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Uma nação de contradições?   

A história ilustra um quadro misto de transparência do governo no Brasil. O país tem 

eleições livres, um Congresso livre, um Judiciário independente e garantias constitucionais 

formais para coincidir com as da maioria das democracias ocidentais. Tem sido descrito 

como  líder e inovador no cenário mundial nas suas abordagens à política de transparência. 

Em 1996, bem antes de outras nações terem começado a discutir a mudança do boletim de 

voto em papel, o Brasil introduziu um sistema de votação eletrónica que tem recebido 

elogios como um modelo para outras nações democráticas. A máquina de votação brasileira 

realiza as três etapas (identificação do eleitor, o voto seguro e contagem) num único 

processo e é muito simples de usar para os 115 milhões de residentes que são obrigados a 

votar. O Brasil foi também um dos primeiros países a experimentar com o orçamento 

participativo – envolvendo cidadãos em decisões sobre o investimento do governo - uma 

abordagem que muitos tentaram seguir. No entanto, alguns dirão que a retórica não reflete 

a realidade. Questões são levantadas sobre as regras eleitorais, o poder de corromper e a 

falta de responsabilização num país onde nem todos os estados têm uma imprensa moderna 

que responsabilize o governo. 

 

O compromisso do país para um governo mais transparente esteve recentemente no centro 

da atenção mundial. O Brasil foi co-presidente e anfitrião na reunião inaugural da Parceria 

Governo Aberto (OGP), a primeira iniciativa multi-nação dedicada ao avanço da 

transparência, ao acesso à informação, à participação do cidadão e responsabilização do 

governo. A reunião, de 17 a 18 de Abril de 2012, em Brasília reuniu mais de 50 países que se 

comprometeram a reformas de transparência e a uma abertura que proporcione estes " 

olhos vigilantes dos cidadãos.” 1 
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Rumo à governação aberta no Brasil 

A viagem desde o fim do regime militar em 1985 para presidente da OGP tem sido 

extraordinária para o Brasil. 1988 viu na declaração da  ‘Constituição dos Cidadãos’  uma 

manifestação clara de  mudança que priorizou conceitos de democracia. Esta criou a base 

jurídica para muitas das instituições e políticas mais progressistas do país. Uma das mais 

conhecidas foi o estabelecimento de Conselhos Gestores (Consejos Gestores)-fóruns em que 

os cidadãos se juntam a prestadores de serviços e ao governo na definição de políticas 

públicas e fiscalização da sua execução. Mais de 28.000 Conselhos de Gestão foram 

estabelecidos em áreas como saúde, educação e ambiente. Cidadãos constituem 50% dos 

membros de cada conselho, os restantes 50% são compostos por instituições 

governamentais, prestadores de serviços e profissionais do setor. 

 

Este desenvolvimento cria uma história muito persuasiva sobre a criação de novos espaços 

de governança participativa. Foi visto como um momento histórico na tentativa de expulsar 

o velho e começar um novo Brasil. No entanto, uma análise mais profunda da investigação 

sobre a dinâmica de algumas reuniões de conselho revela que, enquanto elas oferecem 

espaço para debate, existem barreiras à participação de uma vasta gama de grupos sociais. 

O fato de a participação de organizações da sociedade civil serem muitas vezes dependentes 

de financiamento do governo pode também significar que as reuniões são vulneráveis à 

manipulação2  política. Existe um risco adicional de formalismo; participação genuína precisa 

de ser mais do que simples resposta a convites do estado e permitir a investigação 

deliberada das decisões-chave.    

 

O Orçamento Participativo é a outra  política chave desta época a ter conquistado a atenção 

internacional. Fundada na década de noventa no Brasil, esta envolve diretamente os 

cidadãos em decisões sobre os gastos e as prioridades para um orçamento publicamente 

definido. Houve alguns êxitos importantes, especialmente em Porto Alegre, onde o 

orçamento participativo foi estabelecido pela primeira vez e quase 10% da população tem 

participado no processo.3 Esta política tem servido para aumentar a transparência do 

governo local, embora cubra apenas uma pequena proporção da despesa governamental e a 

                                                 
2
 Cornwall, A (2008) Engaging Citizens in Governance: Lessons from Brazil’s Democratic Experiments. Relatório do 

projeto Olhar Critico, com o apoio de DFID, Action Aid e a Citizenship DRC 
3
 De Souza Santos, B (1998) Participatory budgeting in Porto Alegre: Toward a redistributive democracy. Politics & 

Society Vol 26 issue 4  
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maior parte do orçamento municipal ser ainda acordado pelo presidente da Câmara. 

 

Depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (conhecido popularmente como "Lula") 

assumir o cargo em 2004, o Brasil deu mais um passo em frente. Foi uma das primeiras 

nações a manter contas de despesas do governo abertas, usando o Portal Transparência, um 

site do governo dedicado a tornar públicos todos os gastos do Governo Federal. Este inclui 

todas as despesas e transferências de dinheiro feitas, incluindo listas de todas as pessoas 

que recebem subsídios familiares de bem-estar social e quanto eles receberam. Uma 

mudança considerável em termos de transparência, mas a opinião de observadores atentos 

da prática do governo aberto no Brasil, é que esta não vai suficientemente longe. Um 

especialista em transparência destacou que uma vez que apenas dados sobre a despesa do 

governo nacional são incluídos, os que operam a nível local permanecem sem 

monitorização. 4     

 

A atual presidente Dilma Rousseff parece determinada em usar o papel de liderança do 

Brasil, na OGP, como um catalisador para colmatar lacunas na transparência do país. Em 

2011 ela iniciou dois outros desenvolvimentos chave: uma Comissão da Verdade - 

estabelecendo um direito à verdade que vai investigar abusos dos direitos humanos, 

incluindo os cometidos durante a ditadura - e uma Lei de Liberdade de Informação, que 

entrou em vigor a 16 de Maio de 2012. A Lei de Liberdade de Informação é um padrão 

internacional que permite ao Brasil ser comparado com parceiros internacionais. Brasil 

Aberto, uma organização fundada por cidadãos de todo o país para monitorizar os 

compromissos do Brasil em relação à transparência do governo, observa que os brasileiros 

estão  a usar a sua nova liberdade de Direito de Informação menos do que os cidadãos do 

Chile, quando a lei primeiro entrou em vigor (0,24 pedidos por 100.000 cidadãos versus 0,55 

para o Chile). 5 No entanto ainda é cedo para tirar conclusões sobre o impacto. Fabiano 

Angélico, co-fundador de Brasil Aberto, regozija em ver que a Lei de Liberdade de 

Informação está a ganhar uma boa cobertura nos media, o que muitas vezes não é o caso 

com iniciativas governamentais. 6 E a comunidade da NGO está a começar a usar o poder 

desta lei para centrar a atenção em áreas-chave, como por exemplo, anti-corrupção e 

direitos humanos.  

                                                 
4
 Entrevista com Fabiano Angélico, Co-Fundador de Brasil Aberto, 4 Junho 2012 

5
 www.brasilaberto.org/ba/en  

6
 Entrevista com Fabiano Angélico, Co-Fundador de Brasil Aberto, 4 Junho 2012 

http://www.brasilaberto.org/ba/en
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O uso de tecnologia para soluções de contribuição voluntária em prol dos desafios do 

serviço público, tradicionalmente usados por empresas, está apenas a começar no Brasil. A 

organização Mutopo, 7 que apoia grupos em iniciativas de "produção social", criou 

recentemente um escritório em São Paulo que se encontra ativo na resolução de problemas 

sociais complexos. O inovador social Reinaldo Pamponet criou uma metodologia para a 

aprendizagem cooperativa - Eletrocooperativa8 -que usa um ambiente online interativo para 

os jovens  criarem os seus próprios empreendimentos coletivo e socialmente responsáveis, 

fornecendo simultaneamente  informação sobre os seus direitos e funções como membros 

da sociedade. Reinaldo acredita que o conceito de contribuição voluntária pode ser 

transformadora  de uma perspetiva social: "Nós, brasileiros, precisamos de perguntar  a nós 

próprios qual será o nosso papel e que parte temos a desempenhar." 9    

 

O Brasil é claramente um país de múltiplas identidades em relação à abertura da vida 

pública. Por um lado, o Governo Federal, como foi claramente delineado pelo presidente, é 

aberto em relação aos seus compromissos de transparência. As práticas federais, no 

entanto, não se refletem necessariamente em estados e municípios. O Legislativo, do 

mesmo modo, consiste em  políticos mais velhos e tradicionais, que podem ter interesse em 

manter o status quo: a Lei de Liberdade de Informação esteve bloqueada por algum tempo 

no Legislativo, onde dois ex-presidentes agora se sentam. 

 

Agências como Brasil Aberto e Transparência Hacker - outra rede dedicada à luta contra a 

corrupção e ao fortalecimento da democracia no Brasil - estão a defender a agenda Brasil 

Aberto e encontram-se ativos através de eventos e meios de comunicação social para 

garantir a não dissipação do momentum. Agora - imediatamente após o Brasil ter estado no 

centro da atenção mundial com o lançamento  da OGP - é um momento chave para o país 

ser franco  sobre  os seus obstáculos à governação transparente e determinado no seu 

compromisso em removê-los.  

 

O que o mundo pode aprender 

A experiência do Brasil ilumina perguntas-chave ao redor da governação aberta que são 

                                                 
7
 www.mutopo.com 

8
 http://itsnoon.net 

9
 Pamponet, R orador na Conferência Crowdsourcing, 2-3 July 2012  
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relevantes para estados e cidades de todo o mundo. Em primeiro lugar, a transparência só 

pode ter força real quando se aplica a todas as partes do governo - mais crucialmente a nível 

local. Políticas individuais não podem ser significativas se operarem em isolamento e os 

líderes da OGP seriam sensatos em  iniciar o seu trabalho através da compreensão das 

grandes lacunas no comprometimento e procurando colmatá-las. Para muitas nações, 

incluindo o Brasil, isso significa encontrar maneiras de incentivar (ou forçar) os que ainda 

detêm o poder - como  os presidentes de Câmara - a envolver-se positivamente com a 

agenda. Os líderes de cidade iluminadas, como Henk de Jong na cidade de Amesterdão, 

devem ser exemplos provando a cidades espalhadas pelo mundo o que se ganha a nível 

local. De Jong é publicamente apaixonado pelo novo papel dos governos como 

“convocadores”:   

 

"Esta é uma nova era de governação. Temos que inovar para se tornar 

verdadeiramente social; para este fim o governo poderá não ter todas as 

respostas".10 

 

Na prática, isso significou uma série de inovações sociais pioneiras na cidade. Amesterdão 

empregou tecnologias digitais para criar uma plataforma de contribuição voluntária- 

Amesterdão Abert11 o- que envolve os cidadãos não apenas em resposta à política do 

governo, mas também para propor novas soluções para os desafios da cidade, sugestões 

que a cidade ativamente tem em conta.   

 

A segunda lição do Brasil, ligada a esta, centra  se na questão da "participação cívica": como 

responder ao compromisso da OGP para os cidadãos  serem capazes de influenciar e mudar 

as suas vidas diárias e da sociedade. Há muitas vezes uma fanfarra em torno da abertura (da 

política, dos dados). No entanto, de onde o valor real e a verdadeira democracia vêm, está 

na forma como os dados são usados, como estes definem a agenda e, vitalmente, que efeito 

tem a participação na repartição do poder. 

 

Numa  sociedade transparente, o ideal é que cada membro da população tenha um nível 

igual de acesso físico, intelectual e social à informação, e possa igualmente atuar sobre a 

                                                 
10

 De Jong, H orador na Commons4Europe Launch, Amesterdão, 29-30 Março 2012 
11

 http://www.amsterdamopent.nl  
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informação pública e fazer parte da discussão pública. Ativistas da transparência no Brasil e 

noutros lugares estão a pressionar duramente para obter respostas a questões sobre como 

aumentar a usabilidade para todos, enfatizando que o objetivo da governação aberta não 

pode ser alcançado sem a participação significativa do cidadão. As ferramentas certas são 

fundamentais; inovações com a intenção de chegar a mais pessoas através de plataformas 

de envolvimento online podem inadvertidamente acabar por agravar o intervalo entre o 

acesso físico e intelectual, especialmente em partes do mundo onde o acesso digital é 

irregular. 

 

Aqui, novamente, as cidades e a rede de hiper-comunidades locais que as formam, têm a 

oportunidade de liderar. Quanto mais local o tema, mais nivelado o campo de ação se torna: 

todos nós entendemos e termos algo para oferecer nas discussões sobre o nosso bairro, 

espaços abertos e  ruas. Governação aberta em cidades permite a participação física, bem 

como virtual, proporcionando assim o acesso a mais pessoas. As primeiras indicações são de 

que é a este nível local que  a  genuína "inteligência coletiva" - o trabalho em grupo que gera 

resultados superiores aos que poderiam ser alcançados pelos participantes individualmente 

- pode ser alcançado. Coletivamente os sistemas inteligentes combinam elementos, alguns 

virtuais, alguns cara-a-cara, alguns padronizados e alguns intensamente pessoais: 

combinações que normalmente exigem um foco local. 12  As cidades precisam de aplicar uma 

série de métodos para o sensato processo decisório. 

 

" Quando você quer alguma coisa, todo o Universo conspira para ajudá-lo a alcançá-la." 

Esta citação13 de um dos mais conhecidos escritores do Brasil, Paulo Coelho, resume muito 

do otimismo e crença na ação coletiva, que faz parte do DNA do Brasil. A história do governo 

aberto do país é uma de considerável progresso e é louvável o quão disposta a presidente 

Dilma Rousseff tem estado em colocar o seu compromisso de transparência tão alto no 

cenário mundial. O seu truque será deslocar-se de jogadora para campeã no movimento 

pela transparência global - garantindo que está na agenda em contextos tão diversos quanto 

os que  ela tem influência. 

 

E a julgar pelo seu discurso no lançamento da Parceria para o Governo Aberto, isto é o que 

                                                 
12

 Mulgan, G, Mateos-Garcia, J, Marston, L and Westlake, S (2011) Draft Discussion Paper em Collective 
Intelligence, Nesta 
13

 Coelho, P (1988) O Alquimista 
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almeja: 

 

"O governo aberto não é apenas  permitir o acesso individual aos dados de execução 

do orçamento; vai além disso,  é também garantir a prestação de contas por parte 

dos governos, o monitoramento, a fiscalização e a participação dos cidadãos, trata-

se de estabelecer um canal de duas vias permanente de comunicação entre os 

governos e a sociedade. "14 
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 Rousseff, D oradora no lançamento da Parceria para o Governo Aberto, 20 Setembro 2011 
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Haidee Bell trabalha em programas de inovação no Reino Unido na agência Nesta www.nesta.org.uk 
Ela foi premiada com uma bolsa do programa Internacional de Liderança Cultural do British Council 
em 2011-12 para realizar uma visita de estudo à governação aberta no Brasil em junho-julho de 2012. 
 
Este artigo (Brasil Aberto por Haidee Bell) foi encomendado pela Watershed como parte da Cidade 
Aberta, um projeto que faz parte do Programa Cidade (City) para Guimarães, Portugal - Capital 
Europeia da Cultura em 2012. 
 
Como parte da vertente Cidade Aberta, a Watershed tem a curadoria de uma série de intervenções 
artísticas e encomendou artigos de pensamento que irão explorar o conceito de abertura em relação 
ao desenvolvimento da cidade. Cidade Aberta oferece a Guimarães a oportunidade para estabelecer 
um papel de liderança para o desenvolvimento da cidade aberta. É um programa de troca de 
conhecimento que vai ajudar a re-desenhar abordagens para a cidade e mudar a forma como 
planeamos, prestamos serviços e envolvemos as comunidades. 
 
Este trabalho será publicado on-line e apresentado em Guimarães, fornecendo o contexto e o 
conteúdo para um simpósio a ser realizado na cidade em Novembro de 2012.  
 
www.watershed.co.uk/opencity  

 
 
 

 

http://www.nesta.org.uk/
http://www.watershed.co.uk/
http://www.watershed.co.uk/opencity

