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Nota de esclarecimento

O presente artigo é a primeira versão de uma pesquisa que se inicia em janeiro de 2011. As 

diversas  lacunas  que  poderão  ser  encontradas  aqui  se  devem  ao  fato  do  trabalho  estar  em 

andamento, encontrando-se na data de entrega do paper neste atual estado. Muitas dessas lacunas 

serão supridas até a data do congresso, porém, não todas pois a pesquisa se estenderá por mais 

tempo.

Introdução

A participação cidadã encontra-se hoje em um novo contexto capaz de alargar seus sentidos, 

dando-lhes  novos significados.  Tal  contexto é  o ambiente  criado pelas  NTICs e  sua emergente 

cultura digital.

O debate histórico acerca da democracia atravessa um longo período, da antiguidade à pós-

modernidade,  enfrentando  diferentes  questões  relativas  ao  desenvolvimento  político  de  cada 

momento e lugar. Uma das questões mais preeminentes do debate se refere as possibilidades do 

exercício das formas de democracia representativas e participativas, tendo a forma representativa 

ocupado posição  hegemônica  nas  democracias  modernas.  Contudo,  o  exercício  da  participação 

cidadã, para além da escolha de representantes, apresentou-se de forma concreta em democracias 

emergentes no último quartel do século XX, a partir de renovadas configurações organizativas da 

sociedade civil.

No momento em que nos encontramos, o debate é novamente atualizado pelo advento de 

NTICs que reconfiguram a esfera pública, por meio de sua resultante cultura emergente, chamada 

cultura  digital,  marcada  por  dinâmicas  interativas,  colaborativas  e  organizacionais  em rede.  O 

caráter imanentemente político dessas tecnologias, todavia despertou atenção sobre seu potencial 

para fortalecer e aprofundar a democracia, uma vez que a participação, no seu sentido ampliado, é o 

resultado de diversas  manifestações  do fenômeno de  fusão  entre  emissores  e  receptores,  como 

observamos  nas  relações  entre  produtores  e  consumidores,  entre  obra  de  arte  e  público,  e, 

inevitavelmente,  entre  governos  e  cidadãos.  A  democracia  participativa  encontra  novas 

possibilidades técnicas e se expressa de novas maneiras, incorporando novos atores.

No Brasil,  observamos diferentes  práticas  nesse  sentido,  como as  consultas  públicas  do 
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Marco  Civil  da  Internet  e  da  Revisão  da  Lei  de  Direitos  Autorais  que  alcançaram  ampla 

participação,  utilizando-se de plataforma  wiki.  Entretanto,  nossa  proposta  aqui,  é  analisar  outra 

prática, globalmente chamada de Civic Hacker e aqui chamada de Transparência Hacker. Trata-se 

da  abertura,  recombinação,  ressignificação  e  compartilhamento  de  dados  governamentais  por 

hackers com a  finalidade  cidadã  de  gerar  conhecimentos  públicos  sobre  dados  governamentais 

relativos a educação, saúde, orçamento, transporte, cultura, etc.

Que  novos  sentidos  estas  práticas  colaborativas  e  interativas  entre  governos  e  cidadãos 

trazem para  a  participação  cidadã  nas  democracias  do  século  XXI?  Sobre  estas  questões  que 

pretendemos nos deter.

As relações entre meios de comunicação e democracia

As atuais transformações sociais que se processam a partir da inserção cada vez maior na 

vida cotidiana de tecnologias comunicativas digitais demonstram importantes diferenças entre estes 

meios de comunicação e os anteriores. Esta percepção torna-se principalmente notável pela rapidez 

com que diversas mudanças estão sendo instauradas, deixando visível uma influência direta da nova 

tecnologia e, mais do que isso, ampliando uma percepção das relações históricas entre meios de 

comunicação e formas de organização sociais, econômicas e políticas. Relações estas que passam a 

ser mais exploradas nos recentes estudos sobre o tema.

Para melhor descrever estas transformações e analisar seus sentidos, vamos adotar aqui uma 

diferenciação  de  modelos  de  meios  de  comunicação.  Classificamos  como  tecnologias 

comunicativas de massa ou analógicas aqueles meios de comunicação emergentes na sociedade 

industrial, tais como o jornal diário, o telégrafo, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão que 

ajudaram a formatar  a  sociedade  de massa do século  XX e sua cultura.  E  classificamos como 

tecnologias  comunicativas  colaborativas  ou  digitais  os  meios  de  comunicação  emergentes  na 

sociedade pós-industrial ou informacional, tais como o computador pessoal, o telefone celular e 

outros dispositivos móveis, o software, a internet e a World Wide Web, os quais arriscamos afirmar 

que  estão  ajudando  a  formatar  uma  sociedade  e  cultura  de  novo  tipo  no  século  XXI.  Assim, 

procedemos com o método comparativo para salientar as diferenças e semelhanças entre os dois 

modelos  sem,  todavia,  simplificar  a  complexidade  do  fenômeno,  já  que  ambas  as  tecnologias 

convivem na contemporaneidade de maneiras distintas.
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Mais  especificamente,  vamos  tratar  aqui  das  implicações  destes  novos  meios  de 

comunicação na política a partir dos processos interativos entre governos e cidadãos, bem como das 

formas de participação social por eles possibilitadas. As tecnologias comunicativas digitais sempre 

despertaram a atenção sobre seu potencial para fortalecer e aprofundar a democracia, tendo em vista 

que  ao  longo  da  história  as  sucessivas  invenções  nas  técnicas  de  comunicação  e  linguagem 

mantiveram estreitas ligações entre as formas de organização política e o funcionamento da esfera 

pública. Nesse sentido, como veremos adiante, as possibilidades técnicas oferecidas pelos meios de 

comunicação digital estão atualizando o conceito de transparência, os processos de formação da 

opinião pública e de tomadas de decisões coletivas, sendo a participação cidadã o nosso principal 

foco nesta pesquisa.

Da contradição à combinação dos papéis de emissor e receptor

A diferença fundamental das tecnologias digitais está no processo de produção, difusão e 

armazenamento de informações. No nível comunicativo, elas introduzem uma mudança estruturante 

no repasse das informações, alterando a posição e a identidade dos sujeitos interagentes. Ao invés 

do  repasse  das  informações  procedentes  de  um emissor  em direção  a  um receptor  num fluxo 

unidirecional,  o  modelo  de  comunicação  digital  apresenta-se  como  um  processo  em  rede  e 

interativo.  A  importância  de  tal  mudança  consiste  na  ruptura  estabelecida  com  padrões  de 

tecnologias comunicativas num período que vai desde o advento palavra escrita até os meios de 

comunicação de massa. Dessa forma, salienta Massimo di Felice:

“Pela  primeira  vez  na  história  da  humanidade,  a  comunicação  se  torna  um 

processo de fluxo em que as velhas distinções entre emissor, meio e receptor se 

confundem  e  se  trocam  até  estabelecer  outras  formas  e  outras  dinâmicas  de 

interação,  impossíveis  de  serem  representadas  segundo  os  modelos  dos 

paradigmas comunicativos tradicionais”  (FELICE, 2008: 23).

A comunicação multidirecional em rede que experimentamos com os meios digitais possui 

implicações políticas e econômicas bastante relevantes e, portanto, só se realiza num processo de 

permanentes  tensões.  Tal  fato  pode  ser  observado  nas  atuais  investidas  de  corporações  do 
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entretenimento  e  governos,  tanto  ditatoriais  quanto  democráticos,  para  controlar  a  internet.  E, 

todavia, devemos ter em consideração que o controle dos meios de comunicação tem sido exercido 

durante um longo tempo, haja visto que as possibilidades técnicas de superação da dicotomia entre 

os papéis de emissor e receptor já se encontravam nos meios eletrônicos de comunicação de massa, 

mas que evidentemente por razões políticas, não podiam ser realizados.

O poder dos meios de comunicação de massa se verificou nas grandes formações nacionais 

da modernidade, como um elemento chave da construção de uma consciência nacional; da produção 

de formas personalísticas influentes, sejam lideres políticos ou artistas celebridades; da formação de 

uma opinião pública pouco plural e facilmente manipulada; da configuração do público enquanto 

espectadores e consumidores passivos; e da redução das formas de participação política ao voto. 

Essas características que são as da sociedade de massa do século XX se devem em grande medida 

ao tipo de mediação social operadas pelas tecnologias comunicativas do período, cuja dinâmica de 

funcionamento  se  dá  a  partir  do  controle  dos  canais  de  emissão  das  mensagens  por  poucos  e 

poderosos  atores  dentro  ou  para  além de  seu  território.  Trata-se  de  uma  comunicação  que  se 

organiza a partir de um centro em direção a milhões de pontos receptores. O grau de pluralidade de 

agentes emissores e consequentemente dos conteúdos das mensagens pode variar conforme o grau 

de liberdade de expressão existente. Por exemplo, em regimes ditatoriais há um monopólio dos 

canais  de  emissão  e  dos  conteúdos  das  mensagens  pelo  Estado,  enquanto  que  em  regimes 

democráticos,  diferentes  atores  podem  fazer  uso  desses  canais,  resultando  disso  uma  maior 

pluralidade das opiniões públicas e acirramento da competição pelo voto. Contudo, esta pluralidade 

ainda é bastante limitada, ou melhor dizendo, é economicamente limitada pelo preço dos recursos 

da comunicação, tornando-a circunscrita aos atores que detém suficiente poder para tal.

A capacidade de influência de um meio de comunicação está na quantidade de público que 

ele alcança. Assim, no caso de um jornal ou uma revista periódica os custos para se obter uma 

tiragem e uma distribuição suficientes são altíssimos. No caso da televisão e do rádio, além dos 

exorbitantes recursos financeiros necessários para uma transmissão de larga escala, existem ainda 

rígidas regras para se obter uma concessão do Estado para operar, em que, principalmente no caso 

da televisão,  pesam a influência  política  dos  pretendentes.  A transmissão de rádio em pequena 

escala é algo que se pode fazer com poucos recursos técnicos e financeiros, porém não de forma 

legal,  permanecendo,  assim,  inúmeras  rádios  comunitárias,  também chamadas  de  “piratas”,  na 

ilegalidade. Dessa forma, mesmo nos regimes democráticos são poucos os que podem fazer uso dos 
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recursos de comunicação de massa e por estas razões políticas e econômicas que se mantém a 

contradição de papéis entre emissor e receptor.

A virada  tecnológica  que  tornou  possível  uma  influência  recíproca  entre  o  emissor  e  o 

receptor de forma a combinar os papéis está na emergência da tecnologia eletrônica aplicada a 

comunicação. Marshall McLuhan nas décadas de 1950 e 1960 já descrevia este novo paradigma 

comunicativo como decorrente dos padrões de funcionamento elétricos e eletrônicos,  ainda que 

analógicos,  e  que  sucediam os  padrões  de  funcionamento  mecânicos,  como representados  pela 

tecnologia de Gutemberg. Assim, ele ilustra o fenômeno:

“Ao passar da era neolítica para a eletrônica, transita-se da modalidade da roda 

para o circuito, da organização linear da experiência num só plano, para o padrão 

do feedback, da organização em circuito e do envolvimento” (MCLUHAN, 2009: 

64).

O modelo de circuito e feedback, típicos da eletrônica, são para McLuhan o princípio para 

entender  as  transformações  sociais  desencadeadas  por  essas  novas  tecnologias  aplicadas  a 

comunicação. Transformações que, de acordo com ele, significavam a participação cada vez maior 

do  público.

“A ideia de  feedback, de estar envolvido, de fazer parte da participação do seu 

próprio público é um produto natural do funcionamento em circuito. Na situação 

elétrica tudo passa por ciclos sucessivos. Há um dobrar-se sobre si mesmo. E a 

imagem de si muda completamente” (MCLUHAN, 2009: 79).

Numa outra passagem bem apropriada para nossa presente investigação, diz ele:

“Na  era  do  funcionamento  em  circuito,  o  feedback é  reintroduzido  no 

planejamento. A concepção de produtos assume agora a participação do público” 

(MCLUHAN, 2009: 94)

Vemos, assim, que este novo padrão comunicativo, embora tivesse o feedback reduzido ao 
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mínimo  possível  nos  meios  analógicos  na  era  da  comunicação  de  massa,  foi  pouco  a  pouco 

estabelecendo transformações que decorriam de uma nova situação das relações entre emissor e 

receptor. Nos sistemas produtivos, na segunda metade do século XX, técnicas de comunicação entre 

a produção e o mercado começaram a ser aplicadas. A concepção dos produtos passou a ser feita a 

partir de pesquisas com os consumidores e novos modelos gerenciais, como o toyotismo japonês, 

desenvolvendo-se a partir dessa comunicação, pregavam a eficiência de uma produção  na medida 

exata das demandas do mercado. A decisão da produção deveria vir depois da decisão do mercado. 

A evolução dessa lógica de produção levou aos modelos pós-fordistas de  produtos customizados 

que representam tentativas de abarcar uma participação dos consumidores na produção.

No  campo  da  arte,  também  vemos  desenvolver-se  diversas  formas  de  participação  do 

público na obra. Desde a década de 1920, Marcel Duchamp já inaugurava esta modalidade com os 

seus ready-made, afirmando que:

 “A arte é um produto com dois pólos; há o pólo de quem faz uma obra e o pólo de 

quem a vê. Eu dou àquele que vê a mesma importância daquele que faz” (apud 

DUVE, 1989).

Esta  concepção  teve  forte  influência  nos  artistas  da  década  de  1960,  em  suas 

experimentações multimídia e performances em que integrantes do público eram envolvidos como 

participantes (ou co-autores), como em John Cage e o grupo Fluxos. Sobre essas formas de arte, 

McLuhan escreveu:

“Penso que este é um fenômeno eletrônico, pois só numa era de imediatismo e 

totalidade eletrônicas, se pode sonhar com abraçar todo o ambiente humano como 

uma obra de arte” (MCLUHAN, 2009: 100).

Na política, as experiências de participação para além do voto a cada quatro ou cinco anos, 

demoraram  mais  a  surgir,  podendo  ser  localizadas  nas  democracias  da  “terceira  onda”1 que 

apresentavam a participação cidadã como bandeira, dessa forma demonstrando o descompasso entre 

1 Termo usado por Samuel Huntington que descreve os movimentos democráticos no século XX como ondas.  A 
“terceira onda” seria inaugurada em 1974 pela Revolução dos Cravos de Portugal e seguiria com o fim das ditaduras 
militares na América Latina na década de 1980.
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a temporalidade da maturação democrática e as inovações tecnológicas. Mas, a questão anterior a 

essa é sabermos em que medida é possível, e válido, juntarmos no mesmo plano essas diferentes 

formas de participação como efeitos da ruptura histórica da distinção entre os papéis de emissor e 

receptor  na mediação  social  operada por  novas  tecnologias  comunicativas.  Creio que  é  a  nova 

situação instaurada pela tecnologia digital e sua capacidade de convergência que torna possível uma 

reinterpretação desses fenômenos que agora podem ser vistos de forma homóloga.

Até aqui, vimos alguns casos ocorridos no século XX como manifestações, na economia, na 

política e a na arte, de um novo paradigma comunicacional que muito pouco pôde romper a barreira 

da comunicação unidirecional que representa o diagrama de poder da sociedade de massa. Vamos 

adentrar agora no período de ascensão das tecnologias comunicativas digitais que desde o início 

estabeleceram uma  comunicação  multidirecional  em rede,  constituindo  um diagrama  de  poder 

alternativo que está intensificando essas manifestações.

A interconexão geral  dos computadores  pessoais  e  dispositivos  móveis  à internet e suas 

formas  de  comunicação  multimídia  realizam  plenamente  o  potencial  envolvente  dos  circuitos 

eletrônicos,  com  elevado  nível  de  feedback.  Nestas  redes,  o  padrão  de  comunicação  é  a 

interatividade  e  o  conteúdo  que  circula  neste  meio  vai  se  tornando  resultado  das  interações 

dialógicas  e  multidirecionais  entre  os  sujeitos  conectados.  Por  isso,  definimos  as  tecnologias 

comunicativas digitais como colaborativas, em oposição as de massa, pois o público aqui deixa de 

ser um receptor passivo, tornando-se um interagente e co-produtor de conteúdo. O tradicional modo 

contemplativo do público espectador,  dá lugar  a  ao modo participativo dos  usuários,  que tanto 

podem ser internautas comuns ou hackers (super usuários), denotando a importante diferença de 

natureza entre ambas tecnologias:

“Diante  de  nossos  computadores  ligados  em  redes,  podemos  nos  comunicar 

somente se passamos a interagir com as nossas interfaces (mouse, teclado e redes 

em  geral)  em  um  diálogo  constante,  no  qual  é  excluído  qualquer  tipo  de 

passividade, ligado à forma comunicativa do espetáculo e a qualquer forma de 

nítida distinção entre o produtor e o receptor da mensagem” (FELICE, 2008: 23).

Diferentemente das tecnologias comunicativas de massa, que se organizam em fluxos de 

informação unidirecionais a partir de um centro em direção a milhões de pontos, as tecnologias 
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comunicativas colaborativas se organizam numa rede de fluxos de informação multidirecionais de 

“todos para todos”. A Internet, rede não-linear e acêntrica que interliga simultaneamente diferentes 

pontos,  ultrapassa  por  completo  as  velhas  dicotomias  entre  emissor  e  receptor  a  partir  de  um 

complexo e envolvente circuito. Trata-se de uma nova mediação social que corresponde a um novo 

diagrama de poder,  gerando tensões  com os  atores  estabelecidos,  acostumados ao controle  dos 

canais de comunicação.

A partir da configuração de dois modelos de rede, cada qual exprimindo diferentes relações 

de poder, podemos observar essa tensão: as redes clientes/servidor e as redes peer-to-peer (p2p) – 

par-a-par em  português.  No  primeiro  caso,  existe  um  servidor  ou  computador  central  cuja 

finalidade é servir às necessidades de outros computadores (clientes), que não tem autonomia e não 

podem comunicar-se uns com os outros. Já nas redes p2p, a arquitetura é descentralizada e cada 

nodo,  ou  computador,  está  interligado aos  demais  com direitos  e  obrigações  equivalentes.  Sua 

finalidade é facilitar o intercâmbio de informações entre um grande número de usuários da rede 

(PERRONE e ZUKERFELD, 2007: 172-3). O modelo piramidal das redes cliente/servidor reproduz 

o  velho  paradigma  nas  novas  tecnologias,  reduzindo  seu  potencial,  enquanto  que  a  estrutura 

horizontal do modelo p2p é o funcionamento natural do atual potencial tecnológico. A fusão de 

papéis entre o emissor e o receptor está refletida em diversas formas de envolvimento do público, 

na política, na economia, na arte, na disseminação de uma cultura do “faça você mesmo”.

O  livre  intercâmbio  de  informações  na  rede  é  o  fulcro  das  tensões  com  as  estruturas 

estabelecidas,  os  conflitos  em torno da propriedade intelectual  o  demonstram. O Napster  foi  o 

primeiro grande caso a evidenciar  como as redes p2p podem afetar  os tradicionais  modelos de 

negócios da indústria do entretenimento. Quando este perdeu a batalha judicial para gravadoras e 

órgãos do copyright, foi transformado numa rede cliente/servidor de venda de música. No entanto, 

novos sites de compartilhamento de arquivos não pararam mais de surgir, compartilhando todos os 

tipos de bens culturais multimídias ou até publicizando segredos de Estado,  como o Wikileaks. 

Estes sites existem e perduram pois há uma liberdade na internet muito maior que nos meios de 

comunicação  de  massa,  não  sendo  necessário  uma  prévia  autorização  para  veicular  qualquer 

conteúdo. Todavia, há um controle técnico interno que é parte do padrão de funcionamento digital e 

é muito maior que nas tecnologias anteriores.

Todos  os  computadores  conectados  podem ser  indexados  a  partir  de  seu  IP,  o  Internet 

Protocol sem o qual não se pode navegar. As ações de cada IP deixam “rastros digitais” que também 
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podem ser  indexados e  armazenados  nos  servidores.  Esse  tipo  de controle  em si  é  meramente 

técnico, podendo constituir-se numa ameaça a liberdade na medida que se torne político e diversas 

ações nesse sentido tem sido tomadas pelos poderes.

“Parte  das  burocracias  estatais  e  dos  segmentos  sociais  ideologicamente  mais 

próximos ao comunitarismo tendem a aliar-se às industrias de intermediação, que 

englobam os negócios do copyright, aos setores ultra-nacionalistas e à tradicional 

direita  conservadora,  para  exigir  a  regulamentação  da  internet  a  partir  de 

aprovação nos parlamentos e mecanismos de controle de conexão e de navegação 

dos cidadãos” (SILVEIRA, 2010: 77).

Temos assim exemplos como a ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement, os controles 

de  conteúdos  impostos  por  governos  como a  China  entre  outros  autoritários,  a  Lei  Hadopi  na 

França, a Lei Sinde na Espanha e o PL Azeredo no Brasil, que tramita no senado, para citar alguns 

exemplos.

Web 2.0 e arquitetura da participação

A  World  Wide  Web,  ou  simplesmente  Web,  foi  inventada  por  Tim  Berners-Lee 

aproximadamente  em 1990  como uma estrutura  simples  projetada  “para  que  qualquer  pessoas 

pudesse compartilhar informações com qualquer outra pessoa, em qualquer lugar”2. Desde o início, 

ela funcionou com padrões abertos, livres de licenças, permitindo que usuários criassem aplicativos 

sem permissão ou sem ter que pagar, assim ela vem expandindo até hoje suas capacidades a partir 

do trabalho coletivo de milhares de pessoas ao redor do mundo. No entanto,  poucos notaram nos 

primeiros dez anos de sua existência que o seu grande potencial residia justamente nestes padrões 

abertos e na sua arquitetura participativa. O grande divisor de águas nesse sentido foi o estouro da 

bolha das empresas ponto-com em 2001, com a eliminação de diversos atores,  a afirmação do 

sucesso de outros e a compreensão do que os distinguia. Uma série de novos sites emergentes após 

a crise, que cresceram incrivelmente e redefiniram o mercado, tinham como característica comum o 

aproveitamento da inteligencia coletiva da rede. Este novo cenário foi denominado de Web 2.0, um 
2  Long  Live  the  Web:  A  Call  for  Continued  Open  Standards  and  Neutrality.  Disponível  em 
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web&page=6. Acesso em 01/03/2011.
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conceito  criado  numa  conferência  organizada  pelas  empresas  O'Really  Media  e  MediaLive 

Internacional, em 2004, cujo objetivo era entender o fenômeno.

De fato, não se tratava de uma nova Web, esta continuava a seguir seus mesmos padrões e 

protocolos, o que mudava mesmo era a compreensão do mercado sobre esta ferramenta. Marshall 

McLuhan (2009:  26) usava uma comparação interessante  quando dizia  que os interessados  por 

cavalos ao se depararem com o automóvel pensavam que sua capacidade mais notável era ser uma 

carruagem sem cavalos.  A situação  com a  Web  era  a  mesma,  não  perceberam de  início,  por 

exemplo, que a enciclopédia do século XXI não seria uma Enciclopédia Britânica on-line, mas sim 

uma Wikipédia, construída pelos próprios usuários.

A Web 2.0, portanto, significa a compreensão da Web como ela de fato é, uma plataforma de 

plataformas  que  devem seguir  o  seu  exemplo  de  padrões  abertos  e  que  assim ficam cada  vez 

melhores quanto mais pessoas as usarem. Ela também representa o modelo referencial do software 

livre,  aberto  à  dinâmica  colaborativa  da  inteligência  coletiva,  em  contraste  com  o  software 

proprietário fechado e desenvolvido por poucos cérebros. Segundo Tim O'Really, um dos criadores 

do conceito de Web 2.0:

“A hegemonia da Microsoft no mercado não foi ameaçada por outra empresa, mas 

pela  rede.  O que  revigorou o mercado foi  a  Web e seus  padrões  abertos  que 

permitiam  a  produção  colaborativa  das  quais  o  software  livre  é  a  principal 

referência”.3

Os sites de sucesso na Web 2.0 são todos plataformas simples que vão se tornando mais 

complexas  a  partir  dos  conteúdos  produzidos  e  postados  pelos  próprios  usuários,  sites  como 

Wikipédia, Youtube, Facebook, Twitter, Flickr, Delicious, entre outros. A rede social é a principal 

forma de organização desses usuários que mesmo procurando satisfazer seus próprios interesses, 

acabam gerando valor coletivo como um subproduto automático. Outros sites de compartilhamento 

de arquivos, seguindo o modelo p2p do Napster como o Pirate Bay e o BitTorrent operam um 

grande fluxo de informações  sem precisar  de potentes  servidores,  a  arquitetura  da participação 

funciona com cada usuário trazendo seus próprios recursos, sendo cliente e servidor ao mesmo 

3 Government as a platform. Disponível em http://opengovernment.labs.oreilly.com/index.html. Acesso 02/03/2011.
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tempo. Outra tendência importante da Web 2.0 são os  mashups4 que ganharam evidência com as 

possibilidades do Google Maps de ser combinado com outras fontes de dados para gerar os mais 

diferentes tipos de pesquisas e serviços interativos. O sucesso desses mashups levou diversos outros 

sites  importantes  a  abrirem  suas  API's  –  Application  Programming  Interface e  poderem  ser 

combinados a outros dados. Os mashups representam a potência da cultura do remix possibilitada 

pela informação digital e são a base de diversas práticas de Civic Hacker para gerar serviços e 

informações cidadãs, como veremos adiante. 

A conferência organizada por Tim O'Reilly em 2004 concluiu algumas lições principais da 

Web 2.0, baseadas nos sucesso desses novos sites, vamos destacar algumas:

• Considerando que  os  usuários  agregam valor  ao  site,  não  se  deve  restringir  a 

arquitetura de participação,  mas sim buscar envolver os usuários na adição de 

valor ao aplicativo;

• Todos os aplicativos conectados a internet são serviços em andamento, um “beta 

perpétuo”, assim, os usuários podem ser engajados  como avaliadores em tempo 

real;

• Deve-se incentivar o auto-serviço dos usuários;

• A proteção à propriedade intelectual limita a reutilização dos dados e impede a 

experimentação,  deve-se,  portanto,  utilizar  licenças  flexíveis  e  projetar  para  a 

“hackeabilidade” e “remixabilidade”;

• O PC não é mais o único dispositivo de acesso aos aplicativos de internet e os 

aplicativos limitados a um único dispositivo tem menos valor do que os que são 

conectados, portanto, deve-se projetar aplicativos que sejam lidos em diferentes 

dispositivos e servidores de internet.5

Estas lições tiradas da Web 2.0 para orientação de novas plataformas são importantes para 

4 Da Wikipédia: “Um mashup é um website ou uma aplicação web que usa conteúdo de mais de uma fonte para criar 
um novo serviço completo.” Acesso em 02/03/2011.

5 Baseado em O'Reilly, Tim (2005), O que é Web 2.0: Padrões de design e modelos de negócios para a nova geração  
de  software.  Disponível  em  http://www.cipedya.com/web/FileDownload.aspx?IDFile=102010.  Acesso  em 
02/03/2011.
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entendermos as diretrizes sobre Dados Governamentais Abertos, que serão formuladas poucos anos 

depois, e as práticas de Civic Hacker que se apresentam como novas técnicas de governo baseadas 

neste paradigma comunicacional colaborativo. 

Transparência e Opinião Pública

A forma e o funcionamento da esfera pública numa dada sociedade são condicionados pelo 

sistema dos meios de comunicação. No ocidente, a liberalização dos regimes políticos e a formação 

da democracia moderna estão relacionados ao desenvolvimento das tecnologias comunicativas e 

seus correspondentes tipos de mediação social. No que se refere as formas de interação entre os 

governos  e  as  populações,  estas  podem  ser  expressas  no  grau  de  visibilidade  do  poder,  ou 

transparência, e na formação da opinião pública, elementos que também são determinantes para a 

qualidade da participação cidadã. Estes elementos estão hoje sendo radicalmente reconfigurados 

pelos atuais padrões de comunicação da Web 2.0.

O  conceito  de  transparência,  aplicado  na  política,  está  intimamente  relacionado  ao 

significado de público, isto é, da própria constituição da esfera pública. Embora sua origem possa 

nos remeter a vida na  polis grega e a  res publica romana,  é no início da modernidade que ela 

começa  a  assumir  a  forma  como  a  conhecemos  hoje.  Basicamente,  de  acordo  com  John  B. 

Thompson (1998), a esfera pública começou a significar aquilo que pertence ao Estado, bem como 

as  ações  executadas  por  ele,  e  a  esfera  privada  circunscrevendo  o  domínio  das  atividades 

econômicas de mercado, relações pessoais e familiares, separadas do Estado. Este sentido cobre a 

distinção entre a sociedade civil e o Estado.

O nascimento da esfera pública moderna também coincide com o surgimento da imprensa e, 

por  conseguinte,  da  palavra  “publicada”,  donde  emerge  um segundo  sentido  associado  a  uma 

mudança na visibilidade do poder. Segundo Thompson:

“De acordo com este sentido, 'público' significa 'aberto' ou 'acessível ao público'. 

Público nesse sentido é o que é visível ou observável, o que é realizado na frente 

de espectadores, o que está aberto para que todos ou  muitos vejam ou ouçam. 

Privado é, ao contrário, o que se esconde da vista dos outros, o que é dito ou feito 

em privacidade  ou  segredo  ou  entre  um círculo  de  pessoas.  Neste  sentido,  a 
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dicotomia tem a ver com  publicidade versus privacidade, com  abertura versus 

segredo, com visibilidade versus invisibilidade” (THOMPSON, 1998: 112).

Assim,  este  autor define dois tipos de publicidade pré e pós o surgimento da imprensa. 

Antes, a publicidade dos indivíduos ou dos acontecimentos era ligada ao compartilhamento de um 

lugar comum, ou seja, um evento tornava-se público quando era representado diante de pessoas 

reunidas  numa  praça  ou  num  mercado,  por  exemplo.  Thompson  descreve  este  tipo  como 

“publicidade tradicional de co-presença”. Com o desenvolvimento da imprensa, foi criado um tipo 

bem  diferente  de  publicidade,  ligada  às  características  da  palavra  impressa  e  a  seu  modo  de 

produção, difusão e apropriação. Entramos na era da “publicidade mediada”, em que fenômenos 

podem tornar-se públicos para indivíduos que não estão fisicamente presentes.  Estes indivíduos 

abrangem uma coletividade dispersa que não pode ser localizada no tempo e no espaço e que não 

interagem uns com os outros em encontros face a face. Graças a imprensa, o ato de tornar algo 

público  libertou-se  do  intercâmbio  presencial,  porém instituiu  uma  dependência  do  acesso  aos 

meios de produção e transmissão da palavra impressa. No que concerne a visibilidade do poder, os 

efeitos da publicidade mediada vão intensificar-se com os meios de comunicação eletrônicos no 

século XX, na medida em que os representantes do governo são diretamente ouvidos e vistos por 

milhões de pessoas.

O grau de exposição dos políticos nos meios de comunicação, nos dias de hoje, é tanto que 

chegamos a criar uma certa familiaridade com estes e até julgamos conhecê-los. Por isso, é curioso 

pensarmos que ao longo de toda história  até  uma época relativamente próxima,  no começo do 

século XX, a maior parte da população jamais vira o rosto de seus governantes, exceto quando este 

era impresso em moedas. As cortes reais e a cúpula da igreja eram confortavelmente protegidos da 

exposição pública, agindo no interior de seus palácios sem qualquer intervenção de seus súditos.

“Nos primeiros escritos teóricos sobre a raison d'état, a privacidade dos processos 

de tomada de decisão era justificada pelo recurso ao  arcana imperii – isto é, à 

doutrina do segredo de Estado, que sustentava que o poder do príncipe é mais 

efetivo e verdadeiro com seus objetivos se for escondido da contemplação das 

pessoas e com a vontade divina invisível” (THOMPSON, 1998: 113).
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A liberalização dos regimes a partir do século XVIII impôs diversos limites a invisibilidade 

do poder. A instauração do parlamento substitui o gabinete fechado, a doutrina do arcana imperii dá 

lugar ao Segredo de Estado, restrito a questões consideradas de segurança e estabilidade nacionais, 

e o princípio da liberdade de imprensa ao pressionar pela difusão de informações de interesse social 

exerce  as  primeiras  formas  de  controle  público  do  governo.  Todas  essas  questões  representam 

profundas  alterações  no  exercício  do  poder,  contudo,  os  efeitos  do  rádio  e  principalmente  da 

televisão sobre a visibilidade do poder vão reconfigurar completamente as ações dos governantes.

A administração  da  visibilidade  dos  governantes  se  restringia  a  suas  aparições  públicas 

diante daqueles com quem interagiam faca a face. Eles então só precisavam transmitir uma aura de 

poder através de modos pomposos de se vestir, de montar, de empunhar a espada. Mas, com os 

meios de comunicação de massa, sobretudo a televisão, a exposição dos governantes é amplificada 

de tal forma que sua vida privada é devassada e cada palavra e gesto seu deve ser minimamente 

calculado, diante de uma audiência que não está fisicamente presente.

“Eles devem se policiar continuamente e empregar um alto grau de reflexividade 

para monitorar suas ações e expressões, pois um ato indiscreto ou uma observação 

inconsequente  podem,  se  forem  gravadas  e  transmitidas  a  milhões  de 

expectadores, ter desastrosas consequências” (THOMPSON, 1998: 127).

Toda essa exposição do poder nos meios de comunicação, molda novas práticas políticas de 

massa, característica do século XX, desde os déspotas totalitários que fazem dessa exposição um 

culto a personalidade, até os políticos democratas que não podem mais prescindir dela para disputar 

os votos. Neste segundo caso, a visibilidade tem a conotação de transparência pública, dentro da 

concepção de público enquanto algo que deve ser aberto, acessível, permitindo o monitoramento e o 

controle  por aqueles a quem o assunto diz  respeito.  À medida que algo de interesse público é 

fechado ou tornado secreto pode-se dizer que é anti-democrático.

“Para os cidadãos, o governo deixa de ser uma burocracia grande e impessoal, 

vagamente compreensível e se converte numa atividade mais fácil de abarcar para 

seus  conhecimentos,  exercida  à  vista  do  público  por  pessoas  que  se  vê 

regularmente na televisão. Quando o governo se faz mais visível para o cidadão, 
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este pode esperar mais dele” (SWANSON, 1995: 21).

No entanto, esta nova visibilidade vem acompanhada de diversas práticas de manipulação 

que retiram o foco daquilo que pode ser mais pertinente.  

Tais questões relativas a visibilidade do poder, ou transparência, também incidem sobre o 

processo  de  formação  da  opinião  pública.  Ambas,  componentes  da  democracia  moderna,  são 

moldadas pelas característica da produção e difusão das informações nos meios de comunicação. 

Idealmente, a opinião pública deve guiar e controlar o governo, embora na prática estes adotem 

muitas vezes medidas contrárias a ela. A opinião pública é o conjunto de opiniões que se encontram 

nas coletividades, as opiniões que pertencem ao público, ou que se referem a assuntos de natureza 

pública. Ela é a base das formações de consensos que sustentam um regime, um governante ou uma 

política.  Assim,  a  qualidade  de  uma  democracia  depende  também  do  grau  de  autonomia  da 

formação da opinião pública, que esta seja verdadeiramente formada pelo público a partir de fluxos 

de informações que reflitam a pluralidade de visões existentes. Na era da mediação das tecnologias 

comunicativas  de  massa  e  seus  fluxos  unidirecionais,  a  constituição  de  uma  opinião  pública 

autônoma enfrenta muitas dificuldades.

“[...],  enquanto  a  opinião  pública  foi  plasmada  de  modo  predominante  pelos 

jornais,  o  equilíbrio  entre  a  opinião  autônoma  e  opiniões  heterônima  (hétero-

dirigidas) estava assegurado pela existência de uma imprensa que fosse livre e 

múltipla, formada por muitas vozes. O advento do rádio não alterou na essência 

este  equilíbrio.  O problema surge com a televisão e  na medida em que o ver 

suplanta o discorrer” (SARTORI, 2001: 54).   

Sartori ainda usa uma metáfora para descrever o processo de formação da opinião pública, 

que ocorreria como uma sucessão de cascatas interrompidas por tanques em que as opiniões se 

misturam e onde agitações e resistências vindas do fundo as contrapõem, ideia essa que ilustra uma 

formação de cima para baixo.

O grande papel, e também os problemas, da televisão na configuração da opinião pública se 

devem em primeiro lugar ao fato dela se converter no principal meio de informação da população e 

segundo ao aplicar diversas técnicas de manipulação dessa informação que vão desde a seleção dos 
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assuntos prioritários, ao tipo de enquadramento dado à notícia e ao uso de técnicas científicas de 

publicidade que apelam para o inconsciente.

Estas  formas,  pelas  quais  foram moldadas  o funcionamento  da esfera  pública  durante  o 

século XX, estão agora sendo transformadas pelos  meios  de comunicação colaborativos.  Como 

vimos, tanto as ideias de transparência pública quanto os processos de formação da opinião pública 

resultam das características da produção, difusão e apropriação de informações possibilitadas pelas 

tecnologias comunicativas. E, dessa maneira, as características da informação digital e sua dinâmica 

multidirecional se apresentam de uma maneira inteiramente nova em relação aos padrões analógicos 

na comunicação de massa. Vamos, então, analisar algumas práticas contemporâneas de interações 

entre governo e cidadãos moldadas pelos padrões de comunicação da Web 2.0, como elas estão 

reconfigurando  o  sentido  de  participação  cidadã,  bem  como  o  conceito  de  transparência  e  a 

formação da opinião pública ambas inter relacionadas.

A participação cidadã no contexto digital

As perspectivas  sombrias  e  tecnofóbicas  pronunciadas  no  início  da  internet  de  que  ela 

diminuiria as relações presenciais, reduzindo os contatos humanos à intermediação do ciberespaço 

não se mostraram verdadeiras. O que vemos hoje é que pessoas se relacionam muito mais umas 

com as outras por intermédio da internet e essas relações virtuais estimulam encontros físicos entre 

indivíduos  ou  grupos  de  forma  muito  mais  intensa.  Pessoas  que  nunca  teriam a  chance  de  se 

conhecer devido as barreiras do espaço, agora intercambiam informações, ideias, tornam-se amigas 

e visitam-se reciprocamente.  A concepção da internet exclusivamente como um shopping-center 

global, estourou juntamente com a bolha ponto-com. A internet é na verdade a maior ferramenta que 

já  existiu  para  aproximar  pessoas,  as  mais  diversas,  e  essa característica  possui  uma dimensão 

política poderosa.

O potencial da internet para eficazes mobilizações políticas pode ser atestado neste momento 

nas revoltas populares nos países árabes, que se organizam sem lideranças tradicionais ou centros, 

mas demonstrando a dinâmica das redes acêntricas. Pode-se dizer que são revoltas da multidão e 

não das massas, pois são auto-organizadas, auto-dirigidas. Nos últimos anos, presenciamos vários 

casos de utilização popular das tecnologias comunicativas digitais na mobilização de manifestações, 

protestos e no rompimento dos bloqueios informacionais impostos por governos ditatoriais ou não e 
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seus meios de comunicação de massa. A armação do governo espanhol de José María Aznar para 

culpar o ETA pelo atentado de Atocha em 2004 foi desmontado por uma rede de comunicação via 

SMS de baixo para cima. Em 2009, a população nas ruas de Myanmar e Irã denunciou ao mundo 

através  de  câmeras  de  celulares  e  Twitter  as  violentas  repressões  desses  governos  sobre 

manifestações  públicas,  rompendo  o  bloqueio  imposto  pelo  controle  estatal  dos  meios  de 

comunicação de massa. Agora, começando na Tunísia, presenciamos uma forma de uso muito mais 

sofisticada das novas tecnologias, ao mesclar diferentes recursos interativos e multimodais como as 

redes sociais da internet, os celulares, o rádio e canais de televisão como a Al Jazeera que recebe os 

conteúdos a serem veiculados diretamente dos manifestantes, como um jornalismo colaborativo. A 

ação  do governo Egípcio  de  Mubarak  de  desligar  a  Internet,  expôs  o que  a  socióloga  Zeynep 

Tüfekçi da Universidade de Maryland chama de “o dilema dos ditadores” em relação a Internet, que 

se expressa da seguinte maneira:

“Se  eles  permitem que  a  Internet  seja  difundida  no  país,  ela  representa  uma 

ameaça  ao  seu  regime.  Se  não,  eles  são  cortados  do  mundo  econômica  e 

socialmente”.6

Fora  dos  contextos  de  conflito,  onde  a  democracia  já  está  assentada,  a  mobilidade  das 

tecnologias digitais  opera mudanças importantes na maneira  como as cidades  e seus habitantes 

interagem. As pessoas não apenas se aproxima mais umas das outras como também participam mais 

do espaço público. Assim, o SMS, os e-mails, as fotos e vídeos na rua a partir de pequenas câmeras 

ou celulares e as possibilidades de postá-las instantaneamente em sites de redes sociais e blogs, por 

exemplo, funcionam tanto para dinamizar as relações cotidianas, quanto para intervir socialmente 

avisando  canais  de  notícias  sobre  acidentes  de  trânsito,  congestionamentos,  alagamentos  ou 

denunciando  crimes,  violações  aos  direitos  humanos  e  múltiplas  ocorrências  na  cidade.  O 

jornalismo digital pode funcionar como uma plataforma da Web 2.0, produzido colaborativamente 

pelos cidadãos que se encontram no local dos eventos em tempo real.

Há uma diferença brutal nessa nova constituição do público, em relação àquele constituído 

pela “publicidade mediada” a que Thompson se refere nos meios de comunicação de massa, como 

6  As Egypt Shuts off the Net: Seven Theses on Dictator’s Dilemma. Disponível em http://technosociology.org/?p=286. 
Acesso em 02/03/2011. 
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um público disperso que não pode ser localizado no tempo e no espaço e não interage face a face 

como na “publicidade de co-presença”. Sendo uma rede de controle, qualquer integrante do público 

conectado pode ser localizado instantaneamente onde estiver e, embora não interaja face a face, 

pode interagir de múltiplas outras maneiras uns com os outros. A opinião pública que se forma aqui 

está muito mais integrada ao cotidiano de milhares ou milhões de pessoas que formam as redes 

sociais, não obstante pesem algumas vozes com grande influência. Os atores de maior destaque nas 

redes sociais ainda são aqueles de maior evidência nos meios de comunicação de massa,  como 

políticos  e  artistas-celebridades.  Todavia,  outro  fator  importante  recaí  sobre  esta  nova  esfera 

pública, a desigualdade de acesso aos meios de participação, tanto ao acesso direto às tecnologias 

físicas,  quando  ao  conhecimento  necessário  para  usufruir  destes  recursos.  Estas  condições  de 

acesso, além de excluir um grande número de pessoas de participar desse público, ainda cria uma 

elite no seu interior, formada por aqueles com maiores capacidades técnicas de operar a tecnologia, 

como os hackers.

Open Data

8 princípios

Um grupo de defensores da divulgação organizada de dados públicos se reuniu e criou a lista que 

segue, chamada em inglês de Open Government Data Principles.

Segundo eles, dados do governo só podem ser considerados abertos se forem liberados 

publicamente de acordo com os princípios abaixo.

1. Completos

Todos os dados públicos estão disponíveis. Um dado público é o dado que não está sujeito a 

limitações válidas de privacidade, segurança ou privilégios de acesso.

2. Primários

Os dados são como os coletados na fonte, com o maior nível possível de granularidade e 

sem agregação ou modificação.

3. Atuais
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Os dados são colocados à disposição tão rapidamente quanto necessário para preservar o seu 

valor.

4. Acessíveis

Os dados estão disponíveis para a o maior escopo possível de usuários e para o maior escopo 

possível de finalidades.

5. Processáveis por máquinas

Os dados são razoavelmente estruturados para permitir processamento automatizado.

6. Não-discriminatórios

Os dados estão disponíveis para todos, sem necessidade de cadastro.

7. Não-proprietários

O dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhuma entidade tem controle 

exclusivo.

8. Livres de licenças

Os dados não estão sujeitos a nenhuma regulação de direitos autorais, patentes, propriedade 

intelectual ou segredo industrial. Restrições sensatas relacionadas à privacidade, segurança e 

privilégios de acesso podem ser permitidas.

Civic Hacker

O sentido do termo  hacker, cuja significação literal é aquele (pessoa ou instrumento) que 

aplica um corte ou fenda  (hack), enquanto um jargão da informática, possui diferentes definições 

em geral coincidentes no que se refere a pessoas com grandes habilidades em computação, mas 

controversas  entre  os  que  integram o  meio  e  o  senso  comum.  Isto  porque  o  termo  tornou-se 

comumente usado para se referir a cibercrimes como invasões de sistemas, roubo de informações e 

disseminação de vírus de computadores, embora, na realidade, o verdadeiro sentido de hacker seja 

bem diferentes disso. O sentido original do jargão e as práticas que orientam suas definições são 

reveladoras para nossa pesquisa e por isso as abordarem aqui.

Eric S. Raymond, um dos mais populares hackers da atualidade, autor de “A catedral e o 

19



bazar”, ensaio sobre softwares livres que se tornou uma das maiores referências no assunto, também 

é responsável  pelo glossário  Jargon File,  onde  o verbete  “ética hacker” é  descrito  da  seguinte 

maneira: “A crença de que a partilha da informação é um bem poderoso, positivo, e que é um dever 

ético dos hackers partilhar os seus conhecimentos, escrevendo códigos de fonte abertos e facilitando 

o acesso à informação e aos recursos de computação sempre que possível. […] Grandes redes de 

cooperação,  tais  como Usenet,  FidoNet  e  a  própria  Internet  podem funcionar  sem um controle 

central por causa dessa característica que ambos dependem e reforçar um sentido de comunidade 

que pode ser o mais valioso ativo intangível dos hackers.7” Em seu artigo, “Como se tornar um 

hacker”, Raymond escreve sobre a atitude hacker como a de resolver problemas, construir coisas. 

Enfatiza ele que “os hackers acreditam na liberdade e na ajuda mútua” e são “naturalmente anti-

autoritários”; “pessoas autoritárias prosperam na censura e no segredo e desconfiam da cooperação 

voluntária e do compartilhamento de informação. [...] Então, para se comportar como um hacker, 

você tem que desenvolver uma hostilidade instintiva à censura, ao segredo.8”

Transparência Hacker

O  Transparência  Hacker  ou  simplesmente  Thacker  é  um  movimento  social  típico  da 

sociedade  informacional.  Trata-se  de  uma  coalizão  de  ciberativistas,  organizados  em  rede  e 

mobilizados  através  do  ciberespaço,  dedicada  ao  tratamento  de  dados  de  interesse  público  em 

diversos níveis, por meio da utilização das tecnologias comunicativas digitais disponíveis, visando a 

sua utilização social para os mais variados fins. Dessa forma, renovam as práticas de participação 

cidadã, a partir de novas maneiras de interagir e intervir nos governos e nas cidades.

Formado em outubro de 2009, o Thacker está inserido num contexto global de movimentos 

de  Open  Data  e  Civic  Hacker  geridos  na  última  década,  como  veremos  mais  adiante.  Tais 

movimentos decorrem do avanço da Web e seus aplicativos colaborativos e de compartilhamento de 

dados que são direcionados a novas técnicas de governo.

Suas  ações  estão  focadas  principalmente  na  abertura  e  na  disposição  de  dados  das 

administrações públicas ou de instituições financiadas com dinheiro público de forma a permitir 

novos tratamentos por parte dos próprios cidadãos. A partir da aplicação de softwares, os dados 

podem  receber  diferentes  cruzamentos  e  recombinações  que  resultem  em  novas  informações, 
7 http://www.catb.org/esr/jargon/html/H/hacker-ethic.html
8 http://www.linux.ime.usp.br/~rcaetano/docs/hacker-howto-pt.html  . Acesso em 03/03/2011.
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conhecimentos  e  serviços.  Para  isso,  se  procura  empregar  tanto  as  últimas  novidades  em 

ferramentas  de  software,  quanto  as  habilidades  de  usuários  hackers  na  manipulação  destas  no 

sentido  de  aperfeiçoar  desde  a  produção  dos  dados  até  a  sua  disponibilização  na  Web  para  o 

público.  O Thacker ainda promove ações  para evidenciar  a  importância da liberalização desses 

dados em formado aberto, bem como pressões sobre órgãos governamentais para que adotem tais 

medidas.

A rede Thacker se apresenta também como uma comunidade a partir de um fórum aberto de 

discussões  on-line  no  googlegroups9,  da  qual  atualmente  estão  inscritos  aproximadamente  450 

indivíduos dentre os quais jornalistas, desenvolvedores web, cientistas sociais, advogados, gestores 

públicos,  estudantes  entre  outros  de  todo  o  Brasil.  Neste  fórum  de  discussões  circulam 

aproximadamente de 25 a 30 mensagens por dia que discutem e compartilham informações sobre 

práticas de civic hacking, experiências de dados governamentais abertos no Brasil e no mundo, o 

estado  da  arte  do  conceito  de  transparência  pública  e  sua  aplicação,  softwares  de  leitura  e 

visualização  de  dados,  planejamento  de  ações  e  encontros  e  demais  temas  relacionados. 

Evidentemente, alguns membros são muito mais ativos que outros e se destacam. Segundo uma 

análise  da rede feita  pelo Weblab,  das 5000 mensagens  enviadas no período entre  5/10/2009 e 

20/02/2011, “43 membros (10% do total de inscritos) enviaram 78% das mensagens; 28 membros 

(10% do total que enviaram mensagens) enviaram 69% das mensagens; 12 membros enviaram 51% 

das mensagens”10. A comunidade ainda dispõe do site http://thacker.com.br/ onde são cadastrados e 

compartilhados seus diferentes projetos.

Em setembro de 2009, a clonagem do Blog do Planalto por dois ciberativistas de São Paulo 

foi um fato marcante para o surgimento do Thacker. A Secretaria de Comunicação Social ligada à 

Presidência da República inaugurou o Blog do Planalto, em plataforma Wordpress, no dia 31 de 

agosto  de  2009  como uma nova  estratégia  de  comunicação  com os  cidadãos  até  então  nunca 

utilizada por uma presidência no Brasil,  apesar de os blogs já serem amplamente difundidos na 

Web,  sendo  inclusive  utilizados  por  muitos  políticos  brasileiros,  principalmente  em  campanha 

eleitoral.  Contudo, a direção do Blog decidiu por não ativar a função de comentários dos  posts 

impedindo a interatividade com o público e as possibilidades de debates naquele espaço, a partir das 

informações vinculadas. Dessa forma, estando on-line, o Blog do Planalto desagradou logo de início 
9 As informações quantitativas sobre o grupo são referentes à fevereiro e março de 2011. Ver 

http://groups.google.com/group/thackday?hl=pt-BR

10 Disponível em http://www.slideshare.net/weblabtk/transparencia-hacker. Acesso em 03/03/2011.
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o público habituado a comunicação interativa na internet, gerando grandes críticas.

Neste momento, Pedro Markun e Daniela B. Silva que acabavam de montar uma empresa 

inspirados  nas  práticas  de  Civic  Hacker  que  ocorriam em outros  países,  as  quais  planejavam 

organizar por aqui, tiveram a ideia de agir.  Apesar de o Blog não permitir  a interatividade,  ele 

dispunha de dois elementos importantes para o tratamento de dados abertos. O primeiro era o RSS – 

Really Simple Syndication, um protocolo bastante utilizado em blogs e sites de notícias destinados 

ao compartilhamento dos conteúdos com outros sites. E o segundo era que o Blog estava licenciado 

em Creative Commons sob a CC-by-sa-2.511, que permite a reutilização dos conteúdos por outros 

usuários, desde que citada a fonte. Com a facilidade do RSS e a permissão legal do CC, no dia 01 

de setembro, um dia após o lançamento oficial, em 30 minutos e sem gastar um centavo Pedro 

Markun conseguiu clonar o Blog do Planalto no endereço  http://planalto.blog.br/ (o endereço do 

Blog  original  é  http://blog.planalto.gov.br/)  também  utilizando  a  plataforma  Wordpress,  mas 

ativando a função de comentários. Como eles contam, em dois dias o clone do Blog já alcançava 

cerca de 20.000 visitas e mais de 1.600 comentários12. A Secretaria de Comunicação da Presidência 

da República ao tomar conhecimento da clonagem discutiu internamente e considerou legítima a 

ação e alegou que não ativou os comentários por falta de staff para moderá-los. Ainda hoje, ambos 

os  Blogs  coexistem  de  forma  sincronizada,  permanecendo  o  oficial  com  os  comentários 

desativados.

 Diversas  lições  pôde-se  extrair  desta  ação  provocativa,  principalmente  sobre  as 

possibilidades  de se trabalhar  dados públicos para gerar novas funcionalidades.  Dessa forma,  a 

clonagem do Blog do Planalto serviu para impulsionar o Civic Hacker no Brasil,  despertando a 

atenção de diferentes pessoas e grupos.

No mês seguinte, entre os dias 03 e 04 de outubro de 2009, Pedro Markun e Daniela B. Silva 

organizaram  no  espaço  da  Casa  de  Cultura  Digital,  em  São  Paulo,  o  primeiro  Transparência 

Hackday. Eventos como esse, os Hack Days já ocorrem a mais tempo nos EUA e países da Europa, 

onde desenvolvedores, com a finalidade de reunir...  

11 Ver http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/br/. Acesso em 03/03/2011.

12 Ver http://blog.esfera.mobi/moderacao-colaborativa-para-o-clone-do-blog-do-planalto/. Acesso em 03/03/2011.
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