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RESUMO 

Estudo de caso sobre o Laboratório Hacker (LabHacker) da Câmara dos Deputados, com 

descrição e explicação sobre sua trajetória na busca por uma melhor utilização de dados públicos; 

e análise das principais atividades desenvolvidas, dos desafios atuais e das perspectivas para o 

futuro. De modo a entender os conceitos e contextos que envolvem o caso, por meio de revisão 

bibliográfica e pesquisa documental, o estudo inicia com um breve histórico sobre a cultura 

hacker, seguindo com informações sobre o surgimento e os principais modelos de laboratórios de 

experimentação em rede. Em seguida, passa-se ao caso propriamente dito, utilizando também a 

pesquisa documental e agregando entrevistas com integrantes do LabHacker. Além de abordar 

eventos como os hackathons, debates com especialistas e ferramentas como o Wikilegis, as 

informações coletadas permitem analisar a estrutura de funcionamento do laboratório, que 

enfatiza valores como colaboração e inovação. Conclui-se que, mais do que produzir ferramentas 

digitais, o LabHacker se destaca por trazer à Câmara uma nova mentalidade, baseada em práticas 

como a atuação em equipe multidisciplinar, a formação de redes de parcerias, a busca por novas 

metodologias de trabalho, a tolerância ao erro e a condução de projetos por meio de protótipos ou 

testes-piloto. 

 

Palavras-Chave: laboratórios de inovação cidadã, cultura hacker, democracia digital, hacklabs, 

redes de colaboração 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo surgiu de uma tentativa de olhar para ações que tornem o Parlamento 

brasileiro mais próximo dos cidadãos, principalmente aquelas relacionadas ao uso de novas 

tecnologias e à criação de canais de interação entre parlamentares, cidadãos comuns e diferentes 

grupos da sociedade civil. Diversos teóricos defendem o uso das tecnologias para aprimorar a 

democracia, como contraponto a um problema que tem sido recorrente em países democráticos 

nas últimas décadas: o descontentamento de grande parcela da população com a classe política e 

com a condução das instituições públicas. No Brasil, essa insatisfação ficou evidente, por 

exemplo, quando multidões foram às ruas nas manifestações de junho de 2013. 

A abordagem positiva do uso das tecnologias é compartilhada por teóricos como Pipa 

Norris (2001), que enfatiza o potencial da internet de ampliar o acesso dos eleitores às 

informações sobre assuntos públicos e de, eventualmente, influenciar as decisões políticas. Outra 

vantagem das tecnologias de comunicação, segundo a autora, é facilitar a articulação de grupos 

sociais que buscam inserção em debates nos parlamentos. Benjamin Barber (1984), por sua vez, 

considera que a tecnologia e a comunicação são condicionantes fundamentais para a inovação 

democrática. Para o autor norte-americano, as ferramentas digitais podem reforçar a participação 

dos cidadãos e abrir novos caminhos para a democracia deliberativa e direta. Barber afirma que, 

pelo seu amplo potencial de alcance, o uso das tecnologias de comunicação poderia até mesmo 

superar a necessidade de representação política. Outros teóricos, como Natalie Fenton (2016), são 

mais críticos dos potenciais da internet e alertam sobre previsões ilusórias de uma democracia 

mais participativa. Para a autora inglesa, a reinvenção da democracia não começa pelas 

ferramentas digitais, mas sim pela inclusão de camadas desfavorecidas da população no debate 

político. 

Em meio a essas reflexões sobre participação política, democracia digital, comunicação e 

novas tecnologias, há um elemento que ainda tem caráter de novidade nos países da América 

Latina e que já está presente na Câmara dos Deputados brasileira: o chamado laboratório de 

inovação cidadã. Trata-se de uma modalidade de espaço que explora “as formas de 

experimentação e de aprendizagem colaborativa que surgiram a partir das redes digitais para 

promover processos de inovação cidadã” (SEGIB, 2014). Inspirados em iniciativas já 



12 

 

consolidadas nos Estados Unidos (caso do MIT Media Lab) e nos países europeus (como o 

espanhol MediaLab Prado e o dinamarquês MindLab), os laboratórios de inovação cidadã surgem 

nos países latino-americanos mais associados aos temas da transparência governamental e dos 

dados públicos abertos. São laboratórios voltados à busca de soluções (em sua maioria, 

tecnológicas) e de novas metodologias para a resolução de problemas que atingem o cidadão ou 

as entidades que prestam serviços ao cidadão. Para Acevedo e Dassen (2016), uma das 

características desses laboratórios é absorver riscos que geralmente não são tolerados por uma 

instituição tradicional, seja por causa de legislações que punem erros e põem barreiras à 

inovação; ou pela própria cultura burocrática dos servidores públicos, que privilegia caminhos 

previsíveis. 

Na Câmara dos Deputados, foi implantado um laboratório de experimentação 

essencialmente ligado à cultura hacker (associada a valores como liberdade de acesso à 

informação e colaboração em projetos comuns de software livre). Criado em 2013, ano que ficou 

marcado pelas manifestações de junho, o Laboratório Hacker (LabHacker) da Câmara Federal 

tem como objetivo principal utilizar “dados públicos de forma colaborativa para ações de 

cidadania”, como especifica a Resolução 49, aprovada pelos deputados federais em Plenário1. O 

trabalho desenvolvido pelo LabHacker inclui a criação e gestão de ferramentas digitais que 

procuram aproximar os cidadãos das atividades da Câmara e de seus representantes eleitos; a 

promoção de debates sobre temas ligados à democracia e à tecnologia; a formação de redes de 

colaboração com parlamentos, governos, setor privado, universidades, deputados e ativistas de 

causas relacionadas à transparência dos dados públicos; e a capacitação de pessoas nesses 

assuntos. Pode-se dizer que o LabHacker é um espaço diferenciado de discussão de ideias no 

interior daquela que é conhecida como a “Casa do Povo”, mas que, para muitos cidadãos que 

foram às ruas em 2013, é uma casa legislativa que não consegue efetivamente dar voz aos anseios 

da população. Embora a criação do LabHacker não tenha sido uma resposta imediata do 

Parlamento às manifestações de junho (o projeto do laboratório foi aprovado no fim de 2013, 

meses depois dos protestos), a sua implementação acaba lidando, de maneira prática, com 

questões relacionadas à insatisfação das ruas, como a reivindicação por maior participação 

popular nas decisões do Legislativo. 

                                                 
1 CÂMARA DOS DEPUTADOS, Resolução 49, de 2013, artigo 4º, § 1°. 

 



13 

 

Ao desenvolver ferramentas digitais voltadas a ampliar a interação entre cidadãos e 

deputados no debate de um projeto de lei, o LabHacker colocaria em prática aquilo que Archon 

Fung (2006) chama de mecanismos para resolver deficits democráticos do sistema. Para Fung, o 

aprimoramento do sistema político representativo e do processo legislativo envolve iniciativas 

que permitam a parcelas mais amplas da população ter influência sobre a agenda política. 

Ferramentas como o e-Democracia, cuja gestão cabe ao LabHacker, e audiências públicas 

interativas promovidas pelo laboratório podem estar desempenhando esse papel. O mesmo ocorre 

com ações educativas do Laboratório Hacker e com eventos como o Hackathon, que visam 

ampliar a compreensão dos cidadãos sobre as atividades da Câmara dos Deputados. 

Antes de abordar o LabHacker, este estudo faz uma breve apresentação de características 

relacionadas à cultura hacker, seguida por um relato sobre o surgimento dos laboratórios de 

experimentação nos Estados Unidos e sua releitura nos países europeus por meio dos hacklabs e 

dos laboratórios cidadãos. Também é feita uma descrição de laboratórios que hoje são 

considerados modelo em todo o mundo (os já mencionados MediaLab Prado e MindLab) e de 

outras iniciativas singulares de inovação cidadã (como os projetos D-Cent e Cidadania 2.0). Nos 

capítulos seguintes, passa-se à descrição e análise do LabHacker da Câmara dos Deputados, 

abordando as principais atividades desenvolvidas, seus desafios e perspectivas para o futuro. 

Para Acevedo e Dassen (2016), mais do que produzir ferramentas digitais, um laboratório 

de inovação cidadã traz uma nova mentalidade às instituições públicas, com potencial de 

reformular a gestão de problemas e a busca de soluções. Pode-se dizer também que há um 

consenso entre estudiosos de que a democracia, para funcionar bem, precisa de aprimoramento 

constante das condições de debate de ideias e de maior aproximação entre políticos e cidadãos. 

Os laboratórios de inovação cidadã, como veremos neste estudo, são um exemplo extremamente 

atual de se tentar chegar a esse tipo de melhoria, por meio de processos inovadores e da 

articulação em redes de colaboração. 

 

 



14 

 

METODOLOGIA 

 

O método científico escolhido para a pesquisa sobre o Laboratório Hacker (LabHacker) 

da Câmara dos Deputados foi o estudo de caso, uma modalidade de investigação qualitativa por 

meio da qual o pesquisador vai descrever, compreender e interpretar fatos e fenômenos de um 

caso concreto (MARTINS, 2008). Diferentemente de outras estratégias de pesquisa, um estudo de 

caso não possui um conjunto fixo de etapas para conduzi-lo (MARTINS, 2008:67). Tendo em 

vista essa liberdade inerente ao método, foram utilizadas para este estudo sobre o LabHacker 

diferentes técnicas de levantamento de dados (revisão bibliográfica, pesquisa documental e 

entrevista), a depender do propósito de cada capítulo. 

Nos capítulos iniciais (sobre cultura hacker e outros laboratórios de inovação cidadã), foi 

feita uma revisão bibliográfica e documental que possibilitou definir conceitos e explicar 

contextos necessários à compreensão do caso. Foram abordados, nesse sentido, o surgimento da 

cultura hacker, sua evolução e os valores associados a uma ética hacker; as principais 

modalidades de laboratórios de experimentação ligados a redes colaborativas (mídia labs, 

hacklabs, hackerspaces e laboratórios de inovação cidadã); e o modo de atuação de laboratórios 

que se tornaram referência mundial (MediaLab Prado e MindLab) e que, de certa forma, 

influenciaram o próprio funcionamento do LabHacker da Câmara. 

 Nos capítulos que trazem o estudo de caso em si, as técnicas de levantamento de dados 

utilizadas foram a pesquisa documental e a entrevista. A pesquisa documental teve como objetivo 

principal descrever o histórico do LabHacker e analisar os principais temas em debate no 

laboratório. Foram utilizados, prioritariamente, dados coletados no Portal da Câmara dos 

Deputados (sites da Agência Câmara, da TV Câmara, da Rádio Câmara e do próprio LabHacker), 

no blog do LabHacker e em seu canal de vídeos no YouTube. Por meio de busca no Portal da 

Câmara, foram localizadas, por exemplo, 68 notícias da Agência Câmara diretamente 

relacionadas ao Hackathon (Maratona Hacker da Câmara) ou ao LabHacker, publicadas entre 30 

de agosto de 2013 e 1o de setembro de 2016; 39 menções em telejornais e reportagens da TV 

Câmara nesse mesmo período; e 3 programas de entrevistas da Rádio Câmara. No canal do 

LabHacker no YouTube, 81 vídeos estavam acessíveis em setembro de 2016, com conteúdo que 

reúne desde explicações sobre as ferramentas desenvolvidas até a transmissão de debates e 
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reuniões do laboratório. Também foram coletados relatos de participantes do Hackathon em seus 

blogs na internet. 

 Já as entrevistas para este estudo de caso foram feitas com dois integrantes do LabHacker, 

ambos servidores efetivos da Câmara dos Deputados (analistas legislativos), com perguntas 

encaminhadas por e-mail. Foram ouvidos o gestor de tecnologia Pedro Brandão, que tem 

formação em Ciência da Computação e atua no LabHacker em iniciativas de dados abertos, em 

projetos experimentais e de participação e auxiliando em decisões tecnológicas; e o assessor para 

o Portal e-Democracia Diego Cavalcanti Cunha, formado em Arquitetura e que também atua 

como redator e tradutor do LabHacker e auxiliando em pesquisas, eventos e apresentações para 

divulgação do laboratório. 

Por meio das entrevistas, tentou-se atingir o que Martins (2008-27) caracteriza como 

objetivo básico dessa técnica de coleta de dados: “entender e compreender o significado que os 

entrevistados atribuem a questões e situações”, com base nas suposições do pesquisador. As 

respostas dos entrevistados possibilitaram, neste estudo, ampliar a compreensão sobre o 

funcionamento do LabHacker (sua rotina de trabalho e modo de desenvolvimento de um 

aplicativo ou ferramenta digital), seu caráter colaborativo (formação de parcerias e ações para 

incentivar a participação popular) e sua relação com os demais setores da Câmara dos Deputados 

(desafios do LabHacker para implementar inovações em um ambiente burocrático típico das 

instituições públicas), além de apontar perspectivas para o futuro do laboratório. 

No capítulo sobre inovação e colaboração no LabHacker, as declarações obtidas por meio 

das entrevistas foram cruzadas com informações de um estudo recente de Acevedo e Dassen 

(setembro de 2016) sobre laboratórios de inovação cidadã na América Latina e com diversas 

opiniões de especialistas apresentadas durante o debate “Nós do Lab”, promovido pelo 

LabHacker em março de 2016. Buscou-se, assim, agregar opiniões externas às visões dos 

funcionários do laboratório e inserir o debate sobre a atuação do LabHacker em um contexto 

maior. 

No esforço por compreender a atuação do LabHacker e suas ações que visam tornar o 

Parlamento brasileiro mais próximo dos cidadãos, este estudo de caso procurou seguir o que 

Martins (2008) avalia como essencial para essa modalidade de pesquisa: mostrar de maneira 

convincente que foram coletadas e avaliadas as evidências relevantes sobre o caso; e oferecer 
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descrições, interpretações e explicações que chamem a atenção pelo ineditismo ou cuja "análise-

síntese dos achados tem a possibilidade de surpreender, revelando perspectivas que não tinham 

sido abordadas por estudos assemelhados" (MARTINS, 2008:2). Considerou-se, ainda, que o 

LabHacker da Câmara dos Deputados, por ser o primeiro laboratório de inovação cidadã criado 

no interior de uma casa legislativa nacional, preenche o requisito de singularidade associado por 

Martins (2008) e por Yin (2010) a um estudo de caso. 
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1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A CULTURA HACKER 

 

A palavra hacker2 foi utilizada a partir da década de 1950, nos Estados Unidos, para se 

referir a pessoas capazes de alterar dispositivos de informática, programas e redes de 

computadores, obtendo soluções que vão além da normalidade do sistema. Inicialmente, a palavra 

tinha conotação positiva: a habilidade dos hackers de romper barreiras de segurança e acessar 

dados, por exemplo, era associada à busca de melhorias dos sistemas de informação. A partir dos 

anos 1980, no entanto, o termo hacker ganhou uma conotação negativa após indivíduos 

acessarem ilegalmente computadores e causarem transtornos aos usuários. Posteriormente, na 

tentativa de se desvincular dessa imagem negativa, os hackers que se autodeclararam honestos 

passaram a chamar de crackers3 aqueles que usam seu conhecimento para fins ilegais ou 

prejudiciais. (TAYLOR, 1999; THOMAS, 2002) 

A concepção original de hacker é adotada atualmente por aqueles que participam de 

iniciativas cidadãs vinculadas aos hacklabs ou hackerspaces4, embora a população, de modo 

geral, muitas vezes não conheça as diferenças entre hacker e cracker. "Hackear significa entender 

tão bem o funcionamento de um sistema a ponto de conseguir mudá-lo por dentro", afirma o 

brasileiro Pedro Markun5, idealizador do grupo Transparência Hacker e autor da sugestão de criar 

o Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. 

 Os valores morais e filosóficos da comunidade hacker fazem parte da chamada "ética 

hacker"6, guiada pelos princípios do livre acesso a informações e da melhoria da qualidade de 

vida. A cultura hacker teve origem nos anos 1950, relacionada principalmente ao Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology - MIT), mas apenas em 

1984 é que o conceito de ética hacker foi detalhado pelo jornalista Steven Levy no livro Hackers: 

                                                 
2 As informações sobre a palavra “hacker” foram consultadas na Wikipédia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Hacker), 

uma enciclopédia on-line inspirada no próprio movimento hacker – ambos têm o livre acesso à informação entre seus 

valores fundamentais. Acesso em 10/09/2016. 
3 A definição também está disponível na Wikipédia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Cracker). Acesso em 10/09/2016. 
4 Os conceitos de hacklab e hackerspace serão apresentados no capítulo seguinte. 
5 Declaração disponível em http://politicahacker.org. Acesso em 30/09/2016 
6 Informações sobre os valores da ética hacker disponíveis em https://pt.wikipedia.org/wiki/Ética_hacker. Acesso em 

10/09/2016. 
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Heroes of the Computer Revolution. Nessa mesma época, o Movimento do Software Livre7 passa 

a atuar em busca da liberdade do usuário de modificar softwares e redistribuir cópias. Trata-se de 

um movimento social fundado nos Estados Unidos pelo hacker Richard Stallman, que defende a 

liberdade de acesso ao conhecimento científico como forma de permitir a evolução da 

humanidade. 

 Silveira (2006:79) ressalta que a cultura hacker "esteve presente desde o nascimento e em 

toda a expansão da comunicação baseada nas redes informacionais": "A internet evoluiu aberta, 

vencendo tentativas de apropriação privada de seus elementos principais, exatamente pela forte 

influência dos hackers em seus processos vitais". O autor afirma que a cultura hacker ainda é de 

fundamental importância na reivindicação de direitos democráticos, de comunicação e de 

liberdade de expressão em uma sociedade em rede: 

 
Os hackers do movimento de software livre estão enfrentando as companhias que 

buscam monopolizar no planeta o controle dos intermediários da comunicação 

(softwares, códigos e protocolos da comunicação em rede). Essas companhias alegam 

que seus direitos de propriedade estão acima de todos os demais direitos, inclusive da 

liberdade de conhecer, do uso justo de uma obra protegida pelo copyright, do direito à 

privacidade, à segurança e ao anonimato. (SILVEIRA, 2006:80). 

 

No âmbito da reivindicação de direitos, vem ganhando atenção da mídia o chamado 

"hacktivismo"8, categoria de hacker que usa suas habilidades na computação com a intenção de 

ajudar causas sociais, políticas, ideológicas, religiosas ou até mesmo que se envolve em 

ciberterrorismo (termo controverso que pode se referir a ataques a sistemas informacionais com o 

objetivo de gerar pânico). 

O grupo de hacktivistas Anonymous9 é um dos mais conhecidos mundialmente, já tendo 

participado de protestos que levaram a ataques a websites de governos, empresas e grupos 

religiosos em diversos países, inclusive no Brasil. Com atuação desde 2003, o Anonymous 

apoiou movimentos como o Occuppy, que a partir de 2009 promoveu manifestações contra a 

desigualdade social e por uma democracia mais efetiva em quase 900 cidades de 82 países; e a 

Primavera Árabe, um movimento revolucionário pela democracia que surgiu em 2010, na 

                                                 
7 A explicação está disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_software_livre. Acesso em 10/09/2016. 
8 Informações sobre o movimento hacktivista obtidas em https://pt.wikipedia.org/wiki/Hacktivismo. Acesso em 

10/09/2016. 
9 Informações disponíveis em https://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group). Acesso em 10/09/2016. 



19 

 

Tunísia, e se espalhou pelo norte da África e Oriente Médio. Também apoiou publicamente a 

organização WikiLeaks, que divulgou dados secretos de governos, obtidos por meio de fontes 

anônimas, com o objetivo de ampliar o acesso da população à informação e à verdade. Para os 

apoiadores do Anonymous, o grupo atuaria como um "guerreiro da liberdade". Já os críticos o 

descrevem como movimento ciberterrorista – integrantes do grupo já foram presos em países 

como Estados Unidos, Inglaterra e Austrália por sua participação em ataques a websites. 

Em um campo de atuação diferente, desta vez fora do âmbito político, hackers foram 

responsáveis por descobertas de fragilidades em sistemas de criptografia e segurança de diversos 

sistemas, o que ajudou a solucionar defeitos e prevenir novos erros. São os hackers da categoria 

White hat (chapéu branco), que estudam sistemas de computação à procura de falhas na sua 

segurança, mas respeitando princípios da ética hacker. 
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2 LABORATÓRIOS EXPERIMENTAIS DE PRODUÇÃO COLABORATIVA 

 

2.1. Modelo Americano: fonte de inspiração e de contestação 

 Um dos principais espaços de atuação dos hackers na atualidade é o hacklab ou 

hackerspace, local que se insere no universo dos laboratórios experimentais de produção 

colaborativa ou laboratórios de inovação em cidadania. Hacklabs e hackerspaces, assim como os 

labs de mídia e os fablabs (laboratórios de fabricação digitais), são espaços onde pessoas com 

diferentes conhecimentos se reúnem para desenvolver projetos conjuntos. 

 Um dos primeiros referenciais em laboratórios experimentais colaborativos surgiu nos 

Estados Unidos, em 1985: o MIT Media Lab, criado pelo Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) para o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Atualmente, estão em 

andamento no Media Lab cerca de 350 projetos de caráter transdisciplinar, financiados por um 

orçamento de 60 milhões de dólares anuais10. Em destaque, as propostas de criar tecnologias 

digitais para o tratamento de doenças neurológicas; de robôs "sociáveis" capazes de monitorar a 

saúde de crianças e idosos; e do carro elétrico empilhável (que pode ser estacionado em cima de 

outros veículos).  

 Além de ter sido berço da cultura hacker no fim dos anos 1950, o MIT historicamente 

atuou em parceria com grandes empresas e agências governamentais. Para Fonseca (2014), esse 

histórico favoreceu a execução de projetos pelo Media Lab, que resultaram em um grande 

número de registros de patente desde a sua fundação. O autor ressalta, no entanto, que a 

importância do MIT Media Lab vai além dos produtos e tecnologias geradas. O que mais chama a 

atenção, segundo ele, é o fato de o laboratório atuar constantemente em projetos que servem 

como vitrine (como a computação vestível ou o laptop de 100 dólares) e que, mesmo não tendo 

gerado soluções efetivas, acabam estimulando o debate público sobre inovação, tecnologia e 

cultura (FONSECA, 2014:38-39). 

                                                 
10 Dado disponível em https://www.mediamit.edu/about. Acesso em 16/09/2016. 
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 O conceito de labs de mídia, associado à experiência do MIT Media Lab, ganhou amplo 

destaque a partir de 1995, com a publicação do livro A Vida Digital11, escrito por Nicholas 

Negroponte, um dos criadores do laboratório. O livro reúne artigos que Negroponte escreveu para 

a revista Wired e que, segundo Fonseca, refletem uma visão "tecnoutópica californiana", na qual 

as tecnologias da informação e comunicação funcionam como instrumentos de combate à 

burocratização e à alienação da sociedade: 

 

Nessa perspectiva, valores como a liberdade individual, a livre iniciativa empresarial e a 

competição comercial são os principais motores de transformação da sociedade. Essa 

transformação aponta para sociedades autônomas e autorreguladas através de tecnologias 

da informação, para um futuro hiperconectado e 'livre'. (FONSECA, 2014:8) 

 

 Essa visão tecnoutópica surgiu de movimentos de contracultura hippie na Califórnia nos 

anos 1960, voltados ao princípio do "faça você mesmo", e foi incorporada à cultura hacker nos 

Estados Unidos. Apesar da ênfase aos valores relacionados à liberdade, Fonseca (2014:84) relata 

que aparecem críticas ao viés comercial desse pensamento; e à sua subordinação a um 

"determinismo tecnológico", no qual a ciência e a tecnologia seriam o "motor de toda 

transformação relevante na história". 

 Uma das principais críticas vem de Richard Barbrook, ativista que, na década de 1980, foi 

ligado ao movimento punk e às rádios independentes na Inglaterra. Em A Ideologia Californiana, 

Barbrook afirma que esse pensamento tecnoutópico está baseado em premissas falsas, como o 

mito de que a internet foi desenvolvida principalmente pelo setor privado, sem levar em conta, 

por exemplo, o financiamento do setor militar e o aporte de recursos públicos. Ele também critica 

o chamado "empreendedorismo pontocom" dos anos 1990 e sugere que "os engenheiros-artistas 

europeus devem construir um ciberespaço inclusivo e universal" (BARBROOK e CAMERON, 

1995 apud FONSECA, 2014:31-32). 

 Em meio a essas críticas, hackers inspirados no ideal tecnoutópico o adaptam aos seus 

contextos na Europa e assumem um posicionamento político mais explícito. Surgem, então, os 

hacklabs, espaços que oferecem acesso público gratuito a computadores e à internet, geralmente 

com uso de software livre. Nesses locais, são explorados e desenvolvidos usos críticos das 

tecnologias da informação (FONSECA, 2014; e BAZZICHELLI, 2013). 

                                                 
11 Being Digital, no título original. 
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2.2. Abordagem Europeia e o Surgimento dos Hacklabs 

 Os hacklabs têm origem em movimentos de contestação política na Europa dos anos 

1980, com influências que vão além da contracultura norte-americana. Esses espaços de 

colaboração abordam a cultura hacker de outra forma: suas referências incluem os movimentos 

de maio de 1968 e dos situacionistas, a cultura punk de resistência política, as ocupações urbanas 

do movimento squatter e os laboratórios de mídia comunitários. 

 

Estas tendências entrelaçadas se juntaram na criação dos hacklabs. Os squats, por um 

lado, diretamente incorporados nos fluxos urbanos da vida, precisavam utilizar 

infraestruturas de comunicação como o acesso à internet e o acesso público a terminais. 

Ativistas de mídia, por outro lado, com frequência enraizados em comunidades locais, 

precisavam de espaços para reunir-se, produzir, ensinar e aprender. (MAXIGAS, 2012 

apud FONSECA, 2014:45). 

 

 A entidade pioneira na implantação dos hacklabs é o Chaos Computer Club (CCC), uma 

associação hacker sem fins lucrativos criada em 1981, em Hamburgo (Alemanha), e hoje a maior 

da Europa. O CCC é composto atualmente por cerca de 5.500 membros que têm à sua disposição 

25 hackerspaces regionais e espaços menores para uso de computadores em diversas cidades 

alemãs12. O grupo é considerado o centro das culturas digital e hacker e do hacktivismo na 

Alemanha. 

 Temas como transparência dos governos, acesso universal a computadores e direitos de 

comunicação e liberdade de informação estão na pauta do CCC. Pettis (2009) relata que é prática 

rotineira no grupo o envolvimento com lutas políticas e que seus membros participam de debates 

no Parlamento alemão em questões que impactam o direito à informação, a democracia e a 

liberdade dos cidadãos. "O CCC é geralmente considerado pelo alemão médio como a última 

linha de defesa para a liberdade e os direitos civis na Alemanha na era digital" (PETTIS, 2009:87 

apud FONSECA, 2014:50). 

 Entre os hacklabs que também se destacaram na Europa está o ASCII, em Amsterdã 

(Holanda), que oferecia espaço com internet gratuita para ativistas e integrantes de movimentos 

                                                 
12 Dado disponível em https://www.ccc.de/en/club. Acesso em 16/09/2016. 
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de ocupação urbana (squatters). Membros desse laboratório, que funcionou entre 1999 e 2006, 

também consertavam e colocavam em uso computadores encontrados no lixo. 

 Com a disseminação dos hacklabs em países europeus, ocorre a articulação dos hackers 

em redes de colaboração mais amplas e em eventos para troca de experiências: 

 

Eventos periódicos internacionais como o Chaos Communication Congress na 

Alemanha ou o Hackmeeting na Itália reiteravam a identidade dos grupos que 

mantinham tais espaços, promovendo o intercâmbio de ideias e de soluções técnicas para 

diversas questões: de rádios piratas a redes wi-fi independentes, de centros de acesso à 

internet à instalação de software livre para produção de mídia. (FONSECA, 2014:46) 

 

2.2.1. Hacklabs x hackerspaces 

 Criados em oposição a uma lógica norte-americana de laboratórios voltados ao mercado, 

da qual o MIT Media Lab é o grande expoente, os hacklabs europeus passam a inspirar, a partir 

dos anos 2000, hackers dos EUA a adotarem uma abordagem comunitária das tecnologias, mais 

próxima à visão europeia. É quando ganha destaque a nomenclatura "hackerspace". 

 Na segunda metade da década de 2000, novos espaços hacker passam a se denominar 

cada vez mais de hackerspaces, ao invés de hacklabs. Fonseca (2014) explica que o termo 

hacklab está mais ligado a uma posição de resistência e engajamento político na Europa. Já os 

hackerspaces se popularizam a partir da releitura dos hacklabs nos Estados Unidos, que evitam, 

porém, assumir uma "politização explícita" e são mais abertos a projetos comerciais e voltados ao 

mercado. 

 Bazzichelli (2013) reconhece que o modelo adotado nos EUA a partir da experiência 

europeia é mais voltado aos negócios, mas diz que isso não significa uma postura apolítica. A 

autora (2013:188) cita o caso do hackerspace Noisebridge, uma organização sem fins lucrativos 

que funciona desde 2008 em São Francisco/Califórnia, que foi inspirado no movimento 

hacktivista europeu. Em seu website13, o grupo informa que segue os modelos de hackerspaces 

como o Metalab, que funciona em Viena (Áustria) desde 2006; o CBase, fundado em Berlim 

(Alemanha) em 1995; o MAMA, de Zagreb (Croácia), cuja origem data do ano 2000, assim como 

o ASCII (Holanda) e o CCC (Alemanha), citados anteriormente. Atualmente, o próprio CCC, que 

                                                 
13 https://www.noisebridge.net/wiki/Noisebridge_Vision 



24 

 

é considerado pioneiro na implantação de hacklabs, se refere aos seus espaços como 

hackerspaces. 

 Outra diferença entre hacklabs e hackerspaces, segundo Fonseca, é que o hacklab pode ser 

mais associado a projetos temporários ou itinerantes, pois não faz referência a um espaço físico 

específico. "A diferença entre hacklabs e hackerspaces aparece assim como uma tensão que, por 

vezes, se manifesta de maneira bastante explícita e, em outras, se torna muito sutil ou mesmo 

inexistente." (FONSECA, 2014:53) 
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3 LABORATÓRIOS REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO CIDADÃ 

 

Como referido anteriormente, os hacklabs e os hackerspaces se inserem em um contexto 

mais amplo de laboratórios. Entre eles, os laboratórios cidadãos, definidos como "espaços que 

exploram as formas de experimentação e de aprendizagem colaborativa que surgiram a partir das 

redes digitais"14. Os laboratórios cidadãos buscam inovação e transformação social de suas 

comunidades, cidades, regiões ou países. 

 Entre os laboratórios cidadãos que são referência na atualidade estão o MediaLab Prado 

(Madri/Espanha), criado com influências da cultura hacker e que se dedica a projetos culturais 

relacionados a redes digitais e ao desenvolvimento de ferramentas digitais de democracia direta; e 

o MindLab (Odense/Dinamarca), que conduz projetos de inovação no serviço público e atua 

como incubadora de outros laboratórios de inovação (entre eles, o Policy Lab, na Inglaterra). O 

MindLab também é parceiro na implantação do laboratório G.Nova, no Brasil. 

 Outra experiência de destaque é o projeto Cidadania 2.0/Inovação Cidadã, lançado pela 

Secretaria Geral Ibero-Americana (Segib) para fomentar a criação de laboratórios cidadãos. 

 

3.1. MediaLab Prado 

 O MediaLab Prado, com sede na capital espanhola, é um laboratório de produção 

colaborativa que desenvolve projetos culturais voltados à experimentação em redes digitais. 

Financiado principalmente com recursos públicos, em sua maioria oriundos do governo 

municipal de Madri, o laboratório se propõe a ser um lugar de encontro entre pessoas de 

diferentes áreas de conhecimento, dispostas à experimentação e à investigação colaborativa, com 

uso de ferramentas de software e hardware livres, como GNU Linux e Arduino. Em seu espaço 

permanente, o MediaLab Prado também sedia eventos como seminários e conferências 

                                                 
14 O conceito é descrito no Documento Colaborativo de Laboratórios Cidadãos (2013), elaborado pelo projeto 

Cidadania 2.0 e pelo MediaLab Prado. Disponível em http://ciudadania20.org/labsciudadanos/, acesso em 

15/09/2016. 

http://ciudadania20.org/labsciudadanos/
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organizados por seus mediadores culturais. Criado no ano 2000, o laboratório hoje está afiliado a 

redes internacionais de conhecimento, como a LabtoLab15. 

 Os temas dos projetos do MediaLab Prado geralmente são selecionados por meio de um 

processo aberto, seguido de uma convocatória para os colaboradores desses projetos, que serão 

liderados pelo autor da ideia vencedora. Os visitantes também são encorajados a participar. O 

laboratório tem grande interesse na construção de comunidades com integrantes de diferentes 

perfis, baseadas nos potenciais de cooperação e de compartilhamento de informações pela 

internet16. 

 Um dos temas em foco no laboratório é a criação de ferramentas digitais que possibilitem 

formas de democracia direta e deliberativa. Entre novembro e dezembro de 2015, por exemplo, o 

MediaLab Prado realizou uma oficina para elaboração de projetos nesse sentido. Promovida por 

seu Laboratório de Inteligência Coletiva para a Participação Democrática, em parceria com a área 

de participação cidadã da prefeitura de Madri, a oficina reuniu pessoas de diversos países 

dispostas a compartilhar seu conhecimento e adaptá-lo ao contexto espanhol17. 

 Outro evento relacionado ao tema foi promovido pelo MediaLab Prado em maio de 2016: 

o Democracy Lab18, que, durante cinco dias, contou com uma série de oficinas, maratonas 

hacker, mesas-redondas e reuniões abertas ao público para pensar ferramentas digitais de 

participação popular. Em uma das mesas-redondas, representantes de parlamentos regionais, de 

prefeituras e de movimentos da sociedade civil debateram formas de superar barreiras da 

legislação à democracia direta. Também houve apresentação sobre o projeto D-Cent, que reúne 

organizações que atuam pela transformação da democracia. 

 Em novembro de 2015, o MediaLab Prado foi premiado pela Fundação Europeia de 

Cultura por seu impacto positivo na promoção de novos modelos de participação democrática e 

                                                 
15 O LabtoLab é uma rede formada por quatro laboratórios de mídia: Constant (de Bruxelas, Bélgica); Kitchen 

Budapest (de Budapeste, Hungria), Ping (de Nantes, França) e pelo MediaLab Prado. 
16 VIRTUEELPLATFORM. MediaLab Prado plans to become 'lab of labs'. Matéria publicada em 12/08/2011, 

disponível em http://virtueelplatform.nl/kennis/medialab-prado-plans-to-become-lab-of-labs/. Acesso em 

19/09/2016. 
17 Informações sobre o evento estão disponíveis em http://medialab-prado.es/article/herramientas-para-la-

democracia. Acesso em 03/10/2016. 
18 Informações sobre o Democracy Lab estão disponíveis em http://medialab-prado.es/article/democracy-lab. Acesso 

em 03/10/2016. 

http://virtueelplatform.nl/kennis/medialab-prado-plans-to-become-lab-of-labs/
http://medialab-prado.es/article/herramientas-para-la-democracia
http://medialab-prado.es/article/herramientas-para-la-democracia
http://medialab-prado.es/article/democracy-lab
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pela busca de novas formas de abordar problemas e de reformas das instituições por meio de um 

processo que vem "de baixo para cima"19. 

 Entre os projetos do MediaLab Prado também estão o Interactivos?, que consiste em 

laboratórios temporários nos quais colaboradores se dedicam a projetos sobre usos criativos da 

eletrônica e da programação; o Inclusiva.net, que promove pesquisas sobre a cultura em rede; o 

Visualizar, que trata de estratégias e ferramentas para visualizar informações; o Avlab, sobre 

criação sonora e audiovisual; e o FabLab, laboratório de fabricação digital. 

 

3.1.1. Projeto D-Cent (União Europeia) 

 Embora não tenha funcionado no espaço físico de um laboratório cidadão, o projeto D-

Cent20 reuniu diversas organizações de países europeus para colaborar de forma multidisciplinar 

e descentralizada no desenvolvimento de ferramentas digitais de democracia direta. Os 

beneficiários dessa tecnologia foram as cidades espanholas de Madri e Barcelona e também 

Helsinque (Finlândia) e Reykjavik (Islândia). O projeto foi financiado por um programa de 

pesquisa da União Europeia e operou com orçamento total de 2,5 milhões de euros entre outubro 

de 2013 e maio de 201621. 

 Como resultado desse trabalho, foram criados aplicativos que notificam os cidadãos sobre 

temas governamentais de seu interesse e possibilitam o envio de sugestões ou ainda a votação 

direta sobre questões relacionadas, por exemplo, ao orçamento municipal. Também foi 

desenvolvido um sistema auditável de moeda virtual para premiar cidadãos por sua participação 

(iniciativa baseada na chamada "revolução Bitcoin"). Os aplicativos têm código aberto e podem 

ser baixados gratuitamente e alterados para uso específico por outras cidades, organizações de 

defesa da democracia, partidos políticos e parlamentos. 

 Uma das decisões do projeto foi não promover a coleta de dados de navegação dos 

usuários, com o objetivo de seguir um movimento contrário ao de grandes empresas de 

tecnologia e assegurar a privacidade dos cidadãos na internet. 

                                                 
19 EL PAÍS. Medialab-Prado, premiado por la Fundación Europea de la Cultura. Disponível em 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/11/24/actualidad/1448367503_349229.html. Acesso em 19/09/2016. 
20 D-Cent ou Decentralised Citizens Engagement Technologies (tecnologias descentralizadas de engajamento dos 

cidadãos). 
21 Dados disponíveis em http://dcentproject.eu/about-us/. Acesso em 19/09/2016. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/11/24/actualidad/1448367503_349229.html
http://dcentproject.eu/about-us/
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 O projeto D-Cent foi executado por nove instituições22, lideradas pela organização não 

governamental Nesta (Inglaterra), que tem enfoque em ideias inovadoras. Em 2016, o projeto 

recebeu menção honrosa na categoria Comunidades Digitais do Prêmio de Artes Eletrônicas (Prix 

Ars Electronica), considerado um dos mais importantes nesse campo de conhecimento. Já a 

moeda virtual do D-Cent (Freecoin) foi mencionada entre as dez iniciativas mais inovadoras na 

internet em 2016, em prêmio concedido pela Sociedade de Internet da Holanda (Isoc Internet 

Awards). 

 

3.2. MindLab (Dinamarca) 

 O MindLab é um laboratório de inovação no setor público que, desde a sua fundação na 

Dinamarca, em 2002, vem inspirando iniciativas semelhantes em diversos países. No Brasil, uma 

parceria com o Ministério do Planejamento resultou na inauguração do laboratório G.Nova, em 

Brasília, em agosto de 2016. 

 Voltado à criação de soluções inovadoras com foco no cidadão, o MindLab é mantido por 

três ministérios dinamarqueses (Negócios, Educação e Trabalho) e pela prefeitura de Odense, 

localidade onde está sediado. O laboratório tem uma equipe com cerca de 20 pessoas de 

diferentes áreas de conhecimento, como design, engenharia, serviço social, ciências políticas e 

jornalismo. Em comum, todos esses profissionais teriam certo grau de idealismo e vontade de 

mudar algo no mundo23. 

 Em artigo que descreve o funcionamento do laboratório e sua evolução, Maria Hermosilla 

(2016) explica que, ao examinar um problema no serviço público, os integrantes do MindLab 

adotam uma metodologia que começa por ouvir os cidadãos afetados, seja por meio de entrevistas 

ou até mesmo observando sua rotina diária (esse acompanhamento pode ser feito, por exemplo, 

por meio de perguntas enviadas por telefone celular). Com os dados coletados, o laboratório 

reúne especialistas e cidadãos para propor ideias que vão resultar no design de protótipos que 

                                                 
22 Além da Nesta, participaram do projeto D-Cent as seguintes intituições: Citizens Foundation (Islândia); Centro de 

Economia da Sorbonne - CNRS (França); a fundação de software livre Dyne.org (Holanda); o Forum Virium 

Helsinki (Finlândia), que atua com serviços digitais; International Modern Media Institute (Islândia); Open 

Knowledge Foundation (Inglaterra), Universidade Aberta da Catalunha (Espanha); a consultoria em tecnologia 

ThoughtWorks (Inglaterra); e o escritório francês do consórcio World Wide Web (W3C). 
23 O perfil sobre os integrantes do MindLab é descrito por sua diretora adjunta, Kit Lykketoft, no artigo MindLab: 

The evolution of a public innovation lab, escrito por Maria Hermosilla. O artigo foi publicado na internet em 

7/3/2016. Disponível em http://thegovlab.org/mindlab-the-evolution-of-a-public-innovation-lab/. Acesso em 

20/09/2016. 

http://thegovlab.org/mindlab-the-evolution-of-a-public-innovation-lab/
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permitam visualizar a solução do problema investigado. Esse tipo de metodologia, chamada de 

"design thinking"24, foi adotada, entre outros motivos, porque ajuda a criar uma linguagem 

comum entre cidadãos e servidores públicos, facilitando a implementação de soluções. 

 No artigo de Hermosilla, a diretora adjunta do Mind Lab, Kit Lykketoft, afirma que o 

caráter de experimentação dos primeiros projetos correspondeu a "jogar uma granada no 

sistema", pois romperam de forma abrupta com práticas até então vigentes no serviço público. 

Foi o caso, por exemplo, do uso de instalações de arte para tornar mais compreensíveis conceitos 

relacionados ao direito tributário dos cidadãos. Houve reação negativa a esse projeto por parte de 

entidades governamentais, o que levou os integrantes do laboratório a mudar sua conduta: 

passaram a atuar em "parceria com o sistema para poder modificá-lo". O entendimento foi de que 

as mudanças poderiam ser mais graduais em nome de uma maior colaboração com servidores 

públicos e governo. Em seu início, o MindLab desenvolvia principalmente projetos direcionados 

ao design de soluções simples para o serviço público, mas a colaboração com as entidades 

governamentais foi se intensificando e o laboratório passou a atuar também em projetos mais 

complexos envolvendo a elaboração de políticas públicas. Para aprender com suas próprias 

experiências, o laboratório criou um programa de pesquisa que avalia o aprendizado gerado pelos 

projetos já executados e fornece subsídios para trabalhos futuros. (HERMOSILLA, 2016) 

Um dos principais casos considerados de sucesso pelo MindLab25 é o projeto que buscou 

reduzir a insatisfação de professores com a reforma do ensino primário em 2014. Essa reforma 

alterou o horário escolar de meio-período para turno integral e obrigou os profissionais de 

educação a passar menos tempo na preparação das aulas e mais tempo ensinando em sala de aula. 

Como não houve apoio político para reverter a decisão, o governo da localidade de Odense (onde 

está a sede do MindLab) solicitou apoio do laboratório para encontrar soluções voltadas à 

otimização do tempo dos professores. Durante cinco meses, oito professores avaliaram diferentes 

ideias inspiradas em outros setores da economia. Uma delas foi a montagem de uma caixa 

contendo materiais de preparação de aulas, a ser entregue periodicamente aos professores. A 

                                                 
24 O design thinking envolve etapas de imersão (entendimento do problema), ideação (criação de alternativas), 

prototipação (teste das soluções) e desenvolvimento (aplicação da solução). Mais informações disponíveis em 

http://livrodesignthinking.com.br/. 
25 Uma descrição sobre o caso consta de artigo publicado pela ONG inglesa Nesta em seu website: Creating 

solutions for Danish teachers - the time and quality dilemma, de Lene Nygaard e Sophie Reynolds, divulgado em 

30 de outubro de 2015. O texto está disponível em http://www.nesta.org.uk/blog/creating-solutions-danish-teachers-

time-and-quality-dilemma-0, acesso em 23/09/2016. 

http://livrodesignthinking.com.br/
http://www.nesta.org.uk/blog/creating-solutions-danish-teachers-time-and-quality-dilemma-0
http://www.nesta.org.uk/blog/creating-solutions-danish-teachers-time-and-quality-dilemma-0
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proposta foi inspirada em um serviço já existente de entrega de caixas com produtos e receitas 

para refeições, disponibilizado aos consumidores por uma empresa local. 

 Os professores integrantes do projeto passaram, então, a desenvolver protótipos de caixas, 

imaginando o conteúdo ideal (material de preparação de aulas) e a melhor maneira de utilizar as 

caixas em sua rotina de trabalho. Durante essa fase de experimentação, no entanto, eles 

concluíram que não precisavam de material de ensino para ser copiado, mas sim de ideias 

inspiradoras para estruturar suas próprias aulas. Por esse motivo, a criação da caixa acabou sendo 

substituída por outra ideia: a de promover reuniões rápidas entre professores para compatilhar 

experiências de ensino, em um processo chamado de "speed sharing". O MindLab se dedicou, 

assim, a desenvolver metodologias de reuniões, que foram testadas em duas escolas com 

professores que não fizeram parte das etapas anteriores do processo. Os testes tiveram resultados 

positivos e, após pequenos ajustes, as escolas começaram a adotar o novo método de reuniões 

(NYGAARD e REYNOLDS, 2015). 

 Outro exemplo de projeto voltado à elaboração de políticas públicas levou pessoas que 

atuam na formulação de políticas sobre serviço social a acompanhar, durante um dia, a rotina de 

trabalho de um funcionário dessa área e a observar sua atuação na perspectiva do usuário do 

serviço. O objetivo do projeto era encontrar soluções já em sua fase inicial e focar no efeito 

político desejado (HERMOSILLA, 2016). 

 Além de propor soluções para o serviço público, o MindLab desenvolve pesquisas no 

âmbito de pós-doutorado e realiza eventos para conectar pesquisadores que atuam em áreas 

relacionadas aos projetos em andamento. As áreas prioritárias são definidas por um conselho 

formado por representantes dos três ministérios e da prefeitura de Odense, que se reúnem entre 

três e quatro vezes por ano. 

 Para a diretora adjunta do MindLab, Kit Lykketoft26, o fato de o laboratório fazer parte da 

estrutura de governo facilita o ajuste das soluções durante sua implementação, algo que não 

ocorre em trabalhos conduzidos por consultorias externas. Outro fator considerado essencial para 

o sucesso de um projeto é a comunicação eficaz, necessária para engajar colaboradores. Algumas 

vezes, para facilitar essa comunicação, o laboratório grava áudio e vídeo em que os próprios 

usuários de serviços públicos explicam como os resultados de um projeto foram 

                                                 
26 As declarações constam do artigo citado na NR 23. 
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operacionalizados. Sobre a aferição dos resultados do trabalho do MindLab, Lykketoft afirma que 

é um processo em constante evolução. Segundo ela, há indicadores para avaliar o impacto de 

cada processo, mas, em alguns casos, não é fácil definir que tipo de indicador utilizar. 

(HERMOSILLA, 2016) 

 

3.2.1 MindLab no Brasil: parceria com o laboratório G.Nova (Brasília) 

 Os governos da Dinamarca e do Brasil assinaram, em março de 2016, um memorando de 

entendimento para desenvolver iniciativas direcionadas ao aumento da eficiência e da 

transparência no serviço público. Como resultado desse acordo, foi inaugurado em Brasília, em 

17 de agosto de 2016, o Laboratório de Inovação em Governo (G.Nova). Durante três anos, o 

G.Nova receberá apoio e suporte técnico do MindLab, principalmente para a construção de 

políticas sobre soluções digitais. 

 O projeto do G.Nova foi elaborado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão brasileiro em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), que sedia 

o laboratório. O objetivo do espaço é promover uma cultura permanente de inovação no setor 

público, ampliando a efetividade de processos, serviços e políticas públicas voltadas aos 

cidadãos. A intenção, segundo o ministério, também é priorizar experiências voltadas à 

desburocratização do relacionamento com a iniciativa privada27. 

 De acordo com o Ministério do Planejamento, o G.Nova vai incentivar a criatividade por 

meio de oficinas de co-criação entre servidores públicos e colaboradores. Também estão previstas 

ações como a formação de grupos de trabalho e outras formas de parcerias para o 

desenvolvimento de soluções inovadoras; pesquisas para detectar restrições à inovação; 

capacitação para servidores em metodologias de inovação; e a criação de uma base de apoio à 

implementação de governo digital. 

                                                 
27 As informações constam da matéria "Governo federal inaugura laboratório especializado em inovação no setor 

público", publicada no site do Ministério do Planejamento em 17/08/2016. Disponível em 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/noticias/governo-federal-inaugura-laboratorio-

especializado-em-inovacao-no-setor-publico, acesso em 22/09/2016. 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/noticias/governo-federal-inaugura-laboratorio-especializado-em-inovacao-no-setor-publico
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-publica/noticias/governo-federal-inaugura-laboratorio-especializado-em-inovacao-no-setor-publico
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 Entre os projetos a serem desenvolvidos em cooperação com o MindLab28 está a criação 

de uma identidade digital única para os cidadãos brasileiros utilizarem nos serviços de órgãos 

públicos, nos moldes do sistema de identificação NemID, adotado na Dinamarca. Esse sistema 

tem como um de seus objetivos reduzir o número de fraudes em cadastros. 

 Segundo divulgou a Enap, o G.Nova vai se beneficiar de aspectos inovadores da cultura 

dinamarquesa, como "a maneira rápida com que processos e projetos de políticas públicas são 

repensados e aprimorados, com impacto nos serviços prestados à sociedade"29. A Enap destaca 

que, além do MindLab, outras duas instituições daquele país chamam atenção por gerarem 

resultados concretos: o Danish Outdoor Lighting Lab (Laboratório de Inovação a Céu Aberto) e a 

House of Green (Casa do Verde, que atua no processo de transição para as chamadas cidades 

inteligentes30). 

 Destaca-se ainda o fato de a Dinamarca liderar, desde 2012, o ranking dos países mais 

transparentes do mundo. Já o Brasil caiu da 69a para a 76a posição entre 2012 e 2015, na 

divulgação mais recente feita pela organização não governamental Transparência Internacional. 

No ranking sobre ambiente de negócios, elaborado pelo Banco Mundial, a Dinamarca está na 3a  

posição (manteve-se nesse lugar de 2014 para 2015), enquanto o Brasil caiu de 111o para 116o 

nesse mesmo período. 

 

3.3. Projeto Cidadania 2.0 (Inovação Cidadã) 

 O projeto Cidadania 2.0 (Inovação Cidadã) foi criado pela Secretaria Geral Ibero-

Americana (Segib) para fomentar a criação de laboratórios cidadãos nos países que compõem o 

grupo31. Sediada em Madri, a Segib é o órgão permanente de apoio institucional e técnico à 

                                                 
28 Os dados estão em texto publicado no site do MindLab em agosto de 2016: "MindLab opens Brazilian lab". 

Disponível em http://mind-lab.dk/en/mindlab-opens-brazilian-innovation-lab/, acesso em 22/09/2016. 
29 ENAP, Representantes da Enap e do Ministério do Planejamento visitam Laboratório de Inovação da 

Dinamarca. Matéria disponível em http://www.enap.gov.br/web/pt-br/noticias/-

/asset_publisher/LviHFVBrASPU/content/representantes-da-enap-e-do-ministerio-do-planejamento-visitam-

laboratorio-de-inovacao-da-dinamarca, acesso em 22/09/2016. 
30 Conceito elaborado pela União Europeia que relaciona o desenvolvimento das cidades com o bem-estar das 

pessoas e uma melhor utilização das tecnologias de informação e comunicação. Mais informações em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_inteligente, acesso em 03/10/2016. 
31 Países membros da Conferência Ibero-Americana: Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, 

Cuba, Chile, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 

Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

http://mind-lab.dk/en/mindlab-opens-brazilian-innovation-lab/
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/noticias/-/asset_publisher/LviHFVBrASPU/content/representantes-da-enap-e-do-ministerio-do-planejamento-visitam-laboratorio-de-inovacao-da-dinamarca
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/noticias/-/asset_publisher/LviHFVBrASPU/content/representantes-da-enap-e-do-ministerio-do-planejamento-visitam-laboratorio-de-inovacao-da-dinamarca
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/noticias/-/asset_publisher/LviHFVBrASPU/content/representantes-da-enap-e-do-ministerio-do-planejamento-visitam-laboratorio-de-inovacao-da-dinamarca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_inteligente
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Conferência Ibero-Americana e à Cúpula de Chefes de Estado e de Governo desses países. A 

secretaria tem entre seus objetivos contribuir com o fortalecimento e a coesão da comunidade 

ibero-americana e promover sua projeção internacional. 

 O projeto de incentivo aos laboratórios cidadãos obteve, em 2013, o apoio dos 22 

presidentes que estavam na Cúpula Ibero-Americana realizada no Panamá. Na ocasião, a Segib 

entregou a eles uma carta contendo propostas direcionadas à promoção de processos de inovação 

cidadã32. A carta foi elaborada de modo colaborativo ao longo dos meses anteriores e sugere o 

fomento a espaços de trabalho que promovam parcerias entre cidadãos, governos, universidades e 

empresas. Por iniciativa do Panamá e do México, os chefes de governo aprovaram, ao final da 

cúpula, um comunicado especial33 que prevê a implementação das propostas sobre o tema ao 

longo de cinco anos, por meio do projeto Cidadania 2.0. 

 A criação dos laboratórios cidadãos, segundo a Segib, tem como objetivo incentivar a 

inovação voltada à transformação social, utilizando tecnologias e metodologias inovadoras e com 

o envolvimento de comunidades afetadas. A secretaria considera que os cidadãos não são 

"receptores passivos de ações institucionais, mas atores e produtores de suas próprias soluções"34. 

 Em decorrência do projeto, já foram realizadas três edições anuais do Laboratório Ibero-

Americano de Inovação Cidadã (Labic): em Veracruz (México), em 2014; no Rio de Janeiro 

(Brasil), em 2015; e em Cartagena (Colômbia), em 2016. Cada uma das edições durou cerca de 

duas semanas e resultou na criação de protótipos de soluções digitais para problemas em diversos 

setores, como saúde (monitoramento de focos de dengue, por exemplo), agricultura (qualidade do 

solo de hortas comunitárias) e comunicação (redes wi-fi e rádios on-line comunitárias, entre 

outros). 

 No âmbito da democracia, foram apresentados projetos de uma ferramenta digital que 

permite aos eleitores checar a veracidade dos dados divulgados por um candidato em campanha 

                                                 
32 Carta de propostas às chefas e aos chefes de Estado para a promoção da inovação cidadã, divulgada em 

16/10/2013. Foi elaborada com a participação de entidades como: Secretaria municipal da Cultura de São Paulo, 

Programa de Participação Cidadã do Panamá, Unidos en Red, Agência Espanhola de Cooperação para o 

Desenvolvimento (Aecid) e Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Documento disponível em 

http://www.ciudadania20.org/wp-content/uploads/2013/10/CARTA-AOS-CHEFES-DE-ESTADO-POR-

numerada.pdf. Acesso em 25/09/2016. 
33 Comunicado Especial sobre Inovação Cidadã, divulgado em 18/10/2013. Disponível em http://segib.org/wp-

content/uploads/9.%20COM%20ESP%20INNOVACION%20CIUDADANA-XXIII-E.pdf. Acesso em 25/09/2016. 
34 Declaração disponível em http://www.ciudadania20.org/pt-pt/, acesso em 03/10/2016. 

http://www.ciudadania20.org/wp-content/uploads/2013/10/CARTA-AOS-CHEFES-DE-ESTADO-POR-numerada.pdf
http://www.ciudadania20.org/wp-content/uploads/2013/10/CARTA-AOS-CHEFES-DE-ESTADO-POR-numerada.pdf
http://segib.org/wp-content/uploads/9.%20COM%20ESP%20INNOVACION%20CIUDADANA-XXIII-E.pdf
http://segib.org/wp-content/uploads/9.%20COM%20ESP%20INNOVACION%20CIUDADANA-XXIII-E.pdf
http://www.ciudadania20.org/pt-pt/
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eleitoral; um website que facilita a fiscalização sobre o andamento de obras públicas; e uma 

plataforma de visualização de dados de políticos, como cargos que já ocuparam, partidos aos 

quais foram filiados e valor do patrimônio35. Em 2016, os projetos do Labic foram elaborados 

especificamente para beneficiar segmentos vulneráveis da população, como indígenas, mulheres 

afrodescendentes, pessoas com deficiência e mulheres detentas. 

 Ao longo das edições do Labic, o número de projetos inscritos para a seleção prévia mais 

do que dobrou: de 120 em 2014 para mais de 300 em 2016. Já o número de pessoas que se 

inscreveram para atuar como colaboradores aumentou de 200 em 2014 para mais de 1 mil em 

2016. Desse total, foram selecionados em cada edição 11 projetos e 100 participantes 

colaboradores, oriundos de universidades, governos, organismos internacionais e organizações da 

sociedade civil. O comitê de seleção é formado pelo Ministério da Cultura do país-sede, pelo 

MediaLab Prado e por integrantes da Segib. 

 Além de promover o Labic, o projeto Cidadania 2.0 tem como objetivo incentivar a 

criação de laboratórios cidadãos permanentes. Para isso, já foram oferecidas oficinas em alguns 

países ibero-americanos e selecionados candidatos para um curso de formação em novos 

laboratórios, na sede do MediaLab Prado, em Madri. Em 2014, um documento elaborado pela 

Segib em conjunto com o MediaLab Prado definiu conceitos relacionados aos laboratórios 

cidadãos: o que são, como podem beneficiar um país ou comunidade e como podem ser criados. 

Segundo o documento, esses laboratórios não precisam necessariamente ser financiados por 

governos, "mas é importante que os governos criem as condições para facilitar a criação de 

laboratórios cidadãos, assim como para a avaliação dos seus projetos e iniciativas"36. O 

documento ressalta a necessidade de os governos incentivarem a "participação ativa dos cidadãos 

em iniciativas inovadoras que procuram transformar a realidade social, a fim de alcançar uma 

maior inclusão social". Para isso, as ferramentas digitais ocupam papel fundamental: 

Atualmente, é habitual que estas iniciativas estejam apoiadas pelas tecnologias digitais, o 

que permite que muitos coletivos tenham uma maior capacidade de auto-organização 

através de práticas colaborativas, de trabalho em rede e de transferência de 

conhecimentos, ao mesmo tempo que facilitam um melhor aproveitamento da 

inteligência coletiva em nível tanto local como global (SEGIB e MEDIALAB PRADO, 

2014). 

                                                 
35 Alguns desses protótipos podem ser acessados no website http://www.ciudadania20.org 
36 Documento colaborativo de laboratórios cidadãos, divulgado em 6/12/2014. Disponível em 

http://www.ciudadania20.org/wp-content/uploads/2014/12/Documento-Colaborativo_LabsCiudadanos.pdf/. Acesso 

em 25/09/2016. 

http://www.ciudadania20.org/
http://www.ciudadania20.org/wp-content/uploads/2014/12/Documento-Colaborativo_LabsCiudadanos.pdf/
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4 LABORATÓRIO HACKER (LABHACKER) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

  Como mencionado em capítulo anterior, os hacklabs e hackerspaces se tornaram 

populares em diversos países, principalmente na Europa, a partir da segunda metade da década de 

2000. A criação de um espaço hacker permanente em um parlamento nacional, entretanto, só 

ocorreu no fim de 2013, quando foi aprovado o projeto do Laboratório Hacker na Câmara dos 

Deputados brasileira. A iniciativa foi motivada pelo sucesso do primeiro Hackathon (Maratona 

Hacker) realizado pela Câmara em outubro daquele ano (um ano marcado pelas manifestações de 

junho, quando brasileiros foram às ruas de diversas cidades reivindicar mudanças na política 

nacional). 

 O ativista hacker Pedro Markun, integrante do grupo Transparência Hacker e criador do 

projeto Ônibus Hacker, foi quem sugeriu a criação do espaço ao então presidente da Câmara, 

Henrique Eduardo Alves, durante reunião com os participantes do Hackathon 2013. Para Markun, 

o laboratório representa uma maneira de "arejar as formas de fazer política": 

 

O laboratório é, pra gente, a materialização de uma base avançada no meio do território 

inimigo, do território político mesmo. É o espaço por excelência onde vamos poder 

dialogar e conversar francamente com todos os lados da equação: com os deputados, 

com os políticos, com os servidores públicos e com outros cidadãos. (MARKUN, 2014) 

 

A declaração de Markun foi feita durante a primeira reunião do LabHacker, em 18 de 

fevereiro de 2014, quando dez ativistas hacker se reuniram com servidores da Câmara para 

estabelecer a competência do laboratório, seus objetivos, projetos iniciais e plano de trabalho. 

 O LabHacker se juntou a outras iniciativas da Câmara dos Deputados voltadas à 

participação popular. Entre elas, o portal e-Democracia, lançado em 2009 para permitir que 

cidadãos enviem pela internet sugestões de alterações em projetos de lei. O LabHacker passou a 

ser gestor do e-Democracia, tendo como uma de suas missões aperfeiçoar essa ferramenta digital. 

 Em seu website, o LabHacker também disponibiliza os aplicativos desenvolvidos durante 

as duas edições do Hackathon. Em 2013, os participantes criaram ferramentas para aumentar a 

transparência do trabalho parlamentar e ampliar a compreensão dos cidadãos sobre o processo 
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legislativo. Em 2014, o objetivo foi elaborar aplicativos que incentivassem a redução da violência 

contra a mulher e o fortalecimento das políticas de gênero. Além dos aplicativos e dos 

hackathons, o LabHacker promove oficinas de criação e discussão com especialistas, 

parlamentares, universitários e crianças interessadas em tecnologia. 

 Relatório sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos parlamentos 

nacionais, divulgado em 2016 pela União Interparlamentar (UIP)37, cita a criação do LabHacker 

no Brasil como exemplo de projeto inovador, capaz de promover o uso efetivo das tecnologias 

digitais e de melhorar o relacionamento entre parlamentos e cidadãos. Segundo a entidade, o 

Legislativo do Brasil é um dos poucos a incentivar o chamado "engajamento ativo", que envolve 

o uso de ferramentas digitais para promover a participação popular. O relatório da UIP também 

menciona o e-Democracia como exemplo de ferramenta digital em um parlamento. 

 A União Interparlamentar é uma organização que promove a cooperação entre 

parlamentos de todo o mundo. Apesar de se referir positivamente à experiência brasileira com 

ferramentas digitais, a UIP (2016:60) relata que as iniciativas de "engajamento ativo" com os 

cidadãos ainda são pouco comuns na maioria dos países: apenas um em cada dez parlamentos 

pesquisados as consideram importantes para facilitar a troca de informações com os cidadãos. 

 No relatório, a UIP (2016:72) também ressalta que o vocabulário legislativo costuma ser 

confuso para a maioria das pessoas e acaba dificultando um maior envolvimento da população 

com os parlamentos. A organização considera importante tornar as informações mais 

compreensíveis para os cidadãos e, nesse aspecto, cita como positivas duas experiências da 

Câmara dos Deputados no Brasil: a criação de aplicativos por meio do Hackathon e a realização 

de oficinas com grupos da sociedade civil para discutir formas de simplificar essa linguagem. 

 

4.1. A comunidade hacker chega à Câmara 

 O debate sobre transparência e acesso à informação não é novidade na Câmara dos 

Deputados: ao longo dos anos, diferentes comissões trataram do tema em audiências públicas e 

projetos de lei. Já a comunidade hacker, que historicamente está relacionada a essas causas, 

                                                 
37 Relatório disponível em http://www.ipu.org/pdf/publications/eparl16-en.pdf. Acesso em 04/10/2016. 

http://www.ipu.org/pdf/publications/eparl16-en.pdf
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ganhou espaço no Parlamento a partir do Hackathon, em 2013, mas há discussões anteriores que 

contaram com sua participação. 

 Um desses eventos foi o seminário “10 anos da Comissão de Legislação Participativa - 

Democracia e Participação Popular”, promovido por essa comissão em agosto de 2011. Na 

ocasião, o representante do grupo Transparência Hacker, Alexandre Gomes, disse que o principal 

desafio para a participação da população é entender as informações que o Estado brasileiro 

disponibiliza na internet. Ele ressaltou também a necessidade de a informação estar acessível em 

formato aberto para poder ser trabalhada pelos computadores, e não no formato dos chamados 

sistemas proprietários (como são os arquivos .doc da Microsoft e .pdf da Adobe)38. 

 Segundo definição da organização Open Knowledge International (2005), dados abertos 

são aqueles que podem ser acessados, utilizados, modificados e compartilhados livremente por 

qualquer pessoa. Para serem abertos, esses dados devem estar sujeitos, no máximo, a exigências 

que visem preservar sua proveniência e sua abertura39. 

 Em 2011, a Câmara passou a disponibilizar suas informações em formato de dados 

abertos. Já em 2012, foi divulgada a Declaração do Parlamento Aberto (Declaração para a 

Abertura e Transparência Parlamentar)40, documento subscrito por 76 organizações civis de 53 

países. Na declaração, as organizações reforçam a importância de os parlamentos oferecerem 

canais de participação social no processo legislativo; publicarem informações em portais 

institucionais em formatos de dados abertos; e realizarem atividades cívicas de estímulo ao uso 

desses dados, entre outros pontos. 

 Em 2013, ano do 1o Hackathon, a Câmara já contava com iniciativas como o e-

Democracia e já disponibilizava dados em formato aberto. Apesar disso, uma das reivindicações 

das manifestações de junho foi a abertura de mais espaço para o cidadão participar das decisões 

                                                 
38 As declarações constam de matéria publicada em 17/08/2011 pela Agência Câmara: "Hackers querem tornar 

informação do governo acessível à população". Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/201303-HACKERS-QUEREM-TORNAR-

INFORMACAO-DO-GOVERNO-ACESSIVEL-A-POPULACAO.html, acesso em 02/10/2016. 
39 A definição de dados abertos está disponível em http://opendefinition.org/, acesso em 07/10/2016. Essa definição é 

utilizada pelo Portal de Dados Abertos do governo federal (http://dados.gov.br/dados-abertos/), que também lista 

princípios dos dados abertos governamentais. 
40 A Declaração para a Abertura e Transparência Parlamentar foi apresentada durante a Conferência Mundial sobre 

Parlamento Eletrônico (World e-Parliament Conference), realizada em Roma em 15 de setembro de 2012 (Dia 

Internacional da Democracia). Disponível em 

http://www.parlamento.cv/userfiles/image/HIPERLINK/OPEN%20PARLIAMENT(2).pdf. Acesso em 07/10/2012. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/201303-HACKERS-QUEREM-TORNAR-INFORMACAO-DO-GOVERNO-ACESSIVEL-A-POPULACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/201303-HACKERS-QUEREM-TORNAR-INFORMACAO-DO-GOVERNO-ACESSIVEL-A-POPULACAO.html
http://opendefinition.org/
http://dados.gov.br/dados-abertos/
http://www.parlamento.cv/userfiles/image/HIPERLINK/OPEN%20PARLIAMENT(2).pdf
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políticas e influenciar os debates no Parlamento. Em funcionamento naquele ano, uma comissão 

especial de deputados promoveu debates sobre o aprimoramento das instituições do Estado 

brasileiro e pretendia avançar em propostas de democracia direta e participativa com o uso de 

ferramentas digitais. O relator da comissão, o então deputado Rogério Carvalho (PT-SE), afirmou 

na época que as novas formas de participação propiciadas pela internet levariam à instauração de 

um novo modelo de Estado, com menos barreiras para a sociedade atuar na construção de 

políticas públicas41. A comissão, porém, concluiu seus trabalhos sem aprovar nenhum relatório 

ou proposta, na contramão da voz das ruas. 

 Outro colegiado que estava em atuação na Câmara dos Deputados, a comissão especial da 

reforma política também encerrou aquele ano sem conseguir aprovar projeto que facilitaria a 

apresentação de propostas de iniciativa popular. 

 Pode-se dizer que, diferentemente do que ocorreu nessas duas comissões, a aprovação do 

projeto do LabHacker no Plenário foi uma resposta concreta da Câmara dos Deputados para o 

tema "participação popular" em 2013. A criação do laboratório significou a abertura permanente 

da Câmara à comunidade hacker, um público diferenciado por seu conhecimento de tecnologia e 

apreço pela transparência e liberdade de informação. O LabHacker se juntou a um conjunto de 

canais de interação que já incluía, entre outros, o Portal da Câmara, as redes sociais, a Comissão 

de Legislação Participativa, o Disque Câmara, a Ouvidoria Parlamentar e o portal e-Democracia. 

 

4.2. Hackathon 2013 - Encontro (ou choque?) de culturas 

 Os chamados hackathons (a palavra é uma combinação dos termos "hacker" e "maratona", 

em inglês) surgiram no fim da década de 1990 e foram se popularizando desde então. O primeiro 

evento a usar esse nome ocorreu em junho de 1999, quando desenvolvedores do sistema 

operacional livre OpenBSD, vindos de diversas partes do mundo, se reuniram durante alguns dias 

em Calgary (Canadá) para elaborar soluções em tecnologia de forma colaborativa42. Ao longo da 

                                                 
41 Declaração feita em audiência pública da comissão, em 10 de julho de 2013, publicada em matéria da Agência 

Câmara com o título "Relator: internet impõe nova relação entre Estado e sociedade". Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/447413-RELATOR-

INTERNET-IMPOE-NOVA-RELACAO-ENTRE-ESTADO-E-SOCIEDADE.html, acesso em 30/09/2016. 
42 Um relato sobre os primeiros hackathons OpenBSD está disponível em https://www.openbsd.org/hackathons.html. 

Acesso em 2/10/2016. 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/447413-RELATOR-INTERNET-IMPOE-NOVA-RELACAO-ENTRE-ESTADO-E-SOCIEDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/447413-RELATOR-INTERNET-IMPOE-NOVA-RELACAO-ENTRE-ESTADO-E-SOCIEDADE.html
https://www.openbsd.org/hackathons.html
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década de 2000, eventos com objetivo semelhante passaram a ser realizados por empresas, 

governos e universidades, utilizando nomenclaturas como hackathon, hack day ou hack fest. 

Silveira (2013) afirma que um hackathon não é apenas uma ação prática, mas uma forma de dar a 

programadores, desenvolvedores de software, designers, projetistas, educadores e ativistas a 

oportunidade de contribuir nas questões que o evento se propõe a enfrentar. 

 Realizada em 2013, a maratona hacker da Câmara dos Deputados foi uma das primeiras 

experiências desse tipo em um poder legislativo43. Além de ter ocorrido em um ano marcado por 

manifestações populares, o Hackathon da Câmara Federal coincide com um período de desafios 

na implementação da chamada transparência 2.0 nas instituições públicas brasileiras. O marco 

inicial dessa etapa foi a aprovação da Lei de Acesso à Informação (LAI - Lei 12.527/11), que 

entrou em vigor em maio de 2012 e permite a qualquer pessoa requisitar informações a órgãos 

públicos, sem necessidade de apresentar os motivos dessa solicitação. A lei obriga a 

administração pública a dar resposta a esses pedidos. 

 Em meio a esse contexto e também por ocasião das comemorações dos 25 anos da 

Constituição Federal, a Câmara dos Deputados decide organizar um evento com pessoas de fora 

da estrutura da Casa para desenvolver ferramentas que facilitem a divulgação de dados públicos 

ao cidadão - dados relacionados ao trabalho parlamentar e que ampliem a compreensão sobre o 

processo legislativo. 

 Depois de anunciadas as regras de seleção e abertas as inscrições para o Hackathon, a 

Câmara recebe propostas de aplicativos enviadas individualmente ou por equipes de até três 

participantes. Com base nos critérios de interesse público e criatividade, foram selecionados 27 

projetos elaborados por 50 hackers, de um total de 99 propostas encaminhadas por 183 pessoas 

de todas as regiões do País. Os selecionados tiveram suas despesas de viagem a Brasília pagas 

pela organização do evento. 

 Durante o Hackathon, realizado no Salão Branco da Câmara entre os dias 29 de outubro e 

1º de novembro de 2013, os participantes desenvolveram protótipos de aplicativos a partir de 

dados disponíveis no portal da Câmara na internet e em outras bases públicas. Nesse período, eles 

tiveram acesso a um ambiente com mesas e cadeiras, projetores e conexão com a internet. O 

espaço ficou aberto ao longo das madrugadas, seguindo uma lógica comum das maratonas, em 

                                                 
43 No Brasil, a Câmara Municipal de São Paulo promoveu um hackathon nos dias 12 e 13 de maio de 2012. 
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que os participantes precisam fazer um esforço intenso para completar sua missão. Para o hacker 

Marcelo Andrade, o maior destaque foi o caráter colaborativo da competição: 

 

Além de se respirar tecnologia, o evento como um todo foi muito colaborativo.  Uma 

verdadeira “coopetição”. Dava para interagir e conversar numa boa com os demais 

colegas competidores e tentar contribuir, entender ou apenas trocar ideias sobre projetos. 

(ANDRADE, 2013) 

 

 O evento também teve bate-papos com profissionais de diversas áreas da Câmara e com 

deputados, entre eles o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves. Foi nessa ocasião que Alves 

recebeu a sugestão de criar um espaço hacker permanente na Câmara dos Deputados, o que se 

concretizou semanas depois com a aprovação em Plenário do projeto do LabHacker. Na visita ao 

Hackathon, Alves defendeu a criação de aplicativos para dar mais transparência à Câmara, mais 

rapidez ao processo legislativo e mais agilidade na interação do Parlamento com a sociedade44. 

 Para a facilitadora do Hackathon e representante do grupo Transparência Hacker, Daniela 

Silva, o evento se destacou por "estimular uma cultura política de abertura e permitir que a 

sociedade civil se articulasse com o Legislativo"45. Integrante da comissão julgadora do evento, o 

deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS)46 também ressaltou o potencial do Hackathon de 

aproximar a sociedade dos parlamentares. Além do impacto positivo na participação popular, o 

deputado citou áreas que poderiam ser beneficiadas com a criação de aplicativos, como processo 

legislativo, controle da execução de emendas orçamentárias e mapeamento de discursos. 

 Os aplicativos trabalhados durante o Hackathon trataram de temas variados. A maioria 

deles tentou divulgar de forma mais clara dados sobre a atuação parlamentar, como assiduidade e 

proposições apresentadas. Um deles foi o aplicativo Monitora Brasil, desenvolvido por Geraldo 

                                                 
44 AGÊNCIA CÂMARA. Alves afirma que maratona hacker vai agilizar processo legislativo. Matéria publicada 

em 30/10/2013, disponível em http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-

PUBLICA/455860-ALVES-AFIRMA-QUE-MARATONA-HACKER-VAI-AGILIZAR-PROCESSO-

LEGISLATIVO.html. Acesso em 02/10/2016. 
45 A declaração consta de matéria divulgada pela Agência Câmara em 29/10/2013: "Hackers desenvolvem projetos 

na Câmara para garantir transparência no Legislativo". Disponível em  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/455739-HACKERS-

DESENVOLVEM-PROJETOS-NA-CAMARA-PARA-GARANTIR-TRANSPARENCIA-NO-

LEGISLATIVO.html. Acesso em 30/09/2016. 
46 A declaração do deputado está em matéria da Agência Câmara divulgada em 29/10/2013: "Maratona hacker 

promovida pela Câmara chega à fase final". Disponível em  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/455747-MARATONA-

HACKER-PROMOVIDA-PELA-CAMARA-CHEGA-A-FASE-FINAL.html. Acesso em 30/09/2016. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/455860-ALVES-AFIRMA-QUE-MARATONA-HACKER-VAI-AGILIZAR-PROCESSO-LEGISLATIVO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/455860-ALVES-AFIRMA-QUE-MARATONA-HACKER-VAI-AGILIZAR-PROCESSO-LEGISLATIVO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/455860-ALVES-AFIRMA-QUE-MARATONA-HACKER-VAI-AGILIZAR-PROCESSO-LEGISLATIVO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/455739-HACKERS-DESENVOLVEM-PROJETOS-NA-CAMARA-PARA-GARANTIR-TRANSPARENCIA-NO-LEGISLATIVO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/455739-HACKERS-DESENVOLVEM-PROJETOS-NA-CAMARA-PARA-GARANTIR-TRANSPARENCIA-NO-LEGISLATIVO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/455739-HACKERS-DESENVOLVEM-PROJETOS-NA-CAMARA-PARA-GARANTIR-TRANSPARENCIA-NO-LEGISLATIVO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/455747-MARATONA-HACKER-PROMOVIDA-PELA-CAMARA-CHEGA-A-FASE-FINAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/455747-MARATONA-HACKER-PROMOVIDA-PELA-CAMARA-CHEGA-A-FASE-FINAL.html
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Augusto Figueiredo, voltado ao acompanhamento de gastos da cota parlamentar. O objetivo era 

mostrar, por exemplo, se a despesa de um deputado estava acima ou abaixo da média geral. Em 

entrevista à Agência Câmara47, o autor da iniciativa disse ter apresentado o aplicativo para alguns 

deputados durante o evento e informou que eles foram receptivos à ideia, por terem dificuldade 

de acompanhar em detalhes esses gastos. O projeto foi um dos três premiados ao fim do 

Hackathon. 

 Entre as propostas que previam a ampliação de serviços e canais já existentes estava a 

elaborada por Fernando Torres, criando aplicativo para celular destinado a facilitar o acesso ao 

portal e-Democracia, com a opção de o usuário receber atualizações instantâneas ou semanais 

sobre os debates em andamento no portal48. Outro projeto tratava de melhorias no site 

PoliticaMe, desenvolvido por Cássio Paixão e Max Rosan. O objetivo era permitir aos internautas 

opinar sobre um projeto de lei já analisado na Câmara e conferir quais parlamentares votaram da 

mesma maneira. 

 Também foi apresentado projeto para mapear a proporção de mulheres eleitas para a 

Câmara ao longo da história e os temas que mais ganharam atenção da bancada feminina. Uma 

das desenvolvedoras dessa proposta foi a ativista hacker Haydée Svab, uma das três únicas 

mulheres que participaram da primeira edição do Hackathon49. Um relato feito pela ativista em 

seu blog descreve um momento de tensão entre os hackers e a estrutura burocrática da Casa: de 

um lado, participantes do evento necessitavam de dados específicos para seus projetos; de outro, 

havia dificuldade de setores da Câmara para liberar alguns desses dados. No caso do projeto 

sobre a bancada feminina, Haydée Svab afirma que uma das grandes dificuldades foi a falta do 

campo "gênero" nas biografias parlamentares disponibilizadas pela Câmara: 

Lá estavam elas [as biografias], lindas, com fotos e histórias das pessoas que fizeram 

muito da nossa história. Procuramos pelo campo sexo e nada... Procuramos por gênero e 

nada... Parece trote de faculdade? Não, foi verdade mesmo. Esta base também tinha tudo 

menos os campos primários que precisávamos. Avisamos este fato também e novamente 

pedimos completude da base. (SVAB, 2013) 

                                                 
47 AGÊNCIA CÂMARA. Lista dos vencedores da maratona hacker promovida pela Câmara sai no dia 18. 

Matéria publicada em 1º/11/2013, disponível em 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/456166-LISTA-DOS-

VENCEDORES-DA-MARATONA-HACKER-PROMOVIDA-PELA-CAMARA-SAI-NO-DIA-18.html. Acesso em 

02/10/2016. 
48 As informações sobre esses aplicativos constam da matéria citada na NR anterior. 
49 Essa participação aumenta no segundo Hackathon, que focou especificamente nas desigualdades de gênero e na 

prevenção da violência contra a mulher. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/456166-LISTA-DOS-VENCEDORES-DA-MARATONA-HACKER-PROMOVIDA-PELA-CAMARA-SAI-NO-DIA-18.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/456166-LISTA-DOS-VENCEDORES-DA-MARATONA-HACKER-PROMOVIDA-PELA-CAMARA-SAI-NO-DIA-18.html
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 Em seu relato, a ativista citou críticas dos hackers quanto a inconsistências entre as 

diferentes bases de dados da Câmara. Ela também reclamou sobre o posicionamento apresentado 

pela Secretaria-Geral da Mesa de que "é melhor não liberar dado algum do que liberar dado sem 

alta qualidade". Esse entendimento, se cumprido à risca, inviabilizaria a liberação de dados, já 

que não há uma definição formal para "dado de alta qualidade". 

 

Confesso que pressionamos mesmo os funcionários. Sim, esse é o nosso papel. Estamos 

numa maratona, numa imersão de programação na casa que felizmente se abriu para a 

cultura hacker. Nosso papel é fazer o máximo possível para que nossa presença aqui 

deixe alguma marca e abra espaço para alguma mudança. Não é nossa função passar 

inócuos, pois se assim o fosse, por que estaríamos aqui? Por que voltaríamos aqui? 

Ainda na saga dos dados é preciso dizer que sabemos que muitas vezes há vontade do 

corpo técnico em colaborar, há competência para isso. Mas é preciso de autorizações 

burocráticas cujo fundo é político. (SVAB, 2013) 

 

 Haydée Svab descreveu, ainda, sua experiência em participar de uma maratona hacker 

onde os homens eram ampla maioria, desigualdade que está presente na própria composição da 

Câmara dos Deputados. 

 

De 50 hackers que aqui estão, somos apenas 3 mulheres. Na atual legislatura a 

porcentagem de deputados não chega a 9%. Descobri que a primeira mulher, Carlota 

Pereira de Queirós, só viria a ser deputada constituinte em 1933-1934. Descobri também 

que ela consta da base de dados que recebemos mas não está no site da Câmara (mais 

uma das inconsistências com que nos deparamos). Percebi que há muitas mulheres nas 

assessorias, na cozinha e na limpeza. Além disso numa das entrevistas que dei 

perguntaram-me sobre esse desbalanceamento e terminaram sugerindo que essa escassez 

de mulher poderia ser uma barreira, mas não para mim. Como não? Estou aqui com um 

projeto mais para por a pauta na roda de discussão exatamente porque isso é uma 

barreira. É preciso entender que não é porque algumas de nós transpomos barreiras que 

elas não existem. Outro momento bastante delicado foi quando dei uma pressionada por 

dados e ouvi “nossa como você é brava” seguido de “tudo bem, lá em casa sabe que 

quem manda é a minha mulher”, acrescido ainda de uma pergunta “você é da Paraíba?”. 

(SVAB, 2013) 

 

 As discussões sobre gênero vão ser centrais na segunda edição do Hackathon, realizada 

no ano seguinte. Haydée Svab foi uma das participantes de uma reunião preparatória para o 

evento, realizada em maio de 2014, que contou com a presença de deputadas, servidoras da 

Câmara e mulheres do movimento hacker. 
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 Para a facilitadora do 1o Hackathon, Daniela Silva, a maratona hacker possibilitou um 

"choque de culturas". "Não um choque muito belicoso, mas uma coisa provocadora e interessante 

de mistura do jeito de fazer as coisas na Câmara e entre uma comunidade hacker", afirmou, em 

entrevista ao documentário elaborado pela TV Câmara sobre o evento50. 

 Já o hacker Valéssio Soares, que desenvolveu o jogo Deliberatório, elogiou a realização 

de um evento como o Hackathon pela Câmara dos Deputados. Em entrevista à Agência Câmara 

(2013), ele lembrou que, até então, era incomum a promoção desse tipo de iniciativa por um 

órgão público. "Fiquei bastante surpreso em ver a Câmara abrir as portas para trazer as pessoas 

para dentro dela"51. 

 Ao fim do 1º Hackathon, a comissão julgadora escolheu três vencedores entre os projetos 

participantes: 

 - Meu Congresso - aplicativo que reúne informações sobre os deputados e as empresas 

que receberam pagamentos relacionados à cota parlamentar; 

 - Monitora, Brasil - aplicativo que possibilita o acompanhamento da assiduidade dos 

deputados e da tramitação de projetos, organiza rankings, lista de twitters e outras informações 

relativas ao mandato; 

 - Deliberatório -  jogo de cartas off-line que simula o processo de discussão e votação de 

projetos de lei. 

 Os desenvolvedores tiveram prazo de uma semana para concluir as versões finais dos 

aplicativos, que, depois de prontos, foram disponibilizados no site da Câmara para acesso 

público. Houve premiação de R$ 5 mil para cada um dos vencedores. Os prêmios foram 

patrocinados pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas 

da União (Sindilegis). 

 Apesar de não ter sido premiado na ocasião, um dos aplicativos apresentados (o Retórica 

Parlamentar, idealizado por Davi Moreira, Manoel Galdino e Luis Carli) acabou sendo incubado 

                                                 
50 O documentário "Hackathon - Maratona Hacker 2013", está disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=DNx5IQ7LGaw. Acesso em 06/10/2016. 
51 A declaração consta de matéria da Agência Câmara publicada em 11/12/2013: "Vencedores da maratona hacker da 

Câmara serão premiados hoje". Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/458990-VENCEDORES-DA-

MARATONA-HACKER-DA-CAMARA-SERAO-PREMIADOS-HOJE.html, acesso em 06/10/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=DNx5IQ7LGaw
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/458990-VENCEDORES-DA-MARATONA-HACKER-DA-CAMARA-SERAO-PREMIADOS-HOJE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/458990-VENCEDORES-DA-MARATONA-HACKER-DA-CAMARA-SERAO-PREMIADOS-HOJE.html
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pelo Laboratório Hacker e aperfeiçoado em parceria com o Departamento de Taquigrafia, 

Revisão e Redação (Detaq) e com o Centro de Informática (Cenin) da Câmara dos Deputados. O 

Retórica Parlamentar foi disponibilizado no website do LabHacker em novembro de 2015, 

possibilitando a visualização dos assuntos tratados pelos deputados nos discursos em Plenário. O 

aplicativo disponibiliza um gráfico no qual cada tema é representado por uma bolha. Quanto mais 

um tema for citado nos discursos, maior será a bolha. Clicando-se nela, aparecem as fotos dos 

deputados que falaram sobre o assunto. 

Além dos aplicativos que ficam disponíveis na internet, pode-se considerar que a 

maratona hacker tem um legado que está relacionado a mudanças no aspecto organizacional da 

Câmara (esforço em entender como a sociedade quer usar os dados abertos), na formação de 

redes de colaboração (ao unir hackers, ativistas, especialistas, parlamentares, servidores e 

jornalistas), na cultura política (incentivo à maior transparência de dados relativos ao mandato 

parlamentar) e até mesmo na percepção de grupos da sociedade sobre o Parlamento (no caso, os 

programadores e hackers, em decorrência da maior compreensão que adquirem sobre os 

problemas técnicos da Casa e da complexidade do processo legislativo)52. 

Já os problemas apontados pelos participantes do Hackathon (como inconsistências e 

dificuldades de acesso aos dados da Câmara e informações incompletas) revelariam a 

necessidade de melhorias como o incentivo à colaboração coletiva (crowdsourcing); um estímulo 

maior à experimentação (processos de tentativa e erro); ciclos menores de planejamento e 

execução de ações; e desenvolvimento de soluções por meio da chamada iteração (processo 

relacionado à repetição de uma ou mais ações até gerar o aperfeiçoamento da solução), que 

envolve o trabalho com conceitos, protótipos e testes com usuários53. Todos esses pontos vão 

estar presentes no dia a dia e nas ações do LabHacker da Câmara dos Deputados. 

  

4.3. LabHacker em funcionamento 

A sugestão feita durante o Hackathon 2013 de criação de um espaço hacker permanente 

para o desenvolvimento de ferramentas voltadas à cidadania foi acolhida pela Mesa Diretora da 

                                                 
52 Esses pontos foram apresentados por Daniel Shim, integrante do LabHacker, em palestra no Tribunal de Contas da 

União (TCU), em 10/10/14, sobre o Dia da Segurança da Informação 2014: experiência hacker. Apresentação 

disponível em http://portal3.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2667706.PDF. Acesso em 14/10/2016. 

 
53 As conclusões sobre o Hackathon constam da palestra citada na NR anterior. 

 

http://portal3.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2667706.PDF
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Câmara e tornou-se um projeto de resolução (PRC 228/13). Em 17 de dezembro de 2013, os 

deputados aprovaram esse projeto em sessão do Plenário, criando o Laboratório Hacker na 

estrutura da Casa. 

O coordenador do LabHacker, Cristiano Ferri Faria, afirmou que, durante a discussão e 

votação da proposta no Plenário, existia a preocupação por parte de alguns deputados em relação 

à conotação negativa da palavra "hacker" e sua associação ao Parlamento: 

Nós tivemos que fazer um trabalho ali, explicando, inclusive com a ajuda de alguns 

parlamentares que conhecem melhor esse termo, que a palavra hacker hoje tem uma 

conotação bastante positiva: basicamente, são jovens programadores que utilizam a 

tecnologia para, com muita criatividade, com muita versatilidade e um poder de 

transformação muito grande, fazer com que o Estado seja melhor compreendido. Eles 

têm um grande poder de inovação." (FARIA, 2014) 

O texto aprovado resultou na Resolução 49/13, que criou o LabHacker vinculado à 

Diretoria-Geral da Câmara, determinando as seguintes caraterísticas para o seu funcionamento: 

O Laboratório Ráquer contará com espaço físico, de acesso e uso livres para qualquer 

cidadão, especialmente programadores e desenvolvedores de softwares 

preferencialmente livres, parlamentares e servidores públicos, onde poderão utilizar 

dados públicos de forma colaborativa para ações de cidadania. (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, Resolução 49, de 2013, artigo 4º, § 1°) 

A resolução também criou cinco funções comissionadas para os integrantes do 

laboratório: diretor (FC-3), assistente técnico (FC-2) e três chefes de seção (FC-1). Em 8 de 

janeiro de 2014, o LabHacker iniciou suas atividades com uma reunião para debater os desafios 

de aumentar a interação com a sociedade por meio de ferramentas digitais e de formar redes de 

colaboração entre cidadãos e a Câmara dos Deputados (parlamentares e estrutura da Casa). A 

reunião teve a participação de hackers, de funcionários da Câmara e de deputados. 

Um dos presentes à reunião, o deputado Fernando Francischini (SD-PR) citou o potencial 

do LabHacker de desenvolver ferramentas que facilitem o acompanhamento da execução de 

emendas orçamentárias nos estados e municípios. Ele reforçou a necessidade de o cidadão saber 

sobre o andamento de uma determinada obra de infraestrutura e ter acesso ao nome do deputado 

que indicou os recursos para viabilizá-la. Para Francischini, esse tipo de iniciativa "ajuda a trazer 

transparência ao orçamento público e, principalmente, às emendas dos deputados federais"54. 

                                                 
54 Entrevista do deputado à TV Câmara, no documentário "Entenda o surgimento do Laboratório Hacker da 

Câmara", divulgado em 9/01/14. Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/460450-HACKATHON.html. Acesso 

em 15/10/2016. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/460450-HACKATHON.html
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No primeiro semestre de 2014, o LabHacker promoveu eventos como oficinas e palestras 

relacionadas à tecnologia e ao Parlamento. Em maio, uma reunião com hackers e a bancada 

feminina da Câmara foi o pontapé inicial para a organização do segundo Hackathon, que ocorreu 

em novembro daquele ano, desta vez com enfoque em ferramentas digitais de combate à 

violência contra a mulher e à desigualdade de gênero. Em junho, houve debate com especialistas 

sobre as possibilidades de uso das tecnologias para ampliar a participação popular nas reuniões e 

audiências das comissões da Câmara. Também em junho, uma reunião interativa ouviu de 

internautas sugestões para facilitar a disponibilização de dados abertos pela Câmara dos 

Deputados. 

Já no segundo semestre de 2014 ocorreram atividades como o hack weekend, uma oficina 

com foco em projetos relacionados à transparência no Parlamento que reuniu integrantes da 

comunidade hacker em Brasília e a distância, por meio do portal e-Democracia. O evento 

integrou a semana internacional de abertura legislativa (Global Legislative Openness Week - 

Glow), entre 19 e 21 de setembro. Também em setembro, o projeto Mapa Participativo do 

LabHacker foi selecionado para representar o Brasil na edição mexicana do Laboratório 

Iberoamericano de Inovação Cidadã, que ocorreu durante a 24ª Cúpula Iberoamericana de Chefes 

de Estado e de Governo, entre 24 de novembro e 5 de dezembro de 2014. O objetivo do Mapa 

Participativo era organizar de forma simplificada as ideias em discussão nos ambientes virtuais 

dos parlamentos, como o e-Democracia55. 

Outra iniciativa desenvolvida pelo laboratório foi a oficina Pequenos Hackers, cuja 

primeira edição, em agosto de 2015, reuniu 12 crianças entre seis e dez anos de idade que 

aprenderam de forma lúdica sobre circuitos e conectividade. Promovida em parceria com o 

Brasília FabLab56, a oficina contou com monitores capacitados e abordou em suas atividades 

temas como tecnologia, transparência e participação política. A experiência se repetiu em 2016, 

com outras duas edições (março e abril). A segunda edição teve parceria do Plenarinho, o site 

infanto-juvenil da Câmara, e seu objetivo foi idealizar um jogo on-line sobre representatividade e 

                                                 
55 O Mapa Participativo será discutido no capítulo “Inovação e Colaboração no LabHacker”. 
56 O Brasília FabLab é um laboratório de fabricação digital, local que costuma oferecer equipamentos para a 

produção de protótipos aos interessados na chamada “cultura maker” (ou “faça você mesmo”). Os fablabs 

geralmente contam com impressoras 3D, cortadora laser, equipamentos de eletrônica e software de modelagem e 

animação para programação. 
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cidadania. Já a terceira edição reuniu estudantes de 10 a 12 anos de idade que aprenderam sobre 

programação de jogos, por meio das plataformas Scratch e CodeStudio. Durante o evento, foi 

desenvolvido um jogo com perguntas simples sobre democracia (temas como diferença entre os 

três poderes, papel da Câmara, cidadania e transparência, entre outros).  

 

4.4. Hackathon 2014: gênero e cidadania 

Realizada pelo LabHacker já em pleno funcionamento, a segunda edição da maratona 

hacker da Câmara dos Deputados ocorreu entre 24 e 28 de novembro de 2014, abordando o tema 

gênero e cidadania (desenvolvimento de ferramentas digitais e aplicativos para reduzir a 

violência contra a mulher e fortalecer políticas de gênero). O número total de inscrições foi de 

165 pessoas e 75 propostas (individuais ou em equipes de até 3 pessoas). Desse total, foram 

escolhidos 22 projetos e 50 participantes, sendo 25 do sexo feminino (no primeiro Hackathon, 

foram apenas 3 mulheres). Dessa vez, um dos requisitos para a inscrição em equipe foi a 

participação de, ao menos, um integrante do sexo feminino ou transgênero. 

O segundo Hackathon foi organizado pelo LabHacker em parceria com a Secretaria da 

Mulher da Câmara e com o Banco Mundial, entidade que custeou a premiação dos dois melhores 

projetos. O prêmio foi o pagamento de passagem aérea e hospedagem para os vencedores 

participarem de encontro sobre e-cidadania na sede do Banco Mundial, em Washington (Estados 

Unidos), em março de 2015. 

Assim como no primeiro Hackathon, os critérios utilizados para avaliar os projetos foram 

interesse público, criatividade e qualidade técnica (parâmetros de usabilidade, acessibilidade e 

facilidade de o aplicativo ser compartilhado e copiado por outras pessoas). Uma das novidades 

foi a realização de atividades pré-evento, com rodadas de discussão virtual e orientações prévias 

sobre o uso de dados abertos e o desenvolvimento das propostas. 

Dos 22 projetos selecionados, 9 tratavam de violência contra a mulher (entre eles, 

propostas de mapeamento de tipos de violência; e de criação de ferramentas para denúncia ou 

para fornecer informações que auxiliem vítimas de agressão) e 13 de políticas de gênero e 

cidadania (ferramentas de visualização de dados sobre a participação feminina na política, sobre a 

relação entre gênero dos candidatos e financiamento de campanha, sobre startups e pesquisas de 

tecnologia lideradas por mulheres e sobre decisões dos parlamentares em questões de gênero, 
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entre outros). Ao final do evento, foram apresentados 19 aplicativos. 

Os dois projetos vencedores foram os sites Minha Voz (http://www.minhavoz.com/), que 

oferece orientação sobre denúncias de violência contra a mulher e espaço para vítimas contarem 

suas histórias; e Dona Maria (https://donamaria.herokuapp.com/), que apresenta dados sobre a 

desigualdade de gênero no sistema político e no financiamento de campanha. Um dos objetivos 

do Dona Maria era dar mais visibilidade às mulheres candidatas, divulgando suas propostas e 

estimulando a população a contribuir com suas campanhas57. 

Já o Minha Voz tinha a intenção de auxiliar a vítima a identificar o tipo de violência que 

sofreu. O website foi desenvolvido pela professora de programação de computadores Salete Silva 

Farias e pela psicóloga Daniela Silveira Rozados da Silva, em conjunto com Rafael Reis da Silva 

e com a colaboração de Camila Lainetti. Já o Dona Maria foi elaborado por Edmundo Matheus 

Santana, Isadora Forte Barros e Yves Henri Souto Maior Sales Bouckaert. 

Além dos dois projetos vencedores, o Hackathon Gênero e Cidadania teve propostas 

como o Myrthes, uma rede social que conectaria mulheres vítimas de violência a advogados e 

psicólogos voluntários; o Notap.me, um aplicativo com botão de pânico para ser acionado por 

mulheres que estejam sendo ameaçadas de violência; e o Tabuleka, jogo educativo de cidadania 

participativa para mulheres. Ao final do evento, integrantes da bancada feminina da Câmara 

fizeram um balanço positivo dos projetos apresentados. A deputada Erika Kokay (PT-DF), por 

exemplo, destacou a importância de haver ferramentas digitais que promovam uma sociedade 

mais igualitária e que dêem visibilidade às desigualdades entre gêneros58. 

 

4.5. Wikilegis e o Aperfeiçoamento do e-Democracia 

Entre as funções do LabHacker está o papel de gestão e aperfeiçoamento do portal e-

Democracia, que possibilita aos cidadãos sugerir, por meio da internet, mudanças em projetos de 

                                                 
57 AGÊNCIA CÂMARA. Câmara divulga os vencedores do Hackathon de Gênero e Cidadania. Matéria 

publicada em 18/12/2014, disponível em http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-

TECNOLOGIA/479731-CAMARA-DIVULGA-OS-VENCEDORES-DO-HACKATHON-DE-GENERO-E-

CIDADANIA.html. Acesso em 16/10/2016. 
58 Declaração feita em entrevista à Agência Câmara, na matéria Aplicativos do Hackathon estimulam proteção à 

mulher e participação feminina na política, publicada em 31/12/2014. Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/479986-APLICATIVOS-DO-

HACKATHON-ESTIMULAM-PROTECAO-A-MULHER-E-PARTICIPACAO-FEMININA-NA-POLITICA.html. 

Acesso em 17/10/2016. 

http://www.minhavoz.com/
https://donamaria.herokuapp.com/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/479731-CAMARA-DIVULGA-OS-VENCEDORES-DO-HACKATHON-DE-GENERO-E-CIDADANIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/479731-CAMARA-DIVULGA-OS-VENCEDORES-DO-HACKATHON-DE-GENERO-E-CIDADANIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/479731-CAMARA-DIVULGA-OS-VENCEDORES-DO-HACKATHON-DE-GENERO-E-CIDADANIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/479986-APLICATIVOS-DO-HACKATHON-ESTIMULAM-PROTECAO-A-MULHER-E-PARTICIPACAO-FEMININA-NA-POLITICA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/479986-APLICATIVOS-DO-HACKATHON-ESTIMULAM-PROTECAO-A-MULHER-E-PARTICIPACAO-FEMININA-NA-POLITICA.html
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lei. Em 2016, o e-Democracia foi citado como exemplo de ferramenta digital em relatório59 da 

União Interparlamentar, organização que promove a cooperação entre parlamentos de todo o 

mundo. 

O internauta cadastrado no e-Democracia pode enviar sugestões, ingressar em uma 

comunidade de debates, propor novas discussões sobre um determinado tema ou encaminhar 

perguntas aos deputados durante audiências públicas transmitidas ao vivo pela internet. As 

sugestões apresentadas são avaliadas pelos deputados (geralmente o relator de um projeto de lei), 

que decidem se as incorporam ou não ao texto em análise. 

Desde o seu início, em junho de 2009, até outubro de 201660, o e-Democracia teve a 

participação de 37.845 usuários registrados, 23.568 postagens em fóruns, 4.920 tópicos criados 

em fóruns e 22.407 mensagens em salas de bate-papo. Na ferramenta Wikilegis, foram 1.116 

comentários e 1.062 sugestões. 

Um dos projetos colocados em consulta pública no portal foi o que resultou na Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (projeto do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). Ao longo de seis meses, a proposta recebeu pelo e-Democracia mais de 600 

sugestões da sociedade civil, que foram encaminhadas à relatora da matéria, deputada Mara 

Gabrilli (PSDB-SP). A deputada analisou essas opiniões ao elaborar seu texto, que foi aprovado 

pelo Plenário da Câmara e deu origem à Lei de Inclusão (13.146/15), em vigor desde janeiro de 

2016: "Como relatora, construí o texto em cima dessas sugestões. Eu fui um instrumento para que 

a gente tivesse uma lei que realmente fosse chancelada pela sociedade"61. 

Por iniciativa do Laboratório Hacker, o e-Democracia passou a contar com o Wikilegis, 

uma ferramenta de edição colaborativa de projetos de lei, onde os internautas podem sugerir 

mudanças artigo por artigo. Por meio do Wikilegis, também é possível comentar sugestões de 

outros internautas e curtir ou descurtir essas sugestões. Em junho de 2016, o LabHacker realizou 

o primeiro teste de usabilidade com uma nova versão do Wikilegis, registrando as percepções de 

                                                 
59 UNIÃO INTERPARLAMENTAR. World e-Parliament Report 2016. Relatório disponível em 

http://www.ipu.org/pdf/publications/eparl16-en.pdf. Acesso em 04/10/2016. 
60 Dados divulgados em 04/10/2016 no documento Estatísticas Portal (Out2016).pdf, disponível em 

http://edemocracia.camara.gov.br/documents/10156/2019039/Estat%C3%ADsticas+Portal+%28Out2016%29.pdf/46

8b0dbb-4134-4df9-ab2f-b50679c6a842. Acesso em 23/10/2016. 
61 A declaração foi feita em vídeo produzido para o evento Nós do Lab, organizado pelo LabHacker e divulgado em 

30/03/2016. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=H8_-hi5daR0. Acesso em 17/10/2016. 

http://www.ipu.org/pdf/publications/eparl16-en.pdf
http://edemocracia.camara.gov.br/documents/10156/2019039/Estat%C3%ADsticas+Portal+%28Out2016%29.pdf/468b0dbb-4134-4df9-ab2f-b50679c6a842
http://edemocracia.camara.gov.br/documents/10156/2019039/Estat%C3%ADsticas+Portal+%28Out2016%29.pdf/468b0dbb-4134-4df9-ab2f-b50679c6a842
https://www.youtube.com/watch?v=H8_-hi5daR0
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usuários de fora da Câmara dos Deputados. 

No momento de produção deste estudo, o projeto em consulta que mais recebeu sugestões 

no Wikilegis é o que trata de medidas contra a corrupção (PL 4850/16): 101 propostas de 80 

participantes. Em seguida, aparecem os projetos do Desmatamento Zero (Sug 34/15), com 33 

sugestões e 187 participantes; e do combate à violência contra idosos (PL 3379/15), com 10 

sugestões e 17 participantes no debate. Entre os projetos cuja consulta já foi encerrada, o que 

recebeu mais sugestões foi o que trata da proteção de dados pessoais (PL 5276/16), com 452 

propostas e 79 participantes62. 

O relatório da União Interparlamentar (2016:56) considera o Wikilegis um exemplo de 

como os parlamentos podem quebrar barreiras entre os cidadãos e seus representantes eleitos. 

Desenvolvedores do Chile estão adaptando a ferramenta para a língua espanhola, o que 

possibilitará seu uso por parlamentos de outros países. 

O Wikilegis é desenvolvido em código aberto e possibilita a internautas com habilidades 

de programação contribuir com seu aprimoramento. Para isso, é preciso seguir os Termos de Uso 

do e-Democracia, que exigem, por exemplo, o cadastro do usuário com nome, e-mail e unidade 

da Federação. Para as equipes de deputados interessadas em utilizar a ferramenta, o LabHacker 

oferece treinamento, agendado a pedido do parlamentar. 

O portal e-Democracia, em sua totalidade, teve seu código-fonte liberado em dezembro de 

2014, o que permite a outras instituições, como assembleias legislativas e câmaras de vereadores, 

desenvolver soluções semelhantes, formar redes de colaboração e aprimorar a plataforma. 

 

4.6. Hackathon Legislativo Mundial 

Por sua experiência com a realização dos hackathons e por ser o primeiro laboratório de 

inovação cidadã dentro de um parlamento, o LabHacker da Câmara dos Deputados foi convidado 

a coordenar o 1º Hackathon Legislativo Mundial, que ocorreu em Valparaíso, no Chile, entre os 

dias 28 e 30 de junho de 2016. O evento foi promovido durante a Conferência Mundial sobre o 

Parlamento Eletrônico 2016, em parceria com a União Interparlamentar, o Instituto Nacional 

Democrata e a Câmara de Deputados do Chile. Participantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

                                                 
62 Dados obtidos em 23 de outubro de 2016, em http://beta.edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/bill/40/. 

http://beta.edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/bill/40/
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Estados Unidos, França, Itália, Peru e Reino Unido desenvolveram nove projetos para o 

Hackathon Mundial, que buscaram, por exemplo, reinterpretar informações para facilitar a 

compreensão do cidadão sobre o trabalho legislativo; e aprimorar iniciativas de participação 

popular já em andamento. 

Como informa a Agência Câmara63, um desses projetos procurou adaptar o Wikilegis para 

os parlamentos de países de língua espanhola. Outro aplicativo selecionado (o Raio-X da Lei) foi 

elaborado em parceria entre Chile e Brasil e possibilita a leitura de códigos de barras (QR Codes) 

em pontos de uma cidade, para dar acesso imediato ao cidadão sobre o conteúdo de leis que 

tratem de situações do cotidiano, como placas de proibido fumar ou vagas exclusivas de 

estacionamento. Já a ferramenta “Socievole” pretende facilitar a visualização da legislação do 

Reino Unido, separando os assuntos por temas em uma linha do tempo. 

Também no Hackathon Mundial, a Câmara dos Deputados do Chile premiou quatro 

hackers chilenos com uma visita ao Laboratório Hacker em Brasília, para prosseguirem no 

desenvolvimento dos projetos apresentados durante o evento. Os hackers chilenos foram 

recebidos na Câmara dos Deputados entre 29 de agosto e 2 de setembro de 2016, quando foi 

realizada a maratona de trabalho colaborativo “Hackermanos”, com a intenção de finalizar 

projetos apresentados no Hackathon Mundial ou criar aplicativos para uso nos parlamentos 

latinos ou de língua portuguesa. O Hackermanos teve a participação de desenvolvedores de 

diversas regiões do Brasil, por meio de conexão em rede. 

                                                 
63 AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS. Hackathon Legislativo Mundial resulta em nove projetos sobre 

transparência no Legislativo. Matéria divulgada em 06/07/2016, disponível em 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/511957-HACKATHON-

LEGISLATIVO-MUNDIAL-RESULTA-EM-NOVE-PROJETOS-SOBRE-TRANSPARENCIA-NO-

LEGISLATIVO.html. Acesso em 30/09/2016. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/511957-HACKATHON-LEGISLATIVO-MUNDIAL-RESULTA-EM-NOVE-PROJETOS-SOBRE-TRANSPARENCIA-NO-LEGISLATIVO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/511957-HACKATHON-LEGISLATIVO-MUNDIAL-RESULTA-EM-NOVE-PROJETOS-SOBRE-TRANSPARENCIA-NO-LEGISLATIVO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/511957-HACKATHON-LEGISLATIVO-MUNDIAL-RESULTA-EM-NOVE-PROJETOS-SOBRE-TRANSPARENCIA-NO-LEGISLATIVO.html
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5 COLABORAÇÃO E INOVAÇÃO NO LABHACKER 

 

Mais do que criar ferramentas digitais, o Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados 

atua hoje em outras frentes relacionadas à inovação no Parlamento e à sua aproximação com a 

sociedade civil. No âmbito interno da Câmara, o LabHacker desenvolve atividades voltadas ao 

aprimoramento de processos de gestão e à defesa da transparência. Na interação com o público 

externo, ganha destaque a realização de debates que apontam novos caminhos para a divulgação 

de dados abertos e para a formação de redes de colaboração com outros órgãos públicos, 

instituições de ensino e organizações da sociedade civil. 

Para Acevedo e Dassen (2016:23), a articulação de um laboratório de inovação cidadã 

com diferentes áreas do setor público, atores do setor privado, organizações não governamentais 

(ONGs) e universidades permite "reconceitualizar problemas" e co-criar soluções com menos 

barreiras setoriais, além de mobilizar as redes de colaboração necessárias para a implementação 

efetiva e sustentável de políticas públicas. 

Um dos eventos que melhor exemplifica a atuação do LabHacker com seus colaboradores 

é o debate "Nós do Lab - Todos juntos amarrando as ações do Laboratório Hacker da Câmara dos 

Deputados"64. Realizado em março de 2016, o "Nós do Lab" reuniu especialistas de diversas 

instituições do País65 para sugerir ações de estímulo à inovação e à participação social no 

Parlamento. Ao longo de um dia, esses especialistas responderam a perguntas como "O que as 

instituições públicas devem fazer para criar um ambiente de estímulo à inovação e à 

                                                 
64 Os debates ocorridos no "Nós do Lab" podem ser assistidos na internet (https://www.youtube.com/watch?v=H8_-

hi5daR0 e https://www.youtube.com/watch?v=5L5-FLExftU). Acesso em 30/10/2016. 

 
65 Participaram como debatedores do "Nós do Lab": Lívia Ascada (La Fabbrica), Henrique Parra (Instituto Cidade 

Democrática), Bruno Souza Martin (Hacklab), João Paulo Mehl (Redelivre/Lab CD), Rafael Rezende (Meu 

Rio/Nossas Cidades), Rafael Sampaio (UFPR), Carine Roos (MariaLab), Pedro Munhg (Liderança Psol), Antônio 

Carlos Wosgrau (Segov/PR), Paulo Henrique Araújo (Câmara dos Deputados), Marisa Von Bulow (Ipol-UNB), 

Sérgio Bueno da Fonseca (MDS-Dgsuas), Valéssio Soares de Brito (MJ-SE), Laurêncio Kôrbes (Segov), Leonardo 

Aragão (Segov-PR), Eduardo Aguiar (Sedihpop-MA), Mariel Rosauro Zasso (Ibict/SEGOV-PR), Joenio Marques da 

Costa (Ibict), Daniela Soares Feitosa (Ibict), Ricardo Poppi (Segov), Jader Gama (Puraquê), Leon Rabelo (Facom-

UnB), Pedro Lupatin Cavenaghi (Unifesp), Katia Nunes (Câmara dos Deputados), Luciana Felicidade Armede 

(Câmara dos Deputados), Gustavo Magalhães Lordello (Câmara dos Deputados), Ricardo Vendramel (Câmara dos 

Deputados), Suely Araujo (Câmara dos Deputados), Patricia Roedel (Câmara dos Deputados), Alexandre Gomes 

(UnB), Clóvis Henrique (IFG), Christiane Ramirez (CNPQ/Minc) e Alexandre Abdo (USP, a distância). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8_-hi5daR0
https://www.youtube.com/watch?v=H8_-hi5daR0
https://www.youtube.com/watch?v=5L5-FLExftU
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colaboração?" e "O que as instituições públicas devem fazer para atrair e manter a adesão de 

cidadãos no debate público?". Diferentemente do que ocorre em uma audiência pública, onde 

debatedores sobem à mesa para falar, o "Nós do Lab" utilizou metodologias mais informais, com 

os participantes organizados em um círculo de debate ou em mesas com pequenos grupos 

discutindo assuntos específicos (as chamadas metodologias do aquário e world café). 

No debate sobre o estímulo à inovação, foram feitas sugestões66 para que o poder público 

adote novas formas de contratação de empresas de desenvolvimento de tecnologia. Ativistas de 

organizações em defesa da transparência propuseram, por exemplo, a prioridade ao 

financiamento de pequenos projetos e de equipes autônomas na elaboração de soluções digitais; e 

a realização de licitações menores e com menos exigências para a aquisição de softwares, 

incentivando a participação de pequenas empresas. Também foram sugeridas iniciativas já 

associadas a outros laboratórios de inovação em cidadania, como a adoção de "metodologias 

ágeis" para a resolução de problemas, envolvendo principalmente testes com usuários; e a 

execução de projetos no formato de piloto, antes de aplicá-los em grande escala. Algumas dessas 

recomendações, como os testes com usuários, já fazem parte da rotina do LabHacker da Câmara 

dos Deputados. Outras sugestões, como novos procedimentos de licitação, dependem de 

mudanças na lei para serem levadas adiante.  

O evento "Nós do Lab" também discutiu mecanismos para ampliar a participação social 

no Parlamento e assegurar a efetividade no resultado dessa participação. A esse respeito, um dos 

diagnósticos foi a necessidade de os cidadãos receberem feedbacks sobre suas sugestões a um 

projeto de lei durante todo o processo de consulta pública da matéria e até mesmo após a votação. 

O cidadão poderia, nesse caso, monitorar a sua sugestão e saber o motivo pelo qual ela foi ou não 

foi aceita. Também houve a proposta de um sistema de recompensas para a participação cidadã, 

que incluiria convites para internautas mais ativos nas comunidades de debates moderarem uma 

discussão virtual no e-Democracia ou, ainda, comparecerem a uma audiência pública na Câmara 

para expor os argumentos desse debate virtual. 

Entre as medidas específicas para o LabHacker, os participantes do "Nós do Lab" 

sugeriram maior divulgação das ferramentas digitais e dos próprios eventos realizados pelo 

laboratório. Para isso, foram defendidas ações como a criação de uma rede de contatos com 

                                                 
66 Essas recomendações estão documentadas no blog do LabHacker: http://blog.labhackercd.net/2016/4/18/nos-do-

lab-colaboracao-e-inovacao-em-debate/. Acesso em 4/11/2016. 

http://blog.labhackercd.net/2016/4/18/nos-do-lab-colaboracao-e-inovacao-em-debate/
http://blog.labhackercd.net/2016/4/18/nos-do-lab-colaboracao-e-inovacao-em-debate/
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jornalistas; o mapeamento de líderes de opinião em redes sociais; e a elaboração de campanhas 

publicitárias. Outras recomendações foram no sentido de aprimorar o design e a experiência do 

usuário das ferramentas: por exemplo, disponibilizar formas de participação virtuais que não 

sejam apenas os fóruns do e-Democracia (foram citadas alternativas como a criação de 

ferramentas que associem a opinião do internauta à dos deputados; ou que permitam ao usuário 

simular o trabalho de um parlamentar por um dia); integrar plataformas digitais de debate da 

Câmara dos Deputados e do Senado, com um login único para o internauta participar de 

discussões nas duas casas legislativas; e promover a chamada gamificação, que envolve a 

utilização de elementos lúdicos para tornar mais atraentes as ferramentas digitais. 

 

5.1. Fracasso e Experimentação 

Os debates do "Nós do Lab" também abordaram conceitos relacionados aos laboratórios 

de cidadania, como fracasso e experimentação. O estudo de  Acevedo e Dassen (2016:10), 

publicado recentemente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cita a tolerância 

ao fracasso como uma das características essenciais dos laboratórios públicos, que "têm se 

posicionado como espaços capazes de internalizar o risco associado às inovações e promover o 

uso de novas práticas na gestão pública". 

Um dos "fracassos" citados no "Nós do Lab" foi o projeto Mapa Participativo, criado pelo 

LabHacker para facilitar o agrupamento dos internautas por temas de discussão no e-Democracia. 

Esse projeto foi levado pelo LabHacker para ser desenvolvido colaborativamente na edição 

mexicana do Laboratório de Inovação Cidadã (Labicmx), em 2014. O Mapa Participativo foi 

transformado em protótipo pelos hackers que estavam no México e, posteriormente, o LabHacker 

passou a promover testes com usuários no Brasil. Esses testes demonstraram, no entanto, que as 

pessoas consideraram o mapa muito complexo e preferiam uma ferramenta mais simples para 

classificar os temas em debate no e-Democracia. 

A conclusão de alguns debatedores do "Nós do Lab" foi de que a solução prevista nem 

sempre é a solução buscada pelos usuários e, por isso, foi destacada a necessidade de pesquisas 

de campo antes de se desenvolver uma tecnologia. A própria concepção de fracasso foi objeto de 

questionamentos durante o "Nós do Lab": "o objetivo principal de um laboratório de inovação 

cidadã é construir ferramentas que sejam utilizadas pela população ou incentivar a cultura de 

colaboração?", "O processo se sobrepõe ao produto?", "O que acontece com os produtos que não 
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são mantidos após seu desenvolvimento?". 

Para Acevedo e Dassen (2016:18), o fracasso é algo "inevitável em todo processo de 

descobrimento e inovação, não pode ser eliminado, mas apenas restrito ao impacto do projeto-

piloto". Os autores exaltam, portanto, a importância de haver laboratórios de inovação que 

possam absorver riscos que não são tolerados nos espaços tradicionais da administração pública.  

Eles ressaltam que as entidades do setor público se caracterizam por "altos níveis de aversão ao 

risco e escassa flexibilidade para uso de recursos". “Para o setor público, é difícil e custoso 

assumir riscos. O fracasso de uma política pode afetar multidões. Por esse motivo, a forma como 

se administra o risco pode ser um fator determinante no nível de inovação de uma instituição”. 

(ACEVEDO e DASSEN, 2016:18) 

Na visão dos autores (2016:20), o caráter dinâmico e relativamente independente dos 

laboratórios de inovação reduz os riscos de um potencial fracasso para a instituição da qual fazem 

parte. A aceitação de um projeto de experimentação, segundo eles, está diretamente relacionada à 

capacidade do laboratório e de seus funcionários de avaliar o impacto desse projeto. 

Para reduzir (mas não eliminar) o risco das inovações, Acevedo e Dassen (2016) apontam 

como essencial a construção de protótipos, soluções produzidas em escala reduzida para serem 

testadas em um espaço controlado. Somente depois dessa fase de testes é que a ideia passaria a 

ser implantada para a totalidade de usuários de um serviço público. No caso do LabHacker da 

Câmara dos Deputados, o protótipo do Mapa Participativo é um exemplo de inovação que passou 

pela fase de testes com usuários e que foi reavaliada após essa experiência, sem causar maiores 

prejuízos ao laboratório ou ao Parlamento. 

Integrante do LabHacker da Câmara, Diego Cunha (2016) afirma que a experiência do 

laboratório pode contribuir para uma cultura de menor aversão ao erro no setor público: 

O serviço público tem um certo pavor do erro (medo de TCU [Tribunal de Contas da 

União], de crítica da imprensa... etc.), mas é preciso que todos nós percebamos e 

aprendamos (inclusive TCU, imprensa, etc.) que o erro é componente inevitável de um 

processo de melhoria, e precisamos explicar isso. Que é preciso arriscar. Que nossos 

críticos podem ser nossos parceiros, que eles podem se enxergar assim, se tivermos 

abertura e franqueza a esse respeito, sem ficar sempre na defensiva e fugindo da 

responsabilidade. Há alguns servidores que se recusam a abraçar essa cultura da 

experimentação, do erro, do risco, por apego a uma visão tradicional e antiga de que a 

Casa deve servir ao agente político e aos partidos, manter as mesmas práticas, quando 

nosso compromisso maior é com um Legislativo melhor que ouça o cidadão. Precisamos 

explorar novos territórios. (CUNHA, 2016) 
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O LabHacker seria, assim, uma alternativa para superar a cultura de rejeição à inovação, 

de acomodação ou do “isso não vai dar certo”: 

 

O que não dá certo é fazer sempre as coisas da mesma forma, de forma ensimesmada e 

sem diálogo, ou insistir em serviços e rotinas que não estão tendo o resultado almejado 

junto aos usuários, aos cidadãos. Participação e transparência são necessidades reais, em 

que se deve conhecer melhor os problemas e testar as soluções. (CUNHA, 2016) 

 

Também integrante do LabHacker, Pedro Brandão (2016) considera a maior tolerância a 

erros (associada a um espaço de abertura e inovação) como uma das principais contribuições do 

laboratório para a Câmara dos Deputados, "inclusive influenciando alguns outros órgãos com os 

quais trabalhamos". Ele relata, contudo, algumas dificuldades relacionadas às regras de 

funcionamento do Parlamento: 

 

A própria burocracia é uma dificuldade no dia a dia de operação do laboratório. Um 

espaço de inovação e experimentação possui necessidades muito dinâmicas, muitas 

vezes necessitando aquisições de serviços, softwares e hardwares muito específicos. 

Devido à necessidade de realizar licitações, muitas dessas aquisições tornam-se inviáveis 

devido ao tempo que demorariam. (BRANDÃO, 2016) 

 

5.2. Equipamentos, Espaço Físico e Recursos Humanos 

Outros fatores que têm impacto no desenvolvimento de inovações são os equipamentos 

disponíveis e a própria estrutura física de um laboratório de inovação cidadã. Ao avaliar esses 

aspectos em relação ao LabHacker, Diego Cunha e Pedro Brandão (2016) afirmaram que o 

espaço atual é adequado à realização das atividades: a sala do laboratório, localizada no subsolo 

do anexo 4 da Câmara dos Deputados, possui uma área social para eventos e treinamento, além 

de um espaço onde ficam os computadores utilizados pela equipe de funcionários. 

Cunha e Brandão (2016) ressaltaram, entretanto, que poderia haver melhorias no 

mobiliário para refletir o caráter mais informal do laboratório, sua descontração, autonomia e 

flexibilidade. Para Brandão, "o espaço físico e o mobiliário poderiam ter um visual bem mais 

moderno e que inspirem a criatividade". Já Cunha relata que houve melhorias significativas com 

a instalação do laboratório no espaço atual, em comparação à sala onde foi inicialmente sediado, 

mas diz que o mobiliário ainda permanece com "uma cara de antigo e burocrático": 
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O LabHacker tem um espaço interessante para desenvolver as atividades, com uma área 

social para a realização de eventos e treinamento e outro reservado a computadores onde 

pudemos concentrar nossas estações de trabalho. Mas, é claro que poderíamos melhorar 

muito. Ter um espaço com mais autonomia na definição do conforto do mobiliário, da 

decoração, mais equipamentos diferentes para novos testes. Laboratórios de inovação 

têm espaços maravilhosos, que trazem toda uma qualidade e descontração para o 

ambiente de trabalho. Melhoramos muito em relação ao espaço anterior e fizemos o 

possível pra chegar próximo dessa cara de descontração e flexibilidade. Mas, pelos 

motivos apontados, ainda há algo no espaço que ainda tem uma cara de antigo e 

burocrático como no mobiliário, por exemplo. (CUNHA, 2016) 

 

Em relação aos equipamentos, Brandão (2016) afirma que os aparelhos de som, 

computadores e televisão atendem, em geral, às necessidades do LabHacker. Ele comenta que 

ainda não há equipamentos como microfone de mesa de reunião e impressora 3D, principalmente 

devido a dificuldades em adquiri-los. 

 

5.2.1. Equipe multidisciplinar 

Acevedo e Dassen (2016:19-21) caracterizam os laboratórios públicos de inovação como 

espaços dinâmicos onde se promove a criatividade para o desenvolvimento de novas soluções de 

políticas públicas e que, geralmente, possuem equipes multidisciplinares voltadas a uma 

abordagem colaborativa dos problemas. Segundo os autores, essa composição variada possibilita 

uma visão mais ampla da instituição pública e uma combinação de enfoques e modos de entender 

a realidade que aumentam os níveis de compreensão sobre os demais atores sociais. Em sua 

pesquisa divulgada em setembro de 2016, eles verificaram que, em meio a essa formação diversa, 

boa parte dos laboratórios da América Latina conta com especialistas em análise de dados, 

programação e gerenciamento de tecnologias digitais. 

O Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados não foge a esse quadro multidisciplinar. 

O laboratório possui uma equipe cujos integrantes têm formação em áreas como ciências da 

computação, engenharia, arquitetura, ciência política, administração, publicidade e propaganda, 

jornalismo e antropologia. Essa equipe é formada por 14 pessoas: 

- 9 servidores efetivos: diretor, diretor-adjunto, gerente de projetos experimentais, 

gestor de tecnologia, gestora de comunicação e planejamento, gestor do portal e-

Democracia, dois assessores para o portal e-Democracia e assessora para projetos 

colaborativos e articulação de redes; 
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- 4 funcionários terceirizados: 3 desenvolvedores e 1 webdesigner; 

- 1 estagiária de Comunicação e Jornalismo. 

A equipe atua nas atividades diárias do LabHacker, que envolvem o desenvolvimento de 

aplicativos de participação popular; a gestão do portal e-Democracia; o treinamento no uso das 

ferramentas para servidores; a divulgação em redes sociais e junto a parlamentares, gabinetes e 

comissões das possibilidades de participação; e a realização de palestras para públicos externos e 

internos, e de eventos associados às temáticas de transparência, participação e colaboração 

(Cunha, 2016). 

Pedro Brandão e Diego Cunha, que foram entrevistados para o presente estudo, são 

analistas legislativos com formação superior e atuam, respectivamente, como gestor de tecnologia 

e assessor para o portal e-Democracia. 

Ao falar sobre os recursos humanos do LabHacker, Brandão (2016) disse que uma equipe 

enxuta como a atual favorece o desenvolvimento de soluções, mas avaliou que o grupo de 

desenvolvedores poderia ser um pouco maior devido ao perfil de experimentação do laboratório. 

Cunha (2016), por sua vez, informou que as tarefas do laboratório são discutidas entre todos e 

que uma equipe muito grande dificultaria as reuniões com a totalidade dos integrantes. Ele 

afirmou, no entanto, que a adição de mais uma ou duas pessoas poderia expandir o trabalho do 

LabHacker para outras experimentações e para a aplicação de mais práticas que envolvam 

técnicas de design de serviços. Essa expansão, segundo avaliou, também poderia ocorrer por 

meio de parcerias com outras instituições. 

 

5.3. Redes de Colaboração 

O papel das redes de colaboração em um laboratório de inovação cidadã foi um dos temas 

em debate no evento "Nós do Lab", promovido pelo LabHacker em março de 2016. Alguns 

tópicos abordados nesse aspecto foram: o desafio de manter a energia das equipes e a 

continuidade dos projetos após um hackathon; a necessidade de encontros presenciais para 

formar ou manter parcerias; e a elaboração de uma agenda comum que motive as entidades e 

pessoas integrantes da rede de parceiros. 

Entre as ações citadas para estimular a colaboração está a distribuição de recursos pela 
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instituição que se proponha a ser a "espinha dorsal" da rede de colaboradores. Por esse ponto de 

vista, se o LabHacker da Câmara dos Deputados se colocar na posição de espinha dorsal, seria 

sua função elaborar editais e convênios prevendo recursos para iniciativas que sejam de interesse 

do conjunto de colaboradores. Essas iniciativas poderiam estar orientadas a uma agenda comum, 

como a do parlamento aberto, e envolver assembleias legislativas e câmaras municipais na 

implementação, por exemplo, de versões próprias do e-Democracia. 

Acevedo e Dassen (2016) afirmam que as redes de colaboração são fundamentais para um 

ambiente de inovação pública, pois estimulam uma abordagem multisetorial dos temas em análise 

e geram soluções mais criativas e capazes de combinar enfoques diversos na execução de 

projetos e na elaboração de políticas públicas. Segundo eles, essas redes devem ser baseadas na 

confiança e no livre intercâmbio de boas práticas, informações e ideias. Os autores também 

apontam uma associação positiva entre a inserção de funcionários públicos em redes informais de 

colaboração e seus níveis de inovação. Eles apontam, ainda, uma tendência dos laboratórios de 

inovação cidadã da América Latina a funcionar como espaços de colaboração entre atores 

diversos. 

Em uma das rodadas de discussão do evento "Nós do Lab", surgiram questionamentos 

relacionados à ampliação das redes de parceiros: "como evitar que os projetos de colaboração 

dialoguem sempre com as mesmas pessoas?" ou "como trazer pessoas com saberes diferentes 

para as parcerias?". Entre as respostas para essas questões foram citadas a realização de debates 

com "metodologias criativas" que facilitem a transmissão de conhecimento por pessoas de áreas 

diversas. O próprio "Nós do Lab" é um exemplo desse tipo de troca de experiência. Foi 

mencionado, porém, que os conceitos relacionados a dados abertos ainda são considerados 

"conhecimento de nicho", restrito a um público específico. Para mudar essa realidade, foi citada a 

importância de serem realizados "hack days" que tenham enfoque educativo e levem "pessoas 

comuns" a aprender sobre dados abertos. Também foi sugerida a "mineração" de dados de redes 

sociais para identificar internautas que tenham participação ativa em temas relacionados à 

democracia digital para inseri-los entre os colaboradores do LabHacker. 

Atualmente, o laboratório tem uma ampla rede de parceiros: 

- diferentes setores da Câmara dos Deputados (Centro de Informática/Cenin, 

Departamento de Taquigrafia/Detaq, Centro de Formação, Treinamento e 
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Aperfeiçoamento/Cefor, Departamento de Comissões/Decom, Secretaria de Comunicação 

Social/Secom e Consultoria Legislativa, entre outros); 

- deputados que utilizaram serviços, participaram dos eventos e que estão interessados nos 

projetos e temas do laboratório; 

- comunidade hacker (a exemplo dos grupos Transparência Hacker, Calango Hacker, 

Brasília Fab Lab, Garoa Hackerspace e Tarrafa Hackerspace); 

- entidades com perfil de "advocacy" ou ativismo político (a exemplo da Avaaz, 

Change.org, Vote na Web e Instituto Atuação); 

- laboratórios de inovação do setor público (como o GNova, do Ministério do 

Planejamento, e o InovaTCU); 

- laboratórios de inovação com foco no setor público (entre os quais o Govlab, de Nova 

York; e Nesta, no Reino Unido); e 

- academia (colaboração com instituições como Universidade de Brasília/UnB, 

Universidade Federal de Goiás/UFG e Universidade Federal Fluminense/UFF). 

Ao listar essa rede de colaboradores, Cunha (2016) enfatizou que as parcerias do 

LabHacker ocorrem sem formalidades, com base no interesse em projetos específicos, podendo 

ser ocasionais ou não. Ele destacou, por exemplo, a participação de especialistas convidados ou 

membros da comunidade hacker para atividades no laboratório; a colaboração com universidades 

no desenvolvimento de melhorias para o Wikilegis; e a inserção do e-Democracia em websites de 

entidades como Avaaz, Change e Vote na Web, "formando uma relação simbiótica" entre os sites 

e ampliando a possibilidade de participação dos cidadãos. 

Para manter uma comunidade ativa de usuários e colaboradores, o LabHacker busca 

divulgar suas ações por e-mail ou pelas redes sociais, além do website e do blog. O laboratório 

tem uma lista de contatos por áreas de atuação que é usada, por exemplo, para mobilizar o 

público-alvo de um evento temático. Cunha (2016) afirma que, para motivar a participação de 

pessoas nas atividades do laboratório, é preciso divulgar as ações de inovação e, principalmente, 

mostrar que há um esforço de melhoria dentro da Câmara dos Deputados para mudar as práticas 

da instituição, a despeito de eventuais limitações e falhas da Casa enquanto instituição ou por 

parte de seus membros políticos. Brandão (2016) também reforça a ideia de que o incentivo à 
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participação depende essencialmente da capacidade de assegurar aos colaboradores que os 

esforços trarão resultados concretos. 

 

5.3.1. Engajamento dos agentes políticos 

Em seu estudo sobre laboratórios de inovação cidadã na América Latina, Acevedo e 

Dassen (2016) constatam que a escassez de apoio político é um dos principais fatores de fracasso 

na implementação de inovações no setor público. Eles lembram que um dos objetivos da 

burocracia moderna, desde as suas origens, é manter a estabilidade na administração do público e 

alcançar uma efetiva implementação vertical da vontade da liderança política. Esses fatores, 

segundo os autores, compõem alguns dos múltiplos obstáculos à inovação, juntamente com a 

grande quantidade de regulamentos e a complexidade dos processos. O apoio de líderes com 

capital político aos laboratórios serviria, assim, para ajudar a quebrar barreiras à inovação e a 

introduzir novas formas de resolver problemas de gestão ou de ampliar a participação social nas 

instituições. 

Acevedo e Dassen (2016:43) também ressaltam que a formação de redes de colaboração 

requer das chefias dos laboratórios "astúcia e capacidade de operar no plano político", o que 

envolve a habilidade de mobilizar apoios, interpretar motivações políticas e comunicar 

efetivamente sobre a atuação do laboratório. 

No âmbito do LabHacker, um exemplo de colaboração com agentes políticos foi a 

participação do deputado Alex Canziani (PTB-PR) nos debates do "Nós do Lab". Presidente da 

Frente Parlamentar da Educação, Canziani se juntou a uma das mesas de discussão, onde expôs 

sua opinião sobre "como envolver os agentes políticos nos debates sobre democracia digital" e 

recebeu sugestões e questionamentos de outros debatedores. Um dos pontos levantados na 

discussão foi "o medo dos tomadores de decisão" em relação à participação popular e ao uso de 

ferramentas digitais. Já a principal sugestão foi a criação de um "selo mandato aberto" para ser 

conferido aos parlamentares comprometidos com a transparência e com critérios objetivos que 

seriam definidos posteriormente, como o número de projetos colocados para consulta no e-

Democracia. Outra medida sugerida foi a formação de "rodas de discussão" com deputados e 

internautas, parecidas com audiências interativas, que serviriam para ampliar a participação dos 

cidadãos nos debates. Foi mencionado, no entanto, que falta "cultura de participação" aos 
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políticos, o que dificultaria sua aproximação com iniciativas voltadas ao engajamento dos 

cidadãos. 

Diego Cunha (2016), que atua no LabHacker, afirma que há autonomia da equipe para 

definir os projetos que serão desenvolvidos, mas considera que essa definição ganha mais 

legitimidade quando há participação da rede de colaboradores nesse processo, inclusive dos 

agentes políticos: 

 

O Laboratório Hacker tem tido uma autonomia propositiva na definição dos projetos, 

com o apoio da Diretoria-Geral [da Câmara dos Deputados]. Estamos percebendo um 

crescente respeito e interesse por nosso trabalho. Temos tido conversas com 

parlamentares e esperamos que esses diálogos se reforcem. Não percebemos obstáculos 

a essa definição dos nossos projetos, mas ela ganha mais legitimidade - até do ponto de 

vista de pensamento colaborativo - quando diferentes pessoas do segmento da sociedade, 

dos servidores e do meio político, se interessam em contribuir para essa definição. 

(CUNHA, 2016) 

 

Para Acevedo e Dassen (2016:21), os laboratórios de inovação cidadã são mais bem-

sucedidos quando conseguem compreender "os incentivos e as inquietudes" dos principais atores 

políticos. 

 

5.4. Desenvolvimento e Continuidade dos Projetos 

Um dos principais desafios apontados por Acevedo e Dassen (2016) para os laboratórios 

de inovação pública na América Latina é dar continuidade às suas inovações, sejam elas 

ferramentas, produtos, processos ou serviços. Segundo os autores, a implementação de inovações 

está relacionada, entre outros fatores, ao repasse contínuo de recursos para sua manutenção; à 

capacidade do laboratório de demonstrar as melhorias oriundas dessa inovação; ao apoio de 

lideranças políticas; à qualificação técnica dos organismos estatais; e até mesmo aos aspectos 

culturais da instituição que vai absorver as novas práticas. Eles consideram que, para promover 

inovações, um laboratório precisa identificar oportunidades, desenvolver o projeto e assegurar a 

adoção efetiva da proposta inovadora (se for uma ferramenta digital, que seja sustentável ao 

longo do tempo e atualizada periodicamente). 

Acevedo e Dassen (2016:11) afirmam que a aceitação de um projeto de experimentação 

também está diretamente associada à capacidade do laboratório e de seus funcionários de avaliar 

o impacto de cada projeto. Os autores relatam que a mensuração dos resultados é uma 
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característica central de muitos laboratórios pelo mundo, mas lamentam que esse foco seja menor 

nos laboratórios de países da América Latina, onde "não há esforço rigoroso para testar seu 

impacto". Eles dizem que, nesses países, os testes controlados de inovações (como experimentos 

aleatórios e avaliações de resultados) são deixados em segundo plano. 

No caso do LabHacker da Câmara dos Deputados, há avaliações sobre participação que 

levam em conta métricas de acesso fornecidas pelo Google Analytics. Algumas ferramentas têm 

métricas específicas, como o Wikilegis (quantidade de sugestões e comentários). Esses dados 

possibilitam à equipe do laboratório visualizar os projetos de lei que estão sendo mais relevantes 

nos debates virtuais e que despertam maior interação. Outra forma de avaliação utilizada pelo 

LabHacker são os testes de usabilidade, que verificam como um determinado aplicativo está 

sendo recebido pelos participantes dos testes. 

O diálogo constante da equipe do LabHacker com instituições públicas e organizações da 

sociedade civil também possibilita um retorno (embora não sistematizado) sobre o uso e a 

aceitação das ferramentas digitais. Diego Cunha, que atua no laboratório, ressalta a importância 

das redes de colaboração e do feedback de entidades parceiras: 

 

Somos muito transparentes no que fazemos (e podemos melhorar cada vez mais). 

Compartilhamos nossas descobertas e nossas dificuldades. Compartilhando nossas 

experiências, percebemos que estamos auxiliando, catalisando uma cultura de inovação, 

transparência e participação em outros orgãos. Que geramos um interesse e um 

estranhamento positivo diante de coisas que acontecem dentro do Legislativo. Que 

nossos projetos estão sendo acompanhados e que recebemos críticas construtivas. 

(CUNHA, 2016) 

 

Uma das críticas feitas por debatedores no "Nós do Lab" é de que não existe uma 

avaliação sistemática da qualidade das ferramentas já implementadas. Debatedores presentes no 

evento também levantaram outros questionamentos sobre a continuidade dos projetos: "Como 

viabilizar um modelo de negócios para que aplicativos apresentados no Hackathon virem 

iniciativas permanentes?"67, "Como evitar que uma ferramenta entre em desuso por falta de 

engajamento do usuário?". 

Pedro Brandão ressalta que os testes com usuários possibilitam aferir se a tecnologia 

                                                 
67 Vale lembrar que os projetos que não foram implementados após as edições do Hackathon têm o seu código fonte 

disponibilizado na internet e podem ser retomados por qualquer hacker que tenha esse interesse. 
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desenvolvida pelo LabHacker alcança o resultado esperado: 

 

Sempre que vamos trabalhar em um aplicativo/ferramenta adotamos o ponto de vista do 

usuário e de suas necessidades. No princípio de um projeto, fazemos frequentes reuniões 

para definir as interfaces com as quais o usuário interagirá. Adotamos processos e 

tecnologias que produzam um resultado com eficiência, assim permitindo incluir 

usuários (frequentemente visitantes do laboratório) para testar as interfaces desde cedo 

em todo o processo. Utilizamos ferramentas como o Trello e o Slack, que permitem uma 

agilidade na comunicação da equipe. (BRANDÃO, 2016) 

 

O desenvolvimento de protótipos pelo LabHacker, segundo Brandão, também é uma 

forma de ampliar a visibilidade de um projeto e, eventualmente, contribuir para a sua 

continuidade: 

 

Por ser um espaço de inovação, o laboratório frequentemente desenvolve protótipos. 

Esses protótipos, aliados a testes com usuários, são usados para testar o conceito de 

projetos. Com base nessas provas de conceito, conseguimos de maneira mais eficaz 

mostrar aos outros órgãos o funcionamento dos projetos. Muitos projetos não passam da 

fase inicial, enquanto outros avançam a ponto de se tornarem importantes para a 

instituição. Um exemplo é o e-Democracia, que está recebendo investimentos 

tecnológicos para sua completa reformulação devido à sua eficácia para a participação. 

(BRANDÃO, 2016) 

 

Para Brandão, mais do que trabalhar em projetos tecnológicos, o LabHacker tem um papel 

de "catalisador da cultura da inovação" na Câmara dos Deputados, inovação que também abrange 

a busca por um viés mais voltado ao cidadão e por novos métodos de trabalho e "formas 

iterativas e incrementais de desenvolver produtos"68. "Esperamos que as experimentações bem-

sucedidas do LabHacker sejam incorporadas por outros setores da Casa" (Brandão, 2016). Diego 

Cunha (2016), por sua vez, também considera que o fomento a uma cultura de experimentação é 

uma das principais contribuições do LabHacker para o Parlamento, ao "fazer acreditar, aqui 

dentro da Casa e para os cidadãos lá fora, que é possível mesmo fazer uma Câmara diferente". 

Essa função se junta ao papel do laboratório de impulsionar os projetos de transparência e 

participação. 

 

                                                 
68 A Wikipédia define desenvolvimento iterativo como "uma estratégia de planejamento de retrabalho em que o 

tempo de revisão e melhorias de partes do sistema é pré-definido". Já o desenvolvimento incremental é descrito 

como "uma estratégia de planejamento estagiado em que várias partes do sistema são desenvolvidas em paralelo, e 

integradas quando completas". 
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5.4.1. Olhando para o futuro 

Com a visão de quem acompanhou de dentro a evolução do Laboratório Hacker da 

Câmara dos Deputados, Diego Cunha e Pedro Brandão relatam que, inicialmente, o LabHacker 

teve como desafios definir seu foco de atuação e criar rotinas de trabalho. Hoje, a atuação do 

laboratório está centrada principalmente em consolidar seu papel como incentivador da inovação 

e do trabalho colaborativo nas áreas de participação cidadã e transparência: 

 

Os desafios iniciais foram criar rotinas de trabalho, metas, expectativas. Entender 

realmente o que éramos e para onde deveríamos caminhar. Hoje, temos maior clareza do 

nosso papel de experimentação, de catalisador de inovação, de diálogo colaborativo, de 

auxiliar em pensar em como melhorar a participação/transparência. Os desafios atuais 

são consolidar esse papel, de realmente fazer com que um trabalho em rede se fortaleça e 

aconteça com mais constância, em termos até de desenvolvimento dos projetos. 

Recebemos muito incentivo e apreciação e é legal perceber outras instituições 

arregaçando as mangas para fazer coisas parecidas, mas espero que tenhamos cada vez 

mais colaboração efetiva em projetos que possam ser comuns, em termos de aplicativos 

mesmo e tecnologias sociais. (CUNHA, 2016) 

 

Outra prioridade atual do LabHacker é melhorar o funcionamento do e-Democracia, como 

explica Pedro Brandão: 

 

No princípio do laboratório, um dos maiores desafios foi a definição da área de atuação 

em que deveria focar, principalmente devido ao enorme escopo que são a cidadania, 

participação e transparência. Atualmente estamos desenvolvendo uma nova versão do e-

Democracia, que por si só traz alguns desafios tecnológicos, de divulgação, de 

sensibilização da sociedade e dos parlamentares, dentre outros. A manutenção de uma 

rede de colaboradores é um desafio diário que enfrentamos. (BRANDÃO, 2016) 

 

Para Diego Cunha, o Laboratório Hacker tem um impacto positivo ao ajudar a disseminar 

ideias de experimentação, colaboração, transparência e participação em diferentes setores da 

Câmara dos Deputados. Ele avalia que o laboratório é necessário para que a Câmara siga 

incorporando essa nova cultura ao seu dia a dia: 

Vejo o Laboratório Hacker necessário por mais um tempo. Quiçá durante muito tempo. 

Mas, se formos bem-sucedidos, creio que essa experimentação, essa incorporação do 

olhar do usuário do serviço e da cultura de participação e colaboração possam acontecer 

dentro dos setores da Casa independentemente do Labhacker. Nosso papel é catalisar. 

Estimular apenas. Espero que, em algum momento, o projeto do e-Democracia, por 

exemplo, seja cada vez mais abraçado pela Câmara como um todo, e não fique tão 

associado apenas ao LabHacker. Assim, com essa disseminação da cultura de 

participação/colaboração e o entendimento de que o portal do e-Democracia deva ser a 

principal ferramenta de interação com a sociedade, talvez o Lab Hacker não precise 
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existir. Ou, então, o LabHacker existirá durante um longo período, para testar cada vez 

mais outros projetos e auxiliar cada vez mais outros setores a pensar novas formas de 

pensar e trabalhar no âmbito do Legislativo. (Cunha, 2016) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto ao longo deste estudo, os laboratórios de inovação em cidadania são um 

fenômeno recente nos países da América Latina, sendo utilizados por diversas instituições 

públicas para auxiliar na implementação de uma agenda de governo aberto e de transparência dos 

dados públicos (ACEVEDO e DASSEN, 2016). Na Câmara dos Deputados, a criação do 

LabHacker ocorreu após a experiência positiva da primeira maratona hacker da Casa, cujo foco 

foi o desenvolvimento de ferramentas digitais que facilitassem a divulgação de informações sobre 

o mandato parlamentar e ampliassem a compreensão dos cidadãos sobre o Poder Legislativo. 

Mais do que apenas desenvolver aplicativos, no entanto, o Laboratório Hacker se destaca por 

trazer uma nova lógica de pensamento para a Câmara, com valores historicamente associados à 

cultura hacker (como colaboração, experimentação e compartilhamento de informações) e com 

práticas inspiradas nos laboratórios de inovação que despontam como referência mundial (entre 

as quais a atuação em equipe multidisciplinar, a formação de redes de parcerias, a busca por 

novas metodologias de trabalho, a tolerância ao erro, a realização de testes com usuários e a 

condução de projetos por meio de protótipos ou testes-piloto). Os próprios debates promovidos 

pelo LabHacker contêm uma pauta diferenciada e buscam atrair um público que, embora atuante 

em suas respectivas áreas de conhecimento, tem pouca ou nenhuma participação nas discussões 

que acontecem de forma tradicional no Parlamento. As ações educativas com crianças e a 

preocupação com questões de gênero (tema do segundo Hackathon) também exemplificam a 

atuação do LabHacker voltada à inserção de novos públicos nos temas do Legislativo. 

Pode-se dizer, assim, que o funcionamento do laboratório contribui para aproximar o 

Parlamento da população, em um contexto no qual os eleitores se identificam cada vez menos 

com partidos políticos e com seus representantes eleitos. No caso do LabHacker, essa 

aproximação tem uma abordagem que envolve a organização de atividades baseadas em uma 

lógica inovadora, que inclui o desenvolvimento de ferramentas digitais voltadas à participação 

popular, mas não se esgota aí. 

Ao olhar para o futuro do LabHacker, é importante mencionar um dos aspectos 

considerados fundamentais pelos integrantes do laboratório entrevistados para este estudo: o 
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cidadão perceber que a sua participação pode gerar resultados concretos no Parlamento 

(BRANDÃO, 2016 e CUNHA, 2016). Nesse aspecto, como mencionaram debatedores do evento 

“Nós do Lab”, torna-se relevante o esforço permanente em busca do engajamento de agentes 

políticos e a criação de mecanismos para informar o cidadão sobre o atendimento ou não de suas 

sugestões. 

Cabe ressaltar que o presente estudo não se propôs a medir o grau de efetividade das 

soluções implementadas pelo laboratório, o que demandaria pesquisas quantitativas e um outro 

enfoque na investigação científica. Ferramentas consolidadas como o e-Democracia já 

disponibilizam o número de acessos e citam os projetos que mais recebem sugestões (o que 

representa um termômetro da participação dos cidadãos via internet), mas a intenção aqui não foi 

comparar números nem estabelecer rankings de temas. Considerou-se que a descrição e análise 

de informações obtidas por pesquisa documental e entrevistas, priorizando a trajetória do 

LabHacker e seus principais debates e desafios, são suficientes para configurar um estudo de 

caso. Como recomenda Martins (2008), procurou-se demonstrar, ao longo do trabalho, que foram 

coletadas e avaliadas evidências relevantes para a compreensão do caso. 

A disseminação dos laboratórios de inovação cidadã, por ser um fenômeno ainda recente, 

envolve muitos potenciais a serem explorados, principalmente aqueles relacionados ao 

aprimoramento da democracia. Aprimoramento esse que, como evidenciaram as manifestações 

de 2013, passa por uma maior aproximação entre os cidadãos e seus representantes eleitos – 

tarefa com a qual o LabHacker tenta contribuir por meio de processos inovadores e da articulação 

em redes de colaboração. 
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APÊNDICE A - Entrevista com Pedro Brandão 

 

 

Sobre o funcionamento do LabHacker 

Como é a rotina de trabalho no LabHacker? 

As atividades diárias incluem a gestão do portal e-Democracia, a ideação, a prototipagem 

e o desenvolvimento de projetos tecnológicos, a realização de testes com usuários, a recepção de 

grupos como Estágio Visita e o Estágio Participação, a realização de eventos, a pesquisa e o 

estudo de novas ferramentas e metodologias. 

  

Como ocorre o desenvolvimento de um aplicativo/ferramenta?  

Sempre que vamos trabalhar em um aplicativo/ferramenta adotamos o ponto de vista do 

usuário e de suas necessidades. No princípio de um projeto, fazemos frequentes reuniões para 

definir as interfaces com as quais o usuário interagirá. Adotamos processos e tecnologias que 

produzam um resultado com eficiência, assim permitindo incluir usuários (frequentemente 

visitantes do Laboratório) para testar as interfaces desde cedo em todo o processo. Utilizamos 

ferramentas como o Trello e o Slack, que permitem uma agilidade na comunicação da equipe. 

  

Como é a preparação para um evento de iniciativa do LabHacker? 

Em um primeiro momento, definimos o nome, o público alvo e a proposta do evento. 

Quando for oportuno, definimos a data em que ocorrerá e começamos a divulgar. Essa 

divulgação se dá tanto em redes sociais e mailing quanto por meio de um contato direto. 

Ocasionalmente fazemos a divulgação dos eventos por cartazes espalhados na Casa e no 

wallpaper dos computadores. Quando há participantes de outras localidades, é possível que eles 

participem presencialmente, mas é bem mais frequente que participem remotamente. Para isso, 

fazemos uso de microfones, webcams e televisões que temos no Laboratório. 
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Sobre o caráter colaborativo 

Quais são os principais parceiros do LabHacker?  

No âmbito interno, já trabalhamos junto a diversos órgãos, de acordo com as necessidades 

dos projetos: CENIN, DETAQ, DECOM, Consultoria Legislativa, SECOM, CEFOR. 

Naturalmente os parceiros internos são de grande importância, mas também contamos com 

parceiros externos. Esses parceiros são diversos: comunidade hacker e hackerspaces, laboratórios 

de inovação (governamentais ou não, nacionais ou internacionais), universidades, ONGs, think-

tanks. Em linhas gerais, todos os nossos parceiros têm, também, uma finalidade de cidadania 

embutida em seus DNAs. 

  

Como ocorre a colaboração com entidades ou desenvolvedores de fora da Câmara 

dos Deputados?  

Os projetos são disponibilizados no GitHub (https://github.com/labhackercd). O GitHub é 

uma plataforma bastante difundida entre desenvolvedores, gratuito para projetos open-source, e 

oferece, além de repositórios de código, ferramentas como issues (para que usuários e 

desenvolvedores possam relatar problemas) e wiki. 

  

O LabHacker procura manter uma comunidade ativa de usuários e colaboradores? 

Periodicamente o Laboratório realiza eventos que integram a comunidade de 

desenvolvedores, como o Nós no Lab. 

            

O que é mais importante para incentivar a participação das pessoas no LabHacker?  

Conseguir de maneira sólida assegurar aos colaboradores que os esforços trarão resultados 

concretos. 

  

https://github.com/labhackercd)
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Sobre a relação Câmara-LabHacker 

Como é a negociação, no âmbito das diferentes áreas da Câmara dos Deputados, 

para a escolha e aprovação dos projetos do LabHacker?  

Por ser um espaço de inovação, o Laboratório frequentemente desenvolve protótipos. 

Esses protótipos, aliados a testes com usuários, são usados para testar o conceito de projetos. 

Com base nessas provas de conceito, conseguimos de maneira mais eficaz mostrar aos outros 

órgãos o funcionamento dos projetos.  Muitos projetos não passam da fase inicial, enquanto 

outros avançam a ponto de se tornarem importantes para a instituição. Um exemplo é o e-

Democracia, que está recebendo investimentos tecnológicos para sua completa reformulação 

devido à sua eficácia para a participação. 

  

Pode-se dizer que o Parlamento é um espaço "institucional e burocrático". Quais são 

as principais dificuldades para o funcionamento do LabHacker na instituição?  

A própria burocracia é uma dificuldade no dia a dia de operação do Laboratório. Um 

espaço de inovação e experimentação possui necessidades muito dinâmicas, muitas vezes 

necessitando aquisições de serviços, softwares e hardwares muito específicos. Devido à 

necessidade de realizar licitações, muitas dessas aquisições tornam-se inviáveis devido ao tempo 

que demorariam. 

  

O espaço atual e os equipamentos do LabHacker são adequados para as atividades 

que desenvolve? 

Atualmente o LabHacker está em um ambiente que, pelo espaço, comporta a maioria das 

atividades do Laboratório Hacker, eventualmente havendo uma lotação maior do que a desejada 

em alguns eventos com maior quórum. O espaço físico e o mobiliário poderiam ter um visual 

bem mais moderno e que inspirem a criatividade. Os equipamentos de som, computadores, 

televisão em geral atendem às necessidades. Ainda não possuímos equipamentos como microfone 

de mesa de reunião e impressora 3D, principalmente devido a dificuldades em adquiri-los. 
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A equipe atual do LabHacker é suficiente para atender às demandas? 

Acredito que o Laboratório deve ter uma equipe enxuta. Atualmente há 9 servidores 

efetivos, 1 estagiária, 1 pró-adolescente e 4 funcionários terceirizados, dos quais 3 são 

desenvolvedores e 1 é artista. Acredito que, devido ao perfil de experimentação do Laboratório, a 

equipe dos desenvolvedores poderia ser um pouco maior. 

  

Sobre os resultados e o futuro do LAB                                   

Existe alguma avaliação do impacto/alcance das ferramentas e aplicativos depois de 

sua implantação? 

Os projetos do Laboratório têm métricas de acesso fornecidas pelo Google Analytics. 

Além disso, algumas ferramentas têm métricas específicas, como o Wikilegis, com o número de 

sugestões de alteração e comentários. Esses números compõem o número de participações. 

  

Quais foram os desafios iniciais e quais são os desafios atuais?  

No princípio do Laboratório um dos maiores desafios foi a definição da área de atuação 

em que deveria focar, principalmente devido ao enorme escopo que são a cidadania, participação 

e transparência. Atualmente estamos desenvolvendo uma nova versão do e-Democracia, que por 

si só traz alguns desafios tecnológicos, de divulgação, de sensibilização da sociedade e dos 

parlamentares, dentre outros. A manutenção de uma rede de colaboradores é um desafio diário 

que enfrentamos. 

  

Qual a principal contribuição do LabHacker para o Parlamento?  

O LabHacker é um espaço de abertura e de inovação. Isso traz algumas mudanças, como 

uma maior tolerância a erros. Enxergo essa mudança como um dos aspectos mais positivos, 

inclusive influenciando alguns outros órgãos com os quais trabalhamos. 
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Qual o futuro do Labhacker? 

O LabHacker tem um papel de catalisador da cultura da inovação. Esperamos que as 

experimentações bem-sucedidas do LabHacker sejam incorporadas por outros setores da casa. 

Essas experimentações não estão restritas a projetos tecnológicos, também abrangem métodos de 

trabalho (por exemplo, testes com usuários), formas iterativas e incrementais de desenvolver 

produtos dentre outras. Também incluem fatores ideológicos, como uma maior abertura a 

experimentar e um viés voltado para o usuário/cidadão. 
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APÊNDICE B - Entrevista com Diego Cavalcanti Cunha 

 

 

Sobre o funcionamento do LabHacker 

Como é a rotina de trabalho no LabHacker? 

Temos diferentes rotinas. Nossas atividades envolvem: desenvolvimento dos aplicativos 

prioritários de participação popular; gestão do portal e-Democracia; divulgação junto às redes 

sociais; divulgação junto a parlamentares, gabinetes e comissões das possibilidades de 

participação; atividades de palestras para públicos externos e internos; treinamento no uso das 

ferramentas para servidores (independentemente da natureza do cargo); e realização de eventos 

associados às temáticas de transparência, participação e colaboração. 

  

Como ocorre o desenvolvimento de um aplicativo/ferramenta? 

Reuniões diárias para discussões técnicas, envolvendo a programação, layout e 

usabilidade, com avaliações das prioridades e feedbacks dos usuários. Temos feito testes com 

usuários, que interferem no desenvolvimento. Os aplicativos ficam disponíveis em código aberto, 

tendo recebido a contribuição de desenvolvedores e de estudantes de computação. 

  

Como é a preparação para um evento de iniciativa do LabHacker? 

Definimos a temática do evento, conjuntamente com parceiros interessados em participar, 

em reuniões ou contatos diretos. Basicamente, os eventos requerem a articulação junto aos 

interessados, seja como patrocinador, com apoio e, frequentemente, como convidados, a 

produção de material gráfico (um ícone ou um banner) para divulgação das mídias ou 

distribuição. 
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Sobre o caráter colaborativo 

Quais são os principais parceiros do LabHacker? 

São vários, dentre os quais podemos citar: diferentes setores da casa (a exemplo do 

CENIN, DETAQ, Comissões e Cefor), deputados parceiros que tenham utilizados nossos 

serviços, participado de nossos eventos e que estão interessados nos projetos e temas que 

trabalhamos, comunidade hacker (a exemplo do Transparência Hacker, Calango Hacker, Brasilia 

Fab Lab, Garoa Hackerspace, Tarrafa Hackerspace), Entidades com perfil de Advocacy (a 

exemplo da Avaaz, Change.org, Vote na Web e Instituto Atuação), Laboratórios de Inovação do 

setor público (a exemplo do GNova, do Ministério do Planejamento e do InovaTCU), 

Laboratórios de Inovação com foco no setor público ( a exemplo do Govlab de NY e do Nesta), 

Academia (a exemplo de UnB, UFG e UFF). 

  

Como ocorre a colaboração com entidades ou desenvolvedores de fora da Câmara 

dos Deputados? 

É importante frisar que as parcerias ocorrem sem formalidades, com base na colaboração 

e interesse em projetos específicos, podendo ser ocasionais ou não. Por exemplo, em eventos 

ocasionais tivemos a participação de especialistas convidados ou membros da comunidade hacker 

para falar ou realizar atividades. No campo do desenvolvimento, por exemplo, tivemos a 

colaboração de professor e alunos do Departamento de Computação, que desenvolveram um 

pacote de instalação para a funcionalidade do Wikilegis, dentro do e-Democracia. Com a Avaaz, 

Change e Vote.na.Web, estamos implementando maneiras e rotinas de divulgação de discussões 

dentro do e-Democracia, formando uma relação simbiótica, colocando o e-Democracia em sites 

que os cidadãos já usam, agregando participação a processos que já existem. 

  



80 

 

O LabHacker procura manter uma comunidade ativa de usuários e colaboradores? 

Sim, buscamos manter informada e ativa nossa comunidade de usuários do portal e-

Democracia, seja através da comunicação por email, ou pelas redes sociais. Temos tido a 

preocupação de divulgar as ações sempre nas redes sociais e no nosso site e blog do LabHacker. 

Mantemos uma lista de contatos por áreas de atuação, usada por exemplo quando vamos realizar 

eventos temáticos. 

 

O que é mais importante para incentivar a participação das pessoas no LabHacker? 

Divulgar as ações de inovação e mostrar, que a despeito das limitações e falhas da 

Câmara - seja enquanto instituição, seja enquanto seus membros políticos - é possível acreditar 

que há um esforço de melhoria dentro da Casa para mudar as práticas da instituição, com 

repercussões até mesmo nas práticas políticas.   

  

Sobre a relação Câmara-LabHacker 

  Como é a negociação, no âmbito das diferentes áreas da Câmara dos Deputados, 

para a escolha e aprovação dos projetos do LabHacker? 

O Laboratório Hacker tem tido uma autonomia propositiva na definição dos projetos, com 

o apoio da Diretoria-Geral. Estamos percebendo um crescente respeito e interesse por nosso 

trabalho. Temos tido conversas com parlamentares e esperamos que esses diálogos se reforcem. 

Não percebemos obstáculos a essa definição dos nossos projetos, mas ela ganha mais 

legitimidade - até do ponto de vista de pensamento colaborativo - quando diferentes pessoas do 

segmento da sociedade, dos servidores e do meio político, se interessam em contribuir para essa 

definição. 

 

Pode-se dizer que o Parlamento é um espaço "institucional e burocrático". Quais são 

as principais dificuldades para o funcionamento do LabHacker na instituição? 

Creio que é a cultura de não querer uma forma de diferente de fazer, de acomodação. Ou a 

cultura de “isso não vai dar certo”. O que não dá certo é fazer sempre as coisas da mesma forma, 
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de forma ensimesmada e sem diálogo, ou insistir em serviços e rotinas que não estão tendo o 

resultado almejado junto aos usuários, aos cidadãos. Participação e transparência são 

necessidades reais, em que se deve conhecer melhor os problemas e testar as soluções. 

O serviço público tem um certo pavor do erro (medo de TCU, de crítica da 

imprensa...etc), mas é preciso que todos nós percebamos e aprendamos (inclusive TCU, 

imprensa, etc) que o erro é componente inevitável de um processo de melhoria, e precisamos 

explicar isso. Que é preciso arriscar. Que nossos críticos podem ser nossos parceiros, que eles 

podem se enxergar assim, se tivermos abertura e franqueza a esse respeito, sem ficar sempre na 

defensiva e fugindo da responsabilidade.   

Há alguns servidores que se recusam a abraçar essa cultura da experimentação, do erro, 

do risco, por apego a uma visão tradicional e antiga de que a casa deve servir ao agente político e 

aos partidos, manter as mesmas práticas, quando nosso compromisso maior é com um Legislativo 

melhor que ouça o cidadão e que precisamos explorar novos territórios. 

 

O espaço atual e os equipamentos do LabHacker são adequados para as atividades 

que desenvolve? 

O LabHacker tem um espaço interessante para desenvolver as atividades, com uma área 

social para a realização de eventos e treinamento e outro reservado a computadores onde 

pudemos concentrar nossas estações de trabalho. Mas, é claro que poderíamos melhorar muito. 

Ter um espaço com mais autonomia na definição do conforto do mobiliário, da decoração, mais 

equipamentos diferentes para novos testes. Laboratórios de inovação tem espaços maravilhosos, 

que trazem toda uma qualidade e descontração para o ambiente de trabalho. Melhoramos muito 

em relação ao espaço anterior e fizemos o possível pra chegar próximo dessa cara de 

descontração e flexibilidade. Mas, pelos motivos apontados, ainda há algo no espaço que ainda 

tem uma cara de antigo e burocrático como no mobiliário, por exemplo.     
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A equipe atual do LabHacker é suficiente para atender às demandas? 

Tenho dificuldades de responder essa pergunta. Talvez com mais uma ou duas pessoas, 

pudéssemos expandir em outras experimentações, aplicando mais práticas que envolvam técnicas 

de Design de serviços. Ou, se parcerias ficarem mais afinadas dentro da Câmara, isso possa ser 

feito em colaboração e podemos dar conta com o número atual. A questão chave é muito de que 

forma se dará a colaboração em torno dos projetos. Não vejo o LabHacker jamais com uma 

equipe muito grande, enorme, que dificulte as nossas reuniões com todos os integrantes. É parte 

da nossa rotina entender que nossas tarefas são discutidas entre todos. Temos uma equipe boa 

para muitas das atividades. 

  

Sobre os resultados e o futuro do LAB 

Existe alguma avaliação do impacto/alcance das ferramentas e aplicativos depois de 

sua implantação? 

Não vejo uma avaliação sistematizada, ao menos se pensarmos em termos de um 

protocolo definido, com questionários e checklists. Mas vejo que buscamos ter nos aplicativos 

formas de mensurar e avaliar a participação (discutimos, por exemplo, formas de quantificar e 

visualizar melhor que propostas e comentários estão sendo mais relevantes e com maior 

interação). Os testes de usabilidade são formas de avaliar nossos aplicativos, de como estão sendo 

recebidos pelos participantes dos testes. 

Talvez seja importante frisar que em um diálogo constante com instituições públicas e da 

sociedade civil, podemos ter um retorno muito positivo do nosso trabalho e das ferramentas. 

Somos muito transparentes no que fazemos (e podemos melhorar cada vez mais). 

Compartilhamos nossas descobertas e nossas dificuldades. Compartilhando nossas experiências, 

percebemos que estamos auxiliando, catalisando uma cultura de inovação, transparência e 

participação em outros órgãos. Que geramos um interesse e um estranhamento positivo diante de 

coisas que acontecem dentro do Legislativo. Que nossos projetos estão sendo acompanhados e 

que recebemos críticas construtivas. 
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Quais foram os desafios iniciais e quais são os desafios atuais? 

Os desafios iniciais foram criar rotinas de trabalho, metas, expectativas. Entender 

realmente o que éramos e para onde deveríamos caminhar. Hoje, temos maior clareza do nosso 

papel de experimentação, de catalisador de inovação, de diálogo colaborativo, de auxiliar em 

pensar em como melhorar a participação/transparência. 

Os desafios atuais são consolidar esse papel, de realmente fazer com que um trabalho em 

rede se fortaleça e aconteça com mais constância, em termos até de desenvolvimento dos 

projetos. Recebemos muito incentivo e apreciação e é legal perceber outras instituições 

arregaçando as mangas para fazer coisas parecidas, mas espero que tenhamos cada vez mais 

colaboração efetiva em projetos que possam ser comuns, em termos de aplicativos mesmo e 

tecnologias sociais. 

 

Qual a principal contribuição do LabHacker para o Parlamento? 

Auxiliar no fomento de uma cultura de experimentação e impulsionar os projetos de 

transparência e participação. Fazer acreditar, aqui dentro da casa e para os cidadãos lá fora, que é 

possível mesmo fazer uma Câmara diferente. 

 

Qual o futuro do Labhacker? 

Creio que o Laboratório Hacker pode ajudar a disseminar essas ideias de experimentação, 

colaboração, transparência e participação, em diferentes setores da casa. Vejo o Laboratório 

Hacker necessário por mais um tempo. Quiçá durante muito tempo. Mas, se formos bem-

sucedidos, creio que essa experimentação, essa incorporação do olhar do usuário do serviço e da 

cultura de participação e colaboração, possam acontecer dentro dos setores da casa 

independentemente do LabHacker. Nosso papel é catalisar. Estimular apenas. Espero que, em 

algum momento, o projeto do e-Democracia, por exemplo, seja cada vez mais abraçado pela 

Câmara como um todo, e não fique tão associado apenas ao LabHacker. 
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Assim, com essa disseminação da cultura de participação/colaboração e o entendimento 

de que o portal do e-Democracia deva ser a principal ferramenta de interação com a sociedade, 

talvez o LabHacker não precise existir. Ou, então, o LabHacker existirá durante um longo 

período, para testar cada vez mais outros projetos e auxiliar cada vez mais outros setores a pensar 

novas formas de pensar e trabalhar no âmbito do Legislativo. 


