
Um deles voou direto de Belo
Horizonte. Uma tinha acabado
de chegar da Suíça, onde parti-
cipou de uma reunião para im-
plementar um projeto de trans-
parência nas próximas eleições
brasileiras. Outro se prepara
paralevarsuaferramenta–que
nasceu meio “sem querer” – pa-
ra a prefeitura de São Paulo. O
outro, empolgado, aproveitava
cadaposedafoto(essaquevocê
vê acima) para fazer referên-
cias a seu recém-criado movi-
mento: #webcidadania. Jun-
tos, eles – e mais outros que não
conseguiram parar na tarde da
quinta-feira para a foto – estão
construindo, por meio da web,
maneiras audaciosas, lúdicas e
criativas de levar para a políti-
ca o que a sociedade já apren-
deu com a web 2.0.

“Nossas necessidades não
estão refletidas em lugar ne-
nhum. Tudo é feito a partir de
representação. É uma lógica só
decima parabaixo.Precisamos
criar uma lógica de baixo para
cima”, disse Rodrigo Bandeira
ao Link. Seu site, Cidade Demo-
crática, permite que as pessoas
deem suas opiniões e criem
uma rede de discussões ao re-
dor dos problemas da cidade
em que vivem. E agora, ele arti-
cula o #webcidadania, movi-
mentopara reunir todas as pes-
soas que têm ideias parecidas.

Uma delas é o Adote um Ve-
reador, iniciativa nascida em
São Paulo. Nela, pessoas co-
muns acompanham o trabalho
de um político durante um tem-
po – criam um blog e abastecem
umwikicomospassosdotraba-
lholegislativo.“Obrasileiroain-
da vê política apenas como vo-
to.Maséumprocessocontínuo,
dequatroanos”,dizEvertonAl-
varenga, ativista e responsável
pelaplataformawikidoprojeto.

Exemplo: você sabe o que é
que os deputados apresentam
na Câmara? Os projetos de lei
estão disponíveis no site da Câ-
mara, mas estão escritos – na
maioriadasvezes–deformabu-
rocrática e de difícil acesso. O
VotenaWeb,projetodaempre-
sa Webcitizen, busca simplifi-
car a votação que acontece na
Câmaraparaqueosprópriosci-
dadãosopinem.“Estamosacos-
tumados a criticar. Saímos da
ditadura, não podia falar; de-
poispodiadizertudo,todomun-
do reclama. Agora eu acho que
é hora de pensar no que nós po-
demosfazer”,dizFernandoBar-
reto, fundador da Webcitizen.

No Brasil, a maior dificulda-
de para criar um projeto desse
tipo é a falta de acesso aos da-
dos públicos. O Vote na Web
usou uma base de dados que é
aberta–osprojetosdeleidaCâ-
mara –, mas não há como criar
ferramentas com base em ou-
tros dados do governo. Nos
EUA e na Inglaterra, por exem-
plo, existem sites governamen-
tais que disponibilizam indica-
doresdetodosostipos paraque
desenvolvedorescriemaplicati-
vos. Aqui não. Lá, iniciativas ci-
vis de participação popular na
política já são bem conhecidas,
como o MySociety ou o They
Work for You. “O obstáculo em
relação a esses países é que não

temos tanta informação
quanto eles”, diz Alvarenga.

OpessoaldositeTranspa-
rência HackDay está tentan-
do contornar essa realidade.
Daniela Silva (que acabou de
chegardeviagem daSuíça)e
Pedro Markun tiveram a
ideia de reunir pessoas que
estavam dispostas a trans-
formar dados do governo em
iniciativas concretas. Em
um dos encontros, surgiu
uma ideia meio por acaso: o
desenvolvedorBrunoBarre-
to pegou os dados de recla-
mação enviados à Prefeitura
de São Paulo para montar
um ranking com um mapa.
Deu tão certo que o serviço
seráincorporadopelogover-
no. Além disso, a lista de dis-
cussãocriadaporeles jácon-
seguiuincorporarpontosim-
portantes para o PL
219-2003, que legisla sobre o
acesso à informação pública.
“Colocamosoprojetoemdis-
cussão e integramos peque-
nasmudanças”,dizMarkun.

Cada uma dessas iniciati-
vas tem uma natureza: são
ONGs, empresas ou movi-
mentos informais que agora
começam a se articular para
unir forças. Rodrigo, Pedro,
Fernando e Daniela, por
exemplo,vãoestasemanapa-
ra Curitiba, onde participa-
rão da Conferência Interna-
cional sobre Redes Sociais.
Rodrigo apresentará o seu
#webcidadania, que reunirá
algumas dessas iniciativas
em uma só plataforma. Será
possível, com um login, ado-
tar um vereador, fiscalizar
os deputados, opinar sobre
os problemas da cidade e o
que mais aparecer.

“Estamossinalizandoque
nossos projetos são parte de
um desejo maior”, diz Rodri-
go. Como todos eles disse-
ram, quando se fala em cida-
dania não há concorrência:
todos eles estão buscando o
mesmo objetivo.

Desde o pioneiro Voto
Consciente,chamadoporDa-
niela como o “avô” de tudo
isso, até a Bolsa de Valores
Políticos–campanhadeuma
corretora de ações que faz
“compra e venda” de políti-
coscomuma moedafictícia–
todoseles fazem parte deum
movimentoqueestáganhan-
do corpo e começa a chamar
a atenção do poder público.

“Adificuldadenãoaconte-
ce por uma má intenção dos
governos. Estamos em uma
fase de transição”, acredita
Fernando Barreto, do Vote
naWeb.“Apartirdomomen-
to que você tem acesso à in-
formação que você quer, e
não à que está na televisão,
esse é um caminho sem vol-
ta”, diz ele. “O governo tem
que entender que não está
compartilhando o poder
com as pessoas, mas, sim,
responsabilidade. Está divi-
dindo com a sociedade a pos-
sibilidade de atuar em con-
junto”, diz Markun. ●
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#webcidadania: a reunião

::TATIANADE MELLODIAS

● OCidadeDemocrática
éumaplataformadeinte-
raçãopolítica.Aspessoas
informamacidadeem
quevivemecomeçama
postar.

● Oobjetivoéfazerqueos
internautastroquem
ideiassobreproblemase
possíveissoluçõesenvian-
doinclusivefotosevídeos
desuasações.

● Instituiçõesepolíticos
tambémpodemsecadas-
trarnoserviço–nesse
caso,operfilévalidado
pelaequipedosite.

■■■ Emummovimentosilencioso,eles
estãousandoawebparafazerpolíticae
repensarademocracianoBrasil

Rodrigo Bandeira está anima-
do. Depois de trabalhar no mer-
cadofinanceiro,nogovernoeno
terceiro setor, ele decidiu o seu
caminho: ser cidadão. Montou
um plano de negócios, criou
uma Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (Os-
cip) e lançou, no final de 2009, o
Cidade Democrática, portal em
que pessoas discutem proble-
mas e soluções para as cidades.
“Além de você reclamar sobre o
que quiser, também pode se
aproximar de outras pessoas e
formarcomunidades”,diz.Ban-
deiraétambémoarticuladordo
#webcidadania,projetoquereu-
nirá Cidade Democrática, Ado-
te um Vereador, Vote na Web e
Voto Consciente – ONG repre-
sentada na foto por Henrique
Parra Parra. “Somos comple-
mentares”, diz Bandeira, expli-
cando que o #webcidadania
quer agregar outros projetos. O
lançamento oficial será na quin-
ta (11), na CIRS, em Curitiba. ●

A vez da
web como
plataforma
cidadã

Webcidadania:
‘Precisamos criar
uma lógica de
baixo para cima’
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