado nos 
desenvolvimentos da plataforma Tainacan e da Rede Humaniza SUS – quanto 
teóricas em seus estudos de cultura digital, memória e ativação de redes. 

Algumas reflexões

O L3P tem sido, acima de tudo, um grande experimento de produção de 
um laboratório de pesquisa e desenvolvimento voltado para políticas públicas 
participativas na universidade pública brasileira. O processo é ainda novo, che-
gando o laboratório a completar seu 4º ano de existência agora em 2017. É ainda 
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um ser em desenvolvimento e trilhando seus primeiros passos mais consisten-
tes. Há, certamente, um enorme aprendizado pela frente. 

No entanto, alguns aspectos já são possíveis de perceber e valem ser com-
partilhados, na perspectiva de uma reflexão em construção. Destaca-se na 
experiência a relação com os estudantes e sua perspectiva de autoconvocação. 
Importa menos a quantidade de pessoas e muito mais sua vontade e desejo de 
se moverem pelos desafios da tecnologia e da compreensão emergente de uma 
política pública participativa, algo ainda tão novo em nossa democracia em pro-
cesso de construção. Os estudantes que chegam e ficam, em sua grande maioria, 
produzem avanços muito significativos e apresentam um grau de apropriação 
das questões com que trabalham que lhes permite enxergar fenômenos além 
das técnicas que passam a dominar.

A relação com as políticas culturais e de saúde tem se mostrado de um enor-
me vigor, mesmo em tempos de crise política e da enorme dificuldade de re-
presentatividade que vivemos. São políticas com grande força territorial, que 
apresentam demandas de alta complexidade em termos de participação social, 
com inteligências e perspectivas ainda pouco exploradas em termos de tecnolo-
gia no Brasil. Há, de fato, muito a se aprender sobre seus modos de fazer e como 
esses modos podem se traduzir em diferentes plataformas que permitam novos 
níveis de colaboração e incorporação de inteligência coletiva.

A integração de grupos de estudos, pesquisa acadêmica e projetos práticos 
tem-se mostrado exitosa, contribuindo para que muitos problemas ganhem 
perspectiva concreta e possam ser experimentados com rapidez e num campo 
de reflexão que envolve atores reais, além dos limites do laboratório e com vi-
sões diversas que enriquecem o ambiente de reflexão.

No entanto, algumas dificuldades também se colocam e têm sido temas 
de grande reflexão no presente. Como incluir, com a mesma qualidade, novos 
grupos de estudantes que passam a chegar em maior número? Como crescer 
em termos de quantidade de pessoas, recursos e projetos e garantir o ambiente 
saudável, colaborativo e interativo dos seus primeiros anos? No momento, o 
próprio laboratório é tema de pesquisa e executar modelos de gestão e formas 
de participação que apontem para formas possíveis tem sido um de seus maio-
res campos de experimentação. Que o futuro permita descobrir que não apenas 
a participação é possível, mas que a rede de inteligência que se forma à sua volta 
inventa formas, descobre modos e cria possibilidades para que a inteligência se 
amplie, incluindo as diferenças. 





8.
Labs Cidadãos
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE AUTONOMIA, COLABORAÇÃO E POLÍTICA

Georgia Haddad Nicolau

O início

Ao pensar sobre o Lab Santista, a primeira imagem que me vem são as crian-
ças brincando do lado de fora. O Lab Santista tem uma garagem viva fora do 
prédio, um lugar com cadeiras, mesas, árvores, espreguiçadeiras e gramado. 
No portão, um mural feito de tinta de giz faz uma pergunta: qual é seu sonho? 
Ao lado, outra pergunta: o que você gostaria que este espaço fosse? Dentro, em 
suas paredes laterais, é possível enxergar um canteiro de flores e trepadeiras, 
além de um mural com as regras de convivência e a programação do mês. Gran-
de parte desta programação é autogestionada, ou seja, proposta, articulada e 
executada pelos vários núcleos e comunidades que compõem o Lab. O que fa-
lar de seu funcionamento? Lá há encontros permanentes de dança, reparo de 
eletrônicos, conserto de bicicletas, crochê, tarô, oficina de microeletrônica com 
arduínos, grafite, permacultura, plantas medicinais, cineclube, clube de costu-
ra, marcenaria, círculo de cuidado e autocuidado, rodas de leitura e também 
reuniões regulares da associação local dos cortiços. Isto sem contar as festivida-
des e eventos promovidos pela comunidade, o banco comunitário, a biblioteca, 
a horta comunitária e o espaço compartilhado de trabalho.

Como se percebe, eu poderia seguir descrevendo o Lab Santista por várias 
páginas. Mas a verdade é que ele ainda não existe. Pelo menos, não deste modo 
como o descrevi. O Lab Santista é um Lab em construção, que existe desde 2016 
e cuja atividade primeira foi o Labirinto1, um processo que aconteceu na cidade 
de Santos, iniciado pelo Instituto Procomum, instituição da qual sou cofunda-
dora e uma das diretoras. Voltarei a falar do Lab Santista e do Instituto, mas por 
ora, vale saber que estamos, neste momento, em vias de conseguir um espaço  
 
 

1 Disponível em: <http://labirinto.procomum.org/>.
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físico. Até então, o Lab vem sendo uma rede de pessoas e um articulador de 
iniciativas cidadãs no território da Baixada Santista.

No entanto, o Lab imaginário que descrevi e sonho é uma mistura de espa-
ços e lugares dos quais fiz parte e de outros, que me encantaram. Destes, pode-
ria citar alguns no Brasil, como a Casa da Cultura Digital, o Garoa Hackerspace, 
o Terreiro Coco de Umbigada, o Ponto de Cultura Tainã e o Olabi Makerspace 
no Brasil. Mas há outros, como La Tabacalera e Media Lab Prado em Madrid, 
Spektrum, Ausland, Panke e Supermarkt em Berlim; Ice Cairo, no Cairo, IHub 
em Nairobi, Woelab, em Lomé, The Office em Kigali, Exploratório e Hackers-
pace em Bogotá, na Colômbia e a lista poderia seguir 2. Nem todos eles se au-
tointitulam com os mesmos nomes, assim como existem valores e propósitos di-
versos, mas todos têm em comum serem um espaço de encontro e criatividade.

Voltando ao meu percurso para chegar aos Labs cidadãos, gostaria de re-
gistrar três encontros importantes.  O primeiro, em 2009, com o grupo que 
construiu a Casa da Cultura Digital (CCD), um coletivo de empresas, coletivos, 
indivíduos e iniciativas, que compartilhavam um mesmo espaço físico, mais 
especificamente uma vila de casas no bairro de Santa Cecília, em São Paulo. Na 
época eu era uma jornalista, produtora e ativista cultural totalmente analógica 
e, dentre as muitas coisas que aprendi no período em que lá permaneci (2009 
a 2011), a experiência do espaço físico compartilhado foi de suma importân-
cia. Aquela casa dentro de uma vila na Santa Cecília em que não se precisava 
de motivos para encontros informais na cozinha, fosse para um café ou umas 
cervejas, ou para noites de pizza e games, ou em hackatons, possibilitava o ger-
minar de ideias que puderam se tornar realidade e projetos que se materiali-
zaram. Exemplos temos de monte, como o Ônibus Hacker e o Festival Baixo 
Centro. Para mim, em especial aprendi a relativizar o que significa criar espa-
ços abertos. Embora tivéssemos o desejo, não conseguimos criar uma relação 
com a comunidade do entorno da casa. Ou seja, ainda que nosso laboratório 
se conectasse com outros territórios e comunidades, muitos deles virtuais, o 
mesmo não acontecia com o território onde estávamos situados. Ainda assim, 
a CCD transcendeu seu espaço físico e se tornou uma experiência, um espaço-

-tempo para muitos de nós.
Em 2012, ocasião em que fui morar em Berlim, outro encontro importante: 

conheci Geraldine de Bastion, alemã, e Tatiana Bazzichelli, italiana. Tatiana é 

2 Para um mapa global de espaços de inovação e criatividade acesse: <http://anansegroup.com/
mapping.html>.
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pesquisadora, feminista e hacker atualmente ligada ao Disruption Network Lab, 
mas na época era a curadora do Festival Transmediale, 3 um dos principais fes-
tivais de arte e tecnologia do mundo. Construímos juntas uma rede chamada 
ReSource Transmedial Culture Berlin4, uma plataforma distribuída, voltada para 
a investigação teórica e prática sobre o significado e as práticas da produção 
artística em rede, a lógica hacker e a construção colaborativa da arte. Essa etno-
grafia de rede vinha sendo testada por ela desde a década de 90 com a ajuda de 
hackers e autonomistas italianos. Como ela conta em um texto do livro come-
morativo dos 30 anos do festival Transmediale, 

o objetivo curatorial por trás da conceituação do ReSource Transmedial Culture 

Berlin era convergir os fluxos interdisciplinares, abrindo o programa do festival 

para as práticas artísticas, políticas, econômicas e corporais. Aplicando uma 

perspectiva pós-digital sobre a construção de uma rede, o “recurso” que o fes-

tival queria oferecer era a imaginação e a criação de contextos de compartilha-

mento, intercâmbio e discussão envolvendo hackers, ativistas, artistas, produ-

tores culturais, acadêmicos e pesquisadores, queers, pensadores e performers de 

pornografia, bem como espaços físicos – a complexa diversidade da cena livre 

e independente de Berlim. (BISHOP, GANSING, PARIKKA, WILK, 2016. p.152, 

Tradução da autora)

Com Tatiana aprendi que a prática curatorial e artística não deveria de ma-
neira alguma estar apartada dos movimentos políticos e do dia-a-dia de uma ci-
dade como Berlim, especialmente por ser ali um lugar de muitas iniciativas in-
dependentes, como as que fizeram parte da rede resource. O desafio seria tornar 
possível um diálogo entre um festival internacional e anual do porte do Trans-
mediale, que agrega uma comunidade internacional todo janeiro em Berlim há 
trinta anos, com os hackers, ativistas e artistas locais. Neste trabalho conjunto 
pude conhecer uma série de espaços e iniciativas trabalhando nas bordas do 
pensamento e da ação artística, científica e política, e entender a importância 
desse ecossistema de espaços físicos – e, mais que isso, pude ter uma medida da 
importância da troca entre eles, o poder público local e os atores maiores, como 
o festival Transmediale. Um dos produtos desse projeto foi a série de entrevistas 
chamadas de resource chats, quando entrevistamos gestores, artistas e ativistas 

3 Disponível em: <https://transmediale.de/>.
4 Disponível em: <https://transmediale.de/content/network>.
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da cena independente de Berlim para entender suas práticas, seus anseios e an-
gústias, sua relação com a cidade e com o festival. As conversas evidenciaram os 
desafios de se atuar em lugares híbridos como arte, tecnologia e política, princi-
palmente na narrativa e na conversa com o poder público.

Já Geraldine é uma ativista da cultura digital e uma das curadoras da con-
ferência Re:publica, uma das maiores de tecnologia da Europa. Quando a co-
nheci, em 2012, ela já havia morado na Ásia e visitado vários países da África 
em seus trabalhos como consultora de direitos digitais e políticas públicas 
para organizações não governamentais e alguns órgãos do governo alemão, 
como por exemplo, o órgão de cooperação para o desenvolvimento econômi-
co. Nessa ocasião, ela manifestou seu desejo de realizar um encontro de Labs 
e Hubs de inovação africanos e asiáticos no Re:publica, já que estes eram um 
fenômeno crescente, principalmente no leste africano. Convidou-me para in-
dicar alguns Labs brasileiros. Foi a partir desse encontro organizado por ela 
em 2013 que surgiu a rede Global Innovation Gathering (GIG)5, que este ano de 
2017 completou cinco anos e reúne mais de 100 espaços de inovação de mais 
de 30 países, com foco especial no Sul Global. De um hackerspace na Palestina 
a um espaço de ciência cidadã na Indonésia, a um Makerspace no Rio de Janei-
ro, a GIG, como toda rede, é feita por pessoas, mas neste caso a maioria é de 
alguma maneira ligada a um espaço físico. Alguns deles se utilizam do espaço 
para oferecer acesso à internet, espaço compartilhado de trabalho, realizar 
eventos, desenvolver protótipos e negócios, criar aceleradoras e incubadoras. 
Mesmo que para muitos o foco final seja o desenvolvimento de negócios, seu 

“efeito colateral” é a produção de cidadania e pertencimento. De tudo, o que 
me chama atenção é o fato de que em países com pouca ou nenhuma liberda-
de democrática, onde o conceito de espaço público é praticamente inexistente, 
esses Labs exercem um papel de acesso ao conhecimento, de conexão com o 
mundo e de exercício da autonomia e da criatividade. Uma combinação bas-
tante poderosa.

O terceiro encontro. Em 2013 passei a fazer parte da equipe do Ministério da 
Cultura do Brasil. Entre 2013 e 2016 dirigi a área de Gestão, Empreendedorismo 
e Inovação da Secretaria de Economia Criativa do MinC. Muito da minha satis-
fação em estar no MinC estava ligada ao papel que a gestão e o pensamento do 
Ministro Gilberto Gil tiveram na minha formação pessoal. O início de sua gestão, 
em 2003, coincide com meus últimos anos de faculdade, quando já era produtora 

5 Disponível em: <http://www.globalinnovationgathering.com/>.
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cultural e fazia parte da equipe que organizava a semana de arte da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. O ministro tropicalista, seus discursos e as 
políticas construídas sob sua gestão trouxeram uma base filosófica e um sonho 
de Brasil que seguem traduzindo muito do que eu acredito. A ideia de que não há 
cisão entre ancestralidade e tecnologia. De que nossa tradição e diversidade cul-
tural produzem inovação todos os dias, ou muitas vezes são a própria inovação. 
Que nossa sabedoria e desigualdade social, econômica e territorial nos forçou a 
produzir tecnologias sociais capazes de criar outros modelos de desenvolvimento. 
Como escreveu Felipe Fonseca em artigo publicado na revista do IBICT 6:

Gil transformou o Ministério da Cultura, pela primeira e talvez única vez, em 

um indutor de um imaginário contemporâneo, cosmopolita e includente, a par-

tir de uma visão ampla de cultura. (...) Mais do que isso, o ministro em pessoa in-

seria-se como representante da busca brasileira de uma síntese entre os extremos 

da tecnofobia e da tecnoutopia, a partir da compreensão de que as tecnologias 

estão cada vez mais inseridas no imaginário cultural. (FONSECA, 2017, pág 3)

Seguindo esse caminho, a gestão Gil inaugurou a ação programática de pen-
sar a cultura digital nas políticas culturais, mais especificamente a partir do 
programa dos Pontos de Cultura. Pensar uma rede distribuída e preexistente 
de espaços e iniciativas culturais pelo país, que receberiam kits digitais acom-
panhados de oficinas de conhecimentos livres, segue sendo bastante revolu-
cionário. Desse encontro de gestores públicos, ativistas, intelectuais e hackers, 
flagrou-se a narrativa de uma cultura digital brasileira que, a meu ver, foi e con-
tinua sendo vanguarda, principalmente se pensarmos o contexto político atual. 
Ainda com Felipe Fonseca, 

foi ali que se puderam aproximar o vocabulário e as práticas hackers e de mí-

dia tática, que chegavam com forte influência europeia, urbana, branca e de 

classe média; com as expectativas, receios e aspirações de movimentos sociais, 

culturas populares e tradicionais do Brasil profundo. A narrativa dessa tensão, 

bem como sua incorporação a partir de episódios anteriores de nossa história 

cultural (como a antropofagia modernista e o tropicalismo dos anos 1960, a 

6 Para um bom apanhado sobre a discussão de labs no Brasil, este artigo do pesquisador Felipe 
Fonseca articula referências históricas importantes, muitas delas produzidas por ele mesmo ao 
longo dos anos. Disponível em: <revista.ibict.br/liinc/article/view/3903>.
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pedagogia de Paulo Freire e a antropologia de Viveiros de Castro), foram alguns 

dos elementos fundamentais para naquele momento se começar a falar nas par-

ticularidades brasileiras de uma cultura digital. (FONSECA, 2017, pág 4)

Em sendo agente e produto dessa história, me vi diante do desafio de pen-
sar a inovação e a economia criativa – como pedia meu locus institucional – a 
partir do Brasil que havíamos sonhado até ali 7 e das políticas públicas de cul-
tura. Nossa diretoria fez duas parcerias que valem ser destacadas, com a Secre-
taria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), no âmbito do programa Inovação Cidadã 
e com o INCITI – Pesquisa e Inovação para as Cidades, uma rede de pesquisa-
dores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com quem realizamos o 
programa Labceus – Laboratórios de Cidades Sensitivas,8 que no ano passado 
foi reconhecido pela ONU-Habitat como uma solução urbana.

Com a parceria entre o MinC e a SEGIB, realizamos a segunda edição do LA-

BIC – Laboratório Ibero-Americano de Inovação Cidadã, que aconteceu no Rio 
de Janeiro em 2015. O LABIC é uma metodologia que a SEGIB desenvolveu com 
os parceiros do Medialab-Prado e que consiste em juntar pessoas de distintos 
saberes e fazeres da Ibero-América por duas semanas para desenvolverem pro-
jetos de forma colaborativa. Este ano foi realizada a terceira edição na Colômbia 
e segue sendo um formato em que acredito, principalmente pela construção de 
redes internacionais de trocas sobre inovação cidadã e cultura livre. No entanto, 
o formato tem algumas limitações, sendo a principal delas a questão do vínculo 
com o território onde o laboratório temporário se instala. 

Com o INCITI promovemos um piloto de ocupação de centros culturais do 
Governo Federal – sob o nome de Centros de Esporte e Artes Unificados – em 
10 cidades brasileiras a partir do raciocínio de laboratórios comunitários e ex-
perimentais. O Labceus – Laboratórios de Cidades Sensitivas produziu duas 
chamadas públicas de ocupação, cuja abertura permitiu projetos tão diversos 
quanto permacultura, produção de games em software livre, confecção de tam-
bores e uma experiência de rádio comunitária.

7 Escrevi mais sobre isso no artigo “O desafio de uma política de economia criativa aberta e em 
rede”, que faz parte do livro De Baixo Para Cima. (Disponível em: <http://www.livro.debaixo-
paracima.com.br/o-desafio-de-uma-politica-de-economia-criativa-aberta-e-em-rede/>.)

8 Disponível em: <http://culturadigital.br/labceus/>.
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Inovação Cidadã, laboratórios cidadãos e o comum

Meu primeiro contato com o termo inovação cidadã aconteceu com a leitu-
ra dos documentos colaborativos9 produzidos pela SEGIB que foram entregues 
aos chefes de estado na Cúpula Ibero-Americana do Panamá em 2013 e depois 
resultaram em outras cartas e resoluções sobre laboratórios cidadãos e reco-
mendações sobre políticas públicas. Em um dos documentos encontramos a 
seguinte definição de laboratórios cidadãos: 

Os laboratórios cidadãos são espaços nos quais pessoas com diferentes conhe-

cimentos e diferentes graus de especialização se reúnem para desenvolver pro-

jetos conjuntos. São espaços que exploram as formas de experimentação e de 

aprendizagem colaborativa que surgiram a partir das redes digitais para pro-

mover processos de inovação cidadã. Sob o ponto de vista do processo de IC, es-

tes projetos trabalhados e criados em laboratórios cidadãos têm a característica 

de procurar uma transformação social que contribua para o desenvolvimento 

cultural, social e econôómico dos nossos países. (Carta aos Chefes de Estado 

Ibero-Americanos, SEGIB, autoria coletiva, 2014 pág 4)

Como costuma dizer meu parceiro de trabalho e cofundador do Instituto 
Procomum (IP), Rodrigo Savazoni: “um laboratório cidadão é uma rede de pes-
soas, iniciativas e infraestruturas, articuladas para a produção de bens comuns, 
em um determinado território”. Até 2016 tinha passado tangencialmente pelo 
conceito de Comum. Foi a partir das provocações do Rodrigo e da fundação 
do Instituto Procomum que comecei a me debruçar com mais afinco sobre o  
significado e a relação do comum10 com o que queremos fazer no Lab Santista.

Na verdade os comuns vêm sendo estudados há décadas em várias áreas do 
conhecimento, como mostra Bianca Santana em seu artigo Mulheres Negras: 
um convite ancestral a compreender o comum, pelo Bem Viver, que está ainda no 
prelo. A partir das leituras e das experiências com o Comum percebo como isso 

9 Todos os documentos oficiais da Secretaria Geral Ibero-Americana sobre Inovação Cidadã na 
íntegra: <http://www.ciudadania20.org/pt-pt/#latest-work>.

10  O site do Instituto Procomum (procomum.org) traz alguns caminhos para entendermos o co-
mum como esta:  É formado pelos bens comuns em si (o planeta, o patrimônio sócio-ambiental, 
o corpo, o urbano e o digital) somados à gestão desses bens por comunidades que se autogover-
nam criando procedimentos e regras que garantam o usufruto entre todas e todos – e impeçam 
a apropriação do bem por um ou alguns, o chamado cercamento.
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faz sentido para explicar o incômodo de estarmos vivendo em uma época de 
falências generalizadas de ideais e de projetos políticos e econômicos. Através 
do Comum foi possível defender as ideias que acredito sem usar oposições: a na-
tureza, a ancestralidade, a tradição, o cuidado, as artes, a cultura, a democracia, 
o feminismo, a espiritualidade, as culturas africanas, indígenas e orientais, a 
liberdade de gênero, a vida em coletivo. Como escreveu Rodrigo Savazoni, em 
artigo ainda no prelo, “o comum é um conceito, sobretudo, político. Afinal, ele 
diz respeito à forma como nós nos organizamos em benefício de nossas coletivi-
dades.”11 Ou ainda, em um texto publicado pela Heinrich Böll Stiftung12:

recursos que podem ser coletivamente usados constituem a estrutura inerente 

a uma sociedade. Nesse sentido, recursos compartilhados constituem a infraes-

trutura, a herança, a identidade e a cultura de uma comunidade ou nação.Tra-

dução da autora (HELFRICH, KUHLEN, SACHS, SIEFKES, 2010, p.9)

O Instituto Procomum nasce em meio a estas reflexões e práticas a partir do 
Comum e para o Comum. Nasce questionando sua própria institucionalidade, 
acreditando na cidadania e na democracia como valores fundamentais -– que 
mais do que nunca precisam ser reforçados – no compartilhamento, na colabo-
ração, na cultura de abertura e na experimentação como processos de invenção 
de futuros. Se isso pode parecer intangível, é porque também estamos falando 
de projeção de desejos e sonhos. O Lab Santista, no entanto, é real e existe. E 
a partir do Circuito LABxS,13 projeto construído através de uma chamada pú-
blica feita no início de 2017, que selecionou 13 iniciativas cidadãs na Baixada 
Santista, ficou evidente que nosso problema não é a falta de iniciativas, ideias 
ou pessoas dispostas a construir alternativas reais de sobrevivência e existência, 
mas, ao contrário, sua abundância.

Pedimos licença para este caminho, saudando todas e todos que antes vie-
ram, o que já existe e o que virá depois. Acreditamos na coexistência, no poder 
do “e” ao invés do “ou”. Também no bem viver como uma possibilidade real. 
Como disse o pesquisador boliviano Gustavo Soto, em entrevista à ativista 
alemã Silke Helfrich14:

11 Artigo ainda no prelo.
12 Disponível em: <https://www.boell.de/en/content/commons-prosperity-sharing>.
13 Disponível em: <http://www.procomum.org/2017/05/02/o-circuito-labxs-lab-santista-chega-

-ao-fim-hora-de-celebrar/>.
14 Disponível em: <http://wealthofthecommons.org/essay/el-buen-vivir-and-commons-conver-

sation-between-gustavo-soto-santiesteban-and-silke-helfrich>.
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bem viver é uma proposta destinada a tornar visíveis e expressos aspectos da 

realidade que são ignorados pelo paradigma dominante. É uma proposta de 

uma perspectiva radical e espiritual da ecologia e é logicamente incompatível 

com o desenvolvimento e a industrialização. Ele fala da possibilidade de viver 

em comum, para o qual o próprio conceito de ‘desenvolvimento’ não é apenas 

insuficiente, mas equivocado. (BOLLIER, HELFRICH, 2012, p. 277, Tradução 

da autora)
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9.
FREPOP – Fórum de Educação Popular
ORGANIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO A PARTIR DAS REDES SO-
CIAIS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS

Marcio L. V. Cruz

Ao ser convidado a escrever sobre a experiência do FREPOP – Fórum de Edu-
cação Popular na sua relação com o LAB, dei-me conta do papel que este arranjo 
de projetos teve e tem para a organização, mobilização e articulação do FREPOP 
e das novas agendas no interior do processo de sua realização. O convite em si, 
revela que esta relação se mantém em novas possibilidades. 

Tomei consciência da enorme aprendizagem que tive com a equipe de de-
senvolvimento, adquirindo distinções que não possuía sobre esta extraordiná-
ria e potente ferramenta humana, que é a internet e as redes sociais neste am-
biente. Faço um agradecimento especial à coordenação do projeto, que acolheu 
e executou com liderança e precisão transformadora o plano de ações adotado, 
transformando minha colaboração como consultor no Planejamento Estra-
tégico participativo do LAB, uma atividade prazerosa e de rica aprendizagem 
pessoal. 

A relação entre o LAB e o FREPOP – Fórum de Educação Popular foi construí-
da a partir do eixo Sociedade Civil, mas também, pela perspectiva de um pro-
jeto gestado no setor de educação da UFPR, tendo a professora Andrea Caldas 
como coordenadora geral. A perspectiva educadora do projeto deu a liga entre 
os aspectos que serão tratados a seguir. 

Ao assumir a tarefa, imaginava certa estrutura do que poderia ser uma con-
tribuição à leitura deste ensaio, tendo como horizonte o eixo Sociedade Civil. 
Quando comecei escrever, senti que a mochila imaginária de minhas preten-
sões estava repleta de ideias que não caberiam no espaço ofertado. O que segue 
nesta breve leitura sobre o FREPOP e a relação com o LAB é resultado de minha 
perspectiva educadora que ao final espera ter oferecido uma leitura agradável 
com distinções que façam sentido a quem se dedicar à leitura até  o final do texto.

* DOI: 10.24328/2017/5473.004/09
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A Educação Popular é um processo eminentemente político

Antes de entrar na seara específica da relação do LAB com o FREPOP, creio 
ser fundamental apresentar algumas distinções sobre a Educação Popular. De 
início é relevante considerar que a Educação como território de domínio do 
conhecimento de uns sobre outros, constitui-se em instrumento eminentemen-
te político nas relações sociais de poder e dominação. Tendo esta perspectiva 
como ponto de partida, a Educação Popular toma para si a reversão deste ins-
trumento em favor das pessoas que, em suas condições e situações de classe, es-
tão entre os explorados, os marginalizados, os despossuídos, os discriminados 
e deserdados de futuro. Ser educador ou educadora popular é colocar-se diante 
das contradições da sociedade capitalista, dividida em classes sociais com inte-
resses, distinções e práticas sociais constantemente em conflito, mas junto às 
classes populares, em favor destas e para estas. 

Constituído o ponto de partida, podemos agora discorrer sobre a Educação 
Popular buscando raízes, revisitando a história e as próprias experiências edu-
cadoras, como quem oferece e recebe aprendizagens. O primeiro passo desta 
caminhada oferta a perspectiva histórica da Educação Popular como teoria do 
conhecimento e seu papel na luta por justiça social, liberdade política, emanci-
pação dos povos e enfrentamento a toda forma de preconceito, dentre tantas 
outras ações que busquem, como definiu Boaventura de Sousa Santos, o direito 
de sermos iguais quando nossa diferença nos inferioriza e o direito de sermos 
diferentes quando nossa igualdade nos descaracteriza.

Para fazer este breve caminho histórico sobre a Educação Popular, tomo 
como apoio o trabalho do peruano Marco Raúl Mejía Jiménez, em seu livro 
Educaciones y pedagogias críticas desde el sur – cartografias de la educación po-
pular (JIMÉNEZ, 2011). Seu horizonte histórico mira a perspectiva do acesso 
das camadas populares ao conhecimento social e historicamente construído, 
ao mesmo tempo em que entra por veredas da autoconstrução da identidade 
social, cultural e histórica das camadas populares como cidadãos que lidam 
com a condição e situação de classe a que estão sujeitos. Jiménez desenha a 
primeira parte do caminho identificando raízes da Educação Popular na ação 
libertadora das classes subordinadas em distintos países da América Latina, 
como as ações e experiências de José Martí (Cuba) e Simón Rodríguez, mestre 
de Simón Bolívar (ambos venezuelanos); analisa o surgimento das universi-
dades populares na primeira metade do século XX no Peru, México e El Salva-
dor; identifica os valores do saber popular na construção das escolas próprias 
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ligadas à sabedoria “aymara e quéchua, uma das mais representativas foi a 
escola Ayllu de Warisata na Bolívia promovida por Elizardo Pérez” (JIMÉNEZ, 
2011. p. 21); e destaca José Maria Veláz no seu “intento de construir uma es-
cola para a educação popular integral como fundamento do movimento Fé 
e Alegria, no ano 1956” (p. 21). Por fim, apresenta sua reflexão sobre a con-
tribuição de Paulo Freire com a pedagogia do oprimido e seus aportes para a 
Educação Popular no Brasil e no mundo. 

A Educação Popular no Brasil 

Tomo a liberdade de caminhar nesta breve seção do texto, que trata sobre 
Educação Popular no Brasil, dando relevo a dois educadores que têm forte in-
fluência na trajetória de educadores e educadoras que se reconhecem dentro 
do campo popular. O primeiro, por seu papel político de defesa da educação 
pública, democrática e universal; o segundo, por sua inestimável contribuição 
à teoria do conhecimento, que conhece e reconhece na mais singela interpre-
tação da vida os saberes que constroem a ação humana e a oportunidade de 
autoconstrução social de sujeitos pessoais e coletivos na perspectiva de sua 
transformação. 

O primeiro educador a que me refiro é Paschoal Lemme (1904-1997), para 
quem o conhecimento é um dos fatores com potencial libertador das camadas 
populares diante de sua condição histórica, cultural e social. Esta premissa o 
fez um defensor, durante a maior parte dos seus 93 anos de vida, da educação 
pública. Na primeira metade do século XX, sua atuação teve importante diá-
logo com a defesa de ideais de igualdade e pelo fim da exploração econômica e 
social das elites sobre as pessoas que necessitam viver do próprio trabalho. Não 
por acaso, no período do Estado Novo, Lemme foi acusado de ministrar curso 
de orientação marxista para operários da União Trabalhista. Por esta acusação, 
foi preso no dia 14 de fevereiro de 1936 junto com outros intelectuais e “Pela 
primeira vez no país um profissional da educação era levado à prisão por suas 
atividades educativas”. (PAIVA, 2003, p. 199) 

O segundo educador é mais conhecido no Brasil e em outros países da Amé-
rica Latina por sua contribuição às metodologias de alfabetização de jovens e 
adultos, mas também por sua teoria de conhecimento: Paulo Freire. Nas palavras 
de Ana Maria A. Freire (Nita Freire), a teoria do conhecimento freireana foi ao 
mesmo tempo 
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[...] política, ética, humanista e democrática, porque tinha a intenção de incluir, 

para participar da sociedade, todas as pessoas dessa sociedade. Para isso, para 

atingir o nível de consciência crítica, demanda de quem faz a educação conscien-

tizadora, que começa em ler a palavra lendo o mundo (FREIRE, 2005, p. 332). 

A configuração do que hoje consideramos Educação Popular, particular-
mente no Brasil, tem muito da teoria e prática do conhecimento freireano e 
da defesa da educação pública de Lemme. As duas perspectivas, por mais que 
sejam distintas, não são antagônicas; no entanto, a teoria do conhecimento de 
Freire vai além do acesso ao próprio conhecimento através da educação pública. 
Freire demonstra ser possível retirar da face do conhecimento o véu da razão 
instrumental para que surja diante dos olhos uma perspectiva entre tantas de 
razão crítica do conhecimento, oferecendo novos caminhos e veredas que am-
pliam possibilidades e horizontes aos sujeitos que se aventuram a ler a palavra, 
lendo o mundo.

Assim como Lemme, Paulo Freire foi perseguido e considerado culpado 
pelo regime civil-militar por sua ação educadora junto às camadas populares. 
Após o golpe de 1964, exilou-se inicialmente no Chile, sabendo que sua ação 
como educador o colocava frontalmente contra as pretensões da ditadura que 
se instaurara, e que sua prisão seria uma questão de tempo. No mesmo livro, 
Nita Freire publica depoimento do então general Antônio Carlos Murici sobre o 
método Paulo Freire, em que assim o define: 

[...] verificou-se que o método Paulo Freire – que é teoricamente racional, por-

que pega as palavras do meio em que o indivíduo vive e sobre elas começa a 

montar o vocabulário da região e o vai ampliando aos poucos – utilizava entre-

tanto, as palavras num sentido de formação de consciência para a luta de classes 

(p. 165-166). 

Não tenho pretensão de apresentar as contribuições tanto de Lemme quan-
do de Freire à educação pública no Brasil e na América Latina, tão pouco de 
demarcar de forma elaborada as contribuições de ambos à Educação como 
um todo e à Educação Popular em especial. Este espaço seria insuficiente para 
tarefa de tal envergadura, nem tenho competências para tanto. A pretensão é 
demarcar a importância de ambos no contexto histórico da Educação Popular 
no Brasil junto a tantos outros, educadores e educadoras, que dedicaram sua 
vida, como reflexão e prática, para construir uma perspectiva do conhecimento 
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humano que organiza a ação diante da vida. Tal como Brandão (2005) postulou 
em uma “trinca de frases”: “a educação não transforma o mundo. A educação 
muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo” (p. 37). 

O FREPOP – Fórum de educação popular e o contexto histórico

O final do regime civil-militar e a reconstrução da democracia brasileira no 
último quarto do final do século XX promoveu a configuração da Constitui-
ção Federal de 1988 com conquistas históricas das classes populares em vários 
aspectos da proteção social, como saúde, educação, direito à moradia e à segu-
ridade social. Os primeiros governos eleitos diretamente pelo povo não tive-
ram sucesso em reverter as conquistas constitucionais de 1988, em parte pela 
proximidade de sua configuração como lei máxima da nação, em parte pela 
resistência e mobilização das ruas. Mesmo assim, foram muitas as derrotas no 
território político, econômico e social, que demonstraram a fragilidade da de-
mocracia brasileira.

Na última década do século XX e início do século XXI, educadores e educa-
doras populares continuaram atuantes nas lutas política e social, a partir da 
perspectiva freireana de Educação. Estavam inseridos em movimentos organi-
zados das classes populares do campo e da cidade, em aldeias e quilombos, nos 
movimentos contra o racismo, homofobia, sexismo e outros “ismos” imersos 
nas cinzas do capitalismo. 

Esse protagonismo de educadoras e educadores populares foi acompanha-
do da produção e sistematização de novos conhecimentos e práticas que redese-
nharam a organização política e social do Brasil em distintas frentes de atuação, 
demonstrando que  apesar de não haver amplos movimentos de massa, havia 
organizações e frentes de luta sindical (contra as privatizações de empresas pú-
blicas); o Movimento Sem Terra (Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Sem-terra, que lutam por terra, trabalho e justiça); Movimento de Mulheres 
(com bandeiras contra a sociedade patriarcal e o autoritarismo do Estado); mo-
vimentos LGBT (e a luta contra a homofobia e preconceito); Movimento contra 
o preconceito às pessoas de pele negra (pela igualdade de direitos e condições 
sociais entre afrodescendentes e pessoas de pele branca); Movimento Indígena 
(pela reparação histórica ao genocídio indígena e à demarcação de suas terras), 
entre outras pautas, movimentos e organizações populares que se colocaram 
em enfrentamento contra o assenso de políticas neoliberais. 
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Como resultado, há um contingente de pessoas que se organizam como 
educadores e educadoras populares nestes e em outros territórios de articula-
ção social, contribuindo com suas práxis para a desarticulação da opressão e 
exploração na sua dimensão concreta de direitos e na dimensão mais íntima, a 
dimensão subjetiva humana. 

Experiências de Educação Popular espalhadas pelo Brasil se articulavam 
de forma fragmentada com poucos encontros entre si, apesar de beberem na 
mesma fonte e terem perspectivas e horizontes comuns. O FREPOP surge neste 
contexto de dissenso de luta social e política com características de massa, ao 
mesmo tempo em que havia forte organização em territórios e em torno de 
bandeiras de lutas identitárias ou específicas.

FREPOP – Fórum de Educação Popular e a corrente viva do 
Fórum Social Mundial

No final dos anos 90 e início dos anos 2000, surge a necessidade de colocar 
em movimento articulações no terreno social e político em escala continental 
e global. O Fórum Social Mundial, realizado no ano 2001 em Porto Alegre, ca-
pital do Rio Grande do Sul, é uma das respostas a esta necessidade. O FREPOP 
surge dois anos depois como consequência da participação de educadores e 
educadoras populares do oeste do estado de São Paulo no FSM/2001. Desde en-
tão, o FREPOP tem sido uma das respostas à potencial organização em território 
nacional e latino-americano de um encontro entre educadores e educadoras 
populares para compartilhar processos de aprendizagem ao mesmo tempo em 
que articulam ações conjuntas na perspectiva do enfrentamento aos problemas 
das camadas populares. 

Até o surgimento do FREPOP não há registros de um fórum organizado por 
educadores e educadoras populares que tivesse capilaridade nacional e latino-

-americana, e particularmente sem vinculações orgânicas com universidades. 
Tem-se o registro do Fórum de Estudos: Leituras de Paulo Freire, evento realiza-
do desde 1999 também no Rio Grande do Sul, tendo como fonte inspiradora 
a obra de Paulo Freire. De acordo com a organização, este fórum tem como 
objetivo aperfeiçoar:

[...] pontos de contato do diálogo entre as experiências de Educação Popular, em 

diferentes contextos. Para além das Instituições Universitárias, o Fórum Paulo 
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Freire se articula com as escolas, Secretarias Municipais de Educação da região, 

Movimentos Sociais, ONGs, Associações Populares e entidades que, de alguma 

forma, comungam com a utopia de uma sociedade mais justa para todos e dig-

na de se viver1.  

No mesmo caminho destaco duas experiências, ambas vinculadas à Univer-
sidade Federal de Pernambuco: o Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas, 
que organiza o Colóquio Internacional Paulo Freire e a Cátedra Paulo Freire, 
que organiza o Seminário Paulo Freire, ambas com início posterior a 2003. 

O FREPOP diferencia-se destes fóruns não por sua desvinculação com o ter-
ritório acadêmico ou formal, mas por priorizar o protagonismo de educadores 
e educadoras populares que não têm seu foco de resultado no mundo acadê-
mico. O protagonismo exercido nas edições do FREPOP não esteve prioritaria-
mente entre as pessoas egressas de universidades em suas liturgias, mas, entre 
educadoras e educadores populares da saúde, arte-educadores/as das periferias, 
quilombolas, parteiras, rezadeiras, agricultores/as, sindicalistas, idosos/as, li-
deranças sociais de luta das mulheres, dos jovens, das pessoas afrodescenden-
tes, lideranças LGBT, dentre outros segmentos, como o da cultura digital, que 
atuam a partir da Educação Popular como processo de formação crítica do co-
nhecimento social para as mudanças necessárias à construção de outro mundo 
possível. 

A realização do FREPOP

O FREPOP teve sua primeira edição realizada em julho de 2003 na cidade de 
Lins/SP como resultado da organização de educadores e educadoras populares 
da região oeste do estado de São Paulo, que participaram da primeira edição 
do Fórum Social Mundial em Porto Alegre no ano 2001. Foi realizado em Lins/
SP entre os anos 2003 e 2013 (exceto a edição de 2008 realizada no campus da 
Unesp em Assis/SP) quando em plenária de encerramento do 11º FREPOP de-
cidiu-se por sua realização de forma itinerante em outros estados e regiões do 
Brasil. Naquela oportunidade a participação de pessoas de outros estados era 
predominante e já ocorria concomitantemente à 11ª edição nacional do FRE-

POP, sua 8ª edição internacional, como demonstra publicação sobre sua histó-

1 Disponível em: <http://xixforumpaulofreire.wixsite.com/forum2017>. Acesso em: 20 ago. 2017.
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ria promovida pela Universidade Federal de Goiás (CRUZ, 2015). Em 2014 foi 
realizada a primeira edição do FREPOP fora do estado de São Paulo. Ocorreu 
no sertão sergipano, no pequeno município de Lagarto, no interior do campus 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Naquela oportunidade, na plenária 
final, definiu-se por sua realização de dois em dois anos, uma vez que as edições 
itinerantes demandam formas de organização complexas, com a necessidade 
de arranjos locais, por exemplo. Dois anos depois, em 2016, pela segunda vez 
o FREPOP foi realizado no Nordeste, nesta oportunidade no interior do campus 
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O evento ocorreu em Recife, 
capital do estado e cidade onde nasceu Paulo Freire.

A auto-organização e a gestão de educadores e educadoras na realização do 
FREPOP é uma de suas marcas. Quando realizado em Lins, o grupo de pessoas 
envolvidas pouco mudou desde o primeiro evento, sempre alterando os papéis 
de responsabilidades entre si e agregando novas pessoas no processo de apren-
dizagem de sua organização. A partir da decisão de transformá-lo em um even-
to itinerante, foi sistematizado o Caminho Metodológico que oferece algumas 
perspectivas para a construção da concepção, organização e realização do FRE-

POP, assim como um sentido de sua existência. Em minhas reflexões sobre todo 
este processo de construção e autoconstrução do FREPOP, creio que o maior 
desafio do caminho metodológico tenha sido e ainda seja a constante relação 
de aprendizagem pessoal e coletiva entre educadores e educadoras que reali-
zam o FREPOP como um momento de encontro e reencontro entre centenas de 
pessoas dentro dos pressupostos da Educação Popular, que têm o respeito às 
diferenças, à solidariedade e à confiança de propósito como centro de sua ação. 

Nestes 13 eventos, cada grupo de educadores e educadoras que participa-
ram da organização do FREPOP em seu território vivenciou aprendizagens que 
se chocam com o ideal vislumbrado para a ação, com a própria ação, diante dos 
dilemas em que foram colocados e nos quais tiveram de ter rápidas respostas. 
Esta reflexão me faz recordar das palavras de Rubem Alves: 

As pontes que eu construí para chegar onde eu queria ruíram uma após a outra. 

Fui então obrigado a procurar caminhos não pensados. E aconteceu, por vezes, 

que nem mesmo segui, por vontade própria, os caminhos alternativos à minha 

frente. Escorreguei. (ALVES, 2015, p. 8).

O choque entre o imaginado e o realizado por vezes resulta em tropeços, ar-
ranhões e fissuras que marcam a aprendizagem pessoal e coletiva, fortalecendo 
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laços de confiança de propósitos. No entanto, quando não há laços de confiança 
de propósitos é comum observar relevo nos erros nossos e dos outros, perdendo 
de vista que não há erro estéril de aprendizagem e que a confiança de propósito 
é o que nos mantém juntos. 

O FREPOP organização em rede presencial e não presencial 

Já no segundo FREPOP em 2004, convidamos para a fala de abertura a edu-
cadora Beatriz de Castro Bicudo Tibiriçá (Beá Tibiriçá), que naquela oportuni-
dade estava como coordenadora do Governo Eletrônico da Prefeitura de São 
Paulo. Nossa intenção foi ter acesso à perspectiva do potencial da internet para 
a Educação Popular, tanto nos aspectos de sua organização quanto no terreno 
da produção e disseminação de conhecimento, ou nos aspectos de participação 
nas decisões de governos. 

O que surgiu efetivamente daquele encontro foi a conclusão de que deve-
ríamos utilizar estas ferramentas como forma de organização do FREPOP, bem 
como da divulgação e registro de suas atividades. Num primeiro momento 
montamos o site com a ajuda da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação 
(UNILINS), instituição filantrópica sem fins lucrativos que tinha à frente o edu-
cador e professor Edgar Paulo Pastorello. Em seguida, formamos uma lista de 
e-mails de participantes do FREPOP, na qual estabelecíamos diálogos  sobre o 
processo de organização do FREPOP: seu tema gerador, formato e divulgação. 
Com o surgimento das redes sociais como o Facebook, ampliamos o espectro 
de organização do FREPOP, especialmente na sua articulação e mobilização 
com distintos setores da América Latina, particularmente das regiões mais dis-
tantes do Brasil. 

A relação do FREPOP com o Laboratório de Cultura Digital da Universidade 
Federal do Paraná (LAB-UFPR) iniciou-se em 2014 no processo de organização 
da 12ª edição do evento, que foi realizado em Lagarto/SE. Com a decisão de 
realização do FREPOP de forma itinerante, foi necessário ampliar os horizontes 
combinando Cirandas de Organização e Mobilização presenciais, como encon-
tros de diálogos e decisão efetiva, com os espaços de informação, articulação e 
mobilização das redes sociais. 

A relação com o LAB no processo de organização do FREPOP produziu uma 
cultura de maior participação na construção do evento. Todas as decisões sobre 
as etapas de realização do FREPOP foram precedidas de consulta pública, tais 
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como o tema gerador, o estado e a cidade onde o FREPOP deveria ser realizado, o 
modelo metodológico, os eixos temáticos e até mesmo a lista de indicados inter-
nacionais a serem convidados foram previamente registrados no site do evento 
em um espaço público de acesso, onde qualquer pessoa pôde fazer sugestões, 
propor discussões e se inserir no processo de decisão. Os vereditos finais foram 
tomados em Cirandas de Mobilização e Organização, realizados em distintos 
territórios com participação aberta às organizações e movimentos de caráter 
nacional e local, tendo como subsídio para o debate as contribuições apresen-
tadas por pessoas através do site do evento. Este ciclo de decisões  a partir de 
múltiplos enfoques ofereceu extraordinária riqueza ao processo de construção 
do FREPOP. De forma tal que as decisões ocorriam com um fluxo de consensos 
maior do que em outros processos em que ocorrem com restrito tempo para 
debates e exclusivamente de forma presencial.

Se num primeiro momento, a relação com o LAB foi construída para dar 
conta de competências que não tínhamos com as redes sociais e com o territó-
rio virtual de organização e mobilização, esta relação acabou por se estender 
para a inclusão de novas pautas no processo de realização do FREPOP, como 
por exemplo, a democracia digital, a comunicação política, o software livre, as 
múltiplas formas de atuação nas redes com incidência destas na agenda públi-
ca contra-hegemônica, produzidas por monopólios de comunicação de massa. 
O FREPOP passou a se articular com a Rede Livre e a potencializar sua ação de 
mobilização e organização das agendas de educadores e educadoras popula-
res em diferentes frentes, presenciais e não presenciais, dentro e fora das re-
des, com incidência permanente na produção, reprodução e multiplicação de 
acessos das informações produzidas pelas organizações em todo o continente 
latino-americano, mas particularmente no Brasil. Como consequência desta 
relação, é possível dizer que o LAB incidiu sobre a agenda do FREPOP e sua 
consequência, promovendo a transversalidade da relação Educação Popular e 
Cultura Digital.

 Como movimento de Educação Popular, o FREPOP tem um longo processo 
pela frente no reconhecimento de suas incompetências e necessárias aprendi-
zagens na e sobre a Cultura Digital. No entanto, é possível dizer que a Educação 
Popular enquanto processo que constrói interpretações potentes de leitura da 
palavra pela leitura do mundo, ganha força e potência com as sempre novas tec-
nologias, que oferecem, a partir da leitura da palavra, um universo de possibili-
dades de leitura do mundo, além de ferramentas de organização, mobilização e 
coordenação de ações para transformá-lo.
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Como um processo eminentemente político, a Educação Popular tem estrei-
ta relação com a comunicação, na qualidade de linguagem interpessoal, públi-
ca e de massa, constrói identidades, relações e interpretações que organizam 
a ação humana. Os meios de que dispomos hoje para produzir conhecimento 
na perspectiva de interpretações contra-hegemônicas são uma extraordinária 
ferramenta que está literalmente em nossas mãos. Democratizar as tecnologias, 
oferecendo acessibilidade e possibilidade de autoconstrução de conhecimento 
através das plataformas de redes sociais, é um desafio da Educação Popular 
para o presente e para o futuro, pois não há caminho de volta; o fluxo da vida, 
assim como os rios, tem um único sentido.
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10.
Quando o lucro está nos dados, a privacidade se torna 
contracultura

Marina Pita

No Brasil, a cultura da privacidade nunca foi exatamente forte, até porque 
o conceito de direitos humanos também nunca foi devidamente disseminado. 
Mais do que isso, historicamente as legislações e tratados internacionais que ver-
sam sobre o tema têm pouco ou nenhum significado para a maior parte da po-
pulação brasileira. Estudos aprofundados sobre como o processo de construção 
da cultura e identidade brasileiras, baseadas na escravidão — em que uma pessoa 
não é dona nem de si mesma — e no extrativismo predatório, foram incapazes de 
desenvolver a consciência social acerca da privacidade, seriam mais do que bem-

-vindos. Mas, por hora, a sociedade civil organizada em torno da defesa da priva-
cidade sabe, de forma difusa, sem métricas e sem explicações consistentes e bem 
conhecidas, que os brasileiros e brasileiras não se importam com a privacidade. 

No Brasil, 96% dos usuários colocam na rede algum tipo de conteúdo pes-
soal em suas redes, segundo pesquisa realizada pela empresa de segurança Kas-
persky1. Deste total, metade não só compartilha dados em suas redes como os 
tornam públicos, sem filtro, acessíveis a qualquer pessoa. Por consequência, as 
perguntas mais frequentemente repetidas nestes espaços de reunião de organi-
zações da sociedade civil pró-privacidade são: por que as pessoas não se impor-
tam? Como podemos mudar isso? 

Encontrar as respostas para tais perguntas é um trabalho árduo e exausti-
vo e aqui não se pretende, nem de perto, exaurir as possibilidades de reflexões 
e respostas. Mas, por hora, apontar elementos que possam contribuir para a 
compreensão da atual situação e para o processo de transformação almejado, 
seja para a disputa em torno da aprovação de legislação de proteção positiva dos 
dados pessoais ou para a ampliação da utilização de ferramentas e soluções de 
segurança por um público mais amplo.

1  Ver em < https://www.kaspersky.com.br/about/press-releases/2017_dizendo-mais-do-que-se-
-deve-no-brasil-96-dos-usuarios-compartilham-suas-informacoes-digitalmente > Acesso em 
12 de junho de 2017.

* DOI: 10.24328/2017/5473.004/10
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Vale destacar, por exemplo, que os usuários em geral desconhecem o volu-
me de dados que compartilham diariamente ao utilizarem dispositivos digitais 
conectados. Uma pesquisa com 6 mil usuários de smartphones, realizada pela 
Symantec – uma das maiores empresas de tecnologia do mundo –, divulgada 
em fevereiro de 2015, mostra que mais da metade das 6 mil pessoas que res-
ponderam à pesquisa não sabem que os aplicativos móveis podem monitorar 
sua localização, por exemplo. No entanto, a companhia constatou que 22% dos 
aplicativos fazem isso (GREGO, 2015). 

A falta de conhecimento sobre a quantidade e quais dados são coletados, so-
bre como são processados e utilizados, é um grande problema no mundo intei-
ro, uma vez que os modelos de negócio baseados em dados ainda estão em de-
senvolvimento e os existentes têm se mantido bastante sigilosos ou nebulosos. 
Mas, no caso do Brasil, acrescenta-se a isso também a falha na educação formal, 
o baixo acesso à informação e uma cobertura diminuta e rasa desses temas nos 
meios de comunicação.  Tradicionalmente, jornalistas especializados em tecno-
logia mantêm uma relação cordial com empresas do ramo, o que lhes garante 
acesso a eventos, dados, fontes, viagens etc. A isso se soma a baixa capacidade 
do jornalismo brasileiro de apurações amplas, elaboradas e investigativas que, 
produzidas já há alguns anos e com regularidade em veículos estrangeiros, vêm 
rendendo relevantes exemplos práticos das implicações da coleta massiva de 
dados para a vida das pessoas comuns e gerado conscientização acerca da priva-
cidade como proteção à exploração. 

Já no Brasil, são recentes, raras e louváveis as matérias aprofundadas que 
investigam a economia dos dados de uma perspectiva do direito humano à 
privacidade. As exceções estão em veículos alternativos, não raras vezes pro-
duzidas com apoio de organizações da sociedade civil, justamente imbuídas 
do espírito de mudar este cenário. Entre os veículos com produção local de 
reportagens aprofundadas sobre vigilância e privacidade, é importante citar 
a Pública (CORRÊA; SIMÕES, 2016), o Nexo Jornal (DIAS 2016) e The Intercept 
(ORENSTEIN, 2017), este último com traduções de matérias produzidas fora 
do Brasil.

Os brasileiros foram levados a acreditar que é vantajoso trocar a privacidade 
por alguns benefícios, a começar pelo acesso “gratuito” a determinadas aplica-
ções. A mesma pesquisa da Symantec, de 2015, mostrou que 74% dos brasileiros 
estariam dispostos a ceder ao menos um dado pessoal em troca de poder usar 
um aplicativo gratuitamente –— considerando o dado nos nove países onde a 
pesquisa foi feita, o percentual cai para 68%. 
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As empresas e os meios de comunicação locais têm um papel importante na 
construção desta narrativa. Um estudo da Intel, em parceria com a consultoria 
Penn Schoen Berland, realizado entre julho e agosto de 2013, mostrou que 81% 
dos brasileiros deixariam o governo coletar seus dados anonimamente na utili-
zação de serviços públicos, como transporte e saúde, caso a medida resultasse na 
redução dos gastos de uma cidade ou na melhora da qualidade do ar (CAPELAS, 
2014). O texto sobre a pesquisa, no jornal O Estado de S. Paulo, trouxe as aspas:

“Em geral, há uma troca entre privacidade e benefícios. A pesquisa mostra que 

hoje as pessoas estão dispostas a abrir seu lado pessoal para que a sociedade 

funcione de maneira melhor”, de Fernando Martins, diretor executivo de estra-

tégia e inovação da Intel no Brasil. A fonte também afirma, na mesma reporta-

gem, que “as novas gerações tendem a resistir menos quanto à sua privacidade” 

(CAPELAS, 2014, online)

Empresas de tecnologia tradicionalmente realizam e divulgam pesquisas 
que tratam do comportamento dos cidadãos/usuários de tecnologia para, em 
seguida, serem, elas mesmas, as fontes para debater tais pesquisas nos meios de 
comunicação. Grande parte da repercussão de tais pesquisas se exime de pro-
blematizar o interesse da companhia em divulgar determinadas noções sobre 
tecnologia, consumo, privacidade e sociedade. 

No caso da reportagem acerca da pesquisa da Intel, por exemplo, em ne-
nhum momento foi citado o fato de que a empresa é uma das maiores evan-
gelizadoras do uso da tecnologia na gestão de grandes centros urbanos e que, 
para conseguir vender seus softwares para gestores públicos é fundamental dis-
seminar a ideia (não necessariamente verdadeira, não objeto da pesquisa e, em 
verdade, bastante questionável) de que cidades digitalizadas que mantenham 
práticas de coleta massiva de dados são melhores de se viver e que, portanto, 
valeria à pena os indivíduos entregarem seus dados para este fim. 

Para a análise de como o jornalismo brasileiro afeta as noções de privacida-
de e segurança, também é relevante notar que a matéria de O Estado de S. Paulo 
sobre a pesquisa da Intel foi publicada no caderno/seção Economia & Negócio. 
Já as reportagens que tratam de como garantir a privacidade, utilizar ferramen-
tas para anonimato e denúncias sobre o impacto da coleta, tratamento e venda 
de dados são tradicionalmente publicadas em cadernos específicos para pes-
soas interessadas em tecnologia – no caso de O Estado de S. Paulo, o caderno 
geek é o Link.  
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A matéria do mesmo veículo Vale do Silício pede mudanças em lei de vigilân-
cia na internet2, que trata da movimentação de empresas da camada de aplica-
ções para se defenderem das leis de vigilância nos Estados Unidos que, desde os 
escândalos de vazamento de informações da Agência Nacional de Segurança 
daquele país (a NSA), por Edward Snowden, veem seus negócios ameaçados glo-
balmente pelas práticas de coleta americanas, é um bom exemplo. A matéria 

– obviamente focada em negócios/empresas – foi publicada no caderno/seção 
Link, como se interessasse apenas a leitores que buscam informações sobre tec-
nologia/comportamento. 

Mesmo que ainda seja necessário coletar mais dados que substanciem uma 
afirmação categórica, é possível – pela análise cotidiana das publicações sobre 
coleta de dados e privacidade e pela experiência de viver o universo da cobertu-
ra jornalística de tecnologia – afirmar que as indústrias de software e hardware, 
com seus recursos de assessoria de imprensa e marketing, têm grande influên-
cia na mídia comercial, em oposição ao espaço que organizações que problema-
tizam a economia baseada na coleta de dados conseguem. Ainda, existe uma 
segregação das reportagens que tratam de dados e privacidade de uma perspec-
tiva questionadora ou educadora pró-privacidade, o que dificulta a interação 
entre os mundos. 

O outro lado da moeda

Se a cultura da privacidade nunca ganhou os holofotes da mídia brasileira 
como um problema para além de questões comportamentais individuais, não 
se pode dizer o mesmo da cultura da exposição pessoal. Primeiramente, em 
um país onde os meios de comunicação são historicamente para poucos e sua 
posse está diretamente relacionada a status social, político e de poder econômi-
co, ou seja, uma marca de distinção de classe, estar nos meios de comunicação 
significa, de certa forma, compartilhar do status deste grupo de privilegiados 
que historicamente puderam aparecer: os brancos, os ricos, os homens de posse. 

Assim, mesmo que a internet e suas plataformas sejam bem diferentes dos 
meios de comunicação unidirecionais e de massa, tradicionais, como as revistas 

2 “Vale do Silício pede mudanças em lei de vigilância na internet”. Estadão, 27 de maio de 2017. 
Disponível em <http://link.estadao.com.br/noticias/geral,vale-do-silicio-pede-mudancas-em-

-lei-de-vigilancia-da-internet,70001815265>. Acesso em: 01 de junho de 2017.
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e a televisão, as redes sociais e aplicações de mensageria instantânea em que 
são formados grupos de amigos e familiares ainda configuram uma “janela de 
exibição” para quem nunca teve. Essas aplicações garantem esse espaço em que 
todos podem “aparecer”. Funcionar como uma espécie de válvula de escape da 
necessidade represada de representação.

Mesmo antes da existência das redes sociais e antes da criação da web, a 
cultura de massas já apresentava celebridades em “momentos de intimidade”, 
abrindo a casa, compartilhando as férias, em família, com os filhos ou novos 
parceiros amorosos. Portanto, antes mesmo da massificação dos dispositivos 
eletrônicos e antes mesmo do surgimento da internet, a cultura das celebrida-
des já criava uma aura de glamour para exposição da vida cotidiana corriqueira. 
É a cultura das celebridades que chega até grande parte da população e educa 
sobre comportamento midiático desejável. 

Com o barateamento dos dispositivos eletrônicos e o acesso, mesmo que 
precário, à conexão – é significativo que durante a noite, quando o centro 
de São Paulo já está quase vazio, várias pessoas se mantenham no entorno 
da Assembleia Legislativa em busca de wi-fi aberto – a noção de exposição 
midiática então pode ser exercida em larga escala. Com poucas noções sobre 
os modelos econômicos e o tipo de exploração realizada através de dados, as 
pessoas simplesmente se expõem na rede acreditando que é benéfico para 
elas realizar uma exposição “controlada de sua imagem”, salientando sempre 
o melhor, o que lhes “agregaria valor”, para usar um jargão do mundo dos 
negócios.

E, no entanto, se a cultura das celebridades gera benefícios econômicos 
para as pessoas que se expõem quando atreladas a uma cadeia de entreteni-
mento e mídia, no caso dos indivíduos que se comportam como celebridades 
de seu universo particular, em geral, a mesma lógica não se aplica. O que fa-
zem essas pessoas, em grande parte do tempo, é gerar conteúdo que atraia um 
público para os anúncios de redes sociais. Tornam as plataformas relevantes 
para anunciantes. É trabalho voluntário não informado e não remunerado 
pelas empresas que lucram com ele. Mas a ilusão de ser, em seu microcosmo, 
um editor de si mesmo e assim determinar o que os outros pensam, vem pre-
ponderando.
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Os dados têm valor não apenas para a polícia

Neste contexto em que prevalece a cultura da exposição, em oposição à cul-
tura da privacidade, é fundamental evidenciar que a primeira é muito lucrativa 
para as empresas na economia de dados, sendo que aos cidadãos resta serem ex-
plorados de formas, via de regra, não evidentes ou transparentes. No mínimo, o 
que o usuário das aplicações e de plataformas precisaria saber é que está traba-
lhando de graça e sem participação nos lucros – aliás, muito pelo contrário. O 
usuário está apenas facilitando o trabalho das empresas que querem estimular 
o consumo. 

Assim, a partir de uma narrativa da proteção dos dados pessoais, podere-
mos desconstruir o discurso de quem afirma que leis, ferramentas e estratégias 
de comportamento são úteis apenas para proteger informações compromete-
doras com potencial de constrangimento. A cultura da privacidade pode pros-
perar entre as pessoas que não querem ser alvo da indústria do consumo e do 
marketing – tão capazes de nos manipular.

Neste sentido, é fundamental democratizar informações sobre o valor atre-
lado aos dados de humor, situação profissional, preferência política, sexual e 
estado emocional. O Facebook oferece opções por padrão para que os usuários 
completem a expressão “está se sentindo”. Para uma empresa que vende espa-
ço para anúncios, além de dados considerados como “cadastrais” como gênero, 
idade e renda, poucos podem ser mais valiosos do que o estado emocional. A 
publicidade vem, pelo menos desde a década de 20, estudando a psiquê huma-
na e associando produtos a emoções e desejos humanos. A aplicação da psica-
nálise no marketing e publicidade mudou a forma de anunciar produtos – não 
mais pela necessidade/função e sim pelo símbolo/desejo. 

Segundo esse ponto de vista, as grandes empresas e também políticos têm 
muito a lucrar com informações à primeira vista despretensiosas e sem valor 
para o cidadão comum, tal como seu estado emocional, que pode ser defini-
dor para a estratégia de comunicação de determinada campanha eleitoral. 
Conforme apontado pelos jornalistas do New York Times Nicholas Confes-
sore e Danny Hakim, a respeito da vitória de Donald Trump nos Estados 
Unidos: 

a um eleitor considerado neurótico pode ser mostrado um comercial de direito 

de uso de armas com assaltantes que invadiram uma casa, em vez de uma defe-

sa da Segunda Emenda [artigo da Constituição americana que trata do direito 
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ao porte de armas por todos os cidadãos]; anúncios políticos que alertam para 

o perigo representado pelo Estado Islâmico pode ser direcionado diretamente 

aos eleitores propensos à ansiedade (HALPERN, 2017, online). 

Mas o uso de informações acerca das emoções para vender anúncios utilizan-
do a coleta, tratamento e venda de dados em volume massivo não é exatamente 
nova, apesar de ganhar alguma notoriedade nos últimos meses. A Apple fez re-
gistro de patente para explorar a ideia ainda em 2014; o Spotify, serviço de mú-
sica por streaming, anunciou que passaria a ajustar os anúncios de acordo com o 
humor dos usuários em 2015 e o Ebay, plataforma para venda de produtos online, 
lançou uma plataforma para anúncios com base em emoções em 2016, conforme 
aponta Patrick Kulp, em reportagem para o website Mashable (KULP, 2017), no 
início de maio, motivada pela denúncia de que o Facebook teria demonstrado ca-
pacidade de coletar dados de emoções de adolescentes e jovens, em uma apresen-
tação para um banco australiano (PITA, 2017). E, no entanto, em geral, as pessoas 
continuam a acreditar que não precisam de privacidade porque não fazem nada 
de errado, como se dados fossem importantes apenas para a polícia.

Assim, é fundamental mostrar evidências de que, para além do discurso de 
“coletamos informações para entregar o melhor produto e dentro dos seus interes-
ses”, replicado pelo sistema midiático já apontado acima, a coleta de dados, o pro-
cessamento e a venda de dados resultam em exploração econômica dos indivíduos. 
É praticamente óbvio: é um mundo regido pela lógica de lucro e acúmulo de capi-
tal, afinal. E, no entanto, na esfera pública, ainda não é isso que está subentendido.

Há exemplos bastante simples, fáceis de compreender, de como a explora-
ção comercial a partir de dados pode ocorrer, como no caso da variação de pre-
ços em lojas online de acordo com o perfil da pessoa que busca. Em 2005, a CNN 
publicou a reportagem Websites Change Prices Based on Customers’ Habit com 
base na pesquisa Open to Exploitation do Centro Annenberg da Universidade 
da Pensilvânia (RAMASASTRYM 2005). Em 2012, uma reportagem investigativa 
do Wall Street Journal (SINGER-VINE et al, 2012) relatava a mudança de preços 
nas lojas Staples, com base na localização e no perfil do bairro em que a pessoa 
se encontrava. Depois disso, as pesquisas e coberturas acerca do tema se mul-
tiplicaram, muitas com base em estudos provenientes da pesquisa acadêmica 
(ALBA, 2014). Já no Brasil, este tipo de exploração econômica dos dados já não se 
encontra presente nos meios de comunicação de grande circulação e urge saber 
se carecemos de mais pesquisas acadêmicas neste estilo que possam ajudar a 
problematizar tais práticas nas mídias. 
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Envolvimento dos consumidores

Mais do que alertar os cidadãos para o tipo de exploração comercial, é pre-
ciso também oferecer um antídoto e, apesar do avanço de legislações pró-priva-
cidade no mundo e da possibilidade real de o Brasil, mesmo na desastrosa con-
juntura política atual, aprovar uma lei de proteção de dados. E, no entanto, a 
privacidade envolve questões legais, mas também cultura e práticas individuais 
que se apoiam. Considerando a baixa aplicação das leis no Brasil, é preciso ques-
tionar o que faremos depois de aprovada uma lei de proteção de dados pessoais 
no Congresso. É fundamental criar estratégias para disseminar as práticas e 
ferramentas de privacidade, além de uma cultura de atenção para as práticas 
ilegais de coleta de dados para que um possível órgão fiscalizador, previsto, por 
exemplo, no Projeto de Lei nº 5276, de 20163, aplique a lei.

Neste sentido, a CryptoRave, evento anual, de 24 horas, aberto e gratuito 
sobre vigilância, privacidade e criptografia, cuja quarta edição foi realizada em 
2017, com a participação de 1,5 mil pessoas, tem se esforçado para gerar conhe-
cimento acerca das práticas de vigilância e exploração comercial de dados nos 
níveis de conscientização e de atuação transformadora. A força da CryptoRave 
como instrumento de mobilização à cultura da privacidade vai muito além da 
organização de um evento. O que se tem é uma comunidade que constrói sua 
identidade com base em práticas compartilhadas de privacidade. O fator comu-
nidade CryptoRave é o que mantém, por exemplo, o evento como o segundo 
maior financiamento do tipo, atrás apenas do Baixo Centro, na plataforma de 
financiamento coletivo Catarse e que torna possível manter o modelo colabo-
rativo há quatro anos consecutivos. Também vale ressaltar que os participan-
tes da CryptoRave não apenas adquirem produtos CryptoRave, como adesivos, 
camisetas, bottons, canecas, moletons, mas os ostentam em espaços e debates 
públicos, o que gera uma replicação do interesse pela CryptoRave e pela cultura 
da privacidade. Mas, ainda que a CryptoRave seja exitosa em criar uma comu-
nidade identificada com a privacidade, ela está atrelada, mesmo assim, a um 
universo técnico/hacker, não necessariamente atraente para os não iniciados. 

Assim, é fundamental considerar formas de ampliar a identificação de demais 
comunidades com a cultura da privacidade. Os recentes casos acerca dos impac-

3  Projeto de Lei 5276/2016. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ficha-
detramitacao?idProposicao=2084378>. Acesso em: 12 jun. 2017.
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tos da coleta de dados nos acontecimentos políticos, tal como a eleição de Trump4, 
são um fator a ser explorado neste sentido. Grande parte dos ativistas políticos, 
ou de pessoas engajadas em temas relacionados à política, pode ter alguma preo-
cupação quanto à privacidade em trocas de mensagens estratégicas, mas não de-
monstram, em geral, o mesmo cuidado, alerta, a respeito do compartilhamento 
de informações rotineiras, como fotos de viagem, família, interação com amigos, 
uso de programas de fidelidade e cadastros de compras em geral.

Talvez seja a hora de olhar justamente para a óptica do uso de dados para es-
tímulo ao consumo e para a exploração dos consumidores como parte do capita-
lismo contemporâneo. A cultura da privacidade pode – e faz todo o sentido que o 
faça – dialogar com comunidades que defendem a cultura do uso ponderado dos 
recursos naturais, da sustentabilidade, do minimalismo, do anticonsumismo, da 
alimentação natural, de defesa dos direitos do consumidor, da busca de equidade 
entre as pessoas e comunidades. Ora, se a coleta e processamento massivo de da-
dos são utilizados para reforço de um modelo de sociedade consumista hegemô-
nico, a privacidade precisa aparecer como comportamento contra-hegemônico 
de contraposição à estrutura social que leva à desigualdade, desmatamento etc.

Assim, há oportunidade de diálogo sobre privacidade com grupos não ne-
cessariamente identificados com a cultura hacker. Na verdade, muitas vezes 
são resistentes ao uso de tecnologia, o que os torna usuários-padrão, sem re-
buscamento de ferramentas de comunicação, inclusive com pouco ou nenhum 
conhecimento sobre ferramentas e tecnologias para a privacidade. Assim, cabe 
aos ativistas e defensores da privacidade criar narrativas que aproximem os 
universos de consumo consciente, sustentabilidade, preservação da natureza, 
direito e garantia da privacidade. Neste sentido, é preciso ampliar a vocalização 
dos casos e do potencial de uso de dados para exploração comercial – para além 
de problematizações relacionadas a direitos humanos e ativismo, para além da 
vigilância política e da coleta de dados para influência eleitoral.

Vale lembrar que existe uma variedade de meios de comunicação alternati-
vos, canais e páginas dedicados ao tema da sustentabilidade e a levar a cultura 
da privacidade para estes muitos e pulverizados pontos de distribuição de con-
teúdo, o que será de grande valia para a batalha narrativa.

4  Considera-se que a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, em 2016, 
teve como apoio a aplicação da psicometria utilizando dados de diversas fontes, incluindo redes 
sociais, realizado pela empresa Cambridge Analytica, especializada em análise de Big Data e pu-
blicidade dirigida. Até o momento, as pesquisas políticas se baseavam em dados demográficos
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A privacidade só existe como cultura compartilhada – especialmente em es-
truturas baseadas em redes, em que pesa o efeito manada. A segurança de uma 
ponta só existe quando as outras também se responsabilizam pela proteção dos 
pares. Sendo assim, é fundamental para as organizações pró-privacidade encon-
trarem formas de diálogo com novas comunidades identitárias, mais do que falar 
com indivíduos, e tentar influenciar grupos de interesse. Aqui fica uma sugestão.
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11.
Um impasse e três saídas  para um novo ciclo de 
tecnologias cívicas livres de participação social

Henrique Carlos Parra Parra Filho
Ricardo Augusto Poppi Martins

Introdução

Aceitamos o desafio de falar de cultura digital, democracia e soluções livres 
no contexto da nossa experiência de alguns anos desenhando iniciativas de 
participação social a partir da sociedade civil e do Estado. Percebemos que a 
articulação dessas três ideias foi fundamental para a realização de algumas das 
experiências recentes de uso de tecnologia digital para participação social sen-
do também bastante útil para o diagnóstico que precisamos fazer para embasar 
um próximo ciclo de iniciativas de uso de tecnologia para participação social.

O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e 
da cultura digital na internet aponta para a emergência de uma democracia em 
rede que promete protagonismo da sociedade em relação ao Estado e poder dis-
tribuído nas redes. Esta visão é defendida por Manuel Castells (2008) quando 
fala da língua universal digital que é utilizada nesse sistema e Yochai Benkler 
(2006), que também aponta que a organização da produção da informação es-
taria passando por uma mudança radical, com consequentes transformações 
no “ambiente informacional que ocupamos como indivíduos autônomos, cida-
dãos e membros de grupos culturais e sociais”, possibilitando que os cidadãos 
produzam conteúdos e pautas, deixando a postura de receptores apenas. 

Do ponto de vista do Executivo Federal Brasileiro, pelo menos há oito anos vêm 

sendo desenvolvidas iniciativas de inovação tecnológica para a participação so-

cial, com destaque para o Cultura Digital/ Consulta Pública1 que baseou a con-

1  O Ministério da Cultura lançou em julho de 2009 o Fórum da Cultura Digital Brasileira que es-
timulou a participação de mais de 7 mil integrantes, que criaram quase 2 mil blogs, 400 grupos 
de discussão e 500 fóruns, até julho de 2012. Debates importantes, como a criação do Marco 
Civil da Internet, proposto pelo Ministério da Justiça em 2010, usaram a rede não apenas como 
espaço de discussão, mas como ferramenta para a colaboração do público e sistematização de 

* DOI: 10.24328/2017/5473.004/11

http://culturadigital.br/marcocivil/
http://culturadigital.br/marcocivil/
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sulta do Marco Civil da Internet, o Delibera/ Pensando o Direito2, o Noosfero/ 

Participa.br3 e as experiências de Conferências Nacionais que utilizaram ferra-

mentas digitais. Já no Legislativo, o E-Democracia da Câmara dos Deputados e 

o uso de ferramentas de enquete e votação online pelo Senado chamam atenção 

(PARRA FILHO & POPPI, 2017, p. 227). 

No período, inúmeras tecnologias cívicas foram criadas pela sociedade civil, 
dentre as quais o software livre Cidade Democrática. No entanto, parece que es-
tamos longe de “entregar” iniciativas que avancem significativamente na cons-
trução dessa democracia em rede e muitas das lições aprendidas nos últimos 
anos nos permite compreender, hoje, a complexidade de obter esse resultado. 

A proposta deste ensaio é, portanto, analisar em três curtas seções, como a 
arquitetura das ferramentas tem influenciado na sua capacidade de incluir e ob-
ter escala sem intermediação, como o fenômeno da manipulação tem trazidos 
enormes riscos para a democracia e quais salvaguardas podemos construir e 
por fim como os arranjos de comuns podem ser centrais para um novo ciclo de 
tecnologias de participação social que esteja sensível a essas e outras questões 
que ainda vão surgir nos próximos anos para o desenvolvimento da democracia 
em rede. 

Quando a arquitetura influencia na inclusão

Acreditar na máxima da cultura digital de que “tecnologia é mato, o impor-
tante são as pessoas4” parece ser uma boa orientação para evitar o fetiche da tec-
nologia por si e para reforçar o olhar crítico sobre as soluções que não realizam 
o potencial distribuído da rede e nem consolidam processos de ação coletiva 
autônoma com distribuição de poder. Ao mesmo tempo, também indica que as 
análises devem privilegiar o efeito das tecnologias nas dinâmicas e experiências 
de participação, bem como em seus resultados políticos.

contribuições enviadas ao projeto de lei.
2  Delibera é um software livre para sugestão, voto e deliberação de ideias. Foi adotado pelo Mi-

nistério da Justiça para o desenvolvimento da plataforma Pensando o Direito
3  Noosfero é um software livre para redes sociais que possui as funcionalidades de Blog, e-portfó-

lios, RSS, discussão temática e agenda de eventos. Foi adotado pela Secretaria de Governo (antiga 
Secretaria-Geral da Presidência da República) para o desenvolvido da plataforma Participa.br

4  Essa frase é atribuída ao ativista da Cultura Digital Daniel Pádua (Dpadua) e foi adotada pelo 
movimento de Cultura Digital - https://pt.wikiquote.org/wiki/Daniel_P%C3%A1dua

https://github.com/redelivre/delibera
http://pensando.mj.gov.br/
http://noosfero.org/
http://www.participa.br/
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O primeiro caso mais relevante de uso de tecnologia digital para participa-
ção foi o da Consulta Pública para elaboração do Marco Civil da Internet. Foi 
uma experiência reconhecida internacionalmente tanto pela relevância política 
de ser a primeira constituição para a internet, quanto pelo formato aberto e 
colaborativo que foi adotado em seu debate online. Segundo Meireles (2015) a 
metodologia inovadora utilizada na consulta do Marco Civil pode ser definida 
como um tipo de “consulta interativa”, ou seja, aquela que permite aos cidadãos 
dialogarem entre si e com os gestores. Foi uma experiência inédita nesse senti-
do, por ter extrapolado o limite dos gabinetes e grupos organizados. Por outro 
lado, ainda que tenha recebido aproximadamente 2.000 comentários nas suas 
duas fases, vale apontar que a maioria dos comentários foram feitas por uma 
pequena parcela dos participantes (O’MALEY, 2015).

Outras consultas interativas realizadas pelo próprio Ministério da Justiça5 e 
também por outros órgãos de governo utilizando a mesma metodologia (MEI-

RELES, 2015) obtiveram o mesmo padrão de engajamento, oscilando entre al-
gumas dezenas ou centenas de pessoas e comentários, ainda longe do ideal de 
inclusão esperado pelo uso de tecnologias abertas na internet (PARRA FILHO & 
POPPI, 2017).

A partir dessas experiências, percebemos que a arquitetura de comentários 
públicos por parágrafo (que também chamamos de tipo fórum/thread), inclui 
e mobiliza um perfil de participante que têm recursos cognitivos e tempo para 
interpretação de longas cadeias de texto e normalmente já empoderado o sufi-
ciente para ter adquirido voz política na sociedade (COPELLO, 2015). Esses re-
quisitos acabam excluindo o conjunto mais amplo da sociedade do acesso a esse 
tipo de instrumento.

Outro tipo de arquitetura, embora utilizada menos vezes, conseguiu romper a 

barreira de engajamento da arquitetura de tipo fórum. Trata-se da arquitetu-

ra wiki-survey, ou discussão crowdsource, que tem um nível de exigência muito 

menor ao participante. Essa arquitetura foi utilizada com relativo sucesso por 

duas iniciativas de destaque: Na primeira, proposta pelo Executivo estadual do 

Rio Grande do Sul, esse método foi utilizado de maneira sistemática dentro da 

iniciativa “Governador Pergunta”, com uma das consultas atingindo mais de 

60 mil participantes. Na outra, proposta pela Secretaria-Geral da Presidência 

5  Exemplo da consulta pública do novo código de processo civil que obteve 2.565 comentários de 
1.145 participantes - http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20120210-05.pdf
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da República, no governo federal, 200 mil pessoas participaram, com mais de 

80 mil participações (o objetivo foi coletar insumos para uma conferência in-

ternacional sobre governança da internet) 6 (PARRA FILHO & POPPI, 2017, p. 

227-228). 

Outro aspecto interessante desse tipo de arquitetura é a possibilidade de 
recompensar a participação através da regra da vitória para participantes e 
propostas que atinjam alguns objetivos da consulta. No caso da experiência do 

“Governador Pergunta” o prêmio para os autores das propostas mais prioriza-
das foi levar sua proposta diretamente ao Governador (BRISOLA et al., 2012), en-
quanto na experiência da consulta do NetMundial o prêmio foi ter sua viagem 
a São Paulo custeada e participar da conferência.

Os resultados destes dois experimentos apontam que um dos elementos da 
inclusão consiste em criar ou adotar arquiteturas minimalistas com dinâmicas  
que incorporem todas as disponibilidades de participação, de forma a aprovei-
tar o máximo de elementos no resultado final. 

Em resumo, o formato de discussão mais tradicional, baseado em árvores de 

comentários – a exemplo dos antigos fóruns – traz em si um grande limite de 

engajamento, exigindo que o participante embarque numa discussão com re-

cursos e disposição para travar longas conversas, e muitas vezes exigindo uma 

série de conhecimentos prévios que não estão amplamente distribuídos na so-

ciedade. Ainda que seja um formato importante para abrir determinadas fases 

do processo de formulação e implementação de políticas públicas, certamente 

não é a arquitetura ideal para atingir altos níveis de engajamento e inclusão da-

queles ainda não engajados politicamente. E no limite, quando todos os proces-

sos de participação na internet são baseados nessa arquitetura, pode existir um 

processo de exclusão política, já que leva a um aumento da importância relativa 

de grupos com mais recursos cognitivos e políticos, como alertou David Sasaki, 

em 2012, nas observações sobre o grant do Cidade Democrática pela Omidyar 

Network7. (PARRA FILHO & POPPI, 2017, p. 228).

Dessa forma, entendemos que o desenho da deliberação coletiva deve levar 
em consideração o aspecto pedagógico da interação, degrau a degrau. O desafio 

6  http://www.participa.br/articles/public/0007/0286/resultado-consulta-publica-pt.pdf
7  http://davidsasaki.name/2012/12/grant-cidade-democratica/
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é oferecer oportunidades de engajamento cuja complexidade não seja uma bar-
reira de entrada e, ao mesmo tempo, não restrinja a participação à uma camada 
superficial na qual a cidadania não possa ocupar o papel de produtora de pautas 
políticas.

A massificação das mídias sociais e os perigos da manipulação

Com 1,65 bilhão de usuários ativos (medidos em 2016) a plataforma de mí-
dias sociais do Facebook é a principal esfera pública digital para boa parte das 
pessoas conectadas à internet8. Para proporcionar o melhor retorno possível 
aos seus anunciantes o Facebook desenvolve diversas técnicas de coleta de da-
dos pessoais e segmentação, buscando conhecer ao máximo seus usuários para 
proporcionar a melhor experiência de visualização de conteúdos e anúncios, 
com base no seu perfil.

Quem trouxe a melhor imagem para refletir sobre os efeitos gerados pelo 
modelo de negócios dessas plataformas foi Eli Pariser em sua seminal obra so-
bre o “filtro invisível” (PARISER, 2012). Nela o autor faz a reflexão sobre a era da 
personalização na internet, quando toda a interação humana nos grandes ser-
viços online passa a estar condicionada às preferências de cada pessoa, obtidas 
a partir da análise de dados pessoais. Segundo o autor: 

O código básico no seio da nova internet é bastante simples. A nova geração de 

filtros on-line examina aquilo de que aparentemente gostamos - as coisas que 

fazemos, ou as coisas das quais as pessoas parecidas conosco gostam - e tenta 

fazer extrapolações. São mecanismos de previsão que criam e refinam constan-

temente uma teoria sobre quem somos e sobre o que vamos fazer ou desejar a 

seguir. Juntos, esses mecanismos criam um universo de informações exclusivo 

para cada um de nós - o que passei a chamar de bolhas dos filtros - que altera 

fundamentalmente o modo como nos deparamos com ideias e informações 

(PARISER, 2012, p. 14).

O agravante é que esse modelo não está restrito à esfera da publicidade e 
das vendas na internet. Como as pessoas usam os serviços online como uma 

8  Segundo dados da UIT são 3,4 bilhão de pessoas conectadas à internet no mundo - http://www.
itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
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arena para o debate político, os efeitos nocivos dessa arquitetura e algoritmos 
não transparentes se agravam ainda mais. Em espaços submetidos a essa lógica, 
se estabelece um debate político que desencoraja a conversa entre pessoas que 
não concordam entre si, e isso é péssimo para a democracia.

Já é possível notar, em algumas experiências internacionais, os efeitos no-
civos desse tipo de tecnologia, como na rejeição do acordo de paz na Colômbia 
que poria fim a um conflito de décadas. A derrota do acordo surpreendeu boa 
parte dos analistas e entre os fatores que contribuíram para esse desfecho, junto 
com a reprovação do governo, também podemos acrescentar a característica 
dos algoritmos das plataformas de mídias sociais9.

Também pudemos sentir alguns desses efeitos na vitória do Brexit no Reino 
Unido e na campanha presidencial e consequente vitória do presidente norte-

-americano Donald Trump. Segundo os jornalistas europeus Mikael Krogerus 
e Hannes Grassegger10, a partir de uma investigação feita pelo The Guardian11, 
uma mesma empresa de publicidade teria sido responsável pelas duas campa-
nhas vitoriosas, a Agência Inglesa Cambridge Analytica. Segundo os autores, 
essa empresa estaria aplicando um conhecimento de comunicação dirigido 
por dados que considera o perfil psicológico das pessoas e tem no Facebook sua 
arma mais afiada. Se essas suspeitas se confirmarem, já podemos dizer que es-
sas arquiteturas estão sendo utilizadas para a manipulação política intencional.

O modelo de negócios das plataformas de mídias sociais, conjugado com 
as limitações de inclusão das plataformas cívicas e governamentais levantam 
o principal alerta do nosso tempo em relação à democracia: a esfera pública 
interconectada passa a estar  aprisionada a uma lógica que enfraquece o tecido 
social e molda a formação política e de opinião às ondas de desinformação, no 
que já está começando a ser chamado de “a era da pós-verdade”12 (PARRA FILHO 
& POPPI, 2017).

Em relação às tecnologias cívicas livres, o desafio parece estar em responder 
a duas perguntas: Como dar poderes extra para quem fica em uma situação de 
minoria e está sendo esmagado pela avalanche de mensagens manipuladas (e 
cujas mensagens não conseguem visibilidade nas redes sociais e chegam a cada 

9  http://www.semana.com/tecnologia/articulo/plebiscito-por-la-paz-la-burbuja-de-las-redes-so-
ciales/497814

10  http://outraspalavras.net/posts/big-data-toda-democracia-sera-manipulada/
11  https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaign 

-facebook-user-data
12  https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
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vez menos gente)? Além disso, como possibilitar que os indecisos sejam infor-
mados e possam trazer perguntas e diversidade pra maioria? 

Recentemente o Instituto Cidade Democrática conduziu a iniciativa de 
desenvolvimento da metodologia e do aplicativo da etapa digital da 3a. Con-
ferência Nacional de Juventude13 e os experimentos dos Laboratórios Livres 
de Participação Social14 e da prototipação do aplicativo Empurrando Juntos15. 
Essas iniciativas buscaram o desenvolvimento de novas tecnologias que res-
pondessem a estas questões de inclusão, superando a arquitetura complicada 
e excludente das ferramentas utilizadas pelos governos, e no caso mais recente 
do aplicativo Empurrando Juntos, buscando também uma abordagem para a 
questão de manipulação. 

Este aplicativo busca trazer diversidade para as bolhas de opinião que alienam 
as pessoas do debate informado e prejudica a capacidade das minorias comuni-
carem suas agendas. A metáfora é a dos freios e contrapesos democráticos, para 
garantir diversidade  e impedir que o fluxo principal de comunicação domine 
todo o debate, como acontece nas principais plataformas de mídias sociais. 

Conclusão: Sociedade construindo comuns com o Estado

Esse diagnóstico demonstra que há um impasse na relação da cultura digital 
com a democracia. A digitalização cada vez maior de todas as esferas da nossa 
vida caminha em paralelo com adoção em massa de plataformas mediadas por 

13  A 3ª Conferência Nacional de Juventude foi um processo inovador realizado pela Secretaria 
Nacional de Juventude em 2015 e se notabilizou por ter sido a primeira conferência nacional 
que empregou tecnologias de informação e comunicação (TICs) em uma etapa específica que, 
assim como as etapas presenciais, também elegeu delegados e propostas para a etapa nacional.

14  Laboratórios Livres de Participação Social foi um experimento conduzido pelo Instituto Ci-
dade Democrática a partir do Edital Redes e Ruas da Prefeitura de São Paulo para construir a 
apropriação de dois softwares livres (Mapas Culturais e Pol.is) a partir da ação política e inte-
resse de coletivos culturais e pontos de cultura, de modo a aproximá-los dos desenvolvedores 
e mantenedores destes softwares, alargando sua comunidade de desenvolvimento para incluir 
estes novos atores: https://medium.com/cidades-democr%C3%A1ticas/laborat%C3%B3rios-li-
vres-para-ativistas-e-programadores-constru%C3%ADrem-comuns-ac18f829f645 

15  O Empurrando Juntos foi um dos oitos projetos pelo Laboratório de Inteligência Coletiva para 
Democracia para ser prototipado no MediaLab Prado em Madri. Trata-se de um aplicativo e 
uma plataforma de serviços em software livre que se conecta com aplicativos crowdsource de 
participação (Pol.is nesse primeiro momento, mas podendo expandir para outros como All our 
Ideas, etc.) e que utiliza notificações push para potencializar o debate informado, a diversidade 
de opinião e a ação coletiva. https://medium.com/cidades-democr%C3%A1ticas/o-novo-apli-
cativo-do-cidade-democr%C3%A1tica-7a9998f79750 

https://medium.com/cidades-democr%C3%A1ticas/laborat%C3%B3rios-livres-para-ativistas-e-programadores-constru%C3%ADrem-comuns-ac18f829f645
https://medium.com/cidades-democr%C3%A1ticas/laborat%C3%B3rios-livres-para-ativistas-e-programadores-constru%C3%ADrem-comuns-ac18f829f645
https://medium.com/cidades-democr%C3%A1ticas/o-novo-aplicativo-do-cidade-democr%C3%A1tica-7a9998f79750
https://medium.com/cidades-democr%C3%A1ticas/o-novo-aplicativo-do-cidade-democr%C3%A1tica-7a9998f79750
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algoritmos que representam enormes riscos para as nossas sociedades. As pla-
taformas cívicas livres têm cada vez mais dificuldade em realizar inclusão em 
escala e gerar impacto, ao passo que as plataformas comerciais estão aprisiona-
das em modelos de negócio que aprofundam o fenômeno da bolha de opinião 
e da manipulação. 

No diagnóstico que fizemos ao longo deste ensaio apontamos alguns pa-
râmetros para onde as iniciativas devem olhar para endereçar esse problema. 
Investimentos em tecnologias cívicas devem estar atentos à capacidade de in-
clusão, geração de impacto e salvaguardas para o fenômeno da manipulação. 
Neste momento, somos céticos de que essas soluções virão a partir de platafor-
mas comerciais pois, ainda que tenham demonstrado sensibilidade ao proble-
ma, o modelo de negócios baseado em segmentação para publicidade tende a 
retardar a reação dessas empresas aos fenômenos aqui apresentados.

Por outro lado, um modelo baseado em comunidade de software livre - o 
que chamamos de arranjo de comuns - poderia oferecer uma resposta mais con-
sistente. Um dos exemplos recentes desse tipo de arranjo para tecnologias de 
participação social é a comunidade do software livre decide/ decidim16 na Espa-
nha, que hoje reune dezenas de organizações sociais e públicas (especialmente 
governos locais) na comunidade deste software livre. 

Os custos de uso são baixos (adoção em servidor próprio) e não há custos 
com licenças. De acordo com os recursos existentes em cada organização e sua 
capacidade de mobilizá-los, há distintas maneiras de utilizar este código e de 
contribuir com seu aprimoramento. As melhorias produzidas e compartilha-
das por qualquer membro podem ser aceitas e beneficiar a todos da comunida-
de. Além das organizações, cidadãos podem participar diretamente, utilizando 
e contribuindo com estes softwares e fazendo os mais diversos usos. A decisão 
sobre que melhorias são adotadas pela “versão comum” passa a ser tomada de 
acordo com a participação de cada coletivo na comunidade, num processo dia-
lógico de construção de estratégia comum, parte baseada na reputação técnica, 
parte na construção política, reforçada com eventos e debates da comunidade.

Dessa maneira, acreditamos que a forma mais efetiva para superar o impas-
se na relação da cultura digital com a democracia será com o fortalecimento de 

16  Inicialmente desenvolvido como software livre pela Prefeitura de Madri, foi adotado pela Pre-
feitura de Barcelona que criou uma versão independente (ambas na mesma comunidade de 
software). Hoje, já reúne mais de três dezenas de organizações públicas e sociais que passam a 
configurar uma comunidade de desenvolvimento e de governança desta tecnologia.
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arranjos de comuns que possam orientar o desenvolvimento e estratégias para 
ativação de tecnologias cívicas livres com participação de coletivos, movimen-
tos sociais e organizações de sociedade civil, nos quais o Estado participa por 
adesão. Dessa maneira, organizações comprometidas com o desenvolvimento 
da democracia em rede que não costumam possuir recursos suficientes para 
construir iniciativas alternativas de forma isolada, passam a se articular em 
arranjos vigorosos de experimentação e incidência política, construindo e apri-
morando instrumentos tecnológicos para consolidar processos de ação coletiva 
autônoma com distribuição de poder.

Referências

BENKLER, Yochai. The wealth of networks: how social production transforms 

markets and freedom. New Haven, CT: Yale University Press, 2006.

BRISOLA, A.C., LEAL, T., PACHECO, E., CRISPINO, F. Internet e Participação: uma 

análise do Portal Gabinete Digital. In: Revista Anagrama: Revista Científi-

ca Interdisciplinar da Graduação. Ano 6 - Edição 1 – Setembro-Novembro, 

2012 .

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2008. (A Era da 

Informação: Economia, Sociedade e Cultura, 1).

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL – CGI.br. Pesquisa sobre o uso das 

tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro: TIC 

governo eletrônico 2015. Coord. Alexandre F. Barbosa. São Paulo: CGI.br, 2016. 

Disponível em: <http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_eGOV_2015_LI-

VRO_ELETRONICO.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2016.

COPELLO, Kalinca Gutierrez. Thinking and speaking for ourselves: the develo-

pment of shack dwellers’ political voice in the age of ICTs. Tese de doutorado. 

University of Sussex, 2015

DINIZ, Eduardo Henrique et al. O governo eletrônico no Brasil: perspectiva histó-

rica a partir de um modelo estruturado de análise. Revista de Administração 

Pública, v. 43, n. 1, p. 23-48, 2009.

MEIRELES, Adriana Veloso. Democracia 3.0: interação entre governo e cidadãos 

mediada por tecnologias digitais. 2015. 249 f., il. Dissertação (Mestrado em De-

sign)—Universidade de Brasília, 2015.

O’MALEY, Daniel Patrick. Networking democracy: Brazilian internet freedom ac-

tivism and the influence of participatory democracy. Tese (Doutorado em An-



202 Cultura Digital, internet e apropriações políticas

tropologia) Nashville, Tennessee: Vanderbilt University, 2015. Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2757853

PARISER, Eli. O filtro invisível: o que a internet está escondendo de você. Zahar, 

2012.

PARRA FILHO, Henrique & POPPI, Ricardo. Governança digital como vetor para 

uma nova geração de tecnologias de participação social no Brasil | Digital go-

vernance as a vector for a new generation of social participation technologies in 

Brazil. Liinc em Revista,  v. 13, n. 1 (2017).

https://ssrn.com/abstract=2757853


12.
Livre-troca
INTERCÂMBIO DE ARTES VISUAIS ENTRE CENTRO-OESTE  
E NORDESTE DO BRASIL

Newton Goto

Sinopse

Livre-troca é uma proposta de intercâmbio cultural entre artistas visuais e 
pesquisadores de arte da Região Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Inspirado 
no projeto Circuitos compartilhados e no Rotação de culturas, esta iniciativa foi 
financiada pelo Edital Rede Nacional Funarte Artes Visuais 12ª Edição / 2015. 
Os produtos do projeto Livre-troca resultam do trabalho de uma rede de cura-
dores estaduais (territoriais) chamados a escrever textos de viés histórico e crí-
tico e a organizar uma pequena mostra de filmes e vídeos sobre a estruturação 
de cada um dos circuitos de artes visuais de suas localidades, com ênfase nos 
circuitos autônomos. Após o encontro presencial em Maceió-AL, no Complexo 
Cultural do Teatro Deodoro, dias 10 e 11/12/2016, quando ocorreram palestras 
dos participantes e exibição de vídeos, os textos foram finalizados e publicados 
no website do projeto em 14/02/2017 e os vídeos foram organizados e compi-
lados para compor a coleção de DVDs que a partir de 12/06/2017 passou a ser 
compartilhada. São 87 títulos de 71 realizadores, entre artistas, duplas e coleti-
vos de artistas e produtoras de vídeo; realizações de 1972 a 2017 oriundas dos 
13 Estados abrangidos pelo projeto e de Territórios Indígenas. Cada coleção é 
organizada em 8 DVDs, totalizando 14h20min de programação. O comparti-
lhamento das 120 coleções tem como destinatários os 71 realizadores, os 18 
curadores, os 6 membros da equipe de produção, bem como 8 coleções para a 
Funarte e 17 cópias para museus, instituições culturais, universidades públicas 
e arquivos de arte no Brasil. Cada destinatário da coleção pode articular suas 
estratégias de exibição. Os vídeos estão sob licença livre.

* DOI: 10.24328/2017/5473.004/12



204 Cultura Digital, internet e apropriações políticas

Ideário

A troca entre produções especializadas oriundas de diferentes contextos pro-
dutivos e a troca de excedentes produtivos são práticas comuns em comunidades 
tradicionais brasileiras, sejam grupos étnicos, regionais e/ou populares; sejam 
trocas entre coletivos ou indivíduos. A transposição desse procedimento para o 
ambiente artístico, neste projeto Livre-troca, a partir de distintos sistemas produ-
tivos locais das artes visuais, reforça as características da arte enquanto valor sim-
bólico, potência de subjetividade e linguagem síntese de diferenças existenciais.

Há algo de moitará nessas trocas artísticas aqui propostas, o moitará das 
trocas especializadas indígenas1 , em que objetos ou elementos de distintas ca-
racterísticas ou usos podem ser trocados a partir da relação de interesse que 
se instaura entre as partes. Num extremo desse exemplo, o relato de Orlando 
Villas Bôas sobre um moitará entre as tribos xinguanas Trumaí e Kamaiurá, 
em que uma “massa minúscula de pequi” foi trocada por “800kg de mandioca” 
(VILLAS BÔAS, 2000), troca de sabor por alimento, insinuando o quão simples 
e ao mesmo tempo complexa é própria conceituação sobre o que é “valor”, nes-
se caso, um valor muito distante das balizas quantitativas ou monetárias como 
as que predominam na cultura do “homem branco ocidental contemporâneo”.

A formação de uma coleção de videoarte a partir desse contexto específico 
de trocas suscita significativo valor cultural ao produto final deste projeto, um 
produto também contextualizado criticamente pelos textos escritos pelos par-
ticipantes. O compartilhamento público e gratuito desses produtos – coleção 
de vídeos, textos – entre os participantes e instituições culturais públicas incide 
numa lógica cultural também diferenciada da que prevalece no meio de artes 
visuais, considerando, por exemplo, que o valor artístico e cultural do acervo de 
um museu em muito se funda na raridade e exclusividade de suas obras. O las-
tro de valor de uma coleção de vídeos compartilhada é outro: a busca de maior 
reverberação e possibilidades de encontro da arte com a sociedade, ampliando 
assim o poder sensível, poético e crítico que ela é capaz de despertar nas pessoas; 
e a ampliação do sentido da arte como patrimônio público cultural material e 
imaterial. Além do compartilhamento das coleções de DVDs, como já enuncia-
do, o compartilhamento dos conteúdos textuais e outras documentações do 
projeto efetivou-se em parceria com a #redelivre que disponibilizou plataforma 
na internet para hospedagem do website: http://livretroca.redelivre.org.br/

1 Trocas especializadas e o Moitará: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xingu/1546
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Hoje é possível interpretar a troca e compartilhamento aqui propostos como 
uma iniciativa de “economia criativa”, entretanto, pode-se também percebê-los 
como ação de resistência crítica e cultural de afirmação de campos autônomos 
de diálogo cultural. Situação “autônoma” de diálogo, neste projeto, mesmo que 
com financiamento público, pois os critérios e conteúdos das trocas são livre-
mente definidos por seus interlocutores a partir de suas experiências territoriais 
relacionadas aos circuitos artísticos e culturais em que vivem, sem prévia orien-
tação estética, política ou mercadológica. A lógica da troca cultural entre contex-
tos artísticos, sociais e geográficos heterogêneos distancia-se em muito da lógica 
da indústria cultural capitalista, que cada vez mais aprimora seus mecanismos 
de produção e distribuição, considerando a própria questão de abrangência geo-
gráfica como um fator de mercado: ampliação e manutenção de pontos de venda 
e mercado consumidor. Fluxos de mão única de poucos centros produtores para 
muitos pontos consumidores. Os monopólios do mercado cultural global im-
plicam, inevitavelmente, numa homogeneização de referências e subjetividades, 
muito mais do que promovem um “multiculturalismo global”, como sugeriam 
algumas teorias dos anos 1980/1990, atreladas à própria ascensão do capitalis-
mo globalizado. Segundo Hans Haacke e Pierre Bordieu: 

(…) os produtos artísticos não são unicamente mercadorias ou um meio de se 

fazer um nome, como se acreditava nos anos 80. Eles representam um poder 

simbólico, um poder que pode ser posto à serviço da dominação ou da emanci-

pação e, neste sentido, um campo ideológico com repercussões importantes na 

vida cotidiana. (BOURDIEU; HAACKE. 1995, p. 16). 

O próprio livro Livre-troca – com diálogos entre o sociólogo Pierre Bourdieu 
e o artista Hans Haacke – é uma das inspirações explícitas para o nome deste 
projeto (BOURDIEU; HAACKE, 1995).

Ainda que nesta proposta a participação dos convidados esteja relacionada 
às procedências estaduais de cada artista/pesquisador, há relativizações a serem 
feitas. Nem a história da arte oficial de cada estado nem a poética regionalista 
são critérios para escolha dos interlocutores, e sim a leitura histórica crítica e o 
olhar contemporâneo sobre o entorno. Outra relativização refere-se à noção de 
fronteira: o sentido de pertencimento identitário e territorialidade existencial 
muitas vezes é descolado dos limites territoriais demarcados pela fronteira de 
um município, estado ou país. Assim é no meio produtivo da arte contemporâ-
nea, e também, num outro sentido, com as culturas tradicionais dos povos indí-
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genas. Entretanto, entende-se que cada Estado é também um fator decisivo para 
diferentes estruturações dos circuitos locais de arte, seja pelas opções de mode-
los institucionais feitas, seja pelos movimentos locais de convergência ou diver-
gência às estruturas, equipamentos culturais e histórias oficiais de cada lugar.

Sobre a transposição das fronteiras pelos saberes, Feliz Guattari aponta que 
são três as “vozes fundamentais que permanecem na base dos processos de 
subjetivação das sociedades ocidentais contemporâneas: as vozes de poder, as 
vozes de saber, as vozes de auto-referência” e que “historicamente, no último 
milênio, as subjetividades coletivas das sociedades foram interceptadas por três 
grandes momentos de diluição das fronteiras nacionais: a idade da cristandade 
européia, a idade da desterritorialização capitalista dos saberes e das técnicas; a 
idade da informatização planetária”. Assim, diante da complexidade das rela-
ções contemporâneas, a autonomia de um povo depende de sua capacidade de 

“singularizar e de transversalizar a existência, de lhe conferir, por uma lado uma 
persistência local e, por outro, uma consistência transversalista” (GUATTARI, 
1993, p. 178-182) . Considerando essas observações críticas, o projeto Livre-Troca 
enxerga-se como um fruidor de “transversalizações de autoreferencialidades”, 
incentivando e facilitando o diálogo transcultural em busca do entendimento 
de que as diferenças fazem parte de uma mesma riqueza humana. E nesse fluxo, 
a arte não é só metáfora antropológica, sociológica ou filosófica, ela é o próprio 
meio de manifestação do diálogo.

Como dito, o projeto Livre-troca  inspira-se ainda em duas outras propostas 
de pesquisa, formação e compartilhamento de acervo de videoarte que coor-
deno, os projetos Circuitos compartilhados (desde 2002) e Rotação de culturas 
(2014)2. Ainda que Livre-troca tenha uma semelhança de método com o se-
gundo projeto, que oportunizou intercâmbio cultural entre agentes da Região 
Norte e da Região Sul do Brasil, a atual proposta foca em contextos produtivos 
e rede colaboracionista distintas, instigando visões críticas e arranjos produti-
vos inéditos e de diferentes ordens de interesse público. A definição de Maceió 
como local de encontro surgiu como fator de especial relevância tendo em vista 
o desejo da comunidade artística local em incrementar o circuito de arte con-
temporânea de Alagoas e a rede de intercâmbio com outras localidades.

2 Sobre os projetos Circuitos compartilhados e Rotação de culturas, ver links: https://newton-
goto.wordpress.com/circuitos-compartilhados/ ; https://newtongoto.wordpress.com/rotacao-

-de-culturas/ ; https://rotacaodeculturas.wordpress.com/ . Sobre outros projetos de pesquisa 
e curadoria que coordenei, através do organismo artístico EPA!, ver link: https://newtongoto.
wordpress.com/15-epa/ 



liVre-troCA 207

Realizações

A coleção de audiovisual agrega grande variedade de linguagens: filmes e 
vídeos de artista, animações, registros de ações performáticas e intervenções 
urbanas, projeto de videoinstalação, registros de videomapping, documentá-
rios, documentários experimentais, ficção e entrevistas. Os conteúdos também 
são bastante diversificados e versam sobre a liberdade no uso do espaço público, 
crítica cultural e institucional, direito à terra e às tradições culturais, confli-
tos sociais, questões ambientais, diversidade sexual e racial, arte política, arte 
urbana, arte e tecnologia, experimentos de linguagem, mistura de linguagens 
entre artes visuais, dança e audiovisual; reflexões sobre a linguagem, trajetórias 
artísticas, releituras históricas, fantasia.

Os diferentes contextos artísticos culturais e as distintas redes colaborativas 
acionadas a partir das curadorias estaduais acarretaram na constituição de uma 
coleção de filmes e vídeos com grande diversidade de linguagens, de conteúdos 
e de experiências territoriais. A heterogeneidade é um valor fundante e proces-
sual do projeto Livre-troca, e é um índice das muitas riquezas culturais do povo 
brasileiro. Isso sugere uma equivalência de valores entre as singulares produções. 
Entretanto, destaco dois contextos em relação à coleção: a questão indígena e pro-
duções de valor histórico relacionadas à arte contemporânea brasileira.

O conjunto de trabalhos vinculados aos Territórios Indígenas agrupa produ-
ções provenientes de ambos os territórios regionais investigados nesse projeto 

– Nordeste e Centro-Oeste – e alarga o debate conceitual sobre fronteira e terri-
tório, como já indicado no ideário deste texto. Entretanto o destaque aqui é mo-
tivado por outros conteúdos e valores simbólicos: evidenciar o constante estado 
de conflito entre as tradições indígenas e a sociedade capitalista e reforçar a 
conscientização sobre a necessidade de políticas mais dignas destinadas aos ín-
dios. Nos vídeos selecionados para o programa Territórios Indígenas esse cho-
que de civilizações está explicitado, seja na ação que visa o extermínio indígena 
promovido ou consentido pelo estado subserviente aos interesses econômicos 
do agronegócio ou das mineradoras, seja na resistência cultural dos povos indí-
genas e suas ações de reconquista territorial. Sejam os Guarani-Kaiowá, os Tupi-
nambá, os Pataxó, ou toda a diversidade de povos indígenas em manifestação e 
protesto em Brasília, a reivindicação de direitos torna-se um sentido unificador: 
demarcação de terras ancestrais, mediação justa de conflitos, políticas públicas 
estatais mais dignas para os índios. Tudo isso se funde numa atualização da 
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questão indígena, cujas causas de luta tornam-se causas humanitárias, de inte-
resse de todos que prezam por ética e por uma justiça não submissa ao lucro dos 
ricos e ao abuso de autoridade do Estado. A linguagem do documentário audio-
visual torna-se instrumento relevante de autovaloração cultural, de difusão de 
informações, e, novamente, de luta, arte e política.

Já pelo viés da valorização histórica de algumas produções na coleção Livre-
-troca isso se dá pelo reconhecimento da importância da ancestralidade artísti-
ca local, regional ou nacional, especialmente quando ela articula contribuições 
de autenticidade enquanto linguagem e/ou interação crítica com seu contexto 
socioambiental específico. Nessa perspectiva de resgate e difusão da memó-
ria, enfatiza-se o documentário Jackson Ribeiro: DM – Decorrências Modulares, 
sobre a obra de Jackson Ribeiro, hoje um tanto quanto desconhecida no meio 
de artes visuais brasileiro, ainda que na década de 1960 até 1970 ela tenha cir-
culado por algumas das principais bienais internacionais de arte e tenha sido 
referenciada por críticos como Mário Pedrosa e Pierre Restany. Hélio Oiticica 
o considerava como um dos três “grandes escultores brasileiros de vanguarda”, 
junto com Amílcar de Castro e Lygia Clark (OITICICA, 1962, p. 90), e essa é uma 
assertiva paradigmática feita por um dos maiores nomes da arte contempo-
rânea brasileira, algo impossível de ser desconsiderado.Vale nota também ter 
sido Jackson quem apresentou o Morro da Mangueira à Oiticica, fator decisivo 
para a abertura da obra de H.O. para proposições participativas e corporais. O 
audiovisual é um raro documento sobre a obra do artista paraibano, inclusive 
com imagens de Jackson trabalhando em seu ateliê numa antiga igreja abando-
nada em Curitiba, onde passou a residir a partir dos anos 80, mantendo uma 

“vida simples, despojada e vivendo quase num isolamento total”3. O título foi 
disponibilizado para veiculação no projeto Livre-troca a partir do Arquivo Chico 
Pereira, sediado em João Pessoa-PB. 

Também no âmbito das produções raras ou de pouca circulação estão duas 
obras feitas no Piauí durante o período de emergência dos movimentos de con-
tracultura no Brasil: a animação Carcará, pega, mata e come, de 1976, do ilustra-
dor, quadrinhista e artista plástico Arnaldo Albuquerque, autor da revista Hu-
mor Sangrento e expoente da geração marginal piauiense; e Terror da Vermelha, 
de 1972, único filme dirigido pelo poeta e compositor Torquato Neto, um dos 

3 Comentário contido na narrativa do vídeo Jackson Ribeiro: DM – Decorrências Modulares, de 
1987, videoprodução de Fernando Ligocki, Paola Alessandra e Jorge Brunetti Atta, Arquivo 
Chico Pereira.
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ícones do movimento tropicalista brasileiro. No filme de Torquato um serial 
killer perambula pelas ruas e paisagens da então pacata Teresina, enquanto em 
Carcará um sanguinário e colonialista Capitão América trava duelo de morte 
com retirantes da seca do Sertão nordestino.

Para um aprofundamento sobre a diversidade de conteúdos e de linguagens 
da coleção de vídeos Livre-troca sugere-se a leitura dos textos escritos pelos cura-
dores territoriais de cada programa e também a resenha crítica escrita por Ma-
rio Domingues, cuja ênfase é a produção textual dos participantes.

Como a base deste projeto é uma ação colaboracionista e de troca cultu-
ral, e aqui isso se faz com artistas, obras e contextos, fundamental é enunciar 
a rede de participantes. Os colaboradores da cena nordestina são: ALAGOAS: 
Curadoria de Viviani Duarte Acioli e Rosivaldo Reis. Artistas: Rosivaldo Reis 
e Luiz Horácio. BAHIA: Curadoria de Almandrade. Artistas: Luiz Rosemberg 
Filho; Marcondes Dourado; Ayrson Heráclito; Danillo Barata; GIA - Grupo de 
Interferência Ambiental; Joãozito; Danillo Barata; Flávio Lopes; Yuri Tripodi; 
Almandrade e Claudius Portugal. CEARÁ: Curadoria de Mariana Smith e Simo-
ne Barreto. Artistas: Adriele Freitas, Juliane Peixoto; Marina de Botas; Walé-
ria Américo; Ticiano Monteiro. MARANHÃO: Curadoria de Thiago Martins de 
Melo. Artistas: Gê Viana; Ton Bezerra; Marcus Ramusyo. PARAÍBA: Curadoria 
de Dyógenes Chaves. Artistas: Jackson Ribeiro, Fernando Ligocki, Paola Ales-
sandra e Jorge Brunetti Atta / Arquivo Chico Pereira; Dyógenes Chaves e San-
doval Fagundes; Rodolfo Athayde; Chico Dantas. PERNAMBUCO: Curadoria de 
Joana D’Arc de Sousa Lima. Artistas: Laíse Queiroz; Paulo Meira; Lia Letícia; 
Jura Capela. PIAUÍ: Curadoria de Guga Carvalho e Maurício Pokemon. Artistas: 
Arnaldo Albuquerque; Torquato Neto. RIO GRANDE DO NORTE: Curadoria de 
Sanzia Pinheiro. Artistas: Sofia Bauchwtiz; Carol Piñero e Johan Jean; Chrys-
tine Silva; Jota Mombaça; Humberto Luiz; Jean Sartief; Juão Nin; Marcelo 
Gandhi; Carito Cavalcanti e Joca Soares.  SERGIPE: Curadoria de Gabi Etinger 
e Maicyra Leão. Artistas: Luciano Freitas; Eudaldo Monção Jr; Carliene Cor-
reia, Elias Marinho e José Antonio Filho; Carla Dantas, Claudilene F. e Marco 
Silva. Joubert e Jade Moraes; Fábio Sampaio; Gabi Etinger e Rian Santos; Mai-
cyra Leão; Julia Delmondes; Guto Carvalho Neto.  E entre os participantes do 
Centro-Oeste: DISTRITO FEDERAL: Curadoria de Bia Medeiros. Artistas: João 
Quinto; Maria Eugênia Matricardi; Mariana Brites e Alexandra Martins; Diego 
Azambuja; Ary Coelho e Luisa Gunther; Natasha de Albuquerque;  Márcio H. 
Mota; Bia Medeiros; Grupo LPTV e Simone Reis; Corpos Informáticos. GOIÁS: 
Curadoria de Divino Sobral. Artistas: Grupo EmpreZa; Anna Behatriz; Dalton 
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Paula; Enauro de Castro; Yara Pina. MATO GROSSO:  Curadoria de Marithê Aze-
vedo. Artistas: Jorge Antônio e Caru Roelis; Marithê Azevedo. MATO GROSSO 

DO SUL: Curadoria de Rafael Maldonado. Artistas: Ana Ruas e Alexandre Bran-
des; Edson Castro e Mara Silvestre; Priscilla Pessoa e Ado  Biagi. TERRITÓRIOS 

INDÍGENAS: Curadoria de Naine Terena. Artistas: Jade Rainho; Olinda Muniz 
Silva Wanderley; 7G Documenta, Rodrigo Siqueira e Elisa Malta; Sebastian 
Guerlíc e Potira Tupinambá.

Por fim vale enfatizar que o Edital Rede Nacional Funarte Artes Visuais 12ª 
Edição / 2015 - financiador deste projeto Livre-troca - é uma ação de política 
estatal para o setor artístico empreendida  no governo Dilma Rousseff e exe-
cutada desde o governo Lula, política cultural desenvolvida a partir de amplo 
debate democrático junto ao Colegiado Setorial de Artes Visuais e Conselho 
Nacional de Cultura, especialmente nas gestões dos Ministros da Cultura Gil-
berto Gil e Juca Ferreira. 
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ANEXO

Resultados do Lab

No campo da experimentação e da pesquisa, buscamos sistematizar todos 
os processos, as metodologias e a produção acadêmica produzida durante todo 
o projeto, de modo que possam ser facilmente apropriados por outras experiên-
cias e, no campo dos produtos que foram objeto deste convênio, produzimos 
ampla documentação técnica para que os sistemas possam ser replicados em 
materiais de formação com vista a orientar os usuários finais.

Abaixo compartilhamos um resumo de cada um dos produtos desenvolvidos: 

Livro Democracia Digital, Comunicação Política e Redes: Teoria e Prática

O livro é uma coletânea que reúne especialistas em Democracia Digital de 
diversas áreas (Comunicação, Administração, Ciência Política, Sociologia etc.) 
para discutir questões conceituais e práticas que envolvem este campo. Temas 
como participação política e internet, mídias sociais e engajamento político, 
cidadania online, transparência digital, consultas públicas e accountability são 
algumas das principais abordagens que constituem a obra. Tais temáticas, hoje 
fundamentais para se compreender a relação entre comunicação digital e de-
mocracias contemporâneas, são debatidas por pesquisadores atuantes nos prin-
cipais grupos de pesquisas na área de diversas universidades brasileiras. A obra 
é uma leitura fundamental, não apenas para especialistas e estudiosos do tema, 
mas também para gestores públicos, organizações civis e para qualquer cidadão 
que tenha interesse em refletir e investigar o uso das tecnologias digitais para 
fins democráticos.

Link para o produto:  http://livro.democraciadigital.org.br 
Licença:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

http://labculturadigital.redelivre.org.br/suite-livro1/
http://livro.democraciadigital.org.br/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Livro Cultura Digital, internet e apropriações políticas: experiências, desafios e ho-
rizontes

O segundo livro publicado pelo Lab é estruturado em dois blocos, sendo que 
o primeiro dá prosseguimento a referências teóricas que orientaram a ação do 
projeto com uma coletânea de artigos que abordam temáticas ligadas a Softwa-
re Livre, desenvolvimento de tecnologias no Estado, redes sociais, participação 
social, big data e cidades inteligentes. Já o segundo bloco, por outro lado, apre-
senta um conjunto de ensaios que  trazem questões estratégicas abordadas pelo 
Lab, experiências de projetos e iniciativas que nos inspiraram, além da nossa 
própria experiência.

Link para o produto: http://livro2.democraciadigital.org.br 
Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

ID Cultura

O ID Cultura utiliza como base o Login Cidadão e tem o objetivo de promo-
ver a integração, o cadastro e a autenticação do cidadão junto às ferramentas e 
os Serviços Digitais do Ministério da Cultura, facilitando o relacionamento da 
pessoa física com o Ministério e abrindo caminho para a adoção de uma Identi-
dade Digital para as cidadãs e os cidadãos.

A iniciativa promove a desburocratização e a integração de sistemas, dimi-
nui a possibilidade de fraudes e padroniza o acesso às bases de dados do Mi-
nistério, ao passo que permite o registro automatizado e o acompanhamento 
sistemático da interação dos cidadãos com os serviços digitais geridos pelo Mi-
nistério da Cultura.

Manual de Uso:  https://id.cultura.gov.br/help 
Link para o produto: https://id.cultura.gov.br/ 
Repositório: https://github.com/culturagovbr/id-cultura 
Licença:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Plataforma do Conselho Nacional de Política Cultural

Com o objetivo de permitir o diálogo, a busca por consensos e a tomada de 
decisões por meio de tecnologias digitais, desenvolvemos a Plataforma para o 

http://livro2.democraciadigital.org.br/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://labculturadigital.redelivre.org.br/suite-idcultura/
https://id.cultura.gov.br/help
https://id.cultura.gov.br/
https://github.com/culturagovbr/id-cultura
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Conselho Nacional de Política Cultural utilizando o Delibera, um plugin para 
WordPress que possibilita a gestão de processos participativos, sendo que, para 
além de Conselhos de Políticas Públicas, ele foi pensado para ser utilizado em 
conferências, consultas públicas e outros processos participativos.  

Inspirado em conceitos de redes sociais e outras mídias digitais, tão am-
plamente apropriadas pela sociedade atual, o Delibera é feito para que pes-
soas possam interagir, trocar conteúdo e tomar decisões acerca dos assuntos 
de interesse, potencializando o ambiente virtual para a transformação do 
mundo real.

Manual de uso:  http://escoladedebate.cnpc.cultura.gov.br/ 
Link para o produto:  http://delibera.redelivre.org.br/
Repositório:  https://github.com/culturagovbr/delibera 
Licença:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Ferramenta de envio de e-mails

Conscientes da crescente necessidade de os governos terem formas eficien-
tes de comunicação direta com cidadãos através do envio de e-mails em escala, 
sem depender do intermédio de terceiros, desenvolvemos o Jaiminho, um plu-
gin para WordPress baseado no Sendpress, que possibilita que sejam enviados 
e-mails personalizados, em grande quantidade e organizados por listas. O siste-
ma também faz o tratamento dos e-mails e gera relatórios para potencializar a 
comunicação entre governos e cidadãos.

Todas as informações ficam armazenadas em um servidor com segurança e 
backups periódicos. Dentre as atividades da plataforma, destacam-se: envio de 
e-mails em texto, imagens ou HTML; mensagens personalizadas para cada ende-
reço cadastrado, com o nome da pessoa ou outro dado que preferir; agendamento 
da data e hora para o envio da campanha; relatório com informações de quantas 
e quais pessoas abriram o e-mail; o Jaiminho está adequado a todas as regras an-
tispam, em que cada usuário poderá se descadastrar automaticamente; é possível 
criar múltiplas listas de destinatários, com a segmentação que desejar; o envio da 
campanha pode ser acompanhado em tempo real através de relatórios e gráficos.

Manual de uso: https://github.com/redelivre/jaiminho/tree/master/docs
Repositório:  https://github.com/culturagovbr/jaiminho

http://escoladedebate.cnpc.cultura.gov.br/
http://delibera.redelivre.org.br/
https://github.com/culturagovbr/delibera
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://labculturadigital.redelivre.org.br/suite-jaiminho
https://github.com/culturagovbr/jaiminho
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WordPress Multisite

Governos diversos têm necessidades comuns de criação de websites para seus 
diversos órgãos, projetos ou campanhas. Pensando nisto, desenvolvemos uma pla-
taforma utilizando o WordPress para permitir que estas demandas sejam resolvi-
das rapidamente, seja por equipe interna dos governos ou por fornecedores locais.

Com fácil manuseio, a plataforma em português, além de ser intuitiva, 
possui diversas dicas de ajuda para criação de websites, além de possuir vários 
templates sofisticados e funcionais. Além disso, uma equipe do Lab de Cultura 
Digital garante atendimento diferenciado em casos de dúvidas, ajudas e solu-
ções para bugs.

Manual de Uso: http://escoladedebate.cnpc.cultura.gov.br/
Repositório: https://github.com/culturagovbr/base-wordpress 
Licença:  https://github.com/redelivre/redelivre/blob/master/src/license.txt 

Catálogo da Democracia Digital

O Catálogo da Democracia Digital é uma plataforma colaborativa que tem 
por objetivo construir o maior e mais completo repositório público de iniciati-
vas, ferramentas e pesquisas sobre temáticas relacionadas à Democracia Digi-
tal, com o fim de subsidiar estudos e pesquisas, dar visibilidade a experiências e 
fomentar a realização de novos projetos.

A iniciativa parte de um processo amplo de diálogo entre pesquisadores, 
grupos de estudo, gestores públicos e ativistas, promovido pelo Laboratório de 
Cultura Digital, com o intuito de consolidar uma governança compartilhada 
da plataforma de modo que os resultados iniciais tenham maior potência e a 
atualização dos conteúdos ocorra de forma qualificada e perene.

Link para o produto: http://catalogo.democraciadigital.org.br 
Licença:  Creative Commons é a Licença do Catálogo da Democracia Digital, mas cada produto 
catalogado possui sua licença própria.

Desafio da Transparência

O Lab de Cultura Digital buscou radicalizar na transparência do projeto, que é 
fruto de um convênio entre a UFPR e o Ministério da Cultura, disponibilizando 

http://labculturadigital.redelivre.org.br/suite-wordpress/
http://escoladedebate.cnpc.cultura.gov.br/
https://github.com/culturagovbr/base-wordpress
https://github.com/redelivre/redelivre/blob/master/src/license.txt
http://labculturadigital.redelivre.org.br/suite-catalogo/
http://catalogo.democraciadigital.org.br
http://labculturadigital.redelivre.org.br/suite-desafio/
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publicamente documentos, metodologias, processos de desenvolvimento, pla-
nejamentos, relatórios, sistemas, contratos e editais, resultados obtidos, além 
das planilhas orçamentárias, com o objetivo de servir como ferramenta de con-
trole social, compartilhamento dos conhecimentos produzidos e, finalmente, 
provocação para que outras organizações disponibilizem todo o seu conheci-
mento.

Manual de uso: Índice de documentos.
Link para o produto:  http://desafiodatransparencia.redelivre.org.br/ 
Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Escola de Debate

É um espaço de formação que pretende facilitar a utilização da plataforma 
original do Conselho. Nela se reproduz o mesmo ambiente do site original do 
CNPC, assim é possível ter acesso às cartilhas que explicam como usar as princi-
pais funcionalidades do site de forma simples e objetiva. Também é possível tes-
tar a publicação de conteúdos como posts e mídias, criar páginas e acompanhar 
todos os processos da elaboração de pautas através da ferramenta Delibera.

Link para o produto: http://escoladedebate.cnpc.cultura.gov.br 
Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 

Eventos e Seminários

Democracia em rede – Movimentos Sociais, universidades sem muros, hackers, 
artistas e o Estado em REDE se conectaram neste encontro por uma cultura 
em que TODOS construímos a democracia e SOMOS criadores de tecnologia. 
Este encontro teve como propósito conectar mundos aparentemente distantes, 
mas que têm dependência entre si, para construir processos democráticos mais 
amplos e inovadores, provocar e produzir sínteses por uma sociedade mais de-
mocrática.

Link do evento: http://democraciaemrede.redelivre.org.br/    

Democracia na América Latina – Com a participação do ex-Presidente e atual 
senador do Uruguai, José Mujica, o Lab se propôs a refletir sobre as recentes 

http://desafiodatransparencia.beta.redelivre.org.br/documentacao/
http://desafiodatransparencia.beta.redelivre.org.br/metodologia/
http://desafiodatransparencia.beta.redelivre.org.br/resultados/
http://desafiodatransparencia.beta.redelivre.org.br/financeiro/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QPln3IYUmrkQmrcK3i2tZWFPPVF0umqFo8LPmgmHNpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://labculturadigital.redelivre.org.br/suite-escola/
http://escoladedebate.cnpc.cultura.gov.br
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
http://democraciaemrede.redelivre.org.br/
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investidas conservadoras e antidemocráticas em diversos países na América La-
tina e o recente processo de impeachment no Brasil, sendo que o Laboratório de 
Cultura Digital, neste evento emblemático que reuniu mais de 4 mil pessoas, 
reafirmou seu objetivo de debater e experimentar processos democráticos e de 
defender a própria democracia. 

Link do evento: http://democracianaamericalatina.redelivre.org.br/ 

Nós: Experimentações Democráticas – O NÓS foi um evento-provocação que 
reuniu diferentes atores sociais para uma imersão sobre democracia no meio 
digital. Apresentações, rodas de conversa, dinâmicas interativas e experimen-
tações sobre temas como modelos livres de produção de conhecimento, demo-
cratização do Estado e inovações de processos digitais abertos, distribuídos e 
colaborativos. 

Link do evento: http://nos.democraciadigital.org.br/ 

http://democracianaamericalatina.redelivre.org.br/
http://nos.democraciadigital.org.br/
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O livro é uma coletânea de textos que traz as contribuições de uma 

rede de pesquisadores, ativistas e especialistas que lidam com 

a relação entre cultura digital e política. A obra está dividida em 

duas partes: primeiramente, são apresentados estudos que dis-

cutem temas como cidades digitais, algoritmos, diplomacia digital, 

gestão de TI e design interativo. Em sua segunda parte, o livro traz 

um conjunto de ensaios com análises de fenômenos ou relatos de 

experiências sobre a relação entre cultura, internet e apropriações 

políticas. Trata-se de uma obra que reúne diferentes expertises 

que olham para um mesmo horizonte. Uma pluralidade de pontos 

de vistas que podem ser úteis para gestores, estudiosos e organi-

zações que lidam hoje com o desafio de se pensar a cultura digital 

e seus desdobramentos políticos a partir de uma perspectiva cola-

borativa, libertária e crítica.     


