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Resumo 
 

CINTRA, H. J. M. A nova potência da cooperação: efeitos da interatividade digital 
na ação coletiva empreendedora. (Tese de doutorado) São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 2016. 394 f. 
 
As comunidades de desenvolvimento de software livre produzem objetos complexos 
organizando sua ação coletiva por meio de mecanismos de interatividade digital. 
Algumas delas envolvem centenas, ou até milhares, de programadores e, por vezes, 
milhões de linhas de código. A cooperação alcança uma nova potência. A pesquisa 
recolhe evidências das práticas de interatividade digital de um amplo conjunto de 
projetos de software livre. Demonstra como transformações no processo de 
comunicação constituem os vínculos sociais necessários às ações coletivas 
organizadas via internet. O levantamento e a análise estão alicerçados em um modelo 
para compreensão da fluência digital inspirado na fenomenologia de Charles Peirce e 
na epistemologia do design institucional de Elinor Ostrom associada uma releitura da 
natureza da firma. Antes da exposição do método, o texto apresenta o fenômeno em 
discussão (cooperação), o objeto em estudo (comunidades de desenvolvimento de 
software livre), e o universo da pesquisa (cultura digital). O primeiro elemento segue 
por um panorama crítico do embate entre as narrativas da cooperação e competição. 
O segundo passa por detalhada análise, incluindo as questões da motivação dos 
participantes, das qualidades do produto técnica, de sua perspectiva política (interna 
e externa), de sua natureza econômica (bem e produção) e da própria interatividade 
digital, tema da tese defendida pelo texto. Para o terceiro, a discussão faz sucessivos 
estreitamento de foco, partindo dos quatro conceitos-chaves da cultura digital 
identificados por Lucia Santaella, orientadora da presente pesquisa – pós-humano, 
hibridismo, fluidez, ubiquidade –, caminha pelas comunidades virtuais, pelo ativismo 
político online, para chegar à cultura hacker, berço do software livre. O estudo desses 
três elementos e o trabalho com instrumentos metodológicos escolhidos permitiram 
comprovar o elevado patamar de fluência nas práticas de interatividade digital 
evidenciadas. O framework da análise institucional foi aplicado ao desenvolvimento 
de software livre, destacando três diferentes momentos e formatos das contribuições 
coletivas: formativas (novos projetos), extensivas (novas funções), e de ajuste. A 
pesquisa conseguiu associar a comunicação digital com suas potências expressiva, 
afetiva e cooperativa, demonstrando como os diálogos muitos-muitos alteram a escala 
e o alcance, como a permanência do registro reconstitui a confiança, como as 
interlocuções assíncronas remodelam as atividades coordenação, e como espaços de 
interação mais complexos possibilitam novos modelos de governança da ação 
coletiva. Muitos outros estudos foram realizados sobre temas conexos, diversos deles 
citados. O presente trabalho pretende preencher uma lacuna no exame do fenômeno 
como tecnologia da inteligência no âmbito da teoria da comunicação. Somente esta 
perspectiva permitiu concluir a pesquisa com a proposição de sete princípios de 
design interatividade digital para a ação coletiva empreendedora e cooperativa: 
(1) fomente da fluência digital; (2) especialize os espaços de interação; (3) utilize uma 
moderação ativa; (4) espelhe as funções produtivas no digital; (5) exercite completa 
transparência; (6) explicite o mérito; e (7) viabilize a iniciativa aberta e múltipla. 
 
Palavras-chave: Cooperação. Interatividade digital. Fluência digital. Ação coletiva. 
Software livre. Comunicação. Design digital. Tecnologias da inteligência. 
 



 

 



 

Abstract 
 

 
CINTRA, H. J. M. The new power of cooperation: effects of digital interactivity in 
entrepreneurial collective action. (Doctorate thesis) São Paulo: Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. 2016. 394 f. 
 
Free software development communities produce complex objects organizing their 
collective action through mechanisms of digital interactivity. Some of them reach 
hundreds, even thousands, of programmers, working on, sometimes, millions lines of 
code. Cooperation is taken to a new level. The research has collected evidence of 
digital interactivity practices from a broad range of free software projects. It 
demonstrates how transformation in the process of communication build the social 
bounds necessary for collective action to be organized via internet. Survey and 
analysis are based on a model for the understanding of digital literacy inspired by the 
phenomenology of Charles Pierce and in the epistemology of Elinor Ostrom’s 
institutional design, associated to a nature of the firm reinterpretation. Before the 
method’s exposé, the text presents the phenomenon being discussed (cooperation), 
the object being studied (free software development communities), and the universe 
of the research (digital culture). The first element is treated via a critical panorama of 
the narrative battle between cooperation and competition. The second element 
receives a detailed analysis, including the question of participants’ motivation, of the 
technical product’s qualities, of its political perspective (internal and external), of its 
economical nature (good and production), and of digital interactivity in itself, central 
theme to the present text’s thesis. For the third element, the discussion relies on 
progressive concentration of focus. It starts with four key concepts for digital culture 
identified by Lucia Santaella, the present research’s advisor – post-humanity, 
hybridization, liquidity, ubiquity -, follows to virtual communities, political activism 
online, to reach the hacker culture, free software’s birthing bed. The study of these 
three elements and the application of the selected methodological instruments allow 
for the substantiation of high level of literacy in the observed practices of digital 
interactivity. The institutional analysis framework was applied to free software 
development, detaching three different moments and formats for collective 
contributions: formative (new projects), extensive (new functions), and adjustment. The 
research was able to associate digital communication process with its expressive, 
affective and cooperative powers, demonstrating how many-to-many dialogues alter 
scale and reach, how the permanent records rebuild trust, how asynchronous 
interaction remodel coordination, and how more complex interaction spaces make new 
forms of governance possible. Many studies have been made about connected 
themes, many of them were cited. The present work uses the much less frequent 
perspective of communication theory framing the phenomenon as under the studies of 
technologies of intelligence. This particular angle allowed the research to conclude with 
the proposition of seven interactivity design principles for entrepreneurial and 
cooperative collective action: (1) foment digital literacy; (2) specialize interaction 
spaces; (3) use active moderation; (4) mirror productive functions digitally; (5) exercise 
full transparency; (6) explicit merit; (7) enable open and multiple initiative. 
 
Keywords: Cooperation. Digital interactivity. Digital literacy. Collective action. Free 
software. Communication. Digital design. Technologies of intelligence. 
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Introdução 
 

 
Minha inspiração é resumida por Howard Rheingold em The Virtual 

Communities: 

 
The battle for the shape of the Net is joined. Part of the battle is a 

battle of dollars and power, but the great lever is still understanding – if enough 
people can understand what is happening, I still believe that we can have an 
influence. Whether we live in a Panoptic or democratic Net ten years from now 
depends, in no small measure, on what you and I do now. The outcome 
remains uncertain. What the Net will become is still, in large part, up to us. 
(1994, p. 310)1 

 

Mais de vinte anos depois de escritas essas linhas, a batalha continua e a 

compreensão continua sendo a chave para o fortalecimento das práticas e tecnologias 

capazes de promover a liberdade na internet2. Se tomarmos como correta a 

proposição de que o ciberespaço produz um novo plano da existência (Wertheim, 

2001), tanto as disputas pelo poder quanto o desafio da compreensão dos 

mecanismos que operam no meio digital serão permanentes. Sempre lutaremos pela 

configuração de um meio sociotécnico mais livre, justo e agregador. 

 

Defenderei a superioridade de formas cooperativas em comparação com os 

tradicionais métodos de organização da ação coletiva, exemplificados pela empresa 

moderna e suas cadeias de comando e controle. Esse é meu campo de batalha, pois 

como diz Peter Drucker: “One thing is almost certain: in the future there will be not one 

kind of corporation but several different ones.” (2001, p. 16) 

 

Os grupos responsáveis pelo desenvolvimento do software livre configuram os 

mais elaborados exemplos das possibilidades transformadoras da interatividade 

digital no contexto da ação coletiva. O desenvolvimento de tecnologias fundamentais 

para a própria constituição do meio digital, como o servidor web Apache ou o sistema 

operacional GNU/Linux é produto das somatórias dos esforços de milhares de 

desenvolvedores, coordenados a partir da internet. Como diz Manuel Castells, é 

                                                
 
1 Não farei traduções das referências em línguas estrangeira de uso habitual na pesquisa acadêmica. 
2 Via de regra, escrevo o termo internet com a primeira letra em minúscula, como entendo ser a melhor prática 

de redação em português. No entanto, em citações mantenho a grafia do original. 
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natural que os produtores do meio sociotécnico constituído a partir da rede, seus 

programadores, sejam os mais aptos à sua experimentação. Portanto, é entre eles 

que vamos encontrar as práticas que elevam a cooperação a uma nova potência.  

 

 

Percurso do pesquisador 
 

Meu caso com o mundo digital começou cedo. Não havia completado 15 anos 

quando meu saudoso pai comprou o primeiro computador de casa, um TK 82-C, que 

ainda tenho carinhosamente ao meu lado na estante do escritório. Fui além de mero 

usuário. Aprendi a programar, não apenas em Basic, como usual então, mas também 

em linguagem de máquina e, já na faculdade, Pascal e Delphi. Cheguei até a 

desenvolver “profissionalmente” um sistema de cadastro de professores para a  

PUC-SP, a pedido de minha mãe.  

 

No entanto, não segui estudos em ciência da computação. Ao voltar de um 

intercâmbio nos Estados Unidos da América, onde conclui o ensino médio, abandonei 

a intenção juvenil ou poética, talvez, de estudar filosofia, que, felizmente, foi retomada 

na pós-graduação. Ingressei na Fundação Getúlio Vargas para estudar administração. 

Meu futuro profissional estava traçado: o mundo dos negócios – iria me tornar um 

executivo de empresas. Ainda assim, o computador continuou presente. A facilidade 

em seu manuseio ajudou em minha carreira e acabou por me encaminhar para áreas 

ligadas à tecnologia, especialmente da informação.  

 

Porém, o computador antes das redes era como um fusca na floresta sem 

estrada, excelente imagem do ensaísta/empresário George Guilder. No início dos 

anos 90, descobri as BBS e fui infectado pelo “vírus da internet” antes dela passar a 

ser comercialmente disponível no Brasil. Quando isso finalmente ocorreu, tive a 

oportunidade de combinar minha vida profissional com o meu já grande interesse pela 

incipiente revolução digital. Pela porta do marketing, tinha ingressado no mercado de 

televisão paga. Em 1996, trabalhando para o grupo Globo, assumi o desenvolvimento 

da solução para acesso à internet em banda larga: o serviço Virtua. 
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Foi nesse contexto que iniciei o mestrado. Logo dei-me conta da importância 

da interatividade digital e tratei de identificar as suas principais características, como 

indica o título da dissertação produzida: Dimensões da Interatividade na Cultura 

Digital. O mestrado foi cortado por outra oportunidade profissional: com o apoio de 

investidores, fundei uma empresa cujo objetivo era prover serviços digitais para 

empresas de pequeno porte. Foi, então, que percebi a relevância do software livre. 

 

Nos últimos quinze anos, a convivência com programadores – trabalhei para 

quase uma dúzia de startups3 – foi aprimorando o entendimento sobre o meu tema de 

estudo. De uma posição razoavelmente privilegiada, vi os produtos de diferentes 

comunidades de desenvolvimento de código livre conquistarem mercados. Alguns se 

tornaram seus líderes incontestes, mesmo diante da feroz concorrência de gigantes 

do software proprietário como Microsoft ou IBM (hoje firme proponente dos códigos 

abertos). Foi muito interessante presenciar o sucesso bastante inesperado, a 

princípio, desses coletivos tão diferentes das empresas em que trabalhei. 

 

Minha curiosidade intelectual tinha um rumo certo. No entanto, necessidades e 

oportunidades profissionais retardaram minha volta à academia. De certa forma, 

estava esperando pela abertura do doutoramento na Pós-Graduação em Tecnologias 

da Informação e Design Digital, TIDD. Já no final do mestrado, havia participado de 

uma série de discussões lideradas por Lucia Santaella com o objetivo de criar cursos 

voltados ao estudo do digital na PUC-SP. O programa foi produto dessas conversas. 

 

Passado um par de anos, pude confirmar minha opção “afetiva” por meio da 

adequação temática dos cursos oferecidos, das pesquisas realizadas e da opção pela 

interdisciplinaridade na concepção do programa. Afinal, meus estudos combinam 

teorias da comunicação, teorias organizacionais, fundamentos da economia e da 

sociologia e, até mesmo, métodos do desenvolvimento de sistemas. Nenhum outro 

programa de pós-graduação no Brasil oferece ambiente tão propício para tal 

combinação de perspectivas. 

                                                
 
3 Na medida do possível, usarei termos em português, porém palavras em língua estrangeira consagradas pelo 

uso corrente serão mantidas, grafadas em itálico, exceção feitas àquelas já incorporadas ao nosso idioma, 
como software ou site, por exemplo, cuja grafia será regular. 
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Percurso da pesquisa 
 

De maneira geral, os estudos transcorreram conforme o planejamento 

apresentado no projeto de pesquisa, já bastante consolidado em minha admissão no 

programa. Havia grande continuidade com o trabalho de mestrado desenvolvido no 

programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, além de 

extreita sintonia com as preocupações intelectuais que me acompanham há quase 20 

anos, quando a internet chegou com força entre nós mudando tudo, ou quase. Um 

longo um percurso de leituras, vivências profissionais e atividades de pesquisa havia 

cedimentado o caminho. 

 

O levantamento do estado da arte foi certamente o aspecto mais difícil do 

percurso. Embora muito tenha sido dito sobre as consequências da chamada 

revolução digital, a análise das transformações da ação coletiva raramente foi tratada 

a partir da perspectiva da pesquisa realizada. Muitos olharam o fenômeno a partir das 

teorias da comunicação, mas quase nunca sob o ângulo da organização do trabalho 

coletivo. Muitos outros tomaram o problema com base em abordagens mais 

sociológicas, apoiadas ou não por teorias organizacionais, porém sem o mesmo 

relevo dado aqui à interatividade digital. Assim sendo, foram consultados muitos 

estudos afeitos ao objeto em análise, mas tangenciais à minha investigação 

específica. 

 

A principal correção de rota ocorreu em relação ao trabalho de campo 

etnográfico. A princípio estava previsto o estudo de três comunidades de 

desenvolvimento de código livre específicas. Porém, essa metodologia mostrou-se 

inadequada, pois nenhum caso era suficiente para a demonstração das diversas 

estratégias de comunicação utilizadas para potencializar a cooperação entre os 

desenvolvedores, hoje já tão fluentes nos caminhos da interatividade digital. Foi 

preciso abrir o leque e garimpar exemplos em vários coletivos – com prejuízo de uma 

análise mais profunda de algumas organizações em particular, é verdade, mas com 

importantes ganhos na abrangência necessária para entender o papel da 

interatividade. 
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Outro aspecto não programado, mas extremamente positivo, foi a ampliação 

temática em relação à cooperação. Apresentada no primeiro capítulo, as narrativas 

da cooperação contêm leituras estendidas a desenvolvimentos das ciências naturais 

não vislumbrados a priori. Da mesma maneira, o estudo incidental de coletivos 

voltados ao ativismo online também trouxe ganhos importantes para a comprovação 

das hipóteses levantadas, em conjunto com um estudo mais aberto das redes sociais 

no grupo de pesquisa Sociotramas, liderado por minha orientadora, Lucia Santaella. 

 

 

A tese e suas hipóteses 
 

O objetivo central da pesquisa aqui apresentada é: 

 

− identificar as práticas de interatividade digital responsáveis pela eficiência 

cooperativa das comunidades de desenvolvimento de software livre, 

evidenciando como transformações no processo de comunicação 

constituem os vínculos sociais necessários às ações coletivas organizadas 

via internet. 

 

Para alcançar esse propósito, foi preciso cumprir o seguinte objetivo preliminar: 

 

− comprovar a existência de um novo patamar de eficiência da cooperação 

nas formações sociais organizadas por meio de mecanismos de 

interatividade digital quando comparadas às formações tradicionais de 

comando e controle. 

 

Ao cumprir esses objetivos, procurei comprovar a seguinte tese: 

 

− a cooperação no âmbito da ação coletiva empreendedora alcança novos 

patamares de eficiência a partir de mecanismos de interatividade digital. 

 



 

 

6 

Para realizar tal prova, as seguintes hipóteses conduziram meu percurso: 

 

1. uma nova potência da cooperação no âmbito da ação coletiva depende da 

fluência dos agentes não apenas no manuseio da tecnologia utilizada, 

como também do domínio das práticas comunicacionais estabelecidas;  

 

2. a eficiência da comunicação digital em um fluxo muitos-muitos altera as 

possibilidades de debate e tomada de decisões, permitindo a coordenação 

de um maior número de agentes e a estruturação mais fluida de seus 

papeis; 

 

3. uma vez que as interlocuções mantidas no meio digital adquirem 

permanência, podendo ser “pesquisadas” de maneira ad hoc, novas 

estratégias de coordenação podem substituir rotinas de vigilância e 

controle; 

 

4. a comunicação assíncrona nos meios digitais viabiliza a colaboração entre 

agentes distanciados, facilitando a coordenação de tarefas sem que uma 

organização tenha de reunir seus colaboradores no mesmo tempo e 

espaço; 

 

5. a organização das informações e dos diálogos no espaço virtual permite a 

construção de estruturas mais complexas do que as possibilitadas por 

normas, formatos e procedimentos característicos das organizações 

tradicionais. 

 

Adicionalmente, este projeto comporta ainda duas intenções complementares 

cuja consecução excede suas possibilidades, apontando para a continuidade da 

pesquisa: 

 

1. verificar a aplicabilidade das práticas identificadas entre as comunidades 

de desenvolvimento de software estudadas em instituições organizadas de 

maneira tradicional que, não obstante, façam uso dos mecanismos de 

interatividade digital; 
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2. discutir o impacto do novo estatuto de cooperação na ordem econômica, 

partindo da perspectiva de uma adoção crescente dos mecanismos de 

interatividade digital em todos os tipos de ações coletivas empreendedoras, 

com foco especial em mercados competitivos. 

 

 

Estrutura do texto 
 

A tese foi dividida em três partes:  

 

− A primeira parte apresenta os elementos da pesquisa: a cooperação – 

fenômeno em análise; a produção de software livre – objeto do estudo e a 

cultura digital – universo da pesquisa. Cumpre também o objetivo preliminar 

de comprovar a existência de uma nova potência da cooperação, presente 

nas comunidades de desenvolvimento de software livre e outros ambientes; 

 

− A segunda parte trata da metodologia: o instrumental da fluência digital 

para discussão da interatividade e a epistemologia para análise institucional 

de dinâmicas da cooperação. Apresenta também a investigação das 

hipóteses auxiliares fundadas na natureza dos mecanismos de 

interatividade e a discussão sobre a eficiência das cadeias de comando e 

controle a partir da economia, das teorias organizacionais e das análises 

sociológicas; 

 

− a terceira parte apresenta a arguição da tese: analisa as dinâmicas da 

produção de software livre por meio de suas situações-ação típicas para 

discutir as práticas digitais e mecanismos de interatividade, demonstrando 

o aumento da potência cooperativa. Recupera os objetivos e hipóteses do 

trabalho e explicita evidências finais extraídas das comunidades de 

desenvolvimento de software livre. Por fim, propõe princípios para o design 

digital para ação coletiva cooperativa e reorganiza os caminhos futuros da 

pesquisa e do pesquisador, apontados ao longo do texto. 
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Abaixo segue um resumo dos capítulos: 

 

Primeira Parte 

 

O primeiro capítulo apresenta o elemento central da tese. Afinal, é preciso 

existir uma nova potência da cooperação para a qual possíveis efeitos da 

interatividade digital contribuam de forma aplicável à ação coletiva empreendedora, 

como sugere o subtítulo. Ao trazer à luz o tema por meio de sua narrativa, a pesquisa 

enquadra o fenômeno em campo competitivo, de enunciados em luta, entendimentos 

compromissados com distintas compreensões das mais básicas motivações humanas 

e mecanismos mais primários da natureza. O contraponto óbvio e complexo é a 

narrativa da competição com suas ideias-força como a sobrevivência do mais apto e 

o homo economicus, racional e egoísta. 

 

O segundo capítulo apresenta a produção de software livre, seus coletivos e 

práticas sociais. Expõe um relato histórico, entremeado de disputas acirradas, graves 

crises e muitos pontos de inflexão, ao lado do exame múltiplo do objeto da pesquisa. 

O primeiro desafio é compreender as motivações individuais, desfazendo o mito do 

programador solitário trabalhando de graça por diletantismo. O segundo é entender 

como se dá a formação de valor no mercado, o que implica o software livre como 

objeto técnico que se comporta como um bem público - ao mesmo tempo não 

excludente e não rival – face à teoria econômica. Passa-se, então, ao traço mais 

marcante da economia do software livre: a eficácia de uma produção coletiva, 

começando a responder a uma das principais perguntas da pesquisa: como foi 

possível milhares de programadores dispersos fora de uma estrutura moderna de 

comando e controle produzirem produtos tecnicamente tão complexos? Isso, por fim, 

leva à discussão da perspectiva central do trabalho: a interatividade digital. 

 

O terceiro capítulo apresenta a cultura digital como universo onde operam as 

transformações na ação coletiva resultantes da interatividade digital. Tem como ponto 

de partida a investigação conduzida ao longo de uma década por minha orientadora 

Lucia Santaella e ressalta os conceitos do pós-humano, hibridismo, liquidez e 

ubiquidade. Em seguida, faz a análise da sociabilidade no meio digital com foco nas 

comunidades virtuais e na fruição afetiva. Aprofunda a discussão das formações 
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coletivas a partir da discussão do ativismo político. Conclui com uma breve história da 

cultura hacker, cujo objetivo é identificar a origem e a lógica de valores fundamentais 

no contexto das comunidades de desenvolvimento de software livre. 

 

Segunda Parte 

 

O quarto capítulo procura demonstrar como opera a fluência da comunicação 

no meio digital. Tomando a questão da interatividade como perspectiva de análise, 

apresenta a formulação de uma tríade de potenciais inspirados na fenomenologia de 

Charles Sanders Peirce. Primeiro, discute a potência expressiva obtida pelos fluentes 

digitais com base nas questões levantadas pela leitura no digital, alvo de visões 

parciais e de nostalgias injustificadas, e pela escritura digital, menos criticada, mas 

também pouco entendida. Segundo, toma a questão do diálogo no digital. Traz um 

recorte teórico de meu entendimento sobre a interatividade digital e a discussão de 

sua potência efetiva a partir de um conjunto de mecanismos de interatividade. 

Terceiro, conduz uma análise do potencial cooperativo que pode ser obtido daqueles 

já possuidores da fluência expressiva e dialógica quando se tornam aptos a utilizar as 

tecnologias mais complexas necessárias à produção coletiva. 

 

O quinto capítulo recorre à metodologia de análise institucional de Elinor 

Ostrom. Com grande rigor, a autora construiu ao longo de anos de investigação de 

diferentes organizações cooperativas o que veio a denominar Institutional Analysis 

and Development Framework, que tomo como instrumento central de investigação. 

Interponho a teoria de Per Bak sobre a criticidade auto-organizada para entender a 

natureza complexa já antevista por Ostrom. A seguir, discorro sobre a teoria da firma, 

partindo de uma análise direta do clássico ensaio de Ronald Coase “The Nature of the 

Firm” para sua interpretação crítica por diferentes autores preocupados com temas 

relacionados à cooperação e às transformações da empresa na economia do 

conhecimento. Faço uma parada para discutir os termos coordenação, colaboração e 

cooperação sob a ótica da fenomenologia peirceana. Termino o capítulo considerando 

os possíveis aportes da gestão do conhecimento, especialmente por meio da análise 

das comunidades de prática. 
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Terceira Parte 

 

O sexto capítulo realiza a aplicação da metodologia de Ostrom ao contexto do 

software livre. Começo pela análise da arena de ação das comunidades de 

desenvolvimento. São detalhadas as condições materiais, os atributos da 

comunidade, as regras e os participantes. Esse primeiro quadro é correspondente a 

uma visão geral do ambiente produtivo, válido não apenas para o conjunto dos 

coletivos, mas também para as diferentes situações-ação que analiso na sequência. 

São três as grandes funções do desenvolvimento para as quais aprofundo meu 

exame: as contribuições formativas, as contribuições extensivas e as contribuições de 

ajuste. Para cada uma delas, discorro sobre a natureza específica dos participantes, 

das posições institucionais válidas, as ações para as quais estão aptos, a qualidade 

das informações por eles detidas, seus níveis de controle sobre a situação, os custos 

e benefícios possíveis e os resultados esperados. 

 

O sétimo capítulo produz a arguição final na forma de um cruzamento entre 

minhas cinco hipóteses auxiliares, a arena e as situações-ação descritas no capítulo 

anterior e os três potenciais da fluência digital identificados no quarto capítulo. 

Discorro sobre as práticas da expressividade responsáveis pela transparência dos 

métodos e da governança das comunidades de desenvolvimento de software livre, 

incluindo o acolhimento de novos membros e o registro de seus acontecimentos. 

Identifico os principais mecanismos de interatividade utilizados para o diálogo, 

analisando as normas prescritas e condutas habituais para demonstrar como a 

fluência digital dos participantes conduz a outro patamar do potencial afetivo. Por fim, 

detalho as tecnologias específicas utilizadas para o desenvolvimento de software a 

fim de evidenciar o potencial cooperativo na fruição plena de seu resultado: os códigos 

construídos coletivamente por dezenas, centenas, por vezes, milhares de pessoas 

fora das rígidas estruturas de comando e controle da empresa moderna. 

 

A conclusão traz minha proposta para um conjunto de princípios de design da 

ação coletiva empreendedora a partir de mecanismos de interatividade digital. 

Defendo ser possível repetir o potencial cooperativo alcançado pelas comunidades de 

desenvolvimento de software livre a partir da replicação das práticas de comunicação 

tomando a perspectiva do design. Também faço uma compilação dos caminhos de 
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continuidade da pesquisa, sejam eles pontos de fuga da investigação realizada ou 

extensões do percurso seguido. 
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Primeira Parte: 
Os Elementos da tese 
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1o Capítulo: 
Por uma nova narrativa da cooperação. 

 

 

A maioria conhece Adam Smith como o autor de A Riqueza das Nações e 

proponente da ideia do mercado como regulador eficiente dos valores na economia, 

através da lei da oferta e da demanda, a famosa “mão invisível”.  

 

No entanto, sua criação preferida era A Teoria dos Sentimentos Morais. 

Continuou revendo o texto até a morte. Nela, Smith escreveu duras criticas ao abuso 

do poder, do privilégio e da riqueza. Reconhecia a empatia como mecanismo 

fundamental, em contraponto necessário ao interesse próprio: apenas a habilidade 

humana de colocar-se no lugar do outro seria capaz de trazer harmonia às relações 

sociais. Em sua visão, o mercado era um mecanismo de negociação dos interesses 

próprios, através da empatia, mais nobre e digno que as relações servis entre 

senhores e vassalos (Gruen, 2006).  

 

Como explicar, então, a prevalência da imagem da “mão invisível”, mencionada 

apenas no segundo capítulo do quarto dos cinco livros de A Riqueza das Nações, 

dedicado a discutir restrições às importações? Como explicar a omissão da empatia 

enquanto contraparte necessária ao império do interesse próprio na leitura feita sobre 

a obra de Adam Smith, no século XIX, que chegou com força até nós? 

 

Zeitgeist, o espírito dos tempos. 

 

Charles Darwin nunca deixou de reconhecer o papel da cooperação em sua 

teoria da evolução (Richerson, Boyd e Henrich, 2003, p. 357-8). O biólogo e teórico 

da complexidade, Peter Corning, constrói este argumento, de maneira eloquente, em 

sua palestra para o curso de Howard Rheingold: Towards a Literacy of Cooperation: 

Introduction to Cooperation Theory4. Lewis Hyde (2009) sintetiza o mesmo argumento 

ao comentar como o temperamento hobbesiano do século XIX percebeu e deu relevo 

                                                
 
4 Disponível em: <https://archive.org/details/IFTFPeterCorningsLecturesmallversion>. Acesso em: 04 nov. 

2015. 
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apenas aos relatos dos conflitos naturais feitos por Darwin, enquanto o russo Pyotr 

Kropotkin, um verdadeiro erudito, mais conhecido por seu envolvimento com o 

movimento anarquista, lembrava vivamente da imagem do pelicano cego alimentado 

por seus companheiros, narrada em A Origem das Espécies. 

 

Fantástico personagem, esse príncipe, educado na elite da Rússia czarista, 

escolheu trabalhar na Sibéria, onde pretendia estudar a natureza e encontrar 

evidências de uma competição brutal. Entretanto, constata:  

 
I failed to find, although I was eagerly looking for it, that bitter struggle 

for the means of existence, among animals belonging to the same species, 
which was considered by most Darwinists (though not always by Darwin 
himself) as the dominant characteristic of the struggle for life, and the main 
factor of evolution. (Kropotkin apud Dugaktin, 2012)5 

 

No mesmo artigo em que nos traz a citação acima, Dugaktin ainda conecta o 

anarquista Kropotkin ao santo padroeiro dos capitalismo: Adam Smith. O russo 

desprezava A Riqueza das Nações, mas admirava o esquecido A Teoria dos 

Sentimentos Morais, aplaudindo o reconhecimento do papel da empatia – fundamento 

para seu conceito-chave de “ajuda mútua”. Obviamente, sabemos quem venceu a 

batalha de Kropotkin contra os darwinistas do início do século passado e qual 

interpretação de A Origem das Espécies circulou por mais de um século.  

 

Por quê? 

 

Exemplos de comportamento cooperativo são abundantes em Darwin. 

Kropotkin os coletou às centenas para Mutual Aid: a Factor of Evolution, de 1914. 

Porém, foi preciso esperar quase um século para o resgate de tais ideias.  

 

O espírito do tempo move-se vagarosamente. A narrativa da competição foi e 

continua a ser poderosa. 

 

                                                
 
5 Grande parte dos textos citados foi consultada em meios eletrônicos (sites na internet e livros em formato 

ebook), o que, via de regra, inviabiliza a indicação de páginas. Nas citações textuais dessas obras, indico o 
capítulo ou seção, quando possível. 
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A opção de iniciar meu texto pelo resgate das omissões e contradições 

existentes na interpretação de dois dos mais importantes mitos dessa narrativa, a 

sobrevivência do mais apto e o homo economicus (racional e egoísta), é, em si 

mesma, um exemplo do zeitgeist. Até pouco tempo, seria temerário tomar a análise 

de narrativas como ponto de partida para um tratado acadêmico, embora, como nos 

dá conta Deleuze (1989), Michel Foucault explicasse o conceito de enunciado já em 

L’archéologie du Savoir, de 1969. É nesse sentido que tomo como sinônimo o termo 

mais corriqueiro das narrativas e as coloco como verdadeiros motores do mundo, das 

ideias ao menos. 

 

O domínio da narrativa da competição é completo até meados do século XX, 

quando uma narrativa da cooperação começa a surgir de forma consistente. Embora 

seus fundamentos estivessem dados há muito mais tempo, alguns deles inscritos nas 

próprias fundações da narrativa a qual se opõe, como vimos. Mas os enunciados são 

raros, como ensina Foucault, e durante muito tempo a ideia da cooperação carecia do 

trânsito necessário para colocar-se no campo de luta.  

 

 

1.1 A cooperação na natureza 
 

A forte reação negativa e o longo período decorrido até a aceitação da teoria 

de Lynn Margulis sobre a simbiogênese configuram um excelente exemplo do início 

dessa batalha: em 1965, a bióloga americana defendeu seu doutorado sustentando a 

tese de que as células eucarióticas (capazes de realizar a mitose e, portanto, base 

para todas as formas de vida mais complexas do planeta) evoluíram da união 

simbiótica de duas bactérias. Porém, foram necessários cerca de 20 anos para que o 

pensamento fosse aceito por seus pares, ainda assim envoltos em grande 

controvérsia (Mann, 1991). Mais relevante talvez, as bases teóricas para as quais 

essa tese apresentou provas empíricas datavam do início do século e haviam sido 

compiladas em 1924 pelo virtualmente esquecido botanista russo Borís Kozo-

Polyansky (Margulis, 2010). 

 

A descoberta de Margulis tem papel fundamental em minha exposição sobre a 

construção de uma narrativa da cooperação por dois motivos, a seguir expostos. 
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O primeiro motivo está em colocar a simbiose, ou seja, a cooperação entre dois 

indivíduos de diferentes espécies, no centro da evolução da vida no planeta. Em 

contraposição aos neodarwinistas, Margulis (2010) defendeu a simbiose, e não as 

sucessivas variações genéticas, como principal motor da seleção natural. Mann (1991, 

p. 379) relata a exasperação da cientista durante uma palestra na Universidade de 

Massachusetts. Ela teria dito então:  

 
I have seen no evidence whatsoever that these changes can occur 

through the accumulation of gradual mutations. There's no doubt, of course, 
that they exist, but the major source of evolutionary novelty is the acquisition 
of symbionts – the whole thing then edited by natural selection. It is never just 
the accumulation of mutations.  

 

O segundo motivo está no fato de que, ainda hoje, qualquer secundarista bem 

informado, preparando-se para seus exames de admissão na faculdade, afirmará o 

contrário de Margulis: defenderá a tese neodarwinista, da seleção natural por 

sucessivas mutações genéticas. Acabo de fazer o teste com meu próprio filho, hoje 

no segundo ano do ensino médio.  

 

Não cabe aqui discutir se há exagero nas afirmações da cientista. Assim, 

entendem muitos de seus colegas, especialmente por sua adoção da controversa 

Hipótese Gaia, de James Lovelock (Mann, 1991). O que importa é perceber o trânsito 

das ideias: como é longa e tortuosa a luta das narrativas.  

 

Continuando o percurso do surgimento e fortalecimento da narrativa da 

cooperação na explicação dos fenômenos naturais, vale fazer uma breve parada para 

comentar um exemplo específico e surpreendente de cooperação entre dois 

organismos de reinos naturais diferentes: a união da planta do tabaco e do percevejo 

contra a lagarta. O que parece titulo de fábula infantil, descreve, na realidade, uma 

interação complexa em que o fator fundamental é a comunicação entre a planta e o 

inseto. 

 

A planta do tabaco, como tantas outras, tem flor. Como sabemos, a flor atrai 

insetos e pássaros que, seduzidos pelo néctar, acabam por cumprir a função vital de 

carregar seu pólen, viabilizando sua reprodução e colaborando para sua expansão 
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territorial. Infelizmente para a planta, um desses insetos, a mariposa, também a utiliza 

como ninho para seus ovos. Estes se transformam em lagartos famintos que 

reconhecem, nas folhas do tabaco, um apetitoso alimento. Um belo dilema natural! 

 

Ian T. Baldwin, biólogo especializado em Ecologia Química, demonstrou como 

a planta do tabaco resolve esse problema: apesar de não ter olhos ou ouvidos, a 

planta é capaz de identificar reagentes químicos produzidos pela saliva da lagarta e, 

ato contínuo, produzir um composto orgânico volátil percebido pelo percevejo que se 

alimenta dos ovos do herbívoro, atraindo-o a planta, a fim de exterminar a ninhada. 

(Fields, 2010) 

 

Essa estratégia faz parte de um vasto arsenal utilizado por plantas para atrair 

os predadores de seus parasitas (Russell e Aguilera-Hellweg, 2002). Tão interessante 

e ainda mais dramático, são os ataques de vespas parasitárias a outro tipo de lagarta. 

A vespa é atraída por químicos muito específicos, dispersos no ar por plantas de 

milho, algodão e também tabaco. Neste caso, o inseto utiliza suas presas como casulo 

para suas próprias larvas, provendo à planta atacada o extermínio do inimigo. Mas 

não apenas isso: na imagem criativa do jornalista especializado em Ciências, Ed 

Young (2008), a vespa transforma as lagartas em head-banging bodyguards das 

plantas, pois, enquanto são comidas por dentro, movimentam-se freneticamente, o 

que resulta em proteção ao vegetal. 

 

Plantas emitindo sinais a insetos são interessantes, pois nos levam além dos 

comportamentos mutualistas aprendidos na escola: os liquens formados pela 

associação de algas com fungos (mutualismo obrigatório); os pássaros comendo os 

carrapatos dos bois (mutualismo facultativo). Porém, as plantas vão além no 

testemunho da abrangência da cooperação, pois, como diz Suzanne Simard, 

botanista especializada na ecologia das florestas: “[...] plants are not really individuals 

in the sense that Darwin thought they were individuals competing for survival of the 

fittest. In fact, they are interacting with each other, trying to help each other survive.” 

(apud Flemming, 2014). 

 

Antes de avançar para as ideias de Simard e outros que mais recentemente 

atingiram a grande mídia, é importante ressaltar a enorme resistência enfrentada pela 
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proposição de que plantas seriam capazes de comunicar-se entre si (Russell e 

Aguilera-Hellweg, 2002).  

 

O artigo de Kat McGowan (2013) para Wired.com demonstra as reticências dos 

próprios pesquisadores: os primeiros trabalhos a afirmar que as plantas eram capazes 

de comunicação intraespécie foram fortemente criticados. O zoologista David 

Rhoades, pioneiro da ideia em 1983, acabou por abandonar a ciência. Baldwin e seu 

então orientador, Jack Schultz, publicaram proposição similar no mesmo ano, mas a 

abandonaram por um bom tempo, pois, em função da reação dos pares, tiveram 

grandes dificuldades para financiar estudos posteriores. 

 

Embora ainda existam questionamentos acerca da comunicação por meio de 

componentes orgânicos voláteis em ambiente selvagem, a situação mudou 

(McGowan, 2013). Entre outros, os estudos de Simard sobre os micorrizos em 

florestas (exemplo clássico e bastante conhecido de mutualismo entre fungos capazes 

de absorver minerais e plantas cujas raízes lhes fornecem nutrientes já processados) 

demonstraram que árvores utilizam essas verdadeiras redes de fungos (micélios) para 

transmitir moléculas de carbono, compartilhando nutrientes com indivíduos em 

necessidade.  

 

Diferentes tipos de informação são transmitidos por essa “internet natural da 

terra”. Além de pedidos de socorro, há sinais de alerta sobre ataques sofridos. Mas, 

com perdão do trocadilho, nem tudo são flores: essa rede também é utilizada para que 

uma planta ataque outra, iniba a competição em suas adjacências e, até mesmo, 

roube nutrientes de seus vizinhos (Fleming, 2014). 

 

Afirmar que as plantas conversam já não causa espanto. Aliás, um cenário 

muito próximo à formação dos micorrizos circulou, recentemente, na imaginação 

popular através do filme Avatar de James Cameron (2009). 

 

Seguindo com reino vegetal, temos um exemplo ainda mais fantástico: 

pesquisadores demonstraram que algumas plantas são capazes de reconhecer seus 

parentes e refrear comportamentos competitivos em relação a esses indivíduos, 

enquanto aumentam sua agressividade em relação aos demais. Embora ainda exista 



 

21  

muito a compreender sobre a natureza das reações mais específicas e sua 

aplicabilidade além do limite das poucas espécies estudadas (Leggett, 2009), o fato é 

que “[...] the science of plant talk is challenging long-held definitions of communication 

and behavior as the sole province of animals.” (McGowan, 2013).  

 

Passando ao reino animal, temos desafio análogo, não em relação à 

linguagem, mas ao exercício da empatia estudado pelo etologista dinamarquês Frans 

de Waal. Antes de falar de seus experimentos, comento seu breve ensaio (2001), no 

qual relata comportamentos empáticos exibidos por diferentes espécies de animais, 

em um largo conjunto de investigações anteriores à sua.  

 

A imagem do cachorro consolando seu dono em sofrimento não causa espanto; 

porém, o que dizer quando comportamento equivalente é descrito em ratos? Waal 

(2001) relata um experimento de Russell Church, em 1959: um rato de laboratório, 

treinado a baixar uma alavanca para receber seu alimento, parava de fazê-lo ao 

perceber, a seu lado, separado por uma parede de vidro, outro rato recebendo 

choques elétricos, toda vez que sua alavanca era baixada. Sem ter qualquer benefício 

pessoal, sincroniza seu comportamento com o do companheiro com o intuito único de 

assegurar o bem estar do outro. 

 

Mais eloquentes são os vídeos de experimentos apresentados por Waal na 

palestra realizada para o TED, em 20116. Em um deles, dois macacos capuchinos são 

apresentados com prêmios após realizar uma determinada tarefa. 

 

Primeiramente, a pesquisadora dá a ambos um insosso pepino. Na sequência, 

apenas um macaco passa a receber apetitosas uvas, em vez de pepinos. O outro 

reage de maneira imediata. Revoltado, atira o pepino de volta para a pesquisadora e 

chacoalha as grades de sua jaula em protesto. 

 

Se a exibição de uma noção de justiça já é surpreendente, mais inesperado 

ainda é o comportamento, em um experimento posterior, em que o macaco premiado, 

                                                
 
6 Disponível em: <https://www.ted.com/talks/frans_de_waal_do_animals_have_morals>. Acesso em: 05 nov. 

2015. 
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de um par proveniente de um mesmo bando, recusa-se a receber a uva enquanto seu 

companheiro não recebe também uma uva. E gesticula para a pesquisadora nesse 

sentido!7  

 

Na perspectiva da narrativa, valioso mesmo é o breve relato de Waal sobre a 

reação contrária de acadêmicos da área de Humanas, incluindo o email de um filósofo 

com a seguinte argumentação: não é possível a um macaco ter senso de justiça, pois 

tal ideia foi inventada pela Revolução Francesa! 

 

Antes de prosseguir para cooperação humana, posto que o objeto em estudo é 

a ação coletiva dos desenvolvedores de software livre, cabe fazer uma última parada 

no campo da Biologia, com o objetivo de demonstrar o quanto nós mesmos, homens 

e mulheres, somos produtos de uma intricada simbiose.  

 

Em seu artigo (2010) para a revista Pacific Standard, com o sugestivo título 

“Bacteria ‘R’ Us”, a jornalista Valerie Brown, especializada em meio ambiente, oferece 

um abrangente panorama das pesquisas sobre bactérias e suas implicações para o 

entendimento do humano. A matéria impressiona pela abrangência do escopo, pelo 

referenciamento sistemático de pesquisadores de instituições renomadas e de artigos 

publicados em periódicos revisados por pares, bem como pela habilidade de conduzir 

um pensamento coerente diante da multiplicidade de temas tratados. 

 

Brown (2010) abre seu ensaio com o relato de pesquisas que apontam para a 

capacidade cognitiva de bactérias agindo em conjunto. Ao longo texto, informa ser 

esse comportamento coletivo a regra, mas faz o ajuste necessário ao conhecimento 

já vulgarizado das descobertas de Louis Pasteur e Roberto Koch: 

 

a) ao contrário do que se pensava, as colônias bacterianas são compostas, 

na vasta maioria dos casos, por múltiplas variedades de microrganismos, e 

não por culturas de cepas similares, como as estudas pelos pioneiros da 

Microbiologia; e  

                                                
 
7  Esse segundo experimento é apenas relatado por Waal na palestra citada. Assisti a vídeo com a cena narrada, 

mas, infelizmente, não fui capaz de reencontrá-lo. 



 

23  

 

b) frequentemente, as bactérias patogênicas transitam pelo corpo de seus 

hospedeiros sem lhes causar qualquer mal. São necessários eventos 

específicos para que suas populações cresçam em desequilíbrio e, assim, 

venham a desencadear as doenças pelas quais as responsabilizamos.  

 

Falar em capacidade cognitiva de bactérias pode causar estranheza ao senso 

comum. No entanto, fenômenos como percepção de quórum, sinalização celular e 

transferência lateral de genes são amplamente reconhecidos pela ciência há décadas.  

 

Levine et al (2004) vão além, ao tomar postulados da gramática generativa de 

Chomsky para construir o argumento de que as bactérias são capazes de 

comunicação linguística. Sustentam, igualmente, o reconhecimento de sua 

capacidade de inteligência social. Além de imagens de complexas formações 

elaboradas por colônias bacterianas (biofilmes), os autores apresentam o exemplo 

impressionante do mecanismo utilizado por certas espécies para decidir sobre a 

separação de esporos, no sentido de garantir a sobrevivência de parte da colônia em 

tempos difíceis:  

 
When growth conditions become too stressful, bacteria can transform 

themselves into inert enduring spores. Sporulation is a process executed 
collectively and beginning only after “consultation” and assessment of the 
colonial stress as a whole by the individual bacteria. Simply put, starved cells 
emit chemical messages to convey their stress. Each of the other bacteria uses 
the information for contextual interpretation of the state of the colony relative to 
its own situation. Accordingly, each of the cells decides to send a message for 
or against sporulation. Once all of the colony members have sent out their 
decisions and read all other messages, sporulation occurs if the ‘majority vote’ 
is in favor. (2004, p. 368) 

 

Para entender a conexão e a relevância da inteligência social das bactérias na 

vida humana, começamos com alguns números: primeiro, o dado mais brutal: cerca 

de 90% das células do corpo humano são bactérias, o que pode nos levar a refletir 

sobre nossa própria individualidade; segundo, mais de 400 diferentes espécies de 

bactérias vivem em nossos intestinos; e terceiro, estas chegam a 100 trilhões de 

células e a mais de 900 milhões de diferentes genes em seres que são aptos a realizar 

trocas laterais ou horizontais de material genético (reprodução assexuada). Enfim, 
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uma complexidade indecifrável, mas que, de forma gradual, vai sendo aberta à 

compreensão e ao tratamento de diversas doenças do aparelho digestivo.  

 

O Human Biome Project, iniciado em 2007, vem coletando amostras de material 

com o objetivo de realizar um censo dos microrganismos que habitam várias partes 

do nosso corpo (intestinos, cotovelos, boca). Tratamentos experimentais envolvendo 

transferência de material fecal de pacientes saudáveis para enfermos têm-se 

mostrado extremamente eficientes no controle e na cura de disfunções intestinais 

graves. São procedimentos ainda experimentais, cuja adoção caminha para além dos 

laboratórios de pesquisa (Brown, 2010). 

 

As investigações de nossa complexa convivência com as bactérias não param 

por aí. Brown (2010) cita também estudos sobre seu papel na obesidade e nas 

patologias que ora simbolizam nossa estressante vida moderna: pressão alta, 

elevação de triglicérides e de colesterol. E mais, a conexão entre as bactérias e o 

nosso cérebro tem sido largamente pesquisada, visto que diversos microrganismos 

presentes em nosso corpo são capazes de produzir neurotransmissores ativos em 

nosso sistema nervoso. Nesse sentido, a citação do infectologista Vincent Young 

(2008) é inquietante: “The bugs are talking to each other, and they're talking to their 

host, and their host talks back.” 

 

Uma vez revisto o papel amplo e fundamental da cooperação simbiótica na 

natureza, nós mesmos humanos inescapavelmente parte desse quadro, é hora de 

tratarmos da cooperação entre humanos, já despidos de sua pretensa 

excepcionalidade. 

 

 

1.2 A evolução da cooperação humana 
 

Começo por uma síntese do argumento a seguir: nossa capacidade de 

cooperar é um aspecto fundamental da condição humana, é aquele que nos fez descer 

das árvores e ocupar o planeta. 
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Datar nossa “descida das árvores” envolve um enorme debate. Descobertas 

tão recentes quanto as de março de 2015 empurram esse acontecimento para talvez 

400 mil anos antes de nossos tempos (Gibbons, 2015). Todavia, demorou muito para 

que os hominídeos de quem descendemos, já com apenas dois pés no chão, 

começassem a ocupar o planeta.  

 

“Somente” há 50 mil anos, uma transformação específica catapultou o 

crescimento populacional de nossos ancestrais, tal como demonstra figura a seguir, 

reproduzida por Kevin Kelly em seu livro What Technology Wants (2011). Segundo o 

biólogo Jared Diamond (apud Kelly, 2011, cap. 2), nenhuma mudança morfológica 

significativa havia ocorrido nos 50 mil anos anteriores a esse momento de inflexão, 

talvez bem mais. O que transformou radicalmente os proto-humanos que habitavam 

o planeta desde 100, ou 200, ou 400 mil anos atrás, no meio de sua jornada até nós, 

foi a aquisição da linguagem.  

 

Figura 1 – Explosão da população humana na Pré-História 

 
Fonte: Kelly, 2011, cap. 2. 

 

Segundo o relato de Kelly (2011), parece haver pouca disputa sobre o papel da 

linguagem nessa verdadeira virada do crescimento populacional. Citando a 

antropóloga Rachel Caspari, ele aponta também para o abrupto crescimento na 

longevidade de nossos ancestrais nesse mesmo momento.  
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O autor, com longa carreira como jornalista, levanta um panorama de 

estudiosos de diferentes disciplinas para apoiar a tese de que a linguagem funciona 

como tecnologia primaz, cujo domínio pelo homem possibilita o desenvolvimento de 

um vasto conjunto de aparatos tecnológicos, capazes de conduzir o ser humano em 

seu processo de ocupação do planeta. Em suas palavras (op. cit.): “Language 

upended this tight constriction [a morte em idade prematura] by enabling ideas both to 

coalesce and be communicated. An innovation could be hatched and then spread 

across generation via children.” Com essas considerações, constatamos que o 

aumento da longevidade é tanto efeito quanto causa do progresso tecnológico.  

 

O reconhecimento da linguagem como tecnologia por Kelly (2011) faz eco com 

Levy (1993, cap. 7) e com minha orientadora, Lucia Santaella, quem, além de repetir 

esse argumento em aulas a que assisti, também elabora o mesmo ao tratar das novas 

figuras da razão, no segundo capítulo de A Ecologia Pluralista da Comunicação 

(2010). Reconhecer a linguagem como tecnologia primária da humanidade é 

fundamental para a construção de minha tese sobre a cooperação, pois, como 

pretendo demonstrar, as novas formas técnicas da linguagem são as responsáveis 

pela nova potência da cooperação.  

 

Bowles e Gintis (2011), olhando para o passado, sustentam argumento muito 

próximo ao de Kelly (2011). Ao traçarem a evolução da cooperação, iniciam seu relato 

pelas sociedades de caçadores coletores e por sua necessidade de competir por 

grandes mamíferos com outras espécies e com seus contemporâneos (neandertais e 

outros hominídeos). Nesse contexto, a aquisição da linguagem tornou possível 

estabelecer as normas sociais necessárias à cooperação, em crescente escala e 

complexidade.  

 

Mas, antes de progredir, é preciso deixar claro: a comunicação e a cooperação 

não são, nem eram, privilégios humanos: macacos caçam cooperativamente; os 

neandertais também o faziam. Porém, apenas o homem é capaz de produzir uma 

cultura através de seus signos (Santaella, 1996; 2003).  

 

Essa capacidade humana depende da memória, porém a ela não se limita. 

Depende da capacidade de construir um sistema complexo de significação, em que 
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conceitos abstratos surgem como aglutinadores de conhecimento. Ainda que o tema 

seja explorado no terceiro capítulo, cumpre já registrar que as bactérias são capazes 

de compartilhar conhecimento pré-estabelecido, possuem memória coletiva (Levine, 

2004, p. 371), mas não cultura. 

 

O neurocientista e biólogo William Calvin (apud Kelly, 2011) vai um pouco além 

ao identificar, no cérebro de nossos ancestrais, o desenvolvimento das habilidades de 

cálculo necessárias à pratica da caça (por exemplo, entender o efeito da velocidade e 

a trajetória de uma lança) como verdadeiros precursores dos circuitos cerebrais 

viabilizadores da linguagem.  

 

Assim sendo, temos um circuito de reforços: a caça impulsiona a linguagem 

que, por sua vez, aprimora a caça por meio da cooperação necessária para capturar 

os grandes mamíferos. E continuando nas proposições de Kelly (2011), a linguagem 

dá margem à descoberta de novas tecnologias capazes de garantir aos proto-

humanos uma maior variedade alimentar em sua dieta, o que não apenas melhorou 

sua saúde (e, por consequência, sua longevidade), mas também permitiu sua 

sobrevivência ante a extinção de boa parte dos grandes mamíferos, durante o 

Pleistoceno (Kelly, 2011, cap. 2; Bowles e Gintis, 2011, cap. 1). “Sorte” que os demais 

hominídeos não tiveram por conta de suas tecnologias inferiores. 

 

Se podemos estabelecer, com razoável coerência e algum consenso, o papel 

da cooperação (que é estimulada pelo advento da linguagem) nos primórdios da 

evolução humana8, o estudo do seu desenvolvimento posterior é bem mais 

controverso.  

 

Não há quem negue ser a cooperação uma força vital da escalada humana, 

para usar o título do célebre documentário de Jacob Bronowski. Produzido em série 

pela BBC, nos anos 1970, veiculado no Brasil, na década seguinte, muito me 

impressionou. Porém, a partir desse marco temporal (anos 1970-80), o entendimento 

do que é a cooperação torna-se problemático. 

                                                
 
8 Assim como Kelly (2011), deixo de lado o enorme debate existente sobre datas e períodos pré-históricos, assim 

como a complexidade das diferentes espécies de hominídeos, cujas descobertas arqueológicas só faz crescer. 
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Em minhas leituras, recorri aos escritos de um grupo de pesquisadores que, 

frequentemente, escreveu em conjunto: Peter Richerson, biólogo; Robert Boyd, 

antropólogo; Herbert Gintis; Samuel Bowles, economistas; e Joseph Henrich, também 

antropólogo. Em diferentes combinações, esses autores produziram diversos artigos 

e livros. Mas, mesmo dentro desse importante grupo dedicado ao estudo da 

cooperação, há divergências fundamentais na definição do termo.  

 

Em seu capítulo para o livro Genetic and Cultural Evolution of Cooperation, 

Richerson, Boyd e Henrich (2003, p. 358) dão conta de algumas diferenças em sua 

primeira nota de rodapé, logo na abertura do texto: 

 
“Cooperation” has a broad and a narrow definition. The broad definition 

includes all forms of mutually beneficial joint action by two or more individuals. 
The narrow definition is restricted to situations in which joint action poses a 
dilemma for at least one individual such that, at least in the short run, that 
individual would be better off not cooperating. We employ the narrow definition 
in this chapter. The “cooperate” vs. “defect” strategies in the Prisoner’s Dilemma 
and Commons games anchor our concept of cooperation, making it more or 
less equivalent to the term ‘altruism’ in evolutionary biology. Thus, we 
distinguish “coordination” (joint interactions that are “self-policing” because 
payoffs are highest if everyone does the same thing) and division of labor (joint 
action in which payoffs are highest if individuals do different things) from 
cooperation. 

 

Os termos conexos, divisão de trabalho e coordenação, são discutidos no 

quinto capítulo. O que importa aqui é o fato de os autores (Richerson, Boyd e Henrich, 

2003) definirem a cooperação como restrita aos termos de sua antítese, isto é, 

cooperar só é cooperar quando a opção racional seria não o fazer, visto que, assim, 

o indivíduo estaria em melhor situação. 

 

 Eles (Richerson, Boyd e Henrich, 2003) recorrem ao mais emblemático 

problema da Teoria do Jogos, ao dilema do prisioneiro, para, somente como 

comentário, incluir o conceito de altruísmo. Ressaltando o foco do capítulo, esse 

trecho apresenta um exemplo precioso do conflito das narrativas, já que a Teoria dos 

Jogos está solidamente fincada na ideia do homo economicus, racional e egoísta. 

Seus diversos experimentos partem sempre da pressuposição do indivíduo 

competitivo que irá optar por seu benefício individual.   
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Mas, enquanto esses autores (Richerson, Boyd e Henrich, 2003) atuam no 

campo da Biologia, Ecologia e Antropologia, seus companheiros Bowles e Gintis 

(2011), economistas, não têm os mesmos pudores para aceitarem diretamente o 

altruísmo. Na obra A Cooperative Species: Human Reciprocity and its Evolution, 

fazem duas proposições: 

 
First, people cooperate not only for self-interested reasons but 

because they are genuinely concerned about the well-being of others, care 
about social norms, and wish to act ethically. 

Second, we came to have these “moral sentiments” because our 
ancestors lived in environments, both natural and socially constructed, in 
which groups of individuals who are predisposed to cooperate and uphold 
ethical norms tended to survive and expand relative to other groups, thereby 
proliferating these pro-social motivations. (Bowles e Gintis, 2011, cap. 1) 

 

Reconhecendo que a cooperação não é exclusividade humana, os autores 

(Bowles e Gintis, 2011) defendem o nosso caráter excepcional em razão da 

capacidade de cooperar além de laços familiares ou genéticos, por vezes incluindo 

totais estranhos, em uma escala muito superior a outras espécies, com exceção dos 

insetos sociais.  

 

À luz dos citados estudos de Frans de Wall (2001), indicando a possibilidade 

de macacos, e mesmo ratos, possuírem senso de justiça análogo ao humano, talvez 

essa excepcionalidade não exista, por assim dizer, no fato em si, mas sim na extensão 

das construções culturais que sustentam nossa propensão a cooperar.  

 

O mais interessante é verificar como Bowles e Gintis (2011, cap. 1) posicionam-

se diante do desafio proposto:  

 
Because we are convinced that most people enjoy cooperating at 

least in some situations and dislike people who do not, the task we will set for 
ourselves is not that typically addressed by biologists and economists, namely 
to explain why people cooperate despite being selfish. Rather, we seek to 
explain why we are not purely selfish – why the social preferences that sustain 
altruistic cooperation are so common. Proximate answers to this question are 
to be found in the way that our brains process information and induce the 
behavioral responses that we term cooperation. How did we come to have 
brains that function in this manner?  

 

No mesmo sentido do argumento aqui apresentado sobre as narrativas, Bowles 

e Gintis (2011, cap. 1) citam a escolha da evolução da cooperação como uma das 
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vinte e cinco principais questões científicas do início do século XIX elencadas pelos 

editores da revista Science e enumeram uma série de volumes recentes em oposição 

aos clássicos do neodarwinismo: On Aggression, de Konrad Lorenz, e The Selfish 

Gene, de Richard Dawkins.  

 

Para essa questão, necessário notar que, enquanto Bowles e Gintis transitaram 

além de seus nichos acadêmicos, Frans de Wall, Christopher Boehm e Robert Wright 

(para citar alguns dos críticos arrolados pelos autores) continuam muito restritos aos 

estudiosos de biologia evolutiva. Registremos que a aparição de Waal no TED é uma 

valiosa e recente exceção.  

 

Com algum cuidado, posso também ajuntar o fato de que, mesmo estando em 

oposição à ênfase competitiva do retrato neodarwinista da evolução, esses teóricos 

da cooperação constroem suas hipóteses de coevolução cultural-biológica do humano 

tendo como último termo o fruto exclusivo de mutações genéticas, o que, se 

aceitarmos as propostas de Lynn Margulis (2010), constitui uma hipótese inválida. 

 

Esse cuidado é devido porque, certamente, não cabe qualquer crítica a esses 

estudiosos, pois, se aceitamos que as narrativas da competição e cooperação formam 

um campo de luta à la Foucault (apud Deleuze, 1989), nada é mais natural do que 

haver elementos do enunciado predominante impregnando o novo que se apresenta.  

 

No mesmo sentido, Bowles e Gintis (2011, cap. 2) também fazem um 

importante alerta em relação à tese de uma evolução genético-cultural da cooperação:  

 
Knowledge of the genetic basis of the human cognitive and linguistics 

capacities that make cooperation on a human scale possible has been great 
expanded in recent years, but virtually nothing is known about genes that may 
be expressed in cooperative behavior, should these exist. No “gene for 
cooperation” has been discovered. Nor is it likely that one will ever be found 
[...].  

 

Tais autores adotam, portanto, a hipótese de transmissão genética em seus 

modelos, tomando por base fenótipos e não genomas, expressões observáveis de 

características codificadas de maneira complexa no DNA humano. 
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Também é preciso perceber o quão recente são os esforços de combate ao 

mito do homo economicus. Bowles e Gintis (2011) recuperam a origem dessa 

proposição nos escritos de Francis Edgeworth, um dos fundadores da economia 

neoclássica, no final do século XIX. Notam que o propositor do termo não considerava 

seu “axioma do interesse próprio” aplicável de forma genérica, mas sim uma estrutura 

constrita ao universo dos contratos e da guerra. No entanto, como muitas vezes 

ocorre, seus sucessores, na adoção da expressão, não só a tomaram como 

proposição geral, mas também a defenderam como ideia autoevidente.9  

 

Apenas a partir dos anos 1990, começam a ser publicados estudos diretamente 

em confronto com a proposição do homem racional e egoísta, fazendo uso dos 

mesmos experimentos e baseados na Teoria dos Jogos, utilizados para demonstrar o 

comportamento do homo economicus.  

 

Assim como Bowles e Gintis (2011), Ostrom (2005) cita dezenas de estudos, 

cujos resultados divergiram daqueles previstos pela estratégia dominante, isto é, 

termo da Teoria dos Jogos que define a escolha racional e egoísta a ser naturalmente 

adotada pelos agentes porque maximiza seus ganhos. Retomo como exemplo o 

dilema dos prisioneiros, o problema “mais famoso” dessa elaboração teórica. 

 

Na descrição clássica do problema, dois suspeitos são capturados pela polícia 

e colocados em salas separadas, sem possibilidade de comunicação. O investigador 

faz as seguintes propostas a cada um deles: 1) você pode confessar o crime ou ficar 

calado; se você confessar, e seu companheiro ficar calado, faço um acordo com o 

juiz, retiro a acusação contra você e uso seu testemunho para condenar seu 

companheiro a uma longa pena; 2) da mesma forma, se você se calar, e seu 

companheiro confessar, ele fica livre, e você acaba condenado de forma dura; 3) se 

os dois confessarem, eu consigo condenar os dois, mas peço alívio da sentença, para 

logo ambos saírem em prisão condicional; e 4) se os dois permanecerem calados, só 

vou conseguir uma pena pequena por posse de arma. Propostas apresentadas, cada 

um tem uma hora para ponderar, até o retorno do policial.  

                                                
 
9  Ainda recordo meu desconforto ao ser apresentado ao conceito nas disciplinas de microeconomia, na 

graduação. Já me parecia evidente: a realidade humana é bem mais complexa. 
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O dilema é claro: a melhor saída para ambos é permanecerem calados. 

Entretanto, a estratégia dominante é confessar, posto que, se você ficar calado, e seu 

companheiro confessar, você vai amargar na cadeia, será o “otário” (sucker). Ou seja, 

se você não confia no seu companheiro, há um grande incentivo para traí-lo.  

 

Essa situação é modelada pelos estudiosos da Teoria dos Jogos nas mais 

diferentes maneiras. A situação clássica prevê uma única ocorrência do dilema. 

Contudo, também foram testadas interações repetidas e diferentes formas de 

incentivo ou punição. 

 

Até o início dos anos 1980, quando Robert Axelrod (2006) promoveu um torneio 

utilizando um simulador, a partir do qual desafiou os competidores a formularem 

algoritmos para maximizar seus resultados, com atuação em rodadas sequenciais e 

com manutenção da memória dos resultados anteriores, a resposta natural prevista 

pelos teóricos para esse desafio era sempre desertar o companheiro, nunca cooperar. 

Contudo, no cenário de múltiplas interações, as estratégias não cooperativas 

demonstraram-se claramente inferiores. 

 

Em um segundo experimento, Axelrod (2006) introduziu comportamentos 

erráticos como nova variável: alguns agentes cooperariam ou desertariam de maneira 

randômica. Nessas condições, o algoritmo ganhador foi baseado na condição simples 

do olho por olho, tit for tat, isto é, na constante repetição do comportamento adotado 

pelo outro agente na rodada anterior. Essa estratégia, a mais simples entre todas as 

formulações apresentadas, venceu apesar de, à primeira vista, parecer simplória. 

 

Nesse percurso, como as simulações podem tornar-se bastante complexas, em 

uma reedição do torneio, ocorrida 20 anos depois da sua primeira realização, venceu 

uma versão aprimorada do tit for tat que, em vez de considerar apenas o 

comportamento do outro agente na última rodada, tomava por base um conjunto dos 

resultados anteriores e agia a partir desses parâmetros, seguindo a estratégia win-

stay / loose-shift.  
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Excedo-me um pouco em detalhes aqui porque foi um evento emblemático. 

Embora o pressuposto do interesse próprio não seja contestado, Axelrod (2006) abre 

caminho para sua própria revisão, ao propor quatro princípios para estratégias bem-

sucedidas frente a dilemas sociais: 1) ser otimistas, ou seja, nunca desertar antes do 

outro agente; 2) retaliar como regra, em resposta à deserção de outro agente, isto é, 

não ser o sucker; 3) ter a capacidade de perdoar para impedir um ciclo interminável 

de deserções por ambos os lados; e 4) estar orientada apenas a maximizar o seu 

próprio desempenho (não ser invejosa no sentido de ter como objetivo um resultado 

melhor que o outro agente).  

 

Até esse momento, imperava o ainda influente trabalho de Mancur Olson (apud 

Bowles e Gintis, op. cit.). Nele, o estudo do dilema do prisioneiro em cenário de 

múltiplos agentes concluiu que a cooperação era simplesmente impossível, por conta 

da ubiquidade dos comportamentos oportunistas, fator denominado free rider problem 

(problema do oportunista), adiante analisado. 

 

Bowles e Gintis (op. cit.) repetiram experimentos utilizando o vasto arsenal de 

modelos de dilemas sociais da Teoria dos Jogos. Suas pesquisas são formuladas em 

diferentes culturas, de tribos indígenas a grupos de universitários. De maneira 

consistente, esses autores (op. cit.) encontraram evidências de comportamentos 

altruístas: não somente uma propensão à reciprocidade, mas uma intenção prévia à 

cooperação. Mas não apenas isso: também documentaram a reação negativa dos 

agentes diante de comportamentos não cooperativos, bem como um certo prazer em 

punir comportamentos não cooperativos, mesmo às expensas de seus próprios 

resultados (altruísmo punitivo). Indivíduos oportunistas não são tolerados: repreendê-

los constitui uma obrigação moral e, via de regra, sua punição produz sentimentos de 

vergonha e culpa.  

 

Tudo isso parece óbvio ao senso comum, mas sua sustentação exigiu de 

Bowles e Gintis (op. cit.) um enorme arcabouço de experimentos, próprios e de 

terceiros, lastreado por uma complexa modelagem matemática. A ênfase em provas 

matemáticas para a discussão da cooperação e de outros comportamentos sociais 

não é, de forma alguma, uma exclusividade dos estudos de Economia. O biólogo e 

matemático Martin Nowak (2006), fez percurso semelhante ao descrever suas cinco 
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regras para a evolução da cooperação, em discurso também alinhado com a narrativa 

da competição: 

 
Evolution is based on a fierce competition between individuals and 

should therefore only reward selfish behavior. Every gene, every cell and 
every organism should be designed to promote its own evolutionary success 
at the expense of its competitors. Yet we observe cooperation on many levels 
of biological organization. 

 

Partindo de uma definição de cooperação mais afeita à utilizada por Richerson, 

Boyd e Henrich (op. cit.), Nowak (2006) precisa resolver o seguinte paradoxo: apesar 

de, individualmente, o comportamento desertor ser o mais apto para sobreviver e 

prosperar, os grupos com maioria composta por cooperadores são mais bem-

sucedidos na natureza. A solução encontrada, construída na fronteira das narrativas 

da competição e cooperação, propõe cinco mecanismos de seleção, a partir dos quais 

a cooperação é capaz de maximizar a relação custo-benefício:  

 

1. Seleção por parentesco: sintomaticamente, o conceito é melhor 

apresentado a partir de um aforisma de JBS Haldane, um dos fundadores 

do neodarwinismo: “Eu pularia no rio para salvar dois irmãos ou oito 

primos”. Ou seja, a cooperação faz sentido como mecanismo de seleção 

natural, quando o custo imposto é tomado em benefício de um indivíduo 

com quem compartilho herança genética. 

 

2. Reciprocidade direta: neste caso, a cooperação faz sentido porque o custo 

de cooperar, no instante inicial, será devidamente compensado em um 

momento seguinte. Nowak (2006) apresenta os experimentos de Axelrod 

(op. cit.) como exemplo. Comentando as estratégias vencedoras nos 

diferentes torneios, propõe que cooperar só produz aptidão positiva. Em 

outras palavras, privilegia a seleção natural, quando a probabilidade de um 

novo encontro supera a relação custo-benefício. 

 

3. Reciprocidade indireta: com lógica idêntica ao mecanismo anterior, 

funciona a partir da construção de uma reputação: o individuo coopera 

porque sua ação será reconhecida dentro de seu grupo, e seu 
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comportamento será retribuído por outro membro, em função do histórico 

cooperativo. 

 

4. Reciprocidade em rede: o mecanismo é similar à reciprocidade indireta; 

porém, neste caso, as interações são construídas a partir da montagem de 

uma rede de interações frequentes, não privilegiando uma cooperação 

generalizada com foco na criação de uma reputação. 

 

5. Seleção por grupos: trata-se do caso central ao paradoxo citado: a 

cooperação ocorre não porque seu custo será compensado em termos 

individuais, mas porque a aptidão do grupo a que pertence aumentará. 

 

Essa proposição só faz sentido na definição estreita da cooperação, a partir do 

homo economicus. Cito não apenas porque demonstra, mais uma vez, as narrativas 

em conflito, mas também porque detalha diferentes formatos da reciprocidade 

utilizados amiúde pelos teóricos da cooperação.  

 

Esses mecanismos de reciprocidade, também operativos para Bowles e Gintis 

(op. cit.), apesar de seu enquadramento da cooperação ser diverso, são bastante 

utilizados em estudos de matiz sociológica (Costa, 2004 [ver conceito de capital 

social]; Kollock, 1998 e 1999; Wellmann et al, 2006). Esclareço que retornarei a esse 

campo de estudos e seus dilemas sociais no quinto capítulo. 

 

A proposta de Nowak (2006) também serve para ressaltar o problema das 

fronteiras de grupo. O entendimento da cooperação dentro do modelo do homo 

economicus depende dessa contingência e não é de estranhar seu alinhamento com 

os neodarwinistas, dado tratar exatamente do formato de cooperação humana 

descrito por Darwin em The Decent of Man, and Selection in Relation to Sex: a 

cooperação humana como elemento da seleção natural, na medida em que tribos 

capazes de cooperação elevada competem melhor contra aquelas menos 

cooperativas. Ou seja, a reciprocidade tomada a partir do primado da competição e 

da guerra (Bowles e Gintis, op. cit.; Dugaktin, 2012; Richerson, Boyd e Henrich, 2003). 
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Bowles e Gintis (op. cit.), assim como Richerson, Boyd e Henrich (op. cit.), 

obviamente não descartam a cooperação incentivada pela competição entre tribos. 

Pertencer a um grupo é fator fundamental na formação dos sentimentos morais e no 

desenvolvimento da propensão a cooperar, que identificam na evolução humana. 

 

O que esses autores chamam de preferências sociais não exclui sentimentos 

negativos, como a inveja e a vingança. Porém, não necessitam de equações de 

reciprocidade para compreender todas as instâncias cooperativas. Independente de 

leitura ampla ou estreita da cooperação na análise da motivação individual, como 

descritas acima, a legitimidade de tais sentimentos, enquanto prática social e para os 

pesquisadores em análise, é fruto de padrão moral construído na evolução da espécie. 

 

Antes de entrar no campo das instituições, temática que se estende por grande 

parte deste volume, cabe a primeira anotação de um ponto de fuga da pesquisa: as 

teorias da cooperação constituem um corpus fascinante. Apenas arranhei sua 

superfície. Certamente seu estudo continuado e aprofundado constitui um dos 

desafios intelectuais mais interessantes entre os levantados por meu trabalho. 

Pretendo continuar a leitura e, em momento futuro, tendo sido capaz de adquirir 

suficiente aparato referencial, investir diretamente na pesquisa de sua conexão com 

as transformações contemporâneas resultantes do advento das redes. 

 

 

1.3 As instituições e a cooperação humana 
 

Como já dito, os teóricos da evolução da cooperação citados propõem uma 

evolução genético-cultural do homem. Por meio da linguagem, a capacidade de 

cooperar o diferencia, e essa propensão é inscrita, com maior ou menor sucesso, na 

cultura dos diversos povos.  

 

Bowles e Gintis (op. cit.) apontam diversas ocorrências e suas particularidades 

em diferentes tempos e geografias. Demonstram como as sociedades criam aparatos 

simbólicos capazes de aglutinar e reforçar práticas cooperativas. Suas referências são 

extensas e seus conceitos amplos.  
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Já Richerson, Boyd e Henrich (op. cit.) oferecem um quadro mais conciso e 

apropriado para meu intuito, no presente capítulo, pois apresentam um mecanismo 

simples de formação dos hábitos e das instituições: dada a propensão a cooperar 

(cooperative biases), são experimentados um amplo leque de comportamentos (non-

random variations), e, então, os mecanismos da seleção natural entram em ação, 

garantindo a manutenção dos mais eficazes para a sobrevivência dos indivíduos e 

seus grupos sociais. Embora essa proposição pareça tão simples e direta, os autores 

registram seu caráter controverso, por conta da ênfase na cultura, pouco aceita por 

muitos dos teóricos da evolução, incluindo pesquisadores de grande prestígio, como 

o biólogo americano Edward O. Wilson.  

 

Em seguida, de maneira a meu ver peculiar, Richerson, Boyd e Henrich (op. 

cit.) traçam uma divisão abrupta entre duas modalidades institucionais. Simplifico: de 

um lado, a formação da tribo; do outro lado, tudo mais. Apesar de apontarem para 

uma imensa variedade das formações institucionais, opõem o que chamam Tribal 

Social Instincts Hypothesis ao Work-around Hypothesis. Confesso minha confusão 

diante dos termos, mesmo após múltiplas leituras. 

 

A hipótese tribal, acompanhada de diversas referências antropológicas e 

arqueológicas, embora clara, esbarra no paradoxo inerente ao pensamento 

neodarwinista e nos modelos sustentados apenas por mecanismos de reciprocidade, 

como o construído por Nowak (2006). Ainda que sustentem estar em operação formas 

de aprendizado social por conformidade, apoiadas pela imposição (enforcement) 

moralista das normas – operações do campo da cultura –, sua discussão estende-se 

em como delimitar as fronteiras de grupo.  

 

Como os comportamentos cooperativos estão enquadrados nos limites da 

reciprocidade, as questões problemáticas passam a ser: se as tribos são formadas 

por relações de parentesco mais ou menos amplas; em que momento e de que modo 

sua expansão populacional inclui os não parentes; e como os conflitos resultam em 

violência ou adaptação cooperativa. Para Bowles e Gintis (op. cit.), a delimitação do 

grupo é menos relevante porque a questão do parentesco é apenas um caso 

específico de inclusão adaptativa (inclusive fitness), conceito do ilustre neodarwinista 

W. D. Hamilton. Novamente, ouvem-se ecos da batalha de narrativas. 
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Já a hipótese de solução alternativa (work around) procura abarcar todos os 

formatos da sociedade contemporânea, por mecanismos de institucionalização da 

liderança. Nas palavras dos autores:  

 
If the [tribal] social instincts hypothesis is correct, our innate social 

psychology furnishes the building blocks for the evolution of complex social 
systems, while simultaneously constraining the shape of these systems 
(Salter 1995). To evolve large-scale, complex social systems, cultural 
evolutionary processes, driven by cultural group selection, take advantage of 
whatever support these instincts offer. (Richerson, Boyd e Henrich, 2003, p. 
372-3)  

 

Como disse, não consigo entender por que os autores identificam essa hipótese 

como solução alternativa, um work around. Só consigo perceber essa conclusão como 

nova evidência de que a acepção estreita da cooperação e os conceitos da 

reciprocidade utilizados, cuja definição é bastante próxima aos descritos por Nowak 

(2006), não são capazes de dar conta da cooperação no mundo atual. Assim, acabam 

por esperar que nossas sociedades complexas venham a “simulate life in tribal-scale 

societies in order to generate cooperative ‘lift’.” (idem, p. 373).  

 

Talvez somente a imagem-força da tragédia dos comuns, que examinarei a 

seguir, possa explicar esta perspectiva entre autores: de maneira geral, estão 

inclinados a aceitar a cooperação como um fator fundamental da evolução humana.  

Ao final, parece inescapável enquadrar da cooperação no mundo moderno recorra à 

primazia da coerção, como único instrumento capaz de viabilizar sociedades 

complexas, mesmo que o apresentem como mecanismo favorito dos cínicos. Seu 

complemento seriam as hierarquias, os sistemas simbólicos opressores (exploitative) 

e o que chamam (Richerson; Boyd; Henrich, 2003) instituições legítimas.  

 

Falar em instituições legítimas soa como um conceito ainda mais esdrúxulo, 

pois pedem (id.) que consideremos small-scale egalitarian societies, em que 

individuals have substantial autonomy e impere um regime of tolerably fair laws and 

customs, effective leadership, and smooth articulation of social segments, como 

modelo grosseiro das sociedades modernas, nele incluídos os partidos políticos e a 

democracia ocidental! 
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Em 1968, Garret Hardin, ecólogo americano, publicou um ensaio na revista 

Science intitulado “The Tragedy of the Commons”. Ao ler o texto, quase 50 anos 

depois, é difícil entender o porquê de um artigo razoavelmente curto e claramente 

contraditório ser ainda tão influente. Não há nele a descrição de uma longa pesquisa 

ou de uma descoberta inovadora. Trata-se do que os americanos chamam de rant, 

uma diatribe. Óbvio, não é desprovido de qualidades, porém seu impacto advém da 

predisposição do público, especializado e geral, de valorizar a perspectiva defendida. 

 

Primeiro, é importante comentar seu tema central. Ao contrário do que se 

poderia imaginar a partir da imagem de uma tragédia dos “comuns” – referência aos 

campos de uso público existentes na Inglaterra, até os “Enclosures Acts” instituídos 

entre 1760 e 1830; para vários historiadores marco da instauração do capitalismo 

(Hobsbawn, 1997; Huberman, 1984) –, a questão de Hardin é o crescimento 

populacional. O “comum” que anima seu argumento é a própria terra, a capacidade 

finita de nosso meio ambiente. Dito assim, parece expressar uma questão bastante 

contemporânea; no entanto, o autor certamente ficaria surpreso com a pouca 

relevância de seu alerta sobre a explosão populacional no mundo de hoje. 

 

Se vivo, Hardin custaria a acreditar no crescimento negativo das populações 

em diversos países da Europa, ou a entender o fracasso e a reversão da política do 

filho único na China, especialmente porque esta representou uma adoção quase direta 

de seus postulados. Quase porque ele jamais defendeu a imposição ditatorial de 

controle da população. O que propunha era: “mutual coercion, mutually agree upon”.  

 

No entanto, a “pièce de résistance” do artigo, cuja aceitação foi generalizada, 

tratava dos campos comuns. Em linha com as narrativas que venho descrevendo 

neste capítulo, Hardin tomava o homem como ser racional, portanto, inclinado a 

maximizar seus retornos. Propunha a seguinte interpretação para a função utilidade 

(para seu uso dos “comuns”), expressa a partir da pergunta “What is the utility to me 

of adding one more animal to my herd?”: 

 
1. The positive component is a function of the increment of one 

animal. Since the herdsman receives all the proceeds from the sale of the 
additional animal, the positive utility is nearly +1. 

2. “The negative component is a function of the additional 
overgrazing created by one more animal. Since, however, the effects of 
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overgrazing are shared by all the herdsmen, the negative utility for any 
particular decision-making herdsman is only a fraction of -1. (1968, p. 1244). 

 

Sua conclusão, ainda aceita por diversos teóricos e fortemente impregnada no 

senso comum: a ruína seria sempre inevitável, pois impedimentos morais não seriam 

capazes de reverter a consequente sobrepastagem e exaustão da terra. Se parte dos 

pastores, inclinados por sentimentos morais, restringissem seu uso do campo, outros 

não o fariam. Estes estariam incrementando seu benefício e, assim, sua aptidão para 

sobrevivência. No curso de gerações, seriam levados a tornar-se mais numerosos 

pelo mecanismo da seleção natural, eliminando os que agiam eticamente.  

 

Ato contínuo à descrição de sua tragédia, Hardin antecipa uma crítica possível: 

sua formulação era uma platitude. Porém, argumentava que as forças da seleção 

natural também favoreciam uma “negação psicológica” (psychological denial) advinda 

da ilusão de que a educação seria capaz de controlar a motivação racional. Ilusão, 

pois esta não conseguiria ser renovada através de uma “inexorável sucessão de 

gerações” (ibidem, 1244-5). 

 

Como seu tema central era a explosão populacional, a motivação racional que 

o preocupava era ter filhos. Talvez fique mais fácil para o leitor enquadrar seu 

argumento, se levar em conta sua crítica veemente à Declaração Universal dos 

Diretos do Humanos, assinada então há pouco mais de um ano. Para Hardin, ela 

constituía a institucionalização da “negação psicológica”, pois garantia o direito de 

constituir família sem qualquer intromissão arbitrária do Estado. Era o receituário de 

uma tragédia, a seu ver. As populações cresceriam, esgotando os recursos da terra.  

 

Descontando a sempre presente sedução milenarista, tomemos o homem e 

suas circunstâncias, como preconizou Ortega y Gasset. Hardin estava há pouco mais 

de vinte anos do fim da Segunda Guerra: o mundo ainda sobre o forte impacto de 

Hiroshima e Nagasaki, em plena Guerra Fria, com a expansão das tecnologias 

ganhando um ritmo cada vez mais frenético. Não é de se estranhar, portanto, que seu 

artigo comece com um elogio a outro, publicado pouco antes do seu, propondo a 

impossibilidade de solução técnica para a corrida armamentista, então a todo vapor. 

Analogamente, defendia não ser possível uma solução técnica para o desafio de 

prover alimentos e outras necessidades a uma população que só fazia crescer. Vale 
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notar que há contradição no fato de o autor negar a possibilidade de eficiência à 

fruição moral, constituindo uma argumentação marcadamente técnica para defender 

a impossibilidade de uma solução técnica.  

 

Voltando às circunstâncias, ao final dos anos 1960, ele vivia o auge da 

tecnocracia. Para demonstrar a impossibilidade de maximizar concomitantemente 

duas variáveis – população e recursos naturais –, citava John Von Neuman e Oskar 

Morgestern, que, vinte anos antes, haviam inaugurado a Teoria dos Jogos, à qual 

também faz referência (ibidem, p. 1243). Um argumento no mínimo incompleto, já que 

não apresentava uma equação universal em que essas duas variáveis fossem os 

termos. Não obstante, sua questão era premente, pois “a liberdade para procriar é 

intolerável”, “a consciência se autoelimina”, é prisioneira de “efeitos patogênicos”. 

Assim, a única saída possível é a “coerção mútua, mutuamente aceita” (frase montada 

com as retrancas das páginas finais de seu artigo, entre parênteses). 

 

Hardin não cita o dilema dos prisioneiros, formulado em 1950 por 

pesquisadores da RAND Corporation, formada logo após a guerra e verdadeiro 

bastião da tecnocracia. Tampouco menciona Mancur Olson, que poucos anos antes 

havia publicado The Logic of Collective Action, cuja influência mencionei acima. Mas, 

juntando esses dois com sua tragédia dos “comuns”, temos as três metáforas 

dominantes ao entendimento dos bens comuns arrolados por Elinor Ostrom, no início 

de seu livro mais influente, Governing the Commons (1990). Metáforas cuja essência 

pretendia contestar.  

 

A economista, treinada em Ciência Política, Prêmio Nobel em 2009, abre seus 

comentários invocando a imagem formulada por Thomas Hobbes para seu homem 

em “estado natural”: “men seek their own good and end up fighting one another” 

(ibidem, p. 2). Também aponta que a tragédia dos “comuns” já havia sido identificada 

muito antes por Aristóteles, no terceiro capítulo do segundo livro de Política: “what is 

common to the greatest number has the least care bestowed upon” (ibidem). Como já 

disse, trata-se de uma narrativa poderosa: o homem lobo do homem; imagens fortes 

de nosso imaginário coletivo. 
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Já apresentei o dilema dos prisioneiros e a tragédia dos “comuns”. Cabe agora 

dar conta do problema dos oportunistas (free rider problem), descrito por Olson. 

Ostrom nos informa ser a intenção do autor desafiar o otimismo então existente entre 

os sociólogos que trabalhavam com teorias de grupos sociais.  

 

Ele parte, sem surpresa, do homem racional, orientado por seus interesses 

próprios (self-interest). Não desafia a possibilidade do concerto dos interesses 

individuais em nome de um coletivo. Aceita a hipótese de uma ação coletiva motivada 

pelo bem-estar comum aos membros do grupo. Porém, para ele, somente pequenos 

grupos, ou grupos equipados com instrumentos de coerção, ou outras formas de 

controle, são capazes de atingir seus objetivos. A tragédia narrada por Olson sustenta-

se na incapacidade de excluir oportunistas, que não contribuíram para o bem comum, 

de desfrutar de seu benefício.  

 

Um exemplo comum de nossa vida cotidiana ilustra bem sua posição: em uma 

vizinhança com problemas de segurança, os vizinhos reúnem-se e decidem contratar 

um vigia: vão cotizar os custos. Logo surge o dilema: algumas casas da rua não 

pagam sua parte, mas o vigia contribuirá para o aumento da segurança de todos, 

inclusive dos que não pagarem.  

 

O problema reside no fato de o bem coletivo, segurança dos moradores de uma 

região, ser não excludente. Ou seja, é impossível, ou inviável, prover o benefício 

pretendido pelo grupo, sem o deixar disponível aos que não contribuíram para sua 

obtenção. Ou, analogamente, sem excluir os que não cuidam de sua manutenção, tal 

como o pastor da tragédia dos comuns, ao não refrear seu consumo dos campos 

disponíveis para o coletivo. 

 

O dilema estende-se ao provimento do bem comum: se muitos oportunistas são 

capazes de consumir os benefícios sem contribuir para seu desenvolvimento, a 

tendência natural será não produzir ou não dar manutenção a esse bem. No entanto, 

como bem ressalta Ostrom (op. cit., p. 6), Olson não é tão pessimista, pois entende 

ser possível a colaboração em grupos de tamanho intermediário nos quais seja 

possível dar visibilidade a ações individuais dos membros, aceitando a eficiência de 

um controle social não diretamente coercitivo, baseado em padrões morais, como 
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preconizam Bowles e Gintis (2011, chapter 11). Mecanismo relevante para Ostrom, 

que também utilizo na terceira parte da tese. 

 

Essa particularidade dá margem a observar uma aplicação não estrita do 

conceito do homo economicus nas três metáforas agrupadas por Ostrom. Embora 

conformes à ideia de uma inclinação racional e egoísta intrínseca ao homem – o que 

é verdade também para a obra da própria autora e facilitou a aceitação de suas teorias 

–, colocam em xeque a aptidão desse comportamento na promoção do bem-estar e 

da sobrevivência. Isso fica patente nas palavras de Hardin: 

 
We can make little progress in working toward optimum population 

size until we explicitly exorcize the spirit of Adam Smith in the field of practical 
demography. In economic affairs, The Wealth of Nations (1776) popularized 
the "invisible hand," the idea that an individual who "intends only his own gain," 
is, as it were, "led by an invisible hand to promote ... the public interest". Adam 
Smith did not assert that this was invariably true, and perhaps neither did any 
of his followers. But he contributed to a dominant tendency of thought that has 
ever since interfered with positive action based on rational analysis, namely, 
the tendency to assume that decisions reached individually will, in fact, be the 
best decisions for an entire society. (op. cit., p. 1244) 

 

Somente em Bowles e Gintis é possível encontrar um abandono real do homo 

economicus, o que lhes permite uma crítica aos três modelos ainda mais contundente 

que a de Ostrom: 

 
Because ‘freedom in a commons means ruin for all,’ He [Hardin] 

advocated a modern version of Thomas Hobbes’ Leviathan which he termed 
‘mutual coercion mutually agreed upon.’ Hardin termed his contribution a 
“rebuttal to the invisible hand”. Mancur Olson’s no less ineluctable “logic of 
collective action” in n-person prisoner’s dilemmas demonstrated the 
inevitability of a passive citizenry and the impossibility of cooperation due to 
ubiquitous free riders. 

But, as the prisoners’ dilemma and the tragedy of the commons were 
becoming staples of undergraduate instruction, field evidence from 
anthropologists and microhistorical studies of social movements pointed in an 
entirely different direction. (op. cit., chapter 1) 

 

Ostrom, mesmo se mantendo fiel ao cânon econômico, operou a partir de uma 

evolução fundamental no entendimento do bem. Até praticamente a metade do século 

passado, entre os especialistas, e até nossos dias no senso comum, imperou uma 

percepção pouco problemática sobre o bem econômico. Este equivalia sempre à ideia 

da propriedade privada, sujeita às tão bem conhecidas leis da oferta e da procura. 
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Ostrom, ao apresentar o escopo e os instrumentos teóricos de sua pesquisa, dá conta 

da problematização do conceito, cujo quadro abaixo resume. 

 

Figura 2 – Quadro resumo da Teoria dos Bens Econômicos 

 
Fonte: Desenho do autor 

 

Essa formulação, cuja construção estendeu-se dos anos 40 aos 70 do século 

passado, foi estruturada por Paul Samuelson, embora na definição de seus diversos 

termos tenha havido a contribuição de diversos economistas (Ostrom, op. cit., p. 221). 

A própria Elinor e seu marido, o também ilustre economista Vincent Ostrom, 

contribuíram para a definição do que vieram a chamar “common-pool resource” (CPR), 

em português normalmente identificado como “recurso comum”.  

 

O primeiro passo para entender o quadro são os conceitos de “exclusão” e 

“rivalidade”. A ideia de exclusão é mais imediata: refere-se à possibilidade de um bem 

ter seu usufruto circunscrito por quem o controla. A rivalidade trata da exaustão do 

bem face ao seu consumo; ou, de outra forma, a possibilidade de o mesmo ser 

consumido, por mais de um agente, sem desgaste, isto é, sem que o primeiro 

inviabilize seu usufruto pelo segundo. 
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Vamos aos quatros tipos: 

 

1. O bem privado é o que melhor conhecemos. Pertence a alguém que pode 

excluir de seu consumo terceiros que não lhe paguem um determinado 

custo e que, uma vez alocado ao consumo de um indivíduo, deixa de estar 

disponível para os outros. Os exemplos são diversos e não problemáticos: 

o pão da padaria, a diária em um quarto de hotel, ou a hora de um 

psicanalista. A única peculiaridade é que alguns se esgotam, como o pão, 

enquanto outros têm provimento contínuo, como o quarto de hotel ou o 

know-how do psicólogo. Mas o benefício pelo qual se paga, a diária ou a 

consulta, é rival. 

 

2. O bem de clube ou monopolizado já desafia um pouco o senso comum. 

Um bom exemplo é a televisão paga. O fato de um cliente ter acesso não 

inviabiliza, nem diminui, a utilidade do bem para um outro cliente; porém, o 

proprietário do sistema tem condições de limitar o acesso a quem lhe pagar 

uma taxa. O acesso à internet, provido por empresas privadas, tem a 

mesma natureza; estradas pedagiadas ou clubes privados também, ainda 

que sejam exemplos menos perfeitos, posto que o uso desgasta o bem. Em 

suma: bens aos quais o acesso é controlado, mas o uso por um indivíduo 

não inviabiliza o alheio. 

 

3. O bem público, bastante frequente em nossas vidas, é mais facilmente 

entendido como a antítese do bem privado. Porém, sua compreensão pelo 

senso comum produz uma armadilha, já que não precisa ser 

necessariamente provido pelo Estado. Claro, há vários exemplos vindos do 

poder público, como o policiamento, as ruas, o sistema de justiça, mas 

também incluem serviços privados concessionados, como a televisão 

aberta, cuja remuneração é indireta, ou um show patrocinado ao ar livre, 

em espaço público, ou um ponto de acesso wireless, em um restaurante. 

O acesso é irrestrito, e o usufruto de um não diminui ou desgasta o do outro. 

 

4. O recurso comum, ou bem comum, tipo estudado por Ostrom, é mais 

problemático, não porque o entendimento do conceito seja difícil, mas 
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porque são os mais propensos ao abuso oportunístico e ao déficit de 

provimento. São não excludentes, na medida em que ninguém pode ou 

deve ser privado de seu uso, mas seu uso é rival, seja no sentido de se 

esgotar, seja porque resulta em desgaste. Exemplos clássicos são a água 

encanada, as áreas de pesca e as pastagens comuns (do exemplo de 

Hardin). Em alguns casos, um bem público pode ganhar a condição de 

recurso comum, em função da deterioração provocada pelo uso, a exemplo 

do ar, por conta da poluição. 

 

Embora a formulação dessas categorias pelo pensamento econômico não deva 

ser entendida diretamente dentro narrativa da cooperação, elas certamente surgiram 

a partir de discussões afeitas ao tema e contribuíram para trazê-lo ao “palco”. Não vou 

tratar aqui dos demais conceitos e estruturas da pesquisa de Ostrom; sua análise 

ocupará a maior parte do quinto capítulo. Porém, faço um breve panorama, para 

demonstrar a extensão e o impacto de seu trabalho. 

 

Negar a inevitabilidade das metáforas dominantes e provar a eficiência da 

gestão cooperativa dos CPR era navegar contra a corrente, lutar contra a poderosa 

narrativa da competição. Sua credibilidade foi construída pela extensão e diversidade 

dos casos estudados. Ostrom investigou mais de uma centena de common-pool 

resources (CPR, de agora em diante). De forma alguma ficou restrita à análise de 

documentos ou materiais secundários, fez pesquisa de campo em diversos países, 

como Nepal, Nigéria, Quênia, Austrália, Bolívia, Índia, Indonésia, México, Filipinas, 

Polônia e Zimbábue. Conduziu dezenas de experimentos laboratoriais, a partir de 

modelos da Teoria dos Jogos e outras situações abstratas. 

 

Em Understanding Institutional Diversity, de 2005, sistematicamente estruturou 

a epistemologia e os métodos de seu campo de estudo – a análise institucional –, 

incluindo uma rigorosa formulação matemática. Em Governing the Commons, 

examinou CPR antigos, novos e em transformação, auto-organizados ou cogeridos 

por poderes públicos. Descreve, em detalhe, as formas de governança de:  

 

− campos comuns que resistiram durante séculos, de maneira sustentável, 

na Suíça e no Japão;  
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− sistemas de irrigação na Espanha e nas Filipinas – este último ativo até, ao 

menos, a década de 1980, quando Ostrom realizou sua pesquisa;  

 

− casos conflituosos de interferência do Estado, como nas bacias de água 

subterrânea da Califórnia, onde não ficou só na análise, mas também atuou 

diretamente como consultora na resolução de conflitos; e  

 

− casos mais problemáticos, que resultaram na falência de áreas de pesca 

na Turquia, no Sri Lanka e na Nova Escócia.  

 

Nessas diversas instâncias, examinou se existiam:  

 

1. limites claros e regras de participação definidas para os CPR; 

 

2. regras congruentes com normas sociais e condições do meio ambiente;  

 

3. fóruns para as decisões coletivas; 

 

4. sistemas de monitoramento; 

 

5. punições graduais; 

 

6. mecanismos de resolução de conflitos; 

 

7. reconhecimento do direito de organização, além das estruturas da CPR; e  

 

8. diferentes camadas de governança.  
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Além das duas obras fundamentais citadas nominalmente acima, produziu uma 

vasta bibliografia: mais de 30 livros e centenas de artigos10. E, como se ainda fosse 

pouco, criou com o marido um instituto de pesquisa, assim apresentado: 

 
The Ostrom Workshop is not your standard research institute. The 

Ostrom Workshop was founded in 1973 by Vincent and Elinor Ostrom, who 
believed that ideas and theories must be considered through the lens of 
experience – that the critical connection is between ideas and what gets 
done.11 

 

Com base nessas observações, chegou a seus oito princípios de design para 

a gestão de comuns, ao quais voltarei com cuidado no capítulo quinto. Todo esse rigor 

construiu uma reputação sólida, já devidamente consagrada muito antes do Prêmio 

Nobel, em 2009. Era referência constante para vários pesquisadores envolvidos com 

as Teorias da Cooperação, Sociologia dos Grupos, Teoria dos Jogos e Análise 

Institucional. A honraria, muito festejada por ser pela primeira vez dada a uma mulher 

na área de Economia, foi igualmente importante por premiar um trabalho heterodoxo, 

marcadamente fora do circuito da Economia Neoclássica, em geral agraciado pela 

academia sueca (Lauriola, 2009, p. 3-4). 

 

 

1.4 As redes como ponto de inflexão da narrativa da cooperação 
 

Devidamente examinados o desenvolvimento da narrativa da cooperação e seu 

embate com as ideias relativas à força da competição, o leitor atento pode perguntar: 

“Mas, e o novo?” Afinal, minha tese propõe uma nova potência da cooperação. O que 

poderia haver de nova potência no que foi apresentado, se a cooperação natural vem 

desde o início da vida complexa em nosso planeta, há literalmente bilhões de anos; 

se a cooperação humana nasceu com a linguagem, há cerca de 50.000 anos; e se 

algumas das instituições cooperativas mais complexas analisadas por Ostrom (1990) 

são milenares ou quase? Tendo em mente estarmos perseguindo o desenvolvimento 

de uma narrativa da cooperação, a resposta é óbvia: as redes digitais. 

 

                                                
 
10 Curriculum vitae disponível em: <http://ostromworkshop.indiana.edu/files/pdfs/CVs/CV_Eostrom.pdf>. Acesso 

16 nov. 2015. 
11 Disponível em: <http://ostromworkshop.indiana.edu/about/index.php>. Acesso em 16 nov. 2015. 
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Não vou recontar a história da internet, iniciada nos anos 60 do século passado, 

tantas vezes repetida por estudos que se debruçam sobre as redes, poucas vezes 

trazendo novos detalhes. No quarto capítulo, comentarei alguns eventos fundadores, 

para explicitar certas intenções que animaram sua invenção. O que cabe agora é 

demonstrar como sua adoção vertiginosa deslocou enunciados, ao mesmo passo que 

transformava quase tudo em nossas vidas. 

 

Como sabemos, o universo das redes, a internet e suas antecessoras, 

permaneceu praticamente exclusivo aos ambientes acadêmicos, militares e dos 

programadores, até o advento da web na década de 90, honrosa exceção feita a uns 

poucos usuários, pioneiros do computador pessoal, que descobriram as BBS, uma 

década antes. A abrangência e a velocidade de seu impacto a partir de então também 

dispensa comentário. No entanto, há três elementos a destacar sob a perspectiva da 

expansão da narrativa da cooperação: as comunidades virtuais, as redes terroristas e 

a produção de softwares livres (tema de meu estudo). 

 

A citação de Rheingold, com a qual abri o primeiro capítulo de minha 

dissertação de mestrado (Cintra, 2003a), ainda constitui uma definição adequada para 

o que é a essência de uma comunidade virtual, mesmo em tempos de Facebook: 

“Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when enough 

people carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, 

to form webs of personal relations in cyberspace.” (1994, p. 5) 

 

O seminal livro de Howard Rheingold, The Virtual Communities, data de 1994. 

Embora tenha tido grande impacto, creio não haver injustiça identificar o artigo de 

Katie Hafner (1997), na revista Wired, como verdadeiro estopim da discussão sobre 

as comunidades virtuais. Àquela altura, a revista era a verdadeira bíblia dos 

antenados, o “must read” da primeira leva a descobrir o poder das redes. 

 

Já estamos muito distantes do tempo quando ainda era necessário desfiar 

exemplos de comunidades virtuais para defender sua existência e efetividade. Porém, 

hoje, face à multiplicidade das mídias sociais, talvez seja ainda mais pertinente repetir 

o que escrevi em outro texto publicado, no mesmo ano do mestrado: “[...] cabe 

abandonar a simplicidade binário de um sim ou não na definição da existência de uma 
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comunidade virtual para perceber a existência de traços de comunidade e entender 

seus mecanismos.” (Cintra, 2003b).  

 

Plataformas como Facebook, Twitter, Instagram não constituem diretamente 

comunidades virtuais, mas lá estão seus traços, e, dentro de seu ruído polifônico, não 

só é possível, como também frequente grupos cujo funcionamento enquadra-se 

perfeitamente na imagem desenhada por Rheingold. Vou examinar essas formações 

no quarto capítulo. Por ora, vale ressaltar que a experiência de uma comunidade 

virtual não está mais restrita a poucos pioneiros ou “superusuários” da rede: tais 

experiências ocorrem com abundância e transformaram nosso imaginário coletivo.  

 

Isso teve grande impacto para amplificação da narrativa da cooperação, feito o 

reparo acima sobre os “traços de comunidade”. Não é exagero afirmar: a maioria dos 

homens e mulheres no mundo “minimamente” desenvolvido, sabe como utilizar a rede 

para atuar em tarefas colaborativas e faz uso dela, muitas vezes ao dia, para reforçar 

laços afetivos, sejam eles nascidos no virtual ou não. 

 

O segundo elemento da expansão da narrativa cooperativa a partir das redes 

não é, infelizmente, nada positivo. E, de maneira mais infeliz, tem-se tornado cada vez 

mais frequente em nosso dia a dia. Atende por diferentes nomes – Al Qaeda, ISIS, Al 

Shabaab –, e o terror provocado por seus atos tem parcialmente definido nossos dias.  

 

Embora centenas ou milhares de artigos, dezenas ou centenas de livros 

tenham sido escritos sobre essas formações e suas atrocidades – muitos  dando a 

devida atenção ao fato de serem elas formas em rede cuja atuação digital elevou seu 

alcance e eficácia –, é possível identificar um ensaio específico como o texto 

fundamental e pioneiro para o entendimento do terror moderno: Networks, Netwars 

and the Fight for the Future, publicado por David Ronfeldt e John Arquilla, em 2001, 

logo após os Ataques de 11 de setembro. Os pesquisadores do think tank RAND não 

foram surpreendidos, pois vinham estudando o assunto há anos: 

 
The deep dynamic guiding our analysis is that the information revolution 

favors the rise of network forms of organization. The network appears to be the 
next major form of organization - long after tribes, hierarchies, and markets - to 
come into its own to redefine societies, and in so doing, the nature of conflict 
and cooperation. (Ronfeldt e Arquilla, 2001, p. 2). 
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O texto constitui um verdadeiro alerta sobre as novas e duras realidades do 

conflito e da guerra. Suas netwars não acontecem no mundo do virtual, mas, como é 

tão frequente aos fenômenos da rede, produzem um amálgama do digital com o físico, 

usando o primeiro para transformar a eficiência e a eficácia de ações no segundo.  

 

Cinco anos antes, Ronfeldt havia publicado um panfleto (1996), bastante 

circulado, propondo um novo framework para a evolução da organização social. Sua 

formulação evoluía das tribos para as instituições, para os mercados, e, em seu último 

estágio, para as redes. Com acerto, suas categorias não se sucedem por substituição, 

acumulam-se. Portanto, os mecanismos tribais estão tão presentes hoje quanto 

estavam na Pré-História, embora transformados por sua própria evolução e pelos 

novos formatos de organização social.  

 

O quadro abaixo faz um resumo de sua teoria: 

 

Figura 3 – A comparison of the forms 

 
Fonte: Ronfeldt,1996, p. 17. 
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Não irei empreender uma análise detalhada dos termos. Embora considere a 

formulação de Ronfeldt operativa, ela não é formulada a partir de uma perspectiva da 

evolução da cooperação, como o modelo de Richerson, Boyd e Henrich, revisado 

acima. Teria várias críticas a fazer, inclusive quanto à falta de clareza em algumas 

linhas da tabela. Trata-se de um instrumento de matiz mais sociológica, perspectiva à 

qual voltarei no quinto capítulo, como já disse, para então comentar alguns de seus 

achados. Por ora, vale ressaltar três pontos: 

 

1. O formato de organização da sociedade em rede implica e favorece novos 

formatos de cooperação: “While the development of the institutional and 

market forms of organization led to an emphasis on competitive 

advantages, development of the multiorganizational network form may shift 

the emphasis to cooperative advantages.” (ibidem, p. 33) 

 

2. O fator transformador capaz de inaugurar o novo formato da rede é a 

comunicação digital:  

 
Network designs have existed throughout history, but 

multiorganizational designs are now able to gain strength and mature because 
the new communications Technologies let small, scattered, autonomous 
groups to consult, coordinate, and act jointly across greater distances and 
across more issue areas than ever before. (ibidem, p. 16-7) 

 

3. Apesar de o autor apontar quanto diversas das propriedades do novo 

formato de organização ainda não estão claras, ele destaca como sua 

natureza aberta e fluída desafia as instituições tradicionais: “It erodes 

hierarchies, diffuses power, ignores boundaries, and generally compels 

closed systems to open up. This hurts large, centralized, aging, bureaucratic 

institutions.” (ibidem, p. 13) 

 

Para encerrar, apenas um breve comentário sobre os softwares livres, pois, 

além de serem tema central do próximo capítulo, as comunidades responsáveis por 

seu desenvolvimento e por seus métodos são o objeto de pesquisa desta tese: apesar 

de há 12 anos – quando escrevi minha dissertação de mestrado e não disse uma 

palavra sobre o assunto – o sistema operacional Linux já tivesse completado 10 anos, 
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o projeto GNU, o primeiro de software livre, quase com 20 anos, e o servidor Apache, 

que opera quase 40% do tráfego da internet, mais de cinco anos, seu impacto na 

narrativa da cooperação era quase nulo. Hoje, mesmo ainda perplexos diante de seu 

modelo de desenvolvimento, cuja forma de ação coletiva é tão estranha ao formato 

da empresa tradicional, são poucos os cidadãos bem informados do planeta que ainda 

desconhecem sua existência ou duvidam de sua relevância. 

 

As evoluções teóricas dos últimos 30 anos, em direção ao entendimento da 

cooperação na natureza, na evolução humana e nas instituições narradas neste 

capítulo, ganharam força e circulação porque, hoje – não é exagero dizer –, as redes 

são nosso zeitgeist. 
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2o Capítulo: 
A potência da produção de software livre 

 

 

Até o início da década de 70, não havia software livre simplesmente porque não 

havia softwares proprietários. A disputa de uma ação antitruste, a partir de 1969, 

motivou a já gigante IBM a separar seus negócios de hardware e software. Este último, 

em conjunto com os serviços agregados de instalação, customização e manutenção, 

não era cobrado diretamente até então. Os softwares circulavam livremente dentro da 

pequena comunidade com acesso às preciosas horas-máquina nos terminais dos 

primeiros sistemas multiusuário. 

 

Uma década depois, uma verdadeira indústria havia sido erguida ao redor do 

software proprietário. Fundada em 1975, a Microsoft lançaria suas ações em bolsa em 

1986, alçando à fama o imediatamente bilionário, futuro homem mais rico do mundo, 

Bill Gates. Embora o rápido crescimento do software proprietário esteja, em larga 

parte, associado: (1) ao advento do computador pessoal; (2) à sua adoção pelo mundo 

corporativo; e (3) ao desenvolvimento de aplicativos de interface “mais” amigável; logo 

os limites impostos a seus códigos entraram em choque com os princípios de 

circulação livre praticados pela comunidade técnica. 

 

A curta trajetória do software livre está cheia de histórias saborosas. O 

momento de “awakening” de Richard Stallman, figura máxima, para muitos, coração 

e alma, do movimento de software livre, é um dos que merecem ser relatados. É uma 

fábula contada e recontada pelo próprio em suas não poucas aparições públicas, 

também repetida por muitos outros, mas cujos fatos tiveram detalhes e clareza 

comprometidos pelo tempo. Sua cena principal nem é confirmada pelo suposto 

interlocutor de Stallman, conforme nos informa Williams (2002, chapter 1). 

 

Em 1980, o Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, onde ele trabalhava, 

ganhou uma impressora a laser, cortesia do fabricante, a Xerox. Apreciado pela 

excelente qualidade da impressão, o ultimíssimo modelo criado pelo famoso Palo Alto 

Research Center logo apresentou um problema chato: era dado a atolamentos de 
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papel. Não havia muito jeito, – tecnologia de ponta e cortesia – havia que se conviver 

com o problema. Mas, como o defeito já havia acometido um modelo anterior, Stallman 

havia desenvolvido uma forma de aliviar o inconveniente: um pequeno programa 

capaz de checar o status da impressora periodicamente, alertando ao dono do arquivo 

e demais com tarefas na fila de impressão sobre a ocorrência de um atolamento de 

papel (ibidem). 

 

A adaptação deveria ser bastante simples, bastaria acessar a máquina – afinal 

a impressora é um computador dedicado – baixar seu código, modificá-lo e subir essa 

nova versão, contendo a função adicional. O programador de hoje talvez se pergunte 

intrigado: como assim o código? Pode parecer estranho, mas a regra, então, era 

sempre embarcar os códigos abertos junto com seus binários compilados (ibidem). 

 

Não havia código disponível, nada que Stallman fosse capaz de ler. Sem 

grande preocupação: postou mensagem pedindo cópia do arquivo nos fóruns de que 

participava. Vale lembrar: era uma comunidade pequena e fechada, composta por 

universidades e centros de pesquisa de primeira linha. Ficou incomodado quando o 

arquivo não apareceu após algumas semanas. Então, veio uma notícia a respeito de 

um professor da Universidade Carnegie Mellon, que havia trabalhado no projeto. 

Stallman logo aproveitou uma viagem a Pittsburgh para visitá-lo. Sem qualquer aviso 

prévio, apareceu na sala do sujeito e pediu o código de maneira bastante direta. Para 

completar o quadro, imagine nosso jovem programador com a notória falta de 

habilidades sociais dos perfis mais técnicos elevada ao extremo (ibidem). 

 

De qualquer forma, Stallman não esperava um “não”. E não estava interessado 

em entender o que vinha a ser o “nondisclosure agreement”, assinado pelo professor, 

nem como este podia lhe impelir a recusar um pedido de um companheiro 

programador, um pedido ao qual a ética, como praticada pelos programadores de 

então, não previa possibilidade negativa. Confirmou a reposta, demonstrou seu 

espanto, virou as costas e foi embora. Foi fundar o movimento de software livre 

(ibidem). 

 

Claro, a trajetória de Stallman não fornece sozinha explicação suficiente sobre 

as origens das comunidades de desenvolvimento de software livre. Não apenas há 
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outros personagens como há também outras motivações, mas, em sua narrativa mais 

política, o episódio narrado retrata como nasceu o movimento. Todavia, para 

efetivamente compreender o advento do software livre, é preciso percebê-lo como 

objeto multifacetado: é um bem econômico com funcionamento peculiar, criado por 

um modelo de produção inovador, além de argumento de um movimento político. 

 

 

2.1 Just for fun? Ou o complicado porquê de uma ação coletiva 
 

A motivação de Richard Stallman é forte, conduzida por evidente sentido de 

justiça, inspira gritos de guerra: todo software deve ser livre! Muito diferente da 

motivação de Linus Torvalds – Just for Fun – sua resposta singela à pergunta: “Porque 

você criou o Linux?” Simbolicamente estampada como título de seu livro com o 

jornalista David Diamond (2001). O contraste não é apenas grande, é igualmente 

importante, dado o papel fundamental de ambos no desenvolvimento do software livre. 

 

Mas, primeiro, é preciso desconstruir o mito do programador solitário 

trabalhando de graça por diletantismo. Essa simplesmente não é a realidade do 

complexo mundo do desenvolvimento dos softwares livres. O que temos são 

profissionais empregados por companhias que apoiam ou até exploram 

comercialmente os softwares livres; pesquisadores acadêmicos remunerados por 

bolsas em instituições de ciência e tecnologia; programadores em departamentos de 

TI operando, customizando e também aprimorando esses códigos; engenheiros de 

empresas de hardware oferecendo suporte em plataformas de software livre a seus 

próprios produtos; assim como, hackers apaixonados em horas vagas; ativistas 

aguerridos em tempo quase integral; estudantes jovens, muito jovens, nem tanto; e 

outros usuários sofisticados. 

 

Alinho-me ao pensamento de Bowles e Gintis, apresentado no primeiro 

capítulo, propondo o completo abandono do homo economicus como modelo de 

interpretação da ação humana. Não acredito, no entanto, na possibilidade de “...an 

alternative equally simple representation of human behavior, but one stressing ethical 

and other-regarding motives...” como chegam a considerar esses autores (2011, 
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chapter 3). O que temos, proponho, em um “demi-blague”, é o “homo complexus”, 

sobre o qual há uma única certeza possível: tornar-se-á sempre mais complexo. 

 

Porém, concordo plenamente com os autores quando propõem que os 

comportamentos são guiados por preferências sociais “...that become salient in a 

population depend[ing] critically on the manner in which a people’s institutions and 

livelihood frame social interactions and shape the process of social learning.” (ibidem). 

Essa é a perspectiva adotada na investigação das práticas das comunidades de 

desenvolvimento de software livre ao longo da pesquisa: perceber como elas 

constroem e são construídas pelas preferências sociais decantadas no ambiente 

coletivo. 

 

Ainda assim, existem contrapontos a essa grande diversidade. O primeiro vem 

pelas palavras de Eric Raymond em seu já antológico The Cathedral and the Bazaar: 

“...open-source developers are volunteers, self-selected for both interest and ability to 

contribute to the projects they work on (and this remains generally true even when they 

are being paid a salary to hack open source.)” (2001, p. 56-7). E como, na verdade, o 

desenvolvimento em projetos de softwares livre sempre ocorre em pequenos grupos, 

mesmo quando se organizam em comunidades bem maiores, o processo de 

autosseleção depende da aceitação pelos pares igualmente orientada pela habilidade 

do voluntário e valor da contribuição proposta. 

 

Steven Weber fala na necessidade de “scratch an itch”, a motivação sempre 

voltada a encontrar solução para um problema tangível. Concordo, embora considere 

a observação demasiado genérica. Apesar de verdadeira em si, a ideia ganha 

operatividade quando o autor enquadra o seu “itch” em uma realidade na qual 75% do 

software produzido no mundo é feito sob medida (2004, p. 74-5) – Raymond fala em 

95% (ibidem, p. 116-7).  

 

Nessa circunstância, multiplica-se o potencial de reuso das soluções, as 

coceiras individuais apontam para o coletivo. O cruzamento entre os problemas 

tangíveis do desenvolvimento feito sob medida a partir de necessidades empresarias 

é paradoxalmente fragmentado e frequente. Ao mesmo tempo em que há muitos 

pontos – diferentes problemas – sua ocorrência obedece a uma lei de potência – uma 
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curva ABC. Uma pequena quantidade de situações-modelo corresponde à grande 

maioria dos casos reais. Se isso é válido para a indústria em geral, é muito mais 

relevante no universo do software livre, pois, sob suas regras e práticas, a reutilização 

de código potencializa o tratamento de problemas similares. 

 

Porém, até mesmo essas características mais constantes da condição 

voluntária e da necessidade pragmática ficam complexas quando entendidas no 

variado leque de intensidade e complexidade das possíveis contribuições ao software 

livre. O desenho das fronteiras das comunidades de desenvolvimento de software livre 

é outro ponto fundamental para entender a motivação dos milhares de indivíduos 

envolvidos. A participação dos usuários é apontada por diversos autores (Raymond, 

2001; Torvalds e Diamond, 2001; Weber, 2004; Wiliams, 2002). 

 

A grande quantidade de pessoas ativas no fórum de usuários do Ubuntu – hoje 

a mais popular distribuição de Linux – constitui um importante ativo para sua 

comunidade de desenvolvimento. Não apenas por conta do excelente serviço de 

suporte oferecido – parte integral da “experiência” do produto – mas também pela 

imensa máquina de testes que produz, colocando os pacotes lançados à prova em 

milhões de diferentes cenários.  

 

Via de regra, os usuários de software livre não se comportam como clientes 

passivos à espera de uma solução oferecida pelo provedor do produto. Em diversos 

fóruns, é mais frequente encontrar uma atitude proativa: usuários dispostos a detalhar 

seus problemas, testar e relatar soluções propostas, e a resumir seu aprendizado para 

outros que venham a achar o post por conta de uma ocorrência similar. 

 

Outro contingente importante das contribuições é feito de maneira ad hoc e 

acaba sendo integrado aos códigos. Muitas dessas contribuições ocorrem para 

modificação de funcionalidades, criação de utilidades adicionais ou correção de erros 

em cenários específicos. Os programadores responsáveis pelos códigos submetidos 

não participam diretamente do desenvolvimento do software adaptado. Muitas vezes 

estão envolvidos na construção de soluções proprietárias para situações operacionais 

de seus negócios. Apreciam, utilizam software livre, e a decisão de contribuir para o 
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seu desenvolvimento de volta ao coletivo tem custo marginal igual a zero, ou quase 

(Rifkin, 2014; Raymond 2001). 

 

Dou um exemplo de minha vida profissional: em 2001, a empresa que eu 

administrava precisava enviar emails em grande quantidade toda sexta-feira. Nosso 

provedor de acesso canadense, com o qual estávamos bem contentes, utilizava uma 

rotina de proteção antispam que impedia o processamento por seu sistema de envio 

de emails de mais que “x” mensagens por hora. Como “x” era baixo, nossos envios 

travavam no meio da noite, horário mais apropriado para a atividade por performance 

e custo. Por sorte, tínhamos na equipe um desenvolvedor muito familiarizado com o 

programa Sendmail utilizado pelo provedor. 

 

Em cerca de dez dias, ele criou uma nova função, que permitia programar os 

envios de mensagem em pacotes a serem disparados de acordo com um intervalo de 

tempo. Assim que terminado o projeto, o diretor técnico da empresa, pediu autorização 

para contribuir com tal desenvolvimento de volta ao código do Sendmail. Não tive 

qualquer dúvida em autorizar, embora possa ter facilitado o envio de algumas 

mensagens indesejadas, certamente existiam outras empresas ou pessoas com o 

mesmo e também legítimo “itch”. Não me recordo se a contribuição foi aceita e incluída 

na distribuição oficial. 

 

Mas, claro, as contribuições mais importantes, para a quais a motivação é 

necessariamente maior, são aquelas feitas pelos programadores ativos do projeto. 

Eles efetivamente compõem os núcleos das comunidades de desenvolvedores de 

software livre, usuários e contribuintes ad hoc são populações-satélite. Dentro desses 

grupos, via de regra pequenos e conectados, Raymond percebe a existência de um 

“jogo de reputações”. Embora reconheça a existência do prazer e do orgulho do 

artesão, entende que estes só entram em fruição diante do julgamento de uma 

comunidade de pares, capazes de valorizar a técnica (op. cit., chapter 3).  

 

Não tenho qualquer dificuldade para perceber a operação do mecanismo da 

reputação, ou para enquadrá-lo como “reciprocidade em rede” dentre as categorias 

apresentadas no capítulo anterior. Porém, não faz sentido achatar a multiplicidade das 

motivações em nome de um cálculo quid pro quo, supostamente onipresente, validado 
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pelo apelo ontológico da perspectiva evolucionista. A verdade é que muitos 

contribuem porque precisam resolver um problema; porque é divertido e instigante; 

porque querem aprender mais; porque querem testar seus conhecimentos; também 

porque entendem que seu conhecimento pode ser útil a mais alguém; ou ainda 

porque, certas vezes, o custo marginal de contribuir é nulo ou quase; e até porque são 

eventualmente motivados por um ideal político ao compartilhamento.  

 

Além de não concordar com uma dominância da reciprocidade, discordo com 

mais força da subsequente negação de qualquer motivação altruística. É o que faz 

Weber ao associar a ideia do altruísmo à imagem, que, como ele, acredito deva ser 

combatida, do mundo do software livre como um “game of fun among like-minded 

hobbyist” (2004, p. 130). A associação é indevida – já hoje menos frequente que em 

2004. Resulta de uma simplificação, da falta de entendimento de um quadro 

complexo, em especial pela imprensa.  

 

Além de partir de uma conexão frágil, Weber dá duas justificativas diretas ainda 

mais fracas contra uma possível prevalência do altruísmo como motivação:  

 

1. Indica, como primeira evidência, a prática de sempre nomear todos os 

autores do código e atribuir suas contribuições específicas, como se a 

busca de algum reconhecimento invalidasse a intenção altruísta, no que faz 

coro com Raymond quando este diz: “One may call their motivation 

‘altruistic’, but this ignores the fact that altruism is itself a form of ego 

satisfaction for the altruist” (2001, chapter 2).  

 

Via de regra, o altruísmo é entendido pelos economistas como uma ação 

que implica custo para si e benefício para outro. A construção de reputação 

não invalida o altruísmo, a não ser por meio de um raciocínio que invalida 

o próprio altruísmo ao final. Na verdade, como veremos mais abaixo, essa 

interpretação é prisioneira da origem protestante de nossa ética do 

trabalho, dito de forma simplista: trabalho não pode combinar com prazer. 

 

2. O segundo ponto de Weber escancara o conflito: sua “pragmatic reason” 

para recusar o altruísmo como explicação relevante é este envolver um 
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debate carregado: “...altruism is a highly loaded tem [in social sciences]. For 

better or worse, arguments about altruism tend to invoke an economic-

inspired intellectual apparatus that places altruistic behavior in opposition to 

self-interest.” (op. cit., p. 131, grifo do original). Ou seja, não é aconselhável 

mexer na vaca sagrada do homo economicus.  

 

Se Weber resolve fugir do debate e desconsiderar o altruísmo como motivação 

válida, Yochai Benkler parte pela via contrária em seu último livro, The Penguin and 

the Leviathan. Citando as pesquisas do psicólogo Daniel Batson, ele distingue o 

altruísmo do autointeresse, ou seja, discorda diretamente da citação de Raymond: 

 
Moreover, Batson showed that people were more altruistic and more 

empathetic, when he told them to try to imagine what the other people was 
felling (which suggests ‘pure’ empathy, not just a desire to feel good about 
ourselves or alleviate our own suffering). (2011, chapter 4) 

 

Obviamente, a questão do altruísmo está intimamente ligada à aceitação da 

proposição do homo economicus. Benkler está empenhado em contestar esse 

pensamento, o que já está indicado até pelo subtítulo de seu volume: “the triumph of 

cooperation over self-interest”. Benkler vai além do software livre defende o 

funcionamento de motivações altruístas em diversas esferas. Raymond, cujo objetivo 

é entender as funções da utilidade da produção de software livre, assim como sua 

inserção no mercado, sempre parte de um homem egoísta. Weber, sociólogo por 

formação, adota ainda mais diretamente o aparato conceitual da economia 

neoclássica em sua, não obstante, brilhante e pioneira análise. 

 

Mas vamos a alguns números, em uma pesquisa realizada em 2003 com 684 

desenvolvedores de 287 projetos diferentes, Karim Lakhani e Robert Wolf 

investigaram as motivações que os levavam a contribuir para o desenvolvimento de 

software livre (2005): 

 

− Embora 87% dos entrevistados afirmem não receber diretamente por sua 

contribuição com os projetos em que estão envolvidos, 55% declara realizar 

o desenvolvimento durante seu horário de trabalho, destes 38% com plena 

ciência de seus superiores e 17% o fazem sem avisar; 
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− 58% citam a solução de um problema técnico como razão específica para 

sua contribuição, destes 33,8% identificam razões relacionadas ao 

trabalho, 29,7% não relacionadas ao trabalho, a intersecção dos conjuntos 

5,5% citam ambos; 

 

− A motivação mais relacionada, 44,9%, é o estímulo intelectual advindo da 

atividade de programação, o que acompanha o dado ainda mais expressivo 

de 61% perceberem seu envolvimento com o desenvolvimento de código 

aberto12 como a experiência mais criativa de suas vidas, ou tão criativa 

quanto qualquer outra que tenham empreendido; 

 

− A segunda mais citada, 44,1%, é melhorar as habilidades de programação; 

 

− Cerca de um terço, 33,1%, concorda com a afirmação política “source code 

should be open”; 

 

− Quase um terço, 28,6%, sentem-se de certa forma obrigados a retribuir 

para a comunidade que desenvolve software livre; 

 

− Aproximadamente 20% afirmam serem motivados pelo trabalho em grupo; 

 

− Status profissional e reputação na comunidade – dois dos mecanismos 

centrais para os que defendem a tese da motivação centrada na 

reciprocidade – vem a seguir, sendo que a reputação como motivo mal 

alcança 10% da amostra; 

 

− Talvez o ponto mais importante, um forte sentido de comunidade foi 

detectado entre os participantes, 42% responderam com um “strongly 

                                                
 
12 A medida do possível, utilizarei os termos software livre e código aberto de maneira “politicamente correta”, ou 

seja, atento aos diferentes significados e posturas dos proponentes de cada termo. Porém, não aceitarei uma 
divisão ideológica de meu objeto de pesquisa. Assim, recorto meu campo de pesquisa como aquele no qual se 
praticam os métodos das comunidades de software livre independente de se seguem os estritos preceitos da 
Free Software Foundation. 
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agree” e 41% com “somewhat agree” à afirmação de que a comunidade 

hacker é uma de suas fontes primárias de identidade. 

 

O conjunto de motivações em jogo nas comunidades de desenvolvimento de 

software livre é amplo, especialmente quando é entendido de maneira mais aberta, 

incluindo seus usuários e parceiros esporádicos, o que não é feito pelo estudo acima, 

restrito a desenvolvedores engajados. Assim, apesar dos números, considerando um 

ambiente mais amplo, concordo com Raymond e outros: a reputação é uma motivação 

central. As posições de liderança, as contribuições mais relevantes, e o 

comprometimento mais intenso com os projetos alimentam o reconhecimento dos 

pares e, certamente, oferecem prestígio. 

 

Uma reputação elevada potencializa a capacidade pessoal para a cooperação 

e, talvez mais importante, como o software livre está inserido em uma economia de 

mercado, transborda para o mundo corporativo podendo gerar ganhos diretos 

(Raymond, op. cit., p. 84). O que podemos cogitar diante dos números é se os 

resultados seriam repetidos caso a pesquisa fosse feita apenas com desenvolvedores 

em posições relevantes na comunidade para as quais a reputação também é 

diferenciada. 

 

Assim, para refletir um pouco mais sobre a questão do prestígio, vamos voltar 

à história. Stallman saiu da sala do professor que lhe negou o arquivo da impressora 

com uma indignação. Alguns eventos mais tarde, a indignação virou motivação, em 

seguida, virou determinação – alguns críticos acrescentariam: e, ao final, religião.  

 

Pouco mais de dez anos antes, em 1969, Ken Thompson, então pesquisador 

do Bell Labs, gastou um mês de suas férias para escrever quatro programas que, em 

conjunto, permitiriam Stallman dar seu próximo passo e também trariam Linus 

Torvalds para a história. Com o auxílio de Dennis Ritchie, seu colega de trabalho, 

Thompson evolui seu esforço inicial durante os anos seguintes. Em outubro de 1973, 

apresentou seu Unix a um congresso sobre sistemas operacionais.  

 

O sistema, até então restrito a 20 computadores do próprio Bell Labs, espalhou-

se muito rapidamente. (Weber, 2004, chapter 2). Não há exagero em considerá-lo o 
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mais bem-sucedido sistema operacional da história. Basta levar em conta que 85% 

dos aparelhos móveis inteligentes do mundo operam um de seus descendentes: 

Android via Linux (falo mais sobre Unix e Linux abaixo) ou iOS via Darwin (sistema 

operacional reconhecido como software livre pela Free Software Foundation, criado a 

partir da versão BSD do Unix, sobre a qual falo em detalhe abaixo).  

 

 

A isso soma-se uma penetração de imbatíveis 100% nos mainframes; 76% 

entre os servidores web; 70% nos nós públicos da internet; 35% dos dispositivos 

embarcados da internet das coisas; 30% dos consoles de videogame (o sistema 

Playstation funciona a partir de uma implementação de Unix); e quase 12% do 

mercado de computadores pessoais (OS X da Apple, também construído a partir do 

Darwin, com quase 10%, distribuições Linux com 1,5% e Chrome OS com quase meio 

0,5%)13. 

 

No início da década seguinte, Stallman, já alertado pelo episódio da impressora, foi 

assistindo ao desmonte de seu “hacker’s paradise” – o Laboratório de Inteligência 

Artificial do MIT onde trabalhava: o abandono de diversos companheiros, atraídos 

pelas fortunas da indústria de software proprietário; as novas normas, segurança, 

senhas; o seu amado compilador LISP sendo lhe arrancado por uma licença 

comercial; e, finalmente, a substituição, por uma opção proprietária, do mítico sistema 

operacional ITS (Incompatible Time Sharing) criado e aprimorado pelos 

programadores da universidade ao longo de anos. Unix foi seu modelo para reagir. 

(Williams, 2002, chapters 4 e 7). Em 27 de setembro de 1983, ele postou a seguinte 

mensagem para os membros do grupo net.unix.wizards na Usenet: 

 
New UNIX implementation: 

Starting this Thanksgivings I am going to write a complete Unix-
compatible software system called GNU (for GNU’s Not Unix), and give it 
away free to everyone who can use it. Contributions of time, money, programs 
and equipment are greatly needed. 

RMS (ibidem, p. 89). 
 

                                                
 
13 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems>. Acesso em 02 dez. 2015. 



 

 

66 

Nos próximos oito anos, Stallman daria passos importantes: lançaria um editor, 

GNU Emacs, em 1985; um compilador de linguagem C, o GCC, em 1986; um 

debugger, o GDB, em 1987; entre diversos outros de menor importância. Foi uma 

produção impressionante. No meio do caminho, Stallman também criou uma fundação 

em 1985, a Free Software Foundation, e, em 1989, desenvolveu a GPL, GNU Public 

License, para unificar a licença dos sistemas recém-criados pelo Projeto GNU. Esse 

documento viria a ser o principal instrumento de expansão do software livre como 

comentarei abaixo. Porém, o prato principal – o kernel do sistema operacional – ainda 

estava faltando em 1991. 

 

O kernel é componente central dos sistemas operacionais responsável por 

fazer a ponte com as unidades de processamento central (CPU), executando as 

funções primárias do sistema. O projeto HURD lançado pela Free Software 

Foundation para o desenvolvimento do kernel estava atrasado. E sem ele nada feito. 

Continuavam todos prisioneiros de versões proprietárias do Unix, então vendidas por 

empresas como IBM, Sun, HP, Silicon Graphics, a partir da versão comercial do 

sistema operacional da AT&T, que, desde o início da década de 80, deixou de ser 

distribuída gratuitamente aos interessados. 

 

Esse era o estado do movimento de software livre, quando em 5 de outubro de 

1991, um estudante de ciência da computação da Universidade de Helsinque 

chamado Linus Torvalds anunciou aos membros do grupo comp.os.minix ter 

disponibilizado sua criação, Linux, um sistema operacional14 livre baseado em Unix, e 

inspirado pelo Minix – versão Unix criada para fins educacionais pelo professor 

Andrew Tanenbaum. Alguns trechos de sua mensagem: 

 
Do you pine for the nice days of minix-1.1, when men were men and 

wrote their own device drivers? Are you without a nice project and just dying 
to cut your teeth on a OS you can try to modify for your needs? Are you finding 
it frustrating when everything works on minix? No more all-nighters to get a 
nifty program working? Then this post might be just for you :-) 

As I mentioned a month(?) ago, I'm working on a free version of a 
minix-lookalike for AT-386 computers.  It has finally reached the stage where 
it's even usable (though may not be depending on what you want), and I am 

                                                
 
14 Vou utilizar Linux para nomear o sistema operacional criado a partir do kernel desenvolvido por Linus Torvalds. 

Entendo, não discordo e discutirei o argumento de Richard Stallman em favor do nome correto – GNU/Linux. 
Porém, nomes sedimentam-se e mais de 20 anos depois não há porque insistir. 
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willing to put out the sources for wider distribution. It is just version 0.02 (+1 
(very small) patch already), but I've successfully run bash/gcc/gnu-make/gnu-
seed/compress etc. under it. 

(...) 
I can (well, almost) hear you asking yourselves "why?".  Hurd will be 

out in a year (or two, or next month, who knows), and I've already got minix.  
This is a program for hackers by a hacker.  I've enjouyed [sic] doing it, and 
somebody might enjoy looking at it and even modifying it for their own needs.  
It is still small enough to understand, use and modify, and I'm looking forward 
to any comments you might have. 

I'm also interested in hearing from anybody who has written any of the 
utilities/library functions for minix. If your efforts are freely distributable (under 
copyright or even public domain), I'd like to hear from you, so I can add them 
to the system. I'm using Earl Chews estdio [sic] right now (thanks for a nice 
and working system Earl), and similar works will be very welcome. Your (C)'s 
will of course be left intact. Drop me a line if you are willing to let me use your 
code. 

Linus15 
 

Alguns elementos dessa mensagem ainda serão discutidos mais abaixo e na 

terceira parte da tese, por ora, é preciso reparar primeiro no seguinte trecho “This is a 

program for hackers by a hacker.  I've [enjoyed] doing it, and somebody might enjoy 

looking at it and even modifying it for their own needs.” O foco está no prazer de 

programar. Torvalds criou seu sistema operacional porque queria brincar com seu 

computador novo e para tanto “precisava” de uma máquina sem as restrições 

impostas pelo educacional Minix. Queria poder repetir em casa o que era capaz de 

fazer com o VAX da universidade no qual corria uma versão comercial e completa do 

Unix. Em segundo lugar, cabe notar o tom despretensioso da mensagem.  

 

O que viria a acontecer com o Linux nem de longe passava por sua cabeça 

naquele momento. Durante todo o livro que escreveram juntos, Torvalds e Diamond 

insistem bastante em declarar como tanto a cultura nórdica quanto a figura humana 

do criador do Linux não combinam com a ideia do prestígio e, pelo contrário, 

personificam a ideia de humilde. 

 

Tendo trabalhado por duas vezes para empresas suecas – Linus Torvalds é 

finlandês de ascendência sueca – posso acrescentar meu testemunho quanto à 

cultura: são verdadeiramente avessos aos excessos da autoestima. Na segunda 

empresa com a qual trabalhei, um dos quatro valores compartilhados era o 

                                                
 
15 Mensagem original da Usenet disponível, via Google Groups, em: <https://groups.google.com/forum/ - 

!msg/comp.os.minix/4995SivOl9o/GwqLJlPSlCEJ>. Acesso em 02 dez. 2015. 
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“prestigelessness”, um neologismo em inglês para fazer referência à qualidade de 

desconsiderar a questão do prestígio. 

 

Por último, vale também considerar os diversos desenvolvedores que 

responderam ao apelo de Torvalds. Naquele momento, não havia como vislumbrar 

qualquer glória, nem realmente atribuir qualquer valor econômico ao respeito entre os 

pares, já que ainda não havia comunidade. No entanto, eles contribuíram, apostaram 

seu tempo e esforço, e construíram um dos objetos mais complexos da computação: 

um sistema operacional. 

 

 

2.2 Software livre porque funciona melhor. Só isso. 
 

Ao começar pela discussão da motivação multifacetada que impulsiona o 

desenvolvimento de software livre, pulei o início natural pela definição do que vem a 

ser o software livre. Vamos ao que diz a Free Software Foundation:  

 
Free software is software that gives you the user the freedom to share, 

study and modify it. We call this free software because the user is free.16 
 

Weber elabora sobre esta curta definição: 

 
− Source code must be distributed with the software or 

otherwise made available for no more than the cost of 
distribution. 

− Anyone may redistribute the software for free, without 
royalties or license fees to the author. 

− Anyone may modify the software or derive other software from 
it and then distribute the modified software under the same 
terms. (2004, p. 5). 

 

Já a Open Source Initiative, cuja disputa com a Free Software Foundation será 

discutida abaixo, enumera dez critérios para certificar um software de código aberto: 

 
1. Free Redistribution: The license shall not restrict any party from 

selling or giving away the software as a component of an 
aggregate software distribution containing programs from 

                                                
 
16 Disponível em: <http://www.fsf.org/about/what-is-free-software>. Acesso em 03 dez. 2015. 
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several different sources. The license shall not require a royalty 
or other fee for such sale. 

2. Source Code: The program must include source code, and must 
allow distribution in source code as well as compiled form. Where 
some form of a product is not distributed with source code, there 
must be a well-publicized means of obtaining the source code for 
no more than a reasonable reproduction cost preferably, 
downloading via the Internet without charge. The source code 
must be the preferred form in which a programmer would modify 
the program. Deliberately obfuscated source code is not allowed. 
Intermediate forms such as the output of a preprocessor or 
translator are not allowed. 

3. Derived Works: The license must allow modifications and derived 
works, and must allow them to be distributed under the same 
terms as the license of the original software. 

4. Integrity of The Author's Source Code: The license may restrict 
source-code from being distributed in modified form only if the 
license allows the distribution of "patch files" with the source code 
for the purpose of modifying the program at build time. The 
license must explicitly permit distribution of software built from 
modified source code. The license may require derived works to 
carry a different name or version number from the original 
software. 

5. No Discrimination Against Persons or Groups: The license must 
not discriminate against any person or group of persons. 

6. No Discrimination Against Fields of Endeavor: The license must 
not restrict anyone from making use of the program in a specific 
field of endeavor. For example, it may not restrict the program 
from being used in a business, or from being used for genetic 
research. 

7. Distribution of License: The rights attached to the program must 
apply to all to whom the program is redistributed without the need 
for execution of an additional license by those parties. 

8. License Must Not Be Specific to a Product: The rights attached 
to the program must not depend on the program's being part of 
a particular software distribution. If the program is extracted from 
that distribution and used or distributed within the terms of the 
program's license, all parties to whom the program is 
redistributed should have the same rights as those that are 
granted in conjunction with the original software distribution. 

9. License Must Not Restrict Other Software: The license must not 
place restrictions on other software that is distributed along with 
the licensed software. For example, the license must not insist 
that all other programs distributed on the same medium must be 
open-source software. 

10. License Must Be Technology-Neutral: No provision of the license 
may be predicated on any individual technology or style of 
interface.17 

 

Deixo a discussão da ideia de liberdade para o próximo item, não há porque 

problematizar demais essas definições. Até as diferenças importam pouco como 

confirma o próprio projeto GNU em sua página dedicada a “Categories of free and 

                                                
 
17 Disponível em: <http://opensource.org/osd>. Acesso em 03 dez. 2015. 
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nonfree software” da qual também extraio a Figura 4 a seguir com um comparativo 

entre software livre e proprietário: 

 
The term ‘open source’ software is used by some people to mean 

more or less the same category as free software. It is not exactly the same 
class of software: they accept some licenses that we consider too restrictive, 
and there are free software licenses they have not accepted. However, the 
differences in extension of the category are small: nearly all free software is 
open source, and nearly all open source software is free. 

We prefer the term ‘free software’ because it refers to freedom – 
something that the term ‘open source’ does not do.18 

 

Figura 4 – Quadro comparativo entre software livre e proprietário 

 
Fonte: Site projeto GNU (vide n. 18) 

 

São milhares e milhares de projetos de desenvolvimento. Somente o diretório 

da Free Software Foundation19 identifica quase 16 mil códigos certificados como 

software livre. A Open Source Initiative usa uma abordagem diferente, certifica uma 

                                                
 
18 Disponível em: <https://www.gnu.org/philosophy/categories.html>. Acesso em 13 dez. 2015. 
19 Disponível em: <https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page>. Acesso em 13 dez. 2015. 
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série de licenças20 e não há um diretório central. Boa parte desses projetos está 

hospedada no SourceForge21, site que oferece um conjunto de ferramentas para 

gestão do desenvolvimento e publicação dos códigos produzidos. Os números são 

impressionantes: são mais de 430 mil projetos, 3.7 milhões de usuários registrados 

(embora a grande maioria, nem todos são desenvolvedores, já que há diversas 

funções não técnicas relacionadas à produção de software livre: comunicação dos 

projetos, gestão da própria comunidade ou até a formatação legal de sua distribuição). 

Já o diretório de softwares desenvolvidos no SourceForge do qual inúmeros softwares 

livres podem ser baixados tem 41,8 milhões de usuários e 4,8 milhões de downloads 

diários22. Vou trabalhar a questão da inserção no mercado mais abaixo, mas esses 

números já são prova suficiente da relevância do desenvolvimento de software livre.  

 

No entanto, apesar dos grandes números, temos um problema nas definições 

acima: elas tratam apenas da circulação do código. Seria o software livre em si mesmo 

composto de qualquer código, diferença única, sendo sua capacidade de ser 

consultado, modificado e redistribuído? Em tese, sim; de fato, não. Não há nada nas 

condições acima a impor qualquer característica específica aos códigos além de sua 

livre circulação. Ele pode ser bom, ruim, feito do jeito A, B ou C. E isso, é bem verdade, 

há softwares livres bons, ruins e desenvolvidos de formas diferentes. Porém, quando 

nos referimos ao fenômeno do software livre, todos os autores consultados, a 

imprensa, e o senso comum têm como referência um conjunto de sistemas mais 

conhecidos, Linux, Apache, KDE, GIMP, Drupal, etc. Estes compartilham também um 

modelo de desenvolvimento facilitado pela condição aberta ou livre do código. 

 

Antes de explorar esses contornos, é importante entender um segundo papel 

fundamental do Unix na história do software livre. Quando Ken Thompson produziu a 

primeira versão do sistema em suas férias, ele foi obrigado a optar pela simplicidade 

extrema. Como disse seu colega de projeto Dennis Ritchie: “build small neat things 

instead of grandiose ones” (apud Weber, 2004, p. 26). Do ponto de vista mais técnico, 

                                                
 
20 Disponível em: <http://opensource.org/licenses/alphabetical>. Acesso em 13 dez. 2015. 
21 Disponível em: <http://www.sourceforge.net/>. Acesso em 13 dez. 2015. 
22 Disponível em: <http://sourceforge.net/about>. Acesso em 13 dez. 2015. 
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a inovação principal ocorreu por meio da criação do mecanismo do “pipe”, estrutura 

padrão para conexão de dados entre programas.  

 

A partir disso, os programadores passaram a construir seus programas como 

módulos conectados. Resultado final: apesar de ser um sistema extremamente 

robusto e confiável, o Unix funciona como uma caixa de ferramentas (“toolbox”), cujos 

elementos podem ser combinados de acordo com a tarefa a ser executada, o que 

acaba também por facilitar sua implementação em diferentes plataformas de 

computação (portabilidade), de mainframes aos minúsculos processadores da internet 

das coisas.  

 

Ainda mais importante, essas opções técnicas criaram uma cultura de 

programação amplamente reconhecida e praticada primeiramente pela comunidade 

Unix (Weber, op. cit., p. 25-8), depois por todo o universo do software livre, via Linux. 

O que é curioso, pois Linus Torvalds não adotou o conceito para seu próprio código. 

Seu kernel era do tipo monolítico até a versão 2.0 quando adotou a estratégia de 

módulo, “kernel modes” (Torvalds e Diamonds, 2001, p. 98-112; Weber, op. cit., 

p. 173). Porém, seu kernel era “enxuto”, tratava do mínimo necessário, e os diversos 

códigos agregados para a composição do sistema operacional – do qual o kernel é 

um pedaço, central, mas só um pedaço – já seguiam os princípios do Unix:  

 
− Write programs that do one thing and do it well. 
− Write programs that work together. 
− Write programs that handle text streams because that is a universal 

interface. (Weber, op. cit., p. 28) 
 

Essas proposições talvez sejam mais adotadas que o próprio modelo de 

desenvolvimento de software livre apresentado a seguir. São condições 

absolutamente necessárias para o modelo, mas também são seguidas pelo 

desenvolvimento de softwares proprietários e sistemas feitos sob medida. Ou seja, 

apesar de precondições bem acolhidas, não definem os limites do objeto software 

livre, nem suas particularidades. Já outras características do modelo de 

desenvolvimento de software livre simplesmente não podem ser adotadas por 

softwares proprietários ou sob medida. 
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A mais importante nasce do fato de não existirem softwares sem erros de 

programação, “bugs”. Raymond praticamente começa seu livro narrando o alegado 

feito de Seymour Cray, criador dos supercomputadores que levam seu nome: ele 

haveria programado em um painel de botões utilizando números de base oito, um 

sistema operacional inteiro feito por ele em um computador desenhado por ele sem 

qualquer bug. O “real programmer macho supremo”, acrescenta o “politicamente 

incorreto” e divertido autor (op. cit., chapter 1). Porém, Cray escrevia para um único 

sistema, uma possibilidade plenamente controlada por ele. Quando se escreve para 

usuários em diversas condições diferentes, o desafio é de outra escala. Minimizar a 

incidência de bugs é a única batalha possível.  

 

Sem o código aberto disponível, os únicos aptos a identificar e reparar 

possíveis bugs são os desenvolvedores autorizados pelos detentores sua licença. Já 

os projetos de software livre contam com milhares de usuários, diversos deles 

sofisticados, aptos a ler seus códigos, alguns capazes de identificar com precisão os 

erros ocorridos, o que é muitas vezes mais difícil e importante que o próprio reparo do 

bug. Mesmo um usuário limitadamente sofisticado como eu – como disse na 

introdução, utilizei Gentoo Linux em minha máquina de trabalho durante seis anos – 

é capaz de recompilar um código ativando o modo de depuração (“debug”), rodar o 

programa até o momento do erro, e copiar-colar as linhas de código e mensagens no 

momento de travamento do sistema (“system crash”).  

 

Muitas comunidades de desenvolvimento mantêm a posição de “top bug 

master” em suas estruturas. Eles são responsáveis por qualificar os relatórios de erro 

recebidos, confirmar ou não a existência de um erro e endereçar os problemas para 

os responsáveis pelos módulos específicos. A indústria de software proprietário tem 

funções e rotinas similares. A diferença aqui não está na quantidade de bugs, mas, 

sim, na qualidade dos relatórios de erro (“bug reports”). Enquanto os usuários de 

software proprietário estão cegos para o código, os de software livre têm o código a 

seu dispor e não só podem, como uma parcela significativa efetivamente contribui com 

diagnósticos precisos e também soluções prontas. 

 

Dando mais um passo sobre a participação do usuário na comunidade, existe 

toda uma mudança de atitude pressuposta pelo modelo do software livre. A indústria 
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do software proprietário vende um produto pronto, na medida do possível livre de 

defeitos. Os bugs devem ser evitados a todo custo. São percebidos pelo usuário como 

falhas, falta dos que lhe venderam o produto em relação à utilidade prometida. Já no 

mundo do software livre, a relação econômica estabelecida pelo software é de outra 

natureza, o usuário não tem a mesma perspectiva em relação aos bugs, não existe 

uma transação mercantil. Via de regra, os usuários são mais condescendentes com 

sua ocorrência, mais propensos a relatá-los, e mais pacientes na espera por 

correções, afinal, não pagaram pelo acesso ao código. 

 

Isso parece pintar um quadro no qual os softwares livres teriam mais erros que 

os proprietários, mas não é bem assim. Raymond, cuja análise continua a ser a mais 

completa e influente mesmo após 20 anos de publicada (seu ensaio de mesmo nome 

que antecedeu ao livro é de 1996), é também o mais contundente na demonstração 

de que os métodos do software livre consistentemente produzem sistemas de melhor 

qualidade (2001, chapter 2). Na época, sua afirmação talvez soasse como bravata, 

hoje, pouco se duvida. A imagem do software livre, objeto de criação de amadores 

sem compromisso, já deixou ao menos a imaginação dos minimamente informados. 

O sucesso do software livre não teria sido possível não fosse sua qualidade superior. 

 

O que existe é uma circulação antecipada dos códigos. São as versões alfa e 

beta, obviamente com mais bugs, o que é naturalmente esperado. A indústria de 

software proprietário utiliza o mesmo expediente. Porém, a escala é outra, e o 

momento também – muito mais cedo – para o software livre. Este segue a lógica do 

“release soon, release early” vaticinada por Raymond com o objetivo explícito de 

receber bug reports o quanto antes. Volto à história para demonstrar a diferença. 

    

Quando Linus Torvalds mandou a mensagem acima convidando as pessoas a 

usar e contribuir com o Linux, o software estava na versão 0.02, ou seja, muito antes 

de se tornar uma versão de lançamento, portanto, pronta para o uso irrestrito. Uma 

empresa jamais poderia lançar e muito menos cobrar por um produto naquele estado. 

Mas Torvalds não lançou seu sistema para usuários quaisquer, apresentou seu 

projeto em uma lista de emails dedicada a discutir outro sistema operacional – o Minix, 

que tinha escopo limitado e objetivo educacional. Ainda assim, não era habitual 
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compartilhar um programa em estágio tão preliminar. Tão pouco era habitual o número 

insano de versões que o software viria ter:  

 
Linus’s innovation wasn’t so much in doing quick-turnaround releases 

incorporating lots of user feedback (something like this had been Unix-world 
tradition for a long time), but in scaling it up to a level of intensity that matched 
the complexity of what he was developing. In those early times (around 1991) 
it wasn’t unknown for him to release a new kernel more than once a day! 
Because he cultivated his base of co-developers and leveraged the internet 
for collaboration harder than anyone else, this worked. (Raymond, 2001, 
chapter 2). 

 

No entanto, tanto o ritmo dos releases quanto o número de bugs tende a cair 

bruscamente ao longo do tempo entre os softwares livres. Atualmente, novas versões 

do Linux saem a cada dois ou três meses. Desde a versão 2.6, Torvalds e seus 

companheiros passaram a fazer releases periódicos, diferenciando as versões 

estáveis daquelas nas quais novas implementações estão sendo testadas. As versões 

estáveis começaram a funcionar como padrões para sistemas em produção e 

consolidaram o sucesso do sistema operacional. Por exemplo, os últimos lançamentos 

(“releases”) das distribuições mais populares atualmente, Ubuntu e Fedora, estão 

otimizados para a versão 4.2 do kernel, enquanto Torvalds já lançou a versão 4.3, 

agora estável, e trabalha na versão 4.4 considerada de desenvolvimento. 

 

Mas há outro elemento fundamental na citação de Raymond. Torvalds tratou 

seus usuários como co-desenvolvedores desde o princípio. O que lhe foi natural, pois 

seus usuários efetivamente eram desenvolvedores. Ele estava criando um sistema 

operacional experimental, somente programadores sofisticados estariam interessados 

em uma versão experimental em 1991, ou hoje. Porém, adicionar centenas e centenas 

de desenvolvedores ao desenvolvimento de um código não fazia qualquer sentido 

para a comunidade técnica até então. Prevalecia, e prevalece até hoje, na maior parte 

dos ambientes de desenvolvimento corporativo, a Lei de Brook’s: “Adding more 

programmers to a late project makes it later.” (Brooks, 1995, p. 25).  

 

Em 1975, Frederick Brook escreveu The Mythical Man-Month. Por muitos anos, 

seu livro foi a bíblia metodológica do desenvolvimento de software. Segundo ele, o 

número de bugs em um sistema aumenta de acordo com os números de caminhos 

(“paths”) de comunicação existentes na equipe, portanto, a adição de um 
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desenvolvedor aumentaria a complexidade de acordo com a fórmula: N * (N - 1) / 2 

(onde N é o número de desenvolvedores), uma função logarítmica (op. cit., p. 18): 

 

Figura 5 − Produtividade individual mensal no desenvolvimento de software 

 
Fonte: Brooks, 1995, p. 18 

 

Tomando, novamente, o cuidado de colocar o homem em seu tempo, Brooks 

fala da perspectiva do gestor de uma equipe de desenvolvimento. Está defendendo o 

seu tempo, o tempo necessário para a programação de um sistema. Precisa 

demonstrar o que conhece na prática. Veja a citação que ele usa para abrir seu 

segundo capítulo, cujo título repete o nome do livro: “Good cooking takes time. If you 

are made to wait, it is to serve you better, and to please you. Menu of Restaurant 

Antoine, New Orleans.” Os preceitos indicados por Brooks, largamente seguidos até 

hoje, fundamentam-se em uma estrutura de divisão de tarefas sustentada por 

dinâmicas de comando e controle. Em seu denso tratado, ele examinou diversas 

situações, coletou dados, propôs fórmulas e boas práticas. Seu receituário funciona. 

 

Apesar disso, relatório anual recentemente publicado pela Linux Foundation23 

dá conta de que mais de 11.800 desenvolvedores, vindos de mais de 1.200 empresas 

                                                
 
23 Disponível em: <http://www.linuxfoundation.org/publications/linux-foundation/who-writes-linux-2015>. Acesso 

em 07 dez. 2015. 
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diferentes, contribuíram para o código do kernel desde 2005, quando esses números 

passaram a ser controlados a partir do sistema Git (sobre o qual falarei mais na 

terceira parte deste volume). Somente a última versão, lançada antes da publicação 

do relatório, havia incorporado o trabalho de 1.400 pessoas. O que subverteu a 

realidade compreendida por Brooks, todos os analistas estão de acordo, foi a internet 

e as possibilidades de comunicação a utilizadas de forma inovadora por Torvalds e 

muitos outros que o seguiram com os mais diversos projetos (Benkler, 2011 e 2006; 

Duguid, 2006; Himanen, 2001; Lessig, 2005; Raymond, 2001; Shirky, 2008; Weber, 

2004). As mensagens trocadas por meio de listas de email da Usenet permitiram um 

nível de coordenação sem precedentes, especialmente diante da complexidade 

envolvida em desenvolver programas de computador. Essa constatação é largamente 

responsável pela intuição que me levou a desenvolver a tese defendida nesta 

pesquisa. 

 

Claro, a eficiência da comunicação depende de outros requisitos, não é atributo 

direto da rede. Pretendo investigar suas condições ao longo do texto, mas uma 

primeira característica deriva de uma condição intrínseca ao objeto técnico já 

comentada: a componentização promovida pelos princípios de desenvolvimento do 

Unix. Nas palavras de Steven Weber: “The key characteristic of technical design for 

managing complexity is ‘source code modularization’.” (op. cit., p 172) O código mais 

curto, dedicado a uma única tarefa, facilita leitura e compreensão, dando condições a 

terceiros que não participaram de sua elaboração inicial de entender rapidamente o 

que já foi feito para poder contribuir.  

 

Além disso, as contribuições são normalmente discretas, feitas por meio de 

“patch”, programa contendo novas linhas de programação em substituição ou adição 

ao código do programa sendo alterado. Em sua vasta maioria são pequenas 

alterações. Casos de renovação ou acréscimo de seções inteiras de um código são 

raros. Existe uma natureza incremental na prática do desenvolvimento que se estende 

além do mecanismo do release.  

 

A avaliação dos patches também funciona em ciclos rápidos. Os patches não 

dependem de planejamento prévio e devem ser submetidos o quanto antes. Como há 

vários indivíduos trabalhando no mesmo código, uma modificação impacta as 
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subsequentes. Via de regra, os desenvolvedores anunciam sua intenção particular no 

fórum recomendado antes de começar, por vezes, aceitam missões previamente 

definidas, especialmente no caso de bug fixes. Caso sua intenção não seja 

contestada, segue em frente.  

 

Trabalho concluído, submete seu patch ao responsável pelo código ou seção 

específica. Este aceita ou não o que está sendo alterado, sua resposta deve ser 

rápida: incluir ou não; ou solicitar ajustes. Claro, o processo não para aí. Existem 

atividades de integração, testes do próprio patch, sua compatibilidade com os demais 

patches planejados para o release seguinte do projeto, e diversas atividades de 

“empacotamento” antes que a modificação seja distribuída.  

 

Mas foi isso que Linus Torvalds revolucionou em 1991, quando começou a 

agregar com velocidade quase instantânea as contribuições de alguns poucos, então 

dezenas e logo centenas de usuários desenvolvedores interessados no projeto de 

construir um sistema operacional livre cujo código estava aberto para todos 

(Raymond, 2001, chapter 2). No segundo semestre de 1992, o grupo comp.linux.os, 

criado para dar continuidade à conversação iniciada na “casa alheia” – comp.minix.os 

– contava com dezenas de milhares de participantes (Torvalds, 2001, p. 118). 

 

Se esse é o mecanismo padrão e fundamental para as contribuições em escala, 

a “terceirização” de subprojetos específicos também foi comum desde o princípio no 

desenvolvimento do Linux. A versão 0.95 de março de 1992 foi um verdadeiro marco 

para o desenvolvimento inicial do sistema operacional porque trazia a melhoria 

fundamental de uma interface gráfica e, a menos de seis meses do nascimento do 

sistema, indicava a proximidade da esperada versão 1.0 – o que afinal, provou-se 

irrealmente otimista, já que o lançamento aguardaria dois anos mais de ajustes e 

melhorias. Sua inovação central era fruto da contribuição específica oferecida pelo 

desenvolvedor Orest Zborowski: portar o X Windows system, plataforma de software 

livre originada no MIT então popular entre os usuários Unix (ibidem, p. 115-6).  

 

A integração foi feita por meio de uma camada de sockets, conceito análogo ao 

dos pipes, explicado acima, porém realizado via troca de pacotes entre programas. 

Enquanto os pipes são internos, os sockets são interprogramas. Assim, logo no 
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começo da aventura, a programação em componentes, característica do Unix, trouxe 

uma segunda inovação estratégica à metodologia de desenvolvimento: além de 

aceitar contribuições de diferentes escalas, permitia a integração de códigos 

plenamente autônomos, mantidos por outros coletivos, ou seja, estabeleceu-se uma 

cooperação entre projetos de software livre.  

 

A lógica é simples: não reconstruir o que já foi realizado em outra parte, optando 

por integrar o trabalho alheio, mantendo a integridade do que está sendo aproveitado 

de forma a garantir sua evolução independente (Weber, 2004, p. 102-5). Não estamos 

mais falando da inclusão de um ou dois desenvolvedores, o esforço de equipes 

inteiras passa a ser agregado dessa forma. 

 

Um último mecanismo derivado das condições intrínsecas do software livre 

completa o quadro de inovações de seu desenvolvimento: a bifurcação de código, ou 

“forking”. Se o código está aberto e disponível para ser modificado e distribuído, nada 

impede alguém de copiar o software em um estágio “x” e, a partir daí, iniciar o 

desenvolvimento de uma nova versão, um fork. Assim, passam a existir dois códigos 

diferentes, e dois desenvolvimentos passam a caminhar separadamente. Para alguns 

desenvolvedores, forking é a condição central do software livre (ibidem, p.64).  

 

Claro, sucessivos forks levam qualquer projeto à falência porque, além de 

proliferar inúmeros códigos incompatíveis, o capital humano está sendo 

continuamente disperso. Mas isso não ocorre, os forks são raros. São eventos, a 

princípio, negativos. Via de regra, impõem má reputação aos envolvidos, tanto para 

quem bifurca o código quanto para quem o tem bifurcado. Existe forte pressão social 

contra sua formação. Em comunidades de desenvolvimento bem estabelecidas, o fato 

de não terem sido evitados é motivo de espanto e controvérsia. Para se ter ideia do 

impacto, um caso recente de um projeto de grande visibilidade – Bitcoin – foi motivo 

de artigos nas revistas The Economist, Wired e The New Yorker. Esse caso, seus 

registros, histórico e os artigos mencionados recortam uma das coletas etnográficas 

analisadas na terceira parte da tese. 

 

Mas os mais emblemáticos casos de forking da história do software livre estão 

conectados ao desenvolvimento da versão do Unix que ficou conhecida como BSD – 
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Berkeley Software Distribution. Em 1973, quando Ken Thompson e Dennis Ritchie 

apresentaram seu Unix ao mundo, o professor Robert Fabry da Universidade da 

Califórnia em Berkeley estava na plateia. Assim que conseguiu viabilizar um 

computador novo, solicitou uma cópia e iniciou uma estreita parceria com Bell Labs. 

No auge desse período, Thompson tirou um período sabático do laboratório para atuar 

como professor visitante na universidade. Levou na bagagem o projeto de um 

interpretador para a linguagem de programação Pascal, popular em ambientes 

universitários. Esse sistema evoluiu rapidamente com a ajuda dos estudantes de pós-

graduação de Berkeley, especialmente, um programador brilhante chamado Bill Joy 

(ibidem, p. 29-33). 

 

Joy não apenas finalizaria o projeto do sistema Pascal para Unix, como também 

criaria, em parceria com seu colega Chuck Haley, um editor de textos de interface 

gráfica, cuja segunda versão com o nome alterado para “vi” é ainda hoje uma das 

ferramentas preferidas pelos programadores para escrita de código. Joy e seus 

colegas também começariam a inverter o fluxo da parceria com o Bell Labs enviando 

sugestões e pequenas alterações de código com frequência. Quando as notícias 

sobre esses desenvolvimentos em Berkeley começaram a repercutir, vieram muitos 

pedidos de cópia. Em 1978, Joy teve a ideia de empacotar tudo junto no que veio a 

ser chamado de Berkeley Software Distribution (ibidem). 

 

Após uma segunda edição, logo depois da primeira com atualizações e novas 

ferramentas, sua terceira versão – o 3BSD – mudou o curso da história. A versão 7 

do Unix lançada em 1979 não foi muito bem aceita pela incipiente comunidade. Era 

mais devagar, particularmente para os usuários mais sofisticados que haviam 

customizado suas implementações do sistema. Estes começaram a trabalhar no 

código. Desenvolvedores começaram a enviar melhorias para o código de todas as 

partes: Berkeley, Stanford, Rand Corporation e muitos outros, incluindo uma escola 

de segundo grau em Boston onde os alunos haviam escrito “drivers” (programas de 

conexão entre a placa-mãe do computador e suas unidades periféricas) específicos 

para leitores de discos originalmente incompatíveis instalados no DEC PDP-11 da 

escola. Tudo isso foi incorporado pelo Bell Labs (ibidem). Segundo Peter Salus, 

especialista na história da computação que investigou o desenvolvimento do Unix com 
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cuidado, esse momento inaugura uma nova cultura, pois junta pela primeira vez os 

elementos necessários ao mecanismo da criação colaborativa: 

 
Something was created at BTL [Bell Technology Laboratories]. It was 

distributed in source form. A user in the UK[24] created something from it. 
Another in California improved in both the original and the UK version. It was 
distributed to the community at no cost. The improved version was 
incorporated into the next BTL release. (Apud Weber, op. cit., 31) 

 

Todas essas contribuições também foram incorporadas ao 3BSD por Berkeley, 

com um elemento adicional que se mostraria muito importante: as melhorias feitas 

pelos programadores da universidade à última versão do Unix 7 otimizando o código 

para a nova linha de máquinas da DEC – os míticos VAX-11. Esse fato foi crucial, 

porque, naquele momento, a DARPA – agência de pesquisa do Departamento de 

Defesa do governo Norte-americano – estava escolhendo o sistema operacional para 

a nova fase de um projeto iniciado uma década antes – ARPANET – e os VAX eram 

sua plataforma preferência. Assim o Unix tornou-se o sistema operacional padrão da 

internet.  

 

Após o aceite pela agência de uma proposta formal feita pelo professor Fabry, 

o grupo de Berkeley começou a produzir o que viria a ser o 4BSD, cuja grande 

inovação seria a incorporação dos protocolos TDC/IP na versão 4.2. Evoluídos 

durante os anos primeiros anos da rede, esses protocolos de rede haviam sido 

compilados e empacotados pela empresa de consultoria Bolt, Beranek and Newman. 

Quando foi lançado em 1983, o 4.2BSD tornou-se um sucesso imediato, devido às 

melhorias na camada de rede. Em pouco tempo, ultrapassou o Unix V da AT&T (Bell 

Labs) em número de instalações (ibidem, p. 33-5). 

 

A essa altura, a AT&T havia sido dividida em 1981. Ao perder seus braços de 

operação de telefonia local, a empresa também deixou de estar submetida às 

restrições de um decreto de 1956, que seus advogados interpretaram durante anos 

como efetivamente proibindo a companhia de explorar softwares comercialmente. 

Seus executivos tinham pleno conhecimento do potencial de mercado do Unix e 

                                                
 
24 Weber não informa quem é o usuário britânico e não fazia sentido estender-me a esta biografia específica 

sobre o Sistema Unix. 
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imediatamente começaram a restringir a licença sob a qual o sistema circulava. Já no 

lançamento da versão 3, o grupo de Berkeley tivera problemas sérios para liberar seu 

código junto aos advogados da empresa. Após a versão 4, o relacionamento azedou 

de vez. Apesar de incorporar em sua versão muitas das inovações do 4.2BSD, a AT&T 

passou a não compartilhar mais seus códigos e da versão seguinte do BSD em diante 

não autorizou a inclusão de seus códigos no pacote. Embora seja sutil, o que estava 

configurado era indubitavelmente um fork (ibidem, p. 37-9). 

 

A briga gerou um grande problema, pois a comunidade estava absolutamente 

ávida pelas novas ferramentas de rede. O acesso à recém-criada internet era um 

desejo universal. Diante disso, o Computer Science Research Group (CSRG), criado 

por Fabry, com o financiamento da DARPA, decidiu separar estas ferramentas e 

lançar o Networking Release 1 com termos de licença dos mais generosos – embrião 

das licenças estilo BSD muito utilizadas por projetos de software até hoje. O sucesso 

foi imediato e ainda maior, fazendo logo surgir a ideia de lançar a próxima versão do 

BSD com um sistema operacional completo, livre de códigos do Bell Labs. 

 

Seria necessário um esforço de reengenharia descomunal. Àquela altura, 

existiam mais de 400 programas a substituir. A maior parte dos membros do centro 

de pesquisa não acreditava ser possível realizar tal proeza (ibidem, p. 39-43). Mas 

uma de suas pessoas-chave, Keith Bostic surgiu com uma estratégia: “putting together 

a consciously designed, public, decentralized, voluntary mass involvement, Internet-

based development effort to write software.” (ibidem, p. 41) 

 

Assim foi Bostic e não Linus Torvalds o primeiro a utilizar a internet como 

veículo para atrair e organizar a participação de múltiplos programadores fora de uma 

estrutura hierárquica de comando e controle. Bostic em larga parte recorreu a pessoas 

conhecidas, a quem “sensibilizou determinadamente”. Ou seja, embora os meios 

tenham sido pioneiros, a colaboração produzida não tem a mesma escala e 

complexidade da obtida na criação do Linux. Ainda assim, foi um momento marcante. 

A comunidade de software livre embrionária aprendendo e criando seus métodos. Ao 

final do trabalho de Bostic, alguns programadores do CSRG reescreveram o kernel do 

Unix e o Networking Release 2 foi lançado (ibidem, p. 39-43). 
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Era um nome inapropriado, pois seu pacote continha, na verdade, um sistema 

operacional basicamente completo. Mas como restavam seis programas de alta 

complexidade cujo código ainda pertencia a AT&T, o código do BSD ainda não era 

um Unix livre. Coube ao casal de programadores Bill e Lynne Jolitz, ex-alunos de 

Berkeley, a iniciativa de refazer esses seis programas para a plataforma de 

processadores 386 da Intel. Em maio de 1992, eles lançariam seu 386BSD, a primeira 

versão do sistema operacional em software livre. Torvalds comentaria anos depois 

que provavelmente nem tivesse começado seu projeto Linux se soubesse do 

desenvolvimento do 386BSD. Não sabia e seguiu um caminho separado (ibidem). 

 

Logo em seguida, o 386BSD acabou sendo o alvo de três forks, todos eles 

bem-sucedidos e mais ou menos ativos até hoje, ao contrário do projeto original. 

Resultaram da decisão de implementar novas funcionalidades não pretendidas pelos 

desenvolvedores principais. Apesar de nascer o primeiro esforço colaborativo 

sustentado pela internet, o 386BSD resultou de um esforço de programação isolado. 

O FreeBSD foi motivado pelo descontentamento de um grupo de usuários 

desenvolvedores com a velocidade e frequentes ausências do casal Jolitz.  

 

A Intel havia evoluído sua arquitetura de computação para o padrão x86 e 

novos desenvolvimentos eram necessários para aprimorar o código (ibidem). Em 

1993, a nova comunidade lançou sua nova versão, cujo licenciamento repetiu os 

termos bastante liberais utilizados por Berkeley. Devido a isso foi essa a opção 

escolhida por Steve Jobs como base para o desenvolvimento do OpenNeXT, futuro 

Darwin, base dos atuais iOS e OS X da Apple. O sistema também foi utilizado por 

empresas como IBM e Nokia, além de ser a base para o Unix do console Playstation. 

 

Praticamente ao mesmo tempo, um outro grupo de desenvolvedores, também 

descontente, criou o projeto NetBSD. Seu objetivo era facilitar o desenvolvimento de 

ports – otimização das bibliotecas do sistema para diferentes arquiteturas de 

computação. Alguns anos depois, esse projeto também seria bifurcado com a criação 

do OpenBSD, cujo foco era o aperfeiçoamento da camada de segurança do Unix, 

cada vez mais importante por conta do crescimento da internet (ibidem). 
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A comunidade de software livre surgiu durante esses desenvolvimentos 

ocorrendo lado a lado ao desenvolvimento do Linux e do projeto GNU. Esses e outros 

forks tiveram profundo efeito na liderança dos projetos de código aberto. Torvalds 

acompanhou de longe enquanto lidava com os desafios do seu próprio projeto. Sua 

humildade e a forma direta com que tratou todos os conflitos fizeram toda a diferença. 

Como diz Raymond, Torvalds era “open to the point of promiscuity” (2001, chapter 2).  

 

Voltarei ao tema na terceira parte da tese, mas as práticas informais utilizadas 

no projeto do Linux deram origem a uma cultura específica, um novo modelo de gestão 

da ação coletiva. No seu bojo, está um formato pouco usual da liderança, pois o líder 

depende dos membros de sua comunidade de forma muito mais impositiva. Caso 

perca a liderança, o software estará disponível para ser copiado e sob a nova liderança 

seguir seu caminho absorvendo parte ou toda a comunidade de usuários do projeto 

que bifurca. Raymond (op. cit.), Weber (op. cit., chapter 5), Torvalds (2001) e Himanen 

(2001) são unânimes ao reconhecer a inversão dos pólos de poder resultante da 

possibilidade de forking. 

 

O que escapou aos estudiosos consultados foi a existência de uma vasta 

quantidade do que chamarei de pseudo-forking. Na última década, o desenvolvimento 

em software livre avançou em todos os ambientes de programação, inclusive no 

mundo corporativo onde, como vimos, reina o código criado sob medida. Uma 

peculiaridade pouco comentada do licenciamento de software livre autoriza a evolução 

de soluções proprietárias a partir de seu código: a licença autoriza a modificação do 

software sem qualquer restrição, determina que trabalhos derivados devem ser 

distribuídos com as mesmas permissões de acesso, mas não obriga sua distribuição. 

Como softwares sob medida, via de regra, não objetivam a distribuição ao mercado, 

não há qualquer restrição ao desenvolvimento desses apêndices proprietários com 

código originalmente livre. Claro, não se trata de um fork porque não há continuidade 

competitiva de dois desenvolvimentos abertos. Via de regra, os novos códigos são 

componentizados, e os elementos originados em software livre são mantidos em 

sintonia com as versões mais atualizadas dos projetos dos quais derivam.  

 

Além do desenvolvimento de sistemas corporativos em geral, esse mesmo 

mecanismo de apropriação ocorre no âmbito da mais importante tendência da 
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indústria de tecnologia da informação nos últimos anos: o software como serviço 

(“software as a service” - SaaS). De maneira especial na indústria dos aplicativos 

móveis, o desenvolvimento é feito majoritariamente em código aberto.  

 

Posso registrar minha experiência pessoal dos últimos dez anos no setor. 

Todas as empresas iniciantes, startups, com as quais trabalhei tinham suas 

plataformas de serviço recheadas com software livre. Felizmente, tanto nesse caso 

quanto no mundo corporativo, é comum vermos a colaboração intensa com as 

comunidades de desenvolvimento, não é raro que contribuições caminhem no sentido 

da solução sob medida ou do software como serviço de volta para os softwares livres 

do qual se beneficiam. 

 

Como último, mas não menos importante ponto, sobre a natureza do forking, 

vamos considerar sua função criativa. Apesar da suposta objetividade da 

programação, muitos dos embates durante o desenvolvimento são totalmente 

abstratos. Pior, a objetividade de um teste só é normalmente possível se plenamente 

desenvolvidas as alternativas em discussão.  

 

O que é inviável no mundo corporativo, na comunidade de software livre pode 

ser resolvido com um simples fork. Embora dividam-se o capital humano e social da 

comunidade, e sobreponham-se os esforços, ao final, existirão dois objetos, duas 

alternativas. Mesmo levando-se em conta que a maior parte das iniciativas são 

descartadas antes de tornarem-se forks, há um enorme aprendizado. 

 

Mantidas as definições acima, das quais a de Weber é o melhor balanço entre 

concisão e detalhe, proponho três novos critérios para definir o método comunitário 

de desenvolvimento do software livre: 

 

1. Usuários parceiros: ao abrir o código, inverte-se a lógica da relação com 

os usuários, não mais clientes passivos da ação do software, pois o acesso 

lhes permite definir problemas com mais precisão, e os canais de 

comunicação com a comunidade de desenvolvimento lhes permite 

participar de sua solução, assim como ativar estratégias paliativas; 
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2. Contribuições dispersas: ao abrir o código, viabilizam-se contribuições de 

programadores não originalmente envolvidos com seu desenvolvimento, a 

componentização do código facilita os acoplamentos, que também 

obedecem a práticas e normas constituídas pela comunidade de 

desenvolvimento e são discutidos de forma transparente; e 

 

3. Lógica cooperativa: ao abrir o código, facilita-se sua duplicação 

eliminando a dependência direta da relação do programador com a 

comunidade de desenvolvimento, afinal, ele pode fazer uma cópia e seguir 

seu caminho. Paradoxalmente, as ligações sociais ficam mais densas, pois 

a lógica do comando e controle é substituída por uma lógica cooperativa.  

 

 

2.3 Not free beer, but free speech? Política válida ou ideologia improdutiva? 
 

Revisto o software livre como objeto técnico, sua natureza e particularidades 

do método adotado por suas comunidades de desenvolvimento, e também já discutido 

o ponto de vista dos participantes e suas motivações, passo à perspectiva política. É 

preciso tomar a nova lente por dois ângulos: para fora e para dentro das comunidades 

de software livre. Ou seja, examinar como as comunidades de desenvolvimento de 

software livre relacionam-se com seu entorno e como os diversos atores dentro de 

uma comunidade negociam seus interesses, direitos, deveres e conflitos. 

 

Começo pela “política externa” do software livre, voltando ao momento de 

despertar de Richard Stallman. Sua indignação foi crescendo com a expansão do 

software proprietário, com o enfraquecimento dos mecanismos de colaboração com 

os quais aprendera a trabalhar, com um prazer que antes lhe era desconhecido. 

Stallman – um gênio matemático com seríssimos problemas de socialização – havia 

achado sua “turma”, encontrado um local onde tinha prazer de estar, tanto é que, em 

períodos mais difíceis da vida de estudante, praticamente morou no Laboratório de 

Inteligência Artificial do MIT. Além disso, carregava toda a bagagem de sua origem 

judaico nova iorquina, tendo absorvido diretamente o pensamento da esquerda 

libertária predominante em seu meio (Williams, 2002). 
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Em sua biografia feita em parceria com o biografado, Williams retrata como a 

decisão de lançar o projeto GNU em setembro de 1983 foi difícil para Stallman, mas, 

uma vez tomada, tornou-se sua fonte de energia inesgotável. Ele não apenas seria 

capaz de realizar alguns prodígios de programação, como seria capaz de arregimentar 

companheiros para sua batalha. O trato humano continuava difícil, mas não havia 

qualquer dificuldade em subir ao palco e proclamar sua mensagem. O que era 

fundamental, porque o objetivo pragmático do desenvolvimento de código nunca 

esteve sozinho, sua motivação sempre foi eminentemente política, já que acusava o 

software proprietário de ser amoral (ibidem). O parágrafo abaixo extraído do “The GNU 

Manifesto” de 1985 é cristalino nesse sentido: 

 
Why I Must Write GNU 

I consider that the Golden Rule requires that if I like a program I must 
share it with other people who like it. Software sellers want to divide the users 
and conquer them, making each user agree not to share with others. I refuse 
to break solidarity with other users in this way. I cannot in good conscience 
sign a nondisclosure agreement or a software license agreement. For years I 
worked within the Artificial Intelligence Lab to resist such tendencies and other 
inhospitalities, but eventually they had gone too far: I could not remain in an 
institution where such things are done for me against my will. 

So that I can continue to use computers without dishonor, I have 
decided to put together a sufficient body of free software so that I will be able 
to get along without any software that is not free. I have resigned from the AI 
Lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU away.25 

 

O manifesto foi lançado logo depois do primeiro programa distribuído pelo 

projeto – GNU Emacs. Logo em seguida, ainda em 1985, Stallman constituiu a Free 

Software Foundation com um grupo de companheiros programadores contribuintes do 

Projeto GNU. A princípio, a organização girou em torno do Projeto GNU, mas com o 

alargamento do movimento, sua ação política foi avançando continuamente. Durante 

as últimas três décadas, Stallman não parou de dar palestras, entrevistas e de estar 

presente em eventos sobre software livre no mundo todo. 

 

Mas, como já disse, a Free Software Foundation iria falhar em seu intuito inicial 

– construir uma versão em software livre do sistema operacional Unix. Embora Linux 

não seja um sistema operacional completo e, sim, seu kernel, portanto, funcional 

apenas com a adição de diversos outros programas, muitos do Projeto GNU, a criação 

                                                
 
25 Disponível em: <http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html>. Acesso em 10 dez. 2015. 



 

 

88 

de Linux Torvalds não apenas completou o processo, sua ampla distribuição deu 

popularidade à ideia de software livre. E aqui temos um problema político. 

 

Torvalds não estava nem um pouco interessado nesse embate. Vinha de outra 

realidade. Sua descrição do primeiro “encontro” com Stallman é bem informativa: 

 
I have to admit that I wasn’t aware of the sociopolitical issues that 

were – and are – so dear to RMS [Richard Mathew Stallman]. I was not really 
all that aware of the Free Software Foundation, which he founded, and all that 
it stood for. Judging from the I don’t remember much about the talk back in 
1991 [uma palestra dada por Stallman durante uma conferência em 
Helsinque], it probably didn’t make a huge impact in my life at that point. I was 
interested in the technology, not the politics – I had enough politics at home. 
But Lars [Wirzenius, o amigo que o levou ao evento] was an ideologist, and I 
tagged along and listened. 

In Richard I saw, for the first time in my life, the stereotypical 
longhaired, bearded hacker type. We don’t have them in Helsinki. 

I may not have seen the light, but I guess something from his speech 
must have sunk in. After all, I later ended up using the GPL for Linux. 
(Torvalds, 2001, p. 58-9) 

 

Torvalds seguiu seu caminho, adotou a licença de Stallman – GPL – a partir da 

versão 0.12 em 1992. No entanto, a crescente popularidade de seu sistema 

operacional o levaria a um enfrentamento com Stallman (cujo motivo já comentei – 

n. 14, p. 62). A partir da versão 1.0 em 1994, o sistema Linux alcançou estabilidade e 

começou a ganhar mercado. Indivíduos e empresas começaram a empacotar o 

sistema em distribuições (mais sobre o assunto abaixo). Algumas iniciativas existiram 

antes, mas os primeiros projetos mais sérios, – Slackware e Debian – que subsistem 

até hoje, saíram em 1993. No ano seguinte, apareceriam várias distribuições, algumas 

lançadas com interesse comercial. Entre setembro de 1998 e fevereiro do ano 

seguinte, IBM, Oracle, Compaq HP e Dell anunciariam seu suporte ao sistema 

operacional (Torvalds, 2001, 155-162)26. 

 

A essa altura, Linus Torvalds tornara-se a grande estrela do software livre e 

seu sistema o carro-chefe. Porém, novamente em suas próprias palavras: 

 
Not everybody liked the situation. Richard Stallman campaigned to 

change the name Linux to gnu/Linux, using the logic that I had relied on the 
GNU gcc compiler and other free software tools and applications to get Linux 

                                                
 
26 Linha do tempo complementar disponível em: <http://www.gregroelofs.com/reports/linux-19980714-top.html>. 

Acesso em 10 dez. 2015. 
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off the ground. Others were increasingly irritated by the fact that Linux was 
finding a home in the corporate realm. (Torvalds, 2001, p. 163).  

 

Ele cita também o que considera uma análise simplista da imprensa 

construindo uma divisão entre dois campos: os idealistas que defendiam a 

incompatibilidade do software livre com capitalismo e os pragmáticos não opostos ao 

mundo dos negócios. Torvalds considera isso uma bobagem: o ímpeto comercial foi 

necessário para levar a distribuição de seu sistema a novos mercados (ibidem, 

p. 163-4). A simplificação é mesmo indevida, pois nem Stallman, nem sua fundação, 

deixam de reconhecer o papel fundamental do mercado. Torvalds, apesar de irritar-se 

com a questão do nome, reconhece plenamente o valor do movimento de software 

livre e a indispensabilidade da GPL no sucesso de seu próprio sistema. Em uma 

entrevista para a primeira edição do Linux Journal diz: “Even with 20/20 hindsight, 

[adopting the GPL was] one of the very best design decisions [made during the early 

stages of the Linux Project]”. (Apud Williams, 2002, p. 139) 

 

Para complicar a trama, ao conflito simbiótico entre o guru barbudo, vociferante 

e estoico e o líder acidental, tímido e pragmático, soma-se a figura de um dos 

comentadores que venho citando – Eric Raymond. Esse evangelista errático, polêmico 

e perspicaz, acabou sendo percebido como um “antropólogo residente” da cultura 

hacker, embora não tenha treinamento acadêmico na área. Raymond é um 

programador de certo talento. Contribuiu para o desenvolvimento do GNU Emacs 

(saiu do projeto por conta do estilo microgerenciador de Stallman) e liderou o 

desenvolvimento do Fetchmail, software de captura de email.  

 

Parte do brilhantismo de seu The Cathedral and the Bazaar é narrar o 

desenvolvimento desse último como um experimento consciente de aplicação do 

método que havia percebido na liderança de Linus Torvalds (volto a esse ponto mais 

abaixo). Raymond é uma figura largamente controversa, o que, por vezes, parece ser 

seu propósito. É ativista de movimento pró-armas e visto como “climate change 

denier”, hoje pecado dos mais graves face ao policiamento do “politicamente correto”. 

 

Em 3 de fevereiro de 1998, Raymond reuniu um grupo de programadores de 

primeira linha para discutir um problema semântico: em inglês, a palavra livre, free, 

significa tanto sem amarras quanto sem custo, por isso a famosa citação de Richard 
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Stallman “think of free speech, not free beer”. Mas a associação com a distribuição 

gratuita, verdadeira para a maioria dos softwares livres, atrapalhava os planos dos 

que pretendiam explorá-lo economicamente. Nessa reunião, os atores assim 

interessados ali reunidos cunhariam o termo “open source” e acabariam por provocar 

um verdadeiro cisma no movimento do software livre (Raymond, 2001, chapter 5). 

Embora a diferença possa estar contemporizada no trecho do site da Free Software 

Foundation citado acima, a resposta de Stallman à época é veemente: 

 
The two terms describe almost the same category of software, but 

they stand for views based on fundamentally different values. Open source is 
a development methodology; free software is a social movement. For the free 
software movement, free software is an ethical imperative, essential respect 
for the users' freedom. By contrast, the philosophy of open source considers 
issues in terms of how to make software ‘better’—in a practical sense only. It 
says that nonfree software is an inferior solution to the practical problem at 
hand. Most discussion of ‘open source’ pays no attention to right and wrong, 
only to popularity and success (…) 

For the free software movement, however, nonfree software is a 
social problem, and the solution is to stop using it and move to free software. 

(…) 
We in the free software movement don't think of the open source 

camp as an enemy; the enemy is proprietary (nonfree) software. But we want 
people to know we stand for freedom, so we do not accept being mislabeled 
as open source supporters.27 

 

A disputa pelo protagonismo político persiste. Ainda em 1998, Raymond e seus 

companheiros fundaram a Open Source Initiative28, ativa até hoje e dedicada a um 

trabalho de “educate about and advocate for the benefits of open source and to build 

bridges among different constituencies in the open source community”. A Free 

Software Foundation, prestes a comemorar seus 30 anos, tampouco perdeu sua 

vitalidade. Atualmente, o Projeto GNU abriga o desenvolvimento de dezenas e 

dezenas de projetos29. No entanto, a percepção compartilhada por basicamente todos 

os analistas do fenômeno, aquiescida por Stallman, é de que a maior parte da 

comunidade mantém a postura pragmática. O que os leva a programar é uma 

necessidade associada a uma curiosidade técnica. Poucos programadores são 

movidos pela vontade de mudar o mundo. 

 

                                                
 
27 Disponível em: <http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html>. Acesso em 11 dez. 

2015. 
28 Disponível em: <http://www.opensource.org/>. Acesso em 11 dez. 2015. 
29 Disponível em: <http://www.gnu.org/manual/manual.html>. Acesso em 11 dez. 2015. 
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Claro, não há qualquer dicotomia entre as posições. É perfeitamente possível 

aceitar e até mesmo trabalhar sob as duas motivações ao mesmo tempo. O problema 

está na radicalização desnecessária e contraprodutiva de boa parte dos membros da 

Free Software Foundation. Muitas vezes, beiram ao fanatismo religioso. As 

distribuições Linux, por exemplo, estão praticamente todas “condenadas” como 

software não livre por seus critérios30. Já entre as distribuições listadas como 100% 

livres pela fundação de Stallman, não vejo um único nome conhecido, apesar de 

acompanhar esse mercado há alguns anos31. O argumento é evitar o “contágio” 

desses pacotes por softwares proprietários como demonstram os critérios expostos 

na página com as distribuições rejeitadas: 

 
− They do not have a policy of only including free software, and 

removing nonfree software if it is discovered. Most of them have 
no clear policy on what software they'll accept or reject at all. The 
distributions that do have a policy unfortunately aren't strict 
enough, as explained below. 

− The kernel that they distribute (in most cases, Linux) includes 
“blobs”: pieces of object code distributed without source, usually 
firmware to run some device. 

 

É um exagero, porque sem esse rigor, o software livre já é profundamente viral. 

Também acaba sendo agressivo na mesma medida em que é apelativo comparar a 

liberdade pretendida para código com a liberdade de expressão. A grande sacada 

política de Richard Stallman foi a General Public License (GPL). Ela garantiu esse 

efeito viral. Está baseada em uma genial inversão da lógica do direito autoral 

construída sob os termos da lei que protege esse mesmo direito. O papel fundamental 

da licença também é consenso na bibliografia consultada.  

 

Não seria inadequado conectar sua relevância ao fato de termos dois juristas, 

Yochai Benkler e Lawrence Lessig, entre os analistas mais influentes do fenômeno. 

Após descrever o mecanismo básico da licença Benkler, diretor do Berkmen Center 

for Internet and Society na Universidade de Harvard, chega a afirmar: “This model of 

licensing is the most important institutional innovation of the free software movement.” 

(2006, chapter 3). 

                                                
 
30 Disponível em: <http://www.gnu.org/distros/common-distros.html>. Acesso em 11 dez. 2015. 
31 Disponível em: <http://www.gnu.org/distros/free-distros.html>. Acesso em 11 dez. 2015. 
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A licença usa os termos das leis de proteção à propriedade intelectual para 

garantir os direitos de quem escreveu o software. Vale notar que a extensão das 

provisões do direito autoral ao campo dos programas de computador era bastante 

recente nos EUA. O Copyright Act, responsável pela inclusão do software na proteção 

da lei, é de 1976. Aos olhos de Stallman, foi mais um capítulo da sistemática 

destruição de “seu mundo” (Williams, 2001, p. 122-3). Em 1989, ele viraria o jogo ao 

perceber que, uma vez garantidos os direitos autorais, o detentor podia determinar: 

(1) sua circulação, garantindo a liberdade de todos no acesso ao código; (2) seu uso, 

garantindo a todos a possibilidade de modificar o código; e, mais importante, (3) 

obrigando a todos que viessem a recircular o código modificado ou não a seguir as 

mesmas regras de circulação e uso.  

 

Esse último mecanismo, por vezes também qualificado como “cláusula viral”, é 

conhecido como “copyleft”. O termo brinca com os significados na língua inglesa, pois 

copyright – direito de cópia – é formado pela palavra right, também usada para nomear 

a direta politica, enquanto a palavra left, usada para esquerda política, também é o 

tempo passado do verbo deixar, portanto, teria a leitura de cópia deixada ao mesmo 

tempo que denota seu alinhamento político. Como a reutilização de código é uma 

prática habitual entre os programadores, especialmente na tradição Unix, elementos 

de software livre utilizados em diversos projetos acabam impondo a condição livre aos 

códigos produzidos por conta dos termos da GPL. 

 

Em sua essência, Stallman simplesmente encontrou uma forma de dar termos 

legais às práticas já consagradas da cultura hacker, termo que tenho usado com 

economia porque só tratarei dele no próximo capítulo. Larry Wall, futuro criador da 

linguagem de programação Perl, fornece um excelente exemplo no aviso de copyright 

informal incluído no arquivo README do seu programa “trn” – interface de texto (não 

gráfica) para leitura de mensagens da Usenet: “Copyright © 1985, Larry Wall: You may 

copy the trn kit in whole or in part as long as you don’t try to make money off it, or 

pretend that you wrote it.” (Apud Williams, op. cit., p. 125). 

 

Também retomo a questão política no próximo capítulo para falar de seu 

componente libertário e sua conexão com a contracultura. Mas vale adiantar, embora 
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faça parte desse contexto mais amplo, outra licença: a Creative Commons. Criada por 

Lessig, a partir da inspiração direta e declarada da GPL, essa licença tem por objetivo 

garantir a circulação livre para trabalhos criativos em texto, áudio ou vídeo. Tornou-se 

extremamente popular. Assim como a GPL, foi traduzida e adaptada para diversas 

línguas e sistemas legais. A Creative Commons oferece um conjunto de seis variantes 

para sua licença, cobrindo diferentes formulações comerciais e provisões de 

carregamento (viralidade). A GPL também tem quatro diferentes versões. Uma delas 

– GNU Free Documentation License – foi criada para documentos e, de certa forma, 

superpõe-se a Creative Commons. As outras diferem pelo tamanho, original (GPL) e 

reduzido (LGPL – “L” de lesser), ou pelo canal de acesso ao código, havendo uma 

versão particular para o acesso online (AGFP – “A” de Affero – nome do projeto que 

suscitou sua criação). 

 

Enquanto as relações do software livre com seu entorno podem ser 

politicamente carregadas, as disputas de poder são raras nas comunidades de 

desenvolvimento e, quando ocorrem, resultam em um forking via de regra, como já 

descrevi acima. Tomando (aqui e deste ponto em diante no texto) os participantes de 

uma comunidade de desenvolvimento de maneira ampla, ou seja, incluindo 

contribuintes esporádicos e usuários ativos, temos coletivos gigantescos, da ordem 

de milhões de pessoas, funcionando sem grandes conflitos. Linux, GNU, Apache, 

Drupal, Open Office, para nomear apenas alguns projetos, possuem comunidades 

estáveis, combinando cada uma delas milhares de desenvolvedores e milhões de 

usuários. A pesquisa vai estender-se na tentativa de entender como as relações de 

poder são negociadas, como os conflitos são resolvidos, como são entendidos os 

direitos e os deveres de cada participante; são todas questões centrais para minha 

investigação. 

 

No entanto, vou tratar rapidamente a perspectiva política rapidamente agora, 

porque o tema volta com mais elementos no próximo capítulo. Por ora, é preciso notar 

como o que identifiquei acima como lógica cooperativa altera as negociações de 

poder. Ou como diz Weber: “Why don’t open source projects succumb regularly to 

code forking...” (2006, p. 157). O elemento central é uma nova forma de liderança. Há 

novas práticas e questões de estilo. Raymond não economiza elogios à condução de 

Torvalds em sua análise. Já mencionei a importância dada à transparência 
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praticamente absoluta de sua liderança. São ainda notáveis para o autor a constância 

e a rapidez do criador do Linux em seus contatos com a comunidade e sua forma de 

lidar com os impasses sempre levando a discussão para o código, base para disputas 

muito mais objetivas (Raymond, 2001). Essa análise é corroborada pelos relatos do 

próprio Torvalds, embora seja possível perceber a influência das conclusões de 

Raymond em sua autoimagem, na forma como entende sua própria liderança 

(Torvalds, 2001). 

 

Antecipando um primeiro tópico de natureza econômica, foco do item a seguir, 

a liderança envolve um novo regime de propriedade. O “dono” do código não pode 

aferir receita por meio de qualquer tipo de restrição de acesso ao código, tem apenas 

o direito de publicar o resultado do desenvolvimento coletivo. Prerrogativa 

enfraquecida em ato contínuo, pois se perde o controle do código, potencialmente 

aberto para o forking. O próprio artifício da licença corrobora a prática. 

 

Raymond faz um interessante paralelo entre a teoria de posse da terra 

inspirada em Locke e formas de controle do código no mundo do software livre. Nesse 

último, identifica três possibilidades para o controle de um código: criar elementos de 

programação de sua versão inicial suficientes para demonstrar objetivos e viabilidade 

do projeto e despertar o interesse de outros programadores; herdar diretamente o 

projeto do líder responsável pelo esforço inicial, ou seu sucessor; e adotar um código 

abandonado, realizar melhorias e construir uma nova comunidade de 

desenvolvedores. O paralelo apresenta-se respectivamente com a primeira posse na 

situação de fronteira, sua sucessão por transferência de titularidade e usucapião após 

seu abandono. O leitor atento poderá estar perguntando: mas, e o forking? Raymond 

obviamente reconhece sua existência, mas não a considera uma prática socialmente 

aceita: “hackers generally refrain from forking or rogue-patching others’ projects in 

order to deny legitimacy to the same behavior practiced against themselves.” 

(Raymond, op. cit., chapter 3). 

 

Considerando essas situações, é fácil notar: o que importa é a comunidade. A 

mera posse do código não atribui qualquer poder, pois ela é universalmente 

disponível. A liderança de um coletivo permite direcionar o desenvolvimento e 

controlar a inclusão das contribuições coletadas. É uma liderança não impositiva, pois 
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as contribuições são voluntárias. Não existe dependência coercitiva frente ao líder. 

Não há controle dos meios de produção. Nem é possível excluir alguém dos benefícios 

do produto. As estruturas de hierárquicas perdem eficiência. Em seu lugar, surgem 

formações em rede, fluidas, arranjos temporários organizados a partir da lógica do 

código. Conforme contei na introdução, o interesse original da pesquisa sempre foi 

entender como a internet permitiria o abandono das práticas de comando e controle. 

Assim sendo, o assunto vai desenvolvendo-se ao longo texto – volta ainda ao final 

deste capítulo, no quinto e na terceira parte. 

 

 

2.4 Uma nova economia? Fim do capitalismo? Ou mais complexidade? 
 

Seguindo na análise do multifacetado objeto da pesquisa, partindo do ponto de 

vista individual (motivação), passando pelo técnico e o político, chegamos ao campo 

da economia. Começo por retornar ao primeiro ponto tratado neste capítulo. Apesar 

de não prever grande dificuldade para o entendimento ou admissão da proposição de 

uma motivação complexa assentada em uma necessidade/curiosidade técnica, todos 

nós, lá no fundo, continuamos a nos questionar: mas por que trabalham de graça? Ok, 

a maioria é remunerada, mas, e os outros: por que trabalham de graça? Não vou 

repetir a resposta já dada acima, volto à questão para tomá-la pela ética do trabalho 

e apontar a fonte de nosso incômodo. 

 

Minha referência é o brilhante tratado de Pekka Himanen sobre a ética hacker, 

antecipando novamente a discussão que se completa no próximo capítulo (2001). 

Nele, o autor apresenta o longo reinado da ética protestante na cultura ocidental como 

fonte desse incômodo. Partindo do famoso ensaio de Max Weber “The Protestant 

Ethic and the Spirit of Capitalism”, escrito entre 1904 e 1905, Himanen contrapõe a 

lógica do trabalho enobrecedor, duro e obrigatório à perspectiva do hacker 

trabalhando “just for fun”, como diz Torvalds, ou movidos pela “paixão”, como orienta 

Raymond em seu ensaio “How to Become a Hacker” (op. cit., appendix A).  

 

Após apresentar os combatentes, Himanen destaca o amplo domínio de ética 

protestante do trabalho em nossa cultura. Explica como esse enunciado destacou-se 

de sua origem religiosa, não é preciso ser protestante para estar sob o domínio de 
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sua ética do trabalho. Enumera suas três atitudes características: “work must be seen 

as an end in itself, at work one must do one’s part as well as possible, and work must 

be regarded as a duty, which must be done because it must be done.” (Himanen, 2001, 

p. 9). Mostra como seu imaginário deslocou concepções anteriores. Por exemplo, o 

inferno como local do trabalho sem fim, e o céu como espaço do ócio, do lazer 

contemplativo. Usa a ficção de Robinson Crusoé, para demonstrar como o trabalho 

passa ser a garantia da salvação, nosso querido náufrago não perde a razão e é 

resgatado são e salvo porque trabalha, não porque reza com fervor (ibidem, 

chapter 1). 

 

Himanen destaca também a fruição do tempo, como são marcados os ritmos 

da vida. Associa a ética protestante com a monetização do tempo, Max Weber citou o 

aforisma de Benjamin Franklin “time is money”, em seu ensaio, para ilustrar a conexão 

orgânica entre o trabalho e o tempo para a ética protestante. Sob seu domínio, a vida 

passa a ser regrada pela rotina do trabalho (ibidem, chapter 2). Organizar o tempo a 

partir de sua utilidade econômica é a “inovação” da ética protestante frente à ética 

monástica com a qual compartilha concepção do trabalho como fonte edificante do 

caráter, obrigação inquestionável do homem de bem (ibidem, chapter 1).  

 

Em seguida, o autor demonstra como o advento das redes, ou a “network 

society” como diz, não provoca uma revisão da ética protestante per se. Muito pelo 

contrário, por meio da aceleração contínua dos acontecimentos, especialmente no 

campo econômico, nota o autor, e potencializada pelo que Lucia Santaella identifica 

como computação ubíqua (2013, cap. 7), o trabalho acaba por se tornar mais 

pervasivo. O email do chefe nos alcança em qualquer lugar a qualquer hora. “Left to 

its own devices, the work-centered spirit easily continues to dominate within it [network 

society]” diz Himanen (op. cit., p. 12). 

 

Quem escapa dessa lógica é a ética hacker, um fenômeno isolado dentro da 

sociedade das redes neste sentido: “...the radical nature of general hackerism consists 

in its proposing of an alternative spirit for the network society.” (ibidem). Em sua nova 

lógica, não apenas o trabalho pode seguir o regime do prazer como também pode 

curvar-se ao ritmo errático da criatividade. Himanen exagera em relação à inexistência 

de prazos. A maior parte dos projetos planeja o lançamento de suas versões, boa 



 

97  

parte estabelece um ritmo fixo, como, por exemplo, as novas versões do kernel Linux 

a cada 2 ou 3 meses, mencionadas acima.  

 

O autor também subestima a superposição entre as “atividades hacker” do 

programador e suas rotinas formais de trabalho, plenamente regido pela ética 

protestante. Vide a já citada estatística de 55% do trabalho em software livre sendo 

realizado em “ambiente de trabalho”. Não obstante, Himanen tem plena razão em 

perceber a ética hacker como desafio direto à prevalência continuada do sistema de 

valores protestantes na compreensão generalizada sobre o trabalho. 

 

Quase quinze anos após o livro de Himanen, é interessante notar como o que 

ele apresentou como nova ética hacker do trabalho tem se manifestado rotineiramente 

na transformação dos espaços de trabalho por inúmeras empresas da economia 

digital com a inclusão do lazer e do ócio. Os novos valores começam a circular na 

figura de jovens refestelados em pufes, lendo durante o horário de trabalho, jogando 

tênis de mesa, entretidos com uma velha máquina de fliperama, batendo papo 

enquanto fazem um lanche, em escritórios claros e coloridos, salas de reuniões 

munidas de sofás ao invés de mesas. São imagens conhecidas, mas ainda em 

processo aceitação, causam um certo desconforto porque fogem do retrato esperado 

para o sacrossanto local do trabalho, o local onde se ganha o pão nosso de cada dia. 

 

Himanen segue para a questão do dinheiro, igual ao tempo na ética protestante, 

e recompensa digna do trabalho. A ética hacker desloca-o de seu papel central. “Many 

hackers still follow the original hackerism in that they do not see money as a value in 

itself but motivate their activity with the goals of social worth and openness”, diz o autor 

com um certo exagero (ibidem, p. 142 - grifos do original). O trabalhador 

contemporâneo há tempos não procura somente a satisfação monetária no trabalho. 

Porém, não é possível conectar essa tendência geral à ética hacker. A real diferença 

aqui está na natureza do bem econômico constituído pelo software livre.  

 

Para analisar essa perspectiva, volto à teoria do bem econômico que resumi no 

capítulo anterior. Em 1999, o sociólogo Peter Kollock identificou o Linux como “the 

‘impossible’ public good”. Sua análise toma o campo mais amplo definido por ele como 

“cooperação online”, mas o sistema operacional símbolo do movimento do software 
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livre é seu principal exemplo “bem público digital”. Ele aponta primeiro para 

indivisibilidade do bem, o consumo de um código não lhe tira pedaço, e é possível 

fazer ilimitado número de cópias sem nenhuma perda de potência. Um caso específico 

do que foi descrito acima como consumo não-rival. Em seguida, aponta para a opção 

de não exclusão do consumo do bem, sem nomear o conceito. Isso é possível, porque 

existem importantes alterações nos custos de produção: a infraestrutura necessária 

para cooperar está amplamente disponível, coordenar esforços múltiplos ficou muito 

mais fácil e reproduzir o objeto, produzir passou a custar praticamente zero (Kollock, 

1999).  

 

Steven Weber parte de Kollock, recupera os conceitos econômicos 

consagrados de não rivalidade e não exclusão para abordar o problema clássico do 

subprovisionamento dos bens públicos. Linux, também seu exemplo, deveria ser 

vítima inescapável dessa condição, porque depende do provimento coletivo e é 

imensamente complexo desenvolvê-lo. Como vimos, o subprovisionamento não 

ocorre porque funciona um complexo conjunto de motivações individuais 

compatibilizadas por um modelo de desenvolvimento cooperativo. É o mesmo 

caminho seguido por Weber.  

 

Porém, este aponta mais uma condição: o software livre seria não apenas não 

rival, mas, sim, antirrival, na medida em que seu valor aumenta com o uso, pois, como 

vimos, os usuários contribuem para identificar erros e quanto maior o número de 

situações em que o código é testado, mais robusta será sua operação. Trata-se de 

uma condição muito interessante, mas longe de ser exclusiva. Lessig, em artigo 

comentando o livro de Weber, cita a língua como outro bem antirrival, seu valor 

também aumenta com seu uso. Apontando como Weber para a inexistência de uma 

tragédia dos comuns, Lessig invoca imagem de uma “comédia dos comuns”, proposta 

pela professora de direito da Universidade de Yale Carol Rose como resposta à 

“tragédia dos comuns” de Hardin (Lessig, 2005). 

 

Apesar de válida, a ideia da antirrivalidade funciona apenas de um lado da 

equação: o consumo. Para completar quadro, é preciso perceber como o provimento 

de software apresenta outro desafio: códigos degeneram rapidamente. Todos os 

autores consultados deixam de atribuir a devida importância a esse aspecto do 
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modelo de desenvolvimento. As plataformas de computação evoluem muito 

rapidamente, e códigos, sem manutenção por muito mais que um ano, tornam-se 

inoperantes ou obsoletos. Embora seu consumo seja indubitavelmente não rival, a 

necessidade de desenvolvimento contínuo aproxima a análise de sua produção 

coletiva do estudo do consumo coletivo de recursos comuns – CPR – feito por Elinor 

Ostrom, comentado no capítulo anterior, não pelo lado do sobreconsumo, mas, sim, 

pelo da subprodução.  

 

Paro aqui para anotar um segundo ponto de fuga da pesquisa. Aproximar a 

análise da produção de código livre ao consumo CPR é uma proposta original até 

onde sei. Requer uma discussão mais completa do que faço agora, pois configura um 

adensamento do debate no campo da economia, fugindo ao escopo da pesquisa. 

Pretendo trabalhar o assunto na sequência do doutorado. É um dos caminhos de 

continuidade natural do trabalho apresentado aqui. 

 

Antes de seguir, vale também fazer a conexão da natureza do software livre, 

tanto como bem econômico quanto como produto da ética hacker, identificada por 

Himanen, com o conhecimento. Seu valor também aumenta com o uso e, para o seu 

desenvolvimento, existe há séculos entre nós a instituição pré-capitalista da academia 

universitária. Sua produção também é motivada por paixões, muitas vezes, 

desconectadas de recompensas monetárias diretamente correspondentes ou, menos 

ainda, equivalentes em valor. Apesar de todos os cruzamentos possíveis das 

instituições ligadas à produção do conhecimento com diversas formações 

empresariais do complexo mundo econômico em que vivemos, acadêmicos e 

cientistas costumam circular livremente o produto de seu conhecimento e, cada vez 

mais, colaboram em redes de pesquisa, praticamente não havendo barreiras para a 

evolução coletiva das ideias (Benkler 2006 e 2011; Himanen 2001; Lessig, 2002, 

2005, 2006) 

 

Entendido como bem público que requer provimento contínuo a fim de evitar 

obsolescência, falta examinar como circula o software livre. A resposta óbvia imediata 

– livremente – não é suficiente. Uma das interpretações mais discutidas pelos 

analistas consultados recorre ao conceito de “gift economy” (Benkler, 2006; Raymond, 

2001; Weber, 2004). Essa formulação, embora reconhecida pelo cânon econômico, 
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opera com mais fluência no campo da antropologia. Ela floresce a partir da observação 

de comunidades aborígenes nas quais os bens circulam por meio de um fluxo contínuo 

de oferta de “gifts” entre os membros da tribo.  

 

Mas, antes de prosseguir, a palavra “gift” merece discussão: em inglês, ela 

possui significados para os quais, comumente, utilizamos três substantivos diferentes 

em Português – presente (birthday gift), oferenda (gift to the Gods) e talento (a gifted 

person). Em muitas das comunidades estudadas por antropólogos, “gift” é muito mais 

uma oferenda que um presente (Hyde, 2009).  

 

Não consultei textos em Português sobre o tema, mas, tomando como 

parâmetro o verbete da Wikipedia correspondente ao termo “gift economy”, sua 

tradução é realmente complicada. Embora titulado economia da oferta (o que me 

parece bastante inadequado dada a importância do conceito de oferta na teoria 

econômica, com significado muito diverso), o verbete apresenta outras quatro 

alternativas de tradução: economia do dom, economia da doação, economia da dádiva 

ou cultura da dádiva32. Diante disso, mantenho o termo em inglês, assim como utilizo 

a palavra gift, por vezes, substituída pelo termo oferenda. 

 

Provavelmente, o primeiro a utilizar o conceito de gift economy no contexto 

examinado tenha sido Howard Rheingold em seu relato seminal sobre as primeiras 

comunidades virtuais (1994, p. 56-64). O autor não o elabora, mas descreve sua 

ocorrência nas comunidades virtuais a partir da riqueza das informações que era ele 

próprio capaz de extrair da mítica e pioneira comunidade virtual “The Well”. Mais 

curioso e digno de nota é o recorte feito a respeito dos participantes mais aptos a esse 

convívio digital: “‘symbolic analysts’ are natural matches for online communities: 

computer programmers, writers and journalists, freelance artists and designers, 

independent radio and television producers, editors, researchers, librarians.” (ibidem, 

p. 56).  

 

                                                
 
32 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_oferta>. Acesso em 17 dez. 2015. 
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Os programadores aparecem perdidos meio a uma claque de profissionais da 

mídia em uma visão claramente prisioneira de seu tempo. O ponto será melhor 

discutido no próximo capítulo; por ora, vale perceber como a conexão com o conceito 

de gift economy é aplicável à grande parte das trocas viabilizadas pela internet além 

do software livre e de que maneira já foi percebido por analistas pioneiros da 

sociabilidade da rede. 

 

Anos depois de ler essa obra, também foi Howard Rheingold que, durante seu 

já mencionado curso assistido a distância, levou-me ao texto fundamental para 

aprofundar o conceito: lançado em 1983 pelo ensaísta, crítico da cultura, poeta e 

filósofo Lewis Hyde, The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property é 

provavelmente o mais completo e influente relato sobre a gift economy.33 (Hyde, 2009) 

Hyde revisita a vasta bibliografia sobre o tema na antropologia. O autor coteja os 

achados antropológicos com diversas fábulas e mitos populares demonstrando como 

elementos da gift economy foram seguidamente relidos através dos tempos. Mais 

interessante ainda, ele utiliza essa demonstração histórica para enquadrar a arte em 

nosso tempo e discutir sua mercantilização. Esse último ponto foge a meu escopo, 

mas a primeira parte do livro traz os elementos fundamentais para a discussão do 

software livre como gift economy. 

 

Os gifts devem circular continuamente, esse é o argumento central do Hyde. O 

autor fornece largas evidências dessa propriedade. Mostra como diversas culturas 

ancestrais examinadas por diferentes antropólogos mantinham normas sociais para 

garantir a movimentação permanente do objeto ofertado. O gift sempre deve ser 

aceito, mas nunca pode ser guardado. O receptor deve ofertá-lo novamente a outra 

pessoa do grupo. As trocas jamais constituem um mero vai e volta, se voltam, é 

apenas depois de cumprir um longo circuito. Em um dos muitos casos comentados, 

os presentes caminham entre os vizinhos; um fluxo leva os gifts para os vizinhos da 

direita, outro segue para os vizinhos da esquerda.  

 

                                                
 
33 Consultei a edição comemorativa de 25 anos lançada com o título alternativo The Gift: Creativity and the 

Artist in the Modern World 
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Há várias formas de circulação, mas, acima de tudo, nenhum gift pode ser 

acumulado. Ele não pode gerar riqueza. Deve ser consumido comunitariamente, 

plenamente e imediatamente, quando perecível – comida é o objeto de muitas 

oferendas. Em algumas culturas, os gifts são queimados cerimonialmente, e o circuito 

prossegue com novos objetos. Hyde explica que o gift precisa ser consumido como 

oferenda. O consumo não é ato do indivíduo, é sua realização como oferenda em cada 

instância de transferência. Assim, mesmo quando não perece, consome-se, pois se 

durar deve passar para outra pessoa, e nesse novo ato será um novo gift. A riqueza 

está no circuito. “Rico” é quem pode dar mais e, assim, angariar prestígio (ibidem). 

 

Essa é a mecânica básica tomada por Eric Raymond para explicar o 

comportamento dos programadores de software livre ao dar suas criações: a 

construção social de reputações (Raymond, op. cit., chapter 3). Mas Hyde vai muito 

além da mera reciprocidade. Demonstra não existir uma reciprocidade direta. Não 

existe uma contabilidade para checar um possível “balanço de contas”. Os únicos 

controles sociais são os que garantem a circulação contínua dos gifts (Hyde, op. cit.). 

Do ponto de vista econômico, Hyde descreve um sistema de circulação de 

mercadorias não mercantil. Os circuitos permitem uma distribuição da riqueza 

comunitária, provendo a quem tinha muito de um determinado recurso a possibilidade 

de se desfazer de parte do seu estoque, e, em contrapartida, receber outros recursos 

dos quais necessitava por meio dos ciclos de oferendas.  

 

Raymond trabalha as ideias da abundância e da escassez como demarcadores 

para o estabelecimento de uma economia baseada em oferendas versus uma 

economia mercantil. Segundo seu raciocínio, a reprodutibilidade infinita do software 

sem qualquer diminuição de potência cria uma lógica da abundância similar à 

encontrada em sociedades tribais pelos antropólogos formuladores do conceito de gift 

economy: “gift cultures are adaptations not to scarcity but to abundance. They arise in 

populations that do not have significant material-scarcity problems with survival 

goods.” (Raymond, op. cit.). Tenho sérias dúvidas em relação a essa proposição. Por 

um lado, Hyde, ao comentar a questão da escassez versus a abundância, aponta 

como a escassez é construída pelo sistema de trocas por meio da imposição de limites 

excludentes artificiais, e argumenta: “Gifts that remain gifts can support an affluence 

of satisfaction, even without numerical abundance”. (ibidem, chapter 1).  
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Já Steven Weber contrapõe dois modelos explicativos: um baseado na ideia da 

abundância, e o outro centrado no modelo clássico da economia moderna que assume 

a escassez como regra (op. cit., página 149). Hyde nota que tanto Paul Samuelson 

quanto Milton Friedman, ambos ganhadores do Nobel em Economia, começam suas 

obras mais importantes com capítulos intitulados “Leis da Escassez” (op. cit.). Weber 

critica a percepção de afluência de recursos sustentada por Raymond. Entende não 

existir abundância dado que o insumo mais importante para a construção de softwares 

é o intelecto humano; sendo o tempo e a energia dedicados por programadores, por 

natureza, escassos (Weber, op. cit., p. 149-151). 

 

Benkler também trabalha com o conceito de gift economy. Apesar de apoiar-se 

no corpus antropológico dedicado ao tema, ressalta a congruência entre esses 

estudos e economistas neoclássicos na classificação do fenômeno como periférico, 

cuja eficiência inferior não permite comparação com a economia mercantil. O autor 

contesta essa posição e, apesar de não citar Hyde, alinha-se com a percepção deste 

na identificação do universo da arte e da ciência como ambientes operados na lógica 

dos gifts. No entanto, sua preocupação central não é a circulação do objeto 

econômico, mas, sim, a novidade do método de produção. Ele remete a um número 

maior de ocorrências, o software livre é apenas um de seus exemplos para evidenciar 

o que caracteriza como:  

 
A new stage in the information economy, which I call the networked 

information economy. (...) that decentralized individual action – specifically, 
new and important cooperative and coordinate action carried out through 
radically distributed, nonmarket mechanisms that do not depend on 
proprietary strategies – plays a much greater role than it did, or could have, in 
the industrial information economy. (2006, p. 3) 

 

Volto a Benkler e ao método de produção de software livre no quinto capítulo. 

A ideia de um novo estágio da economia da informação remete à discussão da 

extensão das transformações econômicas ensejadas por esse processo de produção. 

Embora seja o mais pungente propositor do caráter revolucionário do desenvolvimento 

de software livre à época do lançamento de seu primeiro, Benkler não propõe a 

existência de um novo regime econômico à margem do capitalismo. Já Jeremy Rifkin 

não mede palavras, abre seu bem mais recente livro assim: “The capitalist era is 
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passing... not quickly, but inevitably. A new economic paradigm – the Collaborative 

Commons – is rising in its wake that will transform our way of life.” (2014, p. 1).  

 

Entende o momento atual híbrido, como marcado pela coexistência dos dois 

regimes, mas prevê a existência de uma longa batalha a ser necessariamente vencida 

pelo novo modelo. Mas seu argumento central é fraco, apoia-se na existência de uma 

nova economia sustentada pela possível reprodução a custo marginal zero de bens 

econômicos de natureza intelectual. Rifkin não demonstra como os mecanismos de 

uma economia colaborativa poderiam tornar a produção de bens físicos em processos 

de custo marginal zero. Refuta a tragédia dos comuns, com exemplos mais novos, no 

entanto, de lógica similar aos estudos de Elinor Ostrom, a quem cita com frequência. 

Também questiona o mito do homo economicus, propõe em seu lugar um “homo 

empathicus”. Porém, extrapola os limites do fenômeno sem considerar as diversas 

instâncias nas quais um custo marginal zero é simplesmente impossível, mesmo 

sendo apenas “near zero marginal cost” como mais precisamente coloca. 

 

O debate não é novo, Kevin Kelly (1998) já assumia posicionamento similar há 

mais de quinze anos ao propor a existência de uma “nova economia” devido à inversão 

da lei da oferta e procura. Paradoxalmente, apoiava suas conclusões nas observações 

de John Hagel (1997), que, por sua vez, entendia as mudanças provocadas pelo 

advento das redes dentro das regras de funcionamento do capitalismo. Hagel propõe 

a existência de um modelo de retorno crescente (“increasing returns model”) a partir 

de seu estudo das comunidades virtuais. Consultor especializado em estratégias 

empresarias, seu argumento central encontra-se na possibilidade de expansão de um 

produto no mercado a partir de consumidores conectados em rede. Seu influente texto 

consagrou ideias como a primazia inerente à entrada pioneira em um mercado – “first 

mover advantage” – e a construção de hegemonias quase indestrutíveis – “the winner 

takes all”.  

 

Steven Weber alinha-se com Hagel, embora não o cite. Apoia-se na pesquisa 

liderada pelo economista Jean Tirole, especialista em teoria dos jogos e ganhador do 

Nobel em 2014 (Weber, op. cit., p. 141-3). A tese de Tirole, embora amplie e elabore 

o tema, repete o já citado argumento de Eric Raymond sobre a motivação para o 

desenvolvimento de software livre: a reputação ganha por meio das contribuições 
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voluntárias tendo como contrapartida um retorno postergado (“delayed payoff”) via: (1) 

a melhoria de curriculum para empregabilidade futura; (2) a possível participação em 

empresas que exploram comercialmente os códigos abertos; ou (3) o acesso ao 

mercado de capital de risco para financiar outros empreendimentos obtidos por conta 

do prestígio ganho no desenvolvimento de software livre (Tirole e Lerner, 2000). 

 

Não pretendo voltar à discussão sobre as motivações, feita no primeiro item 

deste capítulo, porém vale ressaltar que esses autores obviamente descartam 

qualquer operatividade às explicações construídas a partir do altruísmo, pois este 

“…has not played a major role in other industries, so it would have to be explained why 

individuals in the software industry are more altruistic than others.” (ibidem, p. 2). 

 

Assim o debate continua, intenso e carregado há 20 anos. Kelly e Hagel 

escreveram antes da descoberta do software livre pela grande mídia após a decisão 

da empresa Netscape de abrir o código de seu navegador em 1998. Já Weber e 

Benkler, assim como o próprio Linus Torvalds e Williams, em sua biografia parcial de 

Richard Stallman, publicaram seus livros sob o impacto do imensamente bem 

sucedido lançamento em bolsa das ações de duas empresas fundadas para a 

comercialização de distribuições do sistema operacional Linux: RedHat (verdadeira 

potência empresarial até hoje) e VA Linux (dissolvida após o fracasso de estratégias 

comercias equivocadas, como a ideia de vender computadores desktop previamente 

embarcado com o sistema). Enquanto Rifkin e Benkler, em seu segundo livro sobre o 

tema, publicaram anos após a consolidação da indústria do software livre e, portanto, 

focam na reprodução de seus métodos em outras searas. 

 

A luz dessa evolução do pensamento sobre o meu objeto de pesquisa, entendo 

estarmos sob o império do híbrido como amplamente demonstra Lucia Santaella, 

analisando um campo de fenômenos muito mais amplo do que o software livre (2010, 

cap. 4). Empresas, cujas atividades giram em torno de softwares livres, estão listadas 

em bolsa, obtiveram milionários investimentos de empresa de capital de risco e 

mantêm relações de trabalho assalariadas e formais. Ao mesmo tempo, as diversas 

comunidades desenvolvedoras de códigos abertos constituem arranjos de interesses 

diversos – individuais e coletivos – distantes da lógica empresarial, e produzem um 

objeto econômico que não é regido pelos princípios da propriedade privada. Seu 
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modelo de produção colaborativa expande-se continuamente a outros setores da 

economia da informação ou do conhecimento, como prefere Drucker (2001). Porém, 

mesmo que sua lógica venha a substituir as estruturas de comando e controle em 

diversas organizações empresariais – ideia que defenderei a partir do quinto capítulo 

– grande parte dos objetos econômicos de nosso dia a dia jamais compartilharão da 

propriedade do custo marginal zero, pois simplesmente não são infinitamente 

reprodutíveis sem perda de potência. 

 

Outro ponto complexo desse hibridismo encontra-se na forma de inserção do 

software livre no mercado. Determinados a explicar o fenômeno a partir do cânon da 

economia neoclássica, Raymond e Weber alongam-se na discussão de possíveis 

modelos de negócio para a então nova indústria. Ao contrário de Benkler, Himanen 

ou Rifkin, pretendem inserir a lógica do desenvolvimento de software livre dentro dos 

limites do capitalismo.  

 

Como visto, o próprio termo “open source” foi cunhado por Raymond e 

companhia com o propósito de substituir outro - “free software” – exatamente porque 

não era adequado ao contexto mercantil. Weber, não apenas adota o termo, está 

preocupado em demonstrar que: “The business model problem recognizes that there 

is no such thing as a freestanding ‘open source economy’, any more than there is an 

‘information economy’ or an ‘internet economy’ that somehow stands alone.” (op. cit., 

p. 190).  

 

Com intuito similar, portanto, os dois autores enumeram estratégias por meio 

das quais é possível incluir atividades empresariais cuja lógica mercantil é plenamente 

aderente às realidades do mercado. Weber fala da possiblidade de cobrança por: 

 

− Consultorias para instalação ou customização de softwares livres 

(provavelmente o mais comum dos modelos de geração de receita, 

utilizados por comunidades como as responsáveis pelo desenvolvimento 

do gerenciador de conteúdo Drupal ou pelo software de gestão Compiere); 

 

− Suporte ao usuário em vários níveis (modelo básico da RedHat); 
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− Oferta de treinamento ou documentação específica (Tim O’Reilly fez 

fortuna com livros, cursos e congressos dedicados ao código aberto); 

 

− Obtenção de receita por meio de licenciamento de marcas ou “branding” 

(cobrar por rótulos indicadores de compatibilidade com software livre, não 

conheço exemplos); 

 

− Venda de produtos correlatos (uma empresa oferecer softwares livres 

embarcados nos hardwares que comercializa, por exemplo); 

 

− Conquista de mercado para oferta posterior de produtos pagos (também 

tenho dificuldade de encontrar exemplos diretos, mas a Zend, comentada 

logo abaixo, é um caso correlato); ou  

 

− Vender primeiro para depois abrir o software (ideia um tanto estranha que 

provavelmente só fazia sentido à época devido ao caso Netscape, cuja 

abertura de código seguiu esse roteiro, porém, acredito que de maneira 

acidental). (Weber, op. cit., p. 195-7). 

 

Raymond apresenta quase todos esses modelos (embora Weber não o cite, 

mas, sim, outros autores, ainda suponho que seu texto seja a fonte original), mas 

acrescenta também equações econômicas para o financiamento dos custos: 

 

− Compartilhamento de custos pelo consórcio de empresas interessadas no 

desenvolvimento de um mesmo sistema (hoje há verdadeiramente milhares 

de projetos cujos recursos são providos por diferentes entidades 

patrocinadoras, como mostro a seguir); e 

 

− Repartição de riscos inerentes ao desenvolvimento de software, 

especialmente, o de obsolescência, pois, uma vez apoiado em uma 

comunidade de desenvolvimento, há múltiplos recursos capazes de 

resolver o problema, evitando possibilidades de descontinuidade típicas de 

ambientes corporativos, nos quais prioridades e pessoas mudam com 
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frequência (aqui é mais difícil apresentar exemplos, pois seria necessário 

pesquisar intenções). (Raymond, op. cit., chapter 4) 

 

Esses dois últimos modelos são bem mais frequentes do que os quatro últimos 

listados a partir de Steven Weber. Este também enumera casos de empresas 

específicas, muitos já citados aqui e outros completamente invalidados pelo tempo, 

como a fracassada VA Linux, que, no entanto, valia alguns bilhões de dólares quando 

citada pelo autor em 2004 (op. cit., p. 197-204). Curiosamente, um deles – BitKeeper 

– conduziu outra importante contribuição pessoal de Linus Torvalds ao universo do 

software livre, demonstração segunda e cabal do seu gênio para programação.  

 

Em 2005, uma controvérsia disparada por um projeto forking – um ensaio de 

engenharia reversa, mais precisamente, pois a licença criada pelo controlador do 

projeto BitKeeper não permitia alterações – motivou mudança dos termos de 

distribuição de software, dificultando ou quase eliminando sua distribuição gratuita. 

Torvalds, apesar de criticar a tentativa de engenharia reversa, sentiu-se traído, pois 

começara a utilizar a ferramenta para o desenvolvimento do Linux em 2002. Não 

encontrando outra solução em software livre, optou por criar um novo sistema de 

gerenciamento de código completamente novo chamado “git” (Kelty, 2008, p. 234-5).  

 

O sistema, criado em menos de um mês e estabilizado em três meses, constitui 

hoje o centro do universo de desenvolvimento de software livre. Desde 2014, é a 

ferramenta mais utilizada por programadores profissionais para a gestão de seus 

projetos34. De maneira análoga ao Linux, o software motivou o surgimento de dezenas 

de empresas, cujo negócio é hospedar repositórios de códigos gerenciados pelo 

sistema. Em 2012, o mais popular deles – GitHub – recebeu US$ 100 milhões em 

capital de risco. Um artigo recente do editor da influente revista InfoWorld declara: 

“GitHub is the center of the universe”; e informa que havia, então, mais de 27 milhões 

de repositórios hospedados pelo serviço, oferecido de duas maneiras: uma gratuita 

plenamente operacional, e outra com mais funcionalidades operacionais, mediante 

pagamento mensal (Knorr, 2015). 

                                                
 
34 Disponível em: <https://ianskerrett.wordpress.com/2014/06/23/eclipse-community-survey-2014-results/>. 

Acesso em 23 dez. 2015. 
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A complexidade dos modelos de negócio criados a partir de softwares livres em 

muito ultrapassou a imaginação de Weber e Raymond, por mais “criativos” que 

tenham sido. A empresa ZEND35 é outro bom exemplo. Seus controladores são 

também os principais desenvolvedores de um framework de desenvolvimento web 

bastante popular. Seu código é plenamente livre, mas seus criadores utilizam a 

popularidade do sistema para promover seus serviços de criação de sites, portais e 

aplicativos móveis. Há diversas variações sobre esse tema e milhares de empresas 

construíram seus negócios ao redor de softwares livres. 

 

Porém, isso é apenas a ponta do iceberg. Como já vimos, o desenvolvimento 

de aplicativos móveis é hoje largamente implementado em software livre, assim como 

grande parte dos softwares que utilizamos como serviço na web. Todo o hype atual 

acerca do desenvolvimento de bases de dados de volumes gigantesco, o que costuma 

ser chamado Big Data, só é possível a partir de um conjunto de ferramentas de 

software livre – Hadoop, MapReduce, Cassandra – financiados por grandes 

companhias da Internet – Yahoo!, Google, Facebook, respectivamente. Esses 

projetos foram implementados a partir da colaboração dessas empresas com a 

Apache Foundation. Knorr afirma: “Open source is ground zero for technology 

development.” (op. cit.). Talvez ainda mais impressionante sejam os dois quadros 

abaixo (Figura 6 e Figura 7) que demonstram a intensa participação dos maiores 

nomes da indústria de informática no desenvolvimento continuado de dois dos 

maiores ícones do software livre: 

 

Figura 6 – Notas de lançamento do sistema de interface gráfica X 

 
Attributions/Acknowledgements/Credits 
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35 Disponível em: <http://www.zend.com/>. Acesso em 23 dez. 2005 
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Paul, Bruno Haible, Bryan Stine, Charles Murcko, Chen Xiangyang, Chisato Yamauchi, 
Chris Constello, Christian Zietz, Cognition Corp., Compaq Computer Corporation, 
Concurrent Computer Corporation, Conectiva S.A., Corin Anderson, Craig Struble, 
Daewoo Electronics Co. Ltd., Dale Schumacher, Damien Miller, Daniel Berrange, Daniel 
Stone, Daniver Limited, Daryll Strauss, Data General Corporation, David Bateman, David 
Dawes, David E. Wexelblat, David Holland, David J. McKay, David McCullough, David 
Mosberger-Tang, David S. Miller, Davor Matic, Deron Johnson, Digital Equipment 
Corporation, Dirk Hohndel, Doug Anson, Earle F. Philhower III, Edouard TISSERANT, 
Eduardo Horvath, Egbert Eich, Elliot Lee, Eric Anholt, Eric Fortune, Eric Sunshine, Erik 
Fortune, Erik Nygren, Evans & Sutherland Computer Corporation, Fabio Massimo Di Nitto 
Fabrizio Gennari, Finn Thoegersen, Frederic Lepied, Free Software Foundation Inc., 
Fujitsu Limited, Fujitsu Open Systems Solutions Inc., Fuji Xerox Co. Ltd., Geert 
Uytterhoeven, Gerrit Jan Akkerman, Gerry Toll, Glenn G. Lai, GNOME Foundation, Go 
Watanabe, Gregory Mokhin, Greg Parker, GROUPE BULL, Guy Martin, Hans Oey, Harald 
Koenig, Harm Hanemaayer, Harold L Hunt II, Harry Langenbacher, Henry A. Worth, 
Hewlett-Packard Company, Hitachi Ltd, Holger Veit, Howard Greenwell, Hummingbird 
Communications Ltd., IBM Corporation, Intel Corporation, INTERACTIVE Systems 
Corporation, International Business Machines Corp., Itai Nahshon, Ivan Kokshaysky, Ivan 
Pascal, Jakub Jelinek, James Tsillas, Jason Bacon, Jean-loup Gailly, Jeff Kirk, Jeffrey Hsu, 
Jehan Bing, Jeremy Katz, Jim Gettys, Jim Tsillas, J. Kean Johnston, John Dennis, John 
Harper, John Heasley, Jon Block, Jon Tombs, Jorge Delgado, Joseph Friedman, Joseph 
V. Moss, Juliusz Chroboczek, Jyunji Takagi, Kaleb Keithley, Kaleb S. Keithley, Kazushi 
(Jam) Marukawa, Kazuyuki (ikko-) Okamoto, Kean Johnston. Keith Packard, Keith 
Packard, Keith Whitwell, Kensuke Matsuzaki, Kristian Høgsberg, Larry Wall, Lawrence 
Berkeley Laboratory, Lennart Augustsson, Leon Shiman, Lexmark International Inc., Linus 
Torvalds, Luc Verhaegen, Machine Vision Holdings Inc., Manfred Brands, Marc Aurele La 
France Mark Adler, Mark J. Kilgard, Mark Leisher, Mark Smulders, Mark Vojkovich, 
Massachusetts Institute Of Technology, Matrox Graphics, Mattheiu Herrb Matthew 
Grossman, Matthieu Herrb, Metro Link Inc., Michael Bax, Michael H. Schimek, Michael P. 
Marking, Michael Schimek, Michael Smith, Michel Daenzer, Mike A. Harris, Mike Harris, 
Ming Yu, MIPS Computer Systems Inc., National Semiconductor, NCR Corporation Inc., 
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Netscape Communications Corporation, Network Computing Devices Inc., Nicholas 
Wourms, Noah Levitt, Nolan Leake, Novell Inc., Nozomi YTOW, NTT Software 
Corporation, Number Nine Computer Corp., Number Nine Visual Technologies, NVIDIA 
Corp., Oivier Danet, Oki Technosystems Laboratory Inc., OMRON Corporation, Open 
Software Foundation, Orest Zborowski, Owen Taylor, Pablo Saratxaga, Panacea Inc., 
Panagiotis Tsirigotis, Paolo Severini, Pascal Haible, Patrick Lecoanet, Patrick Lerda, Paul 
Anderson, Paul Elliott, Peter Breitenlohner, Peter Kunzmann, Peter Trattler, Philip 
Homburg, Precision Insight Inc., Prentice Hall, Quarterdeck Office Systems, Ralf Habacker 
Randy Hendry, Ranier Keller, Red Hat Inc., Regents of the University of California, Regis 
Cridlig, Rene Cougnenc, Richard A. Hecker, Richard Burdick, Rich Murphey, Rickard E. 
Faith, Rik Faith, Robert Baron, Robert Chesler, Robert Millan. Robert V. Baron, Robin 
Cutshaw, Roland Mainz, Ronny Vindenes, Russ Blaine, Ryan Breen, Ryan Lortie, Ryan 
Underwood, S3 Graphics Inc., Sam Leffler, SciTech Software, Scott Laird, Sebastien 
Marineau, Shigehiro Nomura, ShoGraphics Inc., Shunsuke Akiyama, Silicon Graphics 
Computer Systems Inc., Silicon Integrated Systems Corp Inc., Silicon Motion Inc., Simon 
P. Cooper, Snitily Graphics Consulting Services, Sony Corporation, Søren Sandmann, SRI, 
Stanislav Brabec, Stefan Dirsch, Stephan Dirsch, Stephan Lang, Steven Lang, Stuart 
Kreitman, Sun Microsystems Inc., SunSoft Inc., SuSE Inc, Sven Luther, Takis 
Psarogiannakopoulos, Takuma Murakami, Takuya SHIOZAKI, Tektronix Inc., The DOS-
EMU-Development-Team, The Institute of Software Academia Sinica, The NetBSD 
Foundation, Theo de Raadt, Theodore Ts'o, The Open Group, The Open Software 
Foundation, The Regents of the University of California, The Santa Cruz Operation Inc., 
The Weather Channel Inc., The X Consortium, The XFree86 Project Inc., Thomas E. 
Dickey, Thomas G. Lane, Thomas Hellström, Thomas Mueller, Thomas Roell, Thomas 
Thanner, Thomas Winischhofer, Thomas Wolfram, Thorsten.Ohl, Tiago Gons, Todd C. 
Miller, Tomohiro KUBOTA, Torrey Lyons, Torrey T. Lyons, TOSHIBA Corp., Toshimitsu 
Tanaka, Travis Tilley, Tungsten Graphics Inc., Ty Sarna, UCHIYAMA Yasushi, Unicode 
Inc., UniSoft Group Limited, University of Utah, UNIX System Laboratories Inc., URW++ 
GmbH, VA Linux Systems, VIA Technologies Inc., Video Electronics Standard, VMware 
Inc., Vrije Universiteit, Wittawat Yamwong, Wyse Technology Inc., X Consortium, Xi 
Graphics Inc., X-Oz Technologies, X-TrueType Server Project and their contributors, Yu 
Shao, 

 
This product includes software developed by The XFree86 Project, Inc 
(http://www.xfree86.org/) and its contributors. 
 
This produce includes software that is based in part of the work of the FreeType Team 
(http://www.freetype.org). 
 
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its 
contributors. 
 
This product includes software developed by Christopher G. Demetriou. 
 
This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its 
contributors. 
 
This product includes software developed by the X-Oz Technologies and its contributors. 
 

Fonte: X.org36 

  

                                                
 
36 Disponível em: <http://www.x.org/archive/X11R6.8.0/doc/RELNOTES6.html, grifos meus>. Acesso em 23 dez. 

2015. 
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Figura 7 − Who is Sponsoring the Work –Kernel Development Report 

 

Fonte: Linux Foundation37  

 

Ou seja, respondendo à pergunta proposta no título do item que se encerra: 

crescente complexidade, não fim do capitalismo, talvez muito pelo contrário, garantia 

de sua continuada longevidade. 

 

 

                                                
 
37 Disponível em: <http://www.linuxfoundation.org/publications/linux-foundation/who-writes-linux-2015>. Acesso 

em 23 dez. 2015. 
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2.5 Interatividade: o ângulo particular da pesquisa 
 

Com o objeto da pesquisa agora revisto pela perspectiva econômica, a 

interatividade digital – foco da pesquisa – completa o quadro. O papel central da 

internet na criação do Linux, cujo desenvolvimento, como vimos, praticamente criou o 

modelo de produção de software livre, é provavelmente (não fiz uma contagem) o 

argumento mais unânime entre os analistas consultados. Todos os textos citam seu 

papel fundamental: 

 
Linux evolved in a completely different way [from a carefully 

coordinated way by a relatively small, tightly-knit group]. From nearly the 
beginning, it was rather casually hacked on by huge numbers of volunteers 
coordinating only through the Internet. (Raymond, op. cit., chapter 1). 

 
The second proposition is that the open source software process is a 

real-world, researchable example of a community and knowledge production 
process that has been fundamentally changed, or created in significant ways, 
by Internet technology. (Weber, 2004, p. 2) 

 
It is the second shift [the phenomenon we associate with the Internet] 

that allows for an increasing role for nonmarket production in the information 
and cultural production sector, organized in a radically more decentralized 
pattern than was true of this sector in the twentieth century. (Benkler, 2006, 
chapter 1) 

 
One of the points made by Torvalds and others was the ability of the 

Internet to facilitate collaboration. Early in the project Torvalds made use of 
the Internet to get help with the development of the program and to gather 
suggestions and advice about the features the program should contain. 
(Kollock, 1999, p. 8) 

 

Tomo novamente The Cathedral and the Bazaar de Eric Raymond como ponto 

de partida. Como já mencionei, o autor utiliza um experimento feito a partir de sua 

análise do caso Linux para validar suas conclusões. Ele identifica e adota quatro 

princípios extraídos de sua observação das práticas de Linus Torvalds em sua 

condução do coletivo participante no desenvolvimento do kernel do sistema para 

testar suas hipóteses. Procura utilizar o mesmo método para montagem e condução 

de outro grupo, cujo objetivo seria desenvolver o Fetchmail – um software para coleta 

de mensagens de emails em servidores de diferentes protocolos (POP2, POP3 e 

IMAP).  
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Suas quatro estratégias são: 

 
− I released early and often (almost never less often than every ten 

days; during periods of intense development, once a day); 
− I grew my beta list by adding to it everyone who contacted me 

about fetchmail; 
− I sent chatty announcements to the beta list whenever I released, 

encouraging people to participate; 
− And I listened to my beta-testers, polling them about my design 

decisions and stroking them whenever they sent in patches and 
feedback. (Raymond, op. cit., chapter 2). 

 

Todos os pontos acima correspondem a práticas de comunicação. O primeiro 

ponto refere-se à frequência das interlocuções. O segundo à extensão do grupo em 

interlocução – não uso a palavra público porque não estamos falando de 

expectadores, mas, sim, de participantes ativos. O terceiro trata da abrangência do 

conteúdo, ou patamar de detalhamento das interlocuções. O último item impõe 

finalidade às interlocuções, ou seja, como o conteúdo do debate coletivo impactaria 

no desenvolvimento técnico do objeto (ibidem). 

 

Raymond realizou o que podemos caracterizar academicamente como uma 

pesquisa-ação, alheio às críticas feitas a essa metodologia por alguns no meio 

científico. Apesar de seu amplo repertório cultural, a pesquisa não partiu de um 

ambiente universitário. Raymond era, e ainda é, um prático. A combinação entre seu 

lado “mão na massa” e seu lado “investigador crítico” proporciona intensidade, 

profundidade e validação a seu texto. Especialmente, dado o sucesso de seu projeto: 

ele arregimentou mais de 800 colaboradores em cerca de dois anos (ibidem). 

 

No entanto, há um sério problema na mais marcante das diversas imagens 

impactantes utilizadas por Raymond: a oposição da catedral como método de 

desenvolvimento tradicional, sob rígido controle hierárquico, ao bazar como novo 

modelo inovador do desenvolvimento de software livre. A imagem de um mercado 

persa ou uma feira livre invoca pessoas gritando, vozes sobrepostas, a desordem de 

iniciativas dispersas e não coordenadas. Não existe comunicação coerente nesse 

contexto. Os diálogos são particulares. Não há articulação coletiva. Tampouco o bazar 

invoca uma construção colaborativa. Sua marca é a competição nua e crua entre seus 

diversos vendedores.  
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Todas essas características são antitéticas à real inovação da interatividade 

digital viabilizada em escala global pela internet. O que as transformações dos 

processos de comunicação aportam ao modelo de produção do software analisado 

correspondem uma eficiência antes inexistente na interação dispersa e concomitante 

entre diversos agentes. 

 

Retorno à minha dissertação de mestrado. Nela, sugeri uma estrutura analítica 

para o fenômeno da interatividade digital. Passados treze anos, o texto certamente 

carece de uma boa revisão. No entanto, embora constituísse um objetivo válido e 

relevante, essa não foi minha opção de pesquisa para o doutorado. Assim sendo, 

declaro minha atual reticência à sua frágil fundamentação ontológica.  

 

Hoje, tenho algumas dúvidas sobre a coerência classificatória das quatro 

dimensões que apresentei. Mesmo assim, a maior parte dos vetores identificados 

dentro dessas divisões continua operativa no sentido de demonstrar as inovações 

trazidas em essência ou graduação pela interatividade digital, especialmente, os três 

que destaco abaixo como forças ativas nas comunidades de desenvolvimento de 

software livre. 

 

Antes, vale retomar rapidamente o que identifiquei então como as três 

operações fundamentais da chamada “revolução digital”: 

 

I. Digitalização:  

 

No universo digital, tudo é composto de bits e, por consequência, tudo pode ser 

manipulado por programas específicos. Bits podem ser convertidos em imagens, sons 

e textos. Nicholas Negroponte, em seu clássico Being Digital, discutiu amplamente 

tudo o que tal operação implica. Seu foco era o impacto da internet na vida cotidiana. 

Adiantou muitas das transformações às quais já estamos hoje mais do que 

acostumados. Seus comentários falavam de uma fronteira que há muito 

ultrapassamos (1995). 

 

Lev Manovich escrevendo seis anos depois demonstrou como a digitalização 

mudou a natureza das mídias. Transformados em zeros e uns, os conteúdos de todos 
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os meios podem ser apropriados, manipulados e combinados, criando o que hoje 

chamamos de cultura do remix (2001). Não há muito a acrescentar aqui, tanto a 

operação quanto seus efeitos são bastante diretos. Mas vale notar uma 

particularidade interessante: enquanto a digitalização da interação entre os 

participantes das comunidades de desenvolvimento é naturalmente afetada pelas 

transformações discutidas por Negroponte e Manovich, seu objeto – o próprio software 

livre – já é digital em sua própria natureza.  

 

Construído a partir de linguagens de programação, cuja função é traduzir 

comandos textuais nas instruções a serem executadas pelas unidades de 

processamento do computador, a essência do software encontra-se nessa conversão. 

Não parte do digital do arquivo para a experiência do analógico da imagem, parte do 

analógico dos comandos para o digital da simulação executada pelo computador. 

Claro, muitas vezes, volta ao analógico pelo primeiro processo, mas, quando se trata 

de um sistema operacional, por exemplo, esse retorno ao analógico pode estar muitos 

ciclos distante da execução de um determinado software. Ou seja, o programador 

trabalha em um universo quase puramente digital. Embora as interações necessárias 

ao desenvolvimento do código continuem a operar no regime da interatividade digital, 

vale repetir. 

 

II. Conectividade:  

 

Os objetos digitais, quando armazenados em computadores conectados às 

redes, são endereçáveis. Na internet, rede das redes, essa operação é fruto primário 

do protocolo TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol). Os chamados 

endereços IP são números únicos cuja estrutura permite aos computadores ligados 

na rede encontrar os servidores nos quais estão armazenados os objetos digitais. 

 

Diferentes protocolos viabilizam o acesso a objetos diversos: o FTP (File 

Transfer Protocol) permite endereçar arquivos; POP (Post Office Protocol), SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) e IMAP (Internet Message Protocol) apontam e 

transportam mensagens de correio eletrônico; um comando Telnet (Telephone 

Network, nome inadequado já que há muito o tráfego ocorre à margem dessa rede 

particular) permite conectar terminais ou computadores específicos e operá-los caso 
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se possuam permissões necessárias; páginas web são localizadas a partir do HTTP 

(Hyper Text Transfer Protocol) e rotineiramente identificadas por um URL (Uniform 

Resource Location), cuja função é traduzir um número IP para um endereço textual, 

os www absolutamente frequentes em nosso dia a dia. Muitos outros protocolos 

operam longe de nossas vistas, uma ligação Skype, por exemplo, funciona a partir de 

conexões UDP (User Datagram Protocol) em combinação com enlaces TCP sem que 

necessitemos estar atentos ao fato. 

 

A conectividade é tecnicamente complexa, mas sua experimentação é 

transparente e direta por meio de links, conexões hipertextuais utilizadas de maneira 

absolutamente trivial e constante nos objetos digitais da internet. Paul Delany, George 

Landow e Richard Lanham foram pioneiros na análise dos efeitos do hipertexto na 

construção discursiva. Demonstraram como a remissão automática de um link a um 

novo conteúdo alterou o modo como construímos e lemos textos (Delany e Landow, 

1993; Landow, 1992, 2006; Lanham, 1993).  

 

Escrever para a web é muito diferente de escrever para um jornal, para um livro 

ou para o rádio. Cada mídia determina uma linguagem particular. Como diz Santaella: 

“aquilo que as tecnologias comunicacionais fazem circular são linguagens dos mais 

diversos tipos dependentes do meio em que se materializam” (2007, 193).  

 

No entanto, o hipertexto vai além da diferenciação do discurso das mídias 

analógicas porque permite enredar diversos discursos. As referências de um livro 

funcionam, em tese, no mesmo sentido. Até um apresentador de um programa de 

televisão pode remeter a uma peça de teatro, por exemplo, fornecendo nome e 

endereço do teatro onde ela está sendo montada. Porém, nenhum desses enlaces 

possui o imediatismo do link. Não reformulam a leitura.  

 

Steven Johnson e Janet Murray também investigaram as potencialidades 

narrativas do hipertexto. Johnson tratou das inovações da interface (2001), enquanto 

Murray demonstrou como as bifurcações da leitura possibilitadas pelo hipertexto 

encontravam diversos antecedentes criativos nas vanguardas culturais do século XX 

e no cinema moderno (1996), ponto também defendido por Philadelpho Menezes 

(1997). 
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III. Virtualização:  

 

O último processo remete à abertura do digital em campo de possibilidades. A 

referência continua sendo Pierre Lévy e seu O que é o Virtual?, de 1996, repito aqui 

o resumo feito em minha dissertação:  

 
Ele demonstra que o virtual não se opõe ao real, uma vez que o 

real é uma condição das substâncias e o virtual uma condição dos 
acontecimentos. O virtual opõe-se ao atual, pois ele propõe uma rede de 
tendências, de problemas, de situações possíveis, enquanto o atual é 
uma solução particular. Por sua vez, o real é oposto ao potencial, mas 
aqui, é o real que determina a coisa constituída e particular, enquanto o 
potencial são as possibilidades predeterminadas dos corpos. O real e o 
atual são manifestos, o virtual e o potencial são latentes (Cintra, 2003a). 

 

Embora o virtual não seja, de forma alguma, uma inovação do meio digital, e, 

sim, uma condição ontológica da natureza, segundo Lévy (op. cit.), o ciberespaço 

opera a virtualização em uma nova escala. Nossa experiência digital é sempre uma 

atualização de um campo complexo de possibilidades virtuais. As instruções inscritas 

nos diversos códigos incitados por nossa navegação são determinadas por nossas 

interações com interfaces diversas.  

 

Em muitos casos, os objetos digitais estão abertos a incluir novos conteúdos 

sejam eles frutos indiretos da navegação – nossos rastros digitais – sejam inclusões 

diretas na forma de comentários – postagens ou comandos disponibilizados pelas 

interfaces por meio das quais navegamos. Aqui, novamente, temos a condição dupla 

do virtual das interações somada à condição intrinsecamente virtual do software. 

 

Em 2003, não pude perceber o que hoje me parece claro: essas três operações 

constituem uma tríade peirceana de primeiridade, secundidade, terceiridade. Recorro 

à minha resenha do brilhante ensaio de William Rosensohn sobre a fenomenologia de 

Charles Sanders Peirce. Sem alongar-me na complexa explicação de uma das mais 

fundamentais proposições do filósofo, cito os exemplos arrolados por Rosensohn para 

demonstrar a extensa validade da tríade: 

 
a) Categorias da consciência:  

1. primeiridade como sentimento ou elementos de compreensão; 
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2. secundidade como esforço ou elementos de extensão; e 
3. terceiridade como noções ou elementos de informação. 

b) Categorias da fisiologia: 
1. primeiridade como excitação neural periférica ou visceral; 
2. secundidade como reflexo repetitivo ou descarga neural; e 
3. terceiridade como estabelecimento de conexões neurológicas 

ou fixação de hábitos e crenças. 
c) Categorias da razão / psicologia: 

1. primeiridade como sensação de qualidade; 
2. secundidade como sensação de resistência; e 
3. terceiridade como sensação do aprendizado (síntese). 

d) Categorias da biologia (evolução): 
1. primeiridade como variabilidade acidental; 
2. secundidade como hereditariedade; e 
3. terceiridade como generalização (eliminação das variações 

indesejáveis). 
e) Categorias da física (cosmogonia): 

1. primeiridade como acaso; 
2. secundidade como lei; e 
3. terceiridade como hábito.  

(Cintra, 2014) 
 

De maneira, por ora, bastante preliminar, proponho as seguintes categorias 

para o mundo digital: (1) primeiridade como digitalização, pois altera a essência do 

objeto; (2) secundidade como conectividade, pois transforma o relacionamento entre 

os objetos; e (3) terceiridade como virtualização, pois renova o objeto a partir de uma 

interação.  

 

Anoto aqui o terceiro ponto de fuga da pesquisa. Pretendo continuar a 

exploração do caráter ontológico da interatividade digital. Embora tenha avançado no 

entendimento das condições essenciais do fenômeno, as premências do tempo e a 

profundidade da questão não me permitiram incluir aqui um capítulo dedicado ao 

tema. Trata-se de uma questão bastante complexa. Hoje, entendo a interatividade 

digital como um caso particular de mediação, e, por sua vez, a mediação como forma 

específica da semiose, mecanismo primário do intelecto, segundo Peirce.  

 

Richard Grusin inicia seu recente ensaio sobre o que chama de mediação 

radical (“radical mediation”) citando as carências teóricas do estudo da mediação, 

avaliação convergente de uma série de acadêmicos interessados no tema (2015b). 

No próximo capítulo, ao tratar da cultura digital, que envolve meu objeto de pesquisa, 

volto ao tema pelas mãos de Lucia Santaella: “De um ponto de vista semiótico, cultura 

é mediação. Onde houver vida, há cultura, pois a vida só se explica porque, no seu 

cerne, reside a inteligência, outro nome para mediação.” (2003, 219) 
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Por ora, tomo a interatividade digital por seu “valor de face”. Nem mesmo 

repetirei as definições incipientes utilizadas no trabalho de mestrado. No quarto 

capítulo, farei meu recorte do fenômeno. Agora, salto para 3 dos 12 vetores de 

inovação propostos em 2003: o fluxo dos agentes, a retenção do tempo e a metáfora 

do espaço.  

 

Figura 8 − Esquema das dimensões de interatividade digital 

 
Fonte: Cintra, 2003a. 

 

A inédita eficiência da comunicação entre muitos-muitos viabilizada pela 

interatividade digital é a condição mais fundamental para o surgimento das 

comunidades de desenvolvimento de software livre a partir da criação do Linux. Como 

já disse, o verdadeiro gênio de Linus Torvalds foi a sua capacidade de motivar e 

coordenar milhares de programadores a partir da web. O arcabouço legal para o 
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software livre já existia, assim como as adaptações técnicas necessárias à 

colaboração distribuída.  

 

O jovem Torvalds estava acostumado com a interação nos grupos de discussão 

da Usenet. Sua fluência nesse meio fez uma grande diferença. A mensagem de 

Stallman no início do Projeto GNU também foi endereçada a um tópico dessa rede. 

Porém, sua forma é de certa maneira tradicional. Informa sua intenção e pede apoio 

de maneira difusa. Já Torvalds escreve de forma totalmente informal, não pede ajuda 

diretamente, compartilha o objeto de seu trabalho em estado ainda incipiente e 

convida: “quem quer brincar junto?” A forma de sua mensagem é uma aplicação 

exemplar dos preceitos estabelecidos em comunidades virtuais para se iniciar um 

tópico de discussão: (1) compartilhe sua intenção; (2) forneça elementos suficientes 

para o início da interlocução; (3) proponha as questões e os problemas que devem 

mover a interação. 

 

De uma forma ou de outra, essa formulação foi discutida por aqueles que 

estudaram a formação e condução de comunidades (Figallo, 1998; Kim, 2000; Preece, 

2000). Porém, seu real significado tornou-se verdadeiramente pragmático para mim 

através por meio da vivência em comunidades virtuais, especialmente a Brainstorms, 

comunidade iniciada por Howard Rheingold em 1998, da qual participei com alguma 

intensidade entre 2000 e 2008. Lembro-me bem da ansiedade envolvida no ato de 

iniciar meu primeiro tópico: Seria bem recebido? Haveria outros participantes 

interessados no assunto? A discussão seria profícua ou morreria após uma ou duas 

interações?  

 

Não acredito ser mais necessário defender a operacionalidade da comunicação 

muitos-muitos experimentada no ciberespaço ou detalhar como mensagens 

concomitantes são podem ser percebidas com clareza em salas de chat, fóruns de 

debate ou espaços dedicados a comentários. Qualquer usuário de Facebook tem hoje 

uma experiência direta dessa condição. Porém, a fluência nessa nova formação da 

interatividade não é imediata ao uso do meio. Basta novamente uma mera visita ao 

Facebook para perceber a quantidade de usuários que não compreende a natureza 

aberta do diálogo e usa o mecanismo do comentário de maneira inadequada em 
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conversas particulares. O entendimento do mecanismo ainda é precário e poucos são 

verdadeiramente fluentes em seu uso, tema ao qual voltarei no quarto capítulo. 

 

O segundo elemento da interatividade digital absolutamente fundamental para 

as práticas decantadas nas comunidades de desenvolvimento é a capacidade de 

retenção dos discursos. Obviamente, diversas mídias analógicas possuem a mesma 

capacidade. O livro é mais ou menos permanente desde sua forma em papiro. Sons 

e imagens há muito podem ser gravados. A inovação do digital ocorre pelo fato de a 

permanência ser uma condição inerente da conversão para bits. Textos, áudios e 

vídeos digitalizados são necessariamente armazenados como pressuposto para sua 

exibição e transmissão. Podem ser apagados obviamente, porém a manutenção dos 

registros não é apenas mais imediata, é também mais eficiente dado que registro 

digitais não degeneram com o tempo ou uso. Além disso, as interlocuções do 

ciberespaço em seus mais diversos ambientes são de fácil captura. Boa parte das 

interfaces – salas de fórum, por exemplo – tem a permanência como funcionalidade 

essencial para permitir interações assíncronas. 

 

Há ainda um outro elemento fundamental: a permanência também é 

acompanhada do registro de seu contexto. Lanham (1993), Lévy (1999) e Johnson 

(2001) já apontavam para um retorno a condições típicas da oralidade. Citando os 

estudos de Walter Ong sobre as culturas precedentes à escrita, destacam o fato de 

termos novamente a presença do contexto dos interlocutores ao lado dos discursos 

por meio dos links que via de regra acompanham as mensagens digitais. Ou seja, não 

é apenas a interlocução que se faz permanente, mas também sua situação, pois 

muitos dos elementos apresentados para ilustrar uma mensagem são referenciados 

por links a outros registros digitais possivelmente recuperáveis. Assim como o 

trovador carregava a mensagem e sua conjuntura por meio do relato oral, os que 

publicam na web com a devida fluência normalmente acompanham seus discursos de 

links que suportam e enriquecem sua mensagem. 

 

A permanência dos discursos facilita a colaboração, pois o registro de decisões 

coletivas faz-se acompanhar pelo debate condutor de tais conclusões, permitindo aos 

participantes de uma comunidade consultar interlocuções passadas, provendo maior 

transparência ao convívio social. Como já vimos, Raymond aponta para o fato de Linus 
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Torvalds manter todas suas opiniões às claras e explicar suas decisões em detalhe 

como um dos traços de comportamento responsáveis pela nova escala de cooperação 

obtida por ele no desenvolvimento de seu projeto.  

 

Discordo da ênfase dada à personalidade específica. Não é possível verificar 

uma conduta similar em todos as lideranças de universo do software livre. Seus estilos 

são tão diversos quanto se seria de esperar. Já a transparência determinada pelo 

registro das interlocuções em listas de email, fóruns de discussão e outros 

mecanismos de interatividade são comuns a todas as comunidades.  

 

Na terceira parte deste volume, apresentarei exemplos dos cuidados tomados 

por diferentes coletivos na documentação dos debates mais relevantes, 

especialmente aqueles relativos às conduta e normas de colaboração. Em linhas 

gerais, captura-se do trivial ao fundamental, porém organiza-se o que é relevante para 

consulta futura. Claro, também são mantidos espaços nos quais os discursos 

continuam transitórios ou privados. Bons moderadores costumam mover as 

discussões mais acaloradas dos espaços comuns, preferindo trata-las por email, ou 

ao telefone, ou ainda, se possível, pessoalmente.  

 

Discussões mais táticas ou imediatas ocorrem muitas vezes em salas de chat, 

especialmente em canais de IRC (Internet Relay Chat), no caso específico das 

comunidades técnicas. Nesses espaços, manter cópia dos diálogos é opcional. 

Quando realizado, muitas vezes, suscita anuência dos presentes, embora isso não 

seja tecnicamente necessário. Como veremos no próximo capítulo, o sigilo é uma 

questão bastante relevante para alguns coletivos, embora esse não seja, via de regra, 

o caso das comunidades de desenvolvimento de software livre. 

 

A terceira inovação da interatividade digital é menos imediata à observação. 

Refere-se à possibilidade de criar estruturas espaciais complexas. Margaret Wertheim 

demonstrou, partindo de uma historiografia do espaço, como o ciberespaço construiu 

novas possibilidades de localização: um universo fora do mundo físico. O ciberespaço 

expande a percepção humana além de seus limites físicos e, dessa maneira, segundo 

a autora, dá margem a uma nova pulsão utópica (2001). Johnson, discutindo a 
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interface, argumenta que as representações que utilizamos para fazer o digital 

presente à tela do computador implicam, via de regra, metáforas espaciais (2001).  

 

Já Murray (1997) e Lévy (1999), discutem como os ambientes digitais 

constituem um território complexo no qual fundamos novas narrativas pelas quais 

navegamos, por vezes com a ajuda de mapas e guias virtuais, ou, eventualmente, 

sem destino, como verdadeiros flâneurs digitais. Christine Hine apresenta os 

newsgroups da Usenet como produtores de uma nova espacialidade socialmente 

significativa por meio de temas e normas de conduta: “all space can be thought of, 

however, as in some sense a social achievement as it is interpreted and made 

meaningful to its inhabitants.” (2000, 113). 

 

A complexidade do espaço virtual é tão maior quanto maior for a fluência dos 

participantes nos mecanismos de interatividade digitais utilizados, pois sua construção 

depende muito mais das práticas que do aparato tecnológico de suporte. O que produz 

a eficiência de um espaço de discussão virtual é a diligência dos presentes em manter 

suas interlocuções dentro do tópico acordado. Mesmo na simplicidade tecnológica de 

uma lista de email, é possível produzir uma nova eficiência espacial, quando os 

participantes contêm o debate ao assunto em referência, citam com cuidado as 

mensagens anteriores, e cuidam da continuidade das conversas evitando a explosão 

de interações paralelas.  

 

Encontramos a fluência necessária a essa construção nas comunidades de 

desenvolvimento de software livre. Não somente moderadores atentos, como boa 

parte dos participantes ativos, estão permanentemente alerta para evitar que uma 

discussão fora do tópico desvirtue o objetivo de um espaço de interação. Todos 

compreendem a importância de manter as interlocuções dentro dos limites 

estabelecidos, pois, quando desrespeitados, sofrem a atenção e o foco do coletivo e, 

por conseguinte, sua eficiência produtiva. 

 

Comum a esses teóricos é a percepção de que tempo e espaço são 

construções culturais, o que me permite passar a uma dualidade importante da 

interatividade digital no contexto das comunidades de desenvolvimento de software 

livre: de um lado, as tecnologias utilizadas para as interações discursivas ficam 
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normalmente restritas a mecanismos de interatividade digital dos mais simples – listas 

de email, fóruns eletrônicos e salas de IRC; de outro, os mecanismos utilizados para 

a gestão dos códigos produzidos – a coordenação dos diversos atores e suas 

contribuições individuais, o encaminhamento de relatórios de erros, teste e aplicação 

de patches, entre outras atividades – são objeto de sofisticado desenvolvimento. Palco 

de disputas entre diferentes plataformas, como o já comentado episódio que motivou 

o desenvolvimento do sistema de gestão de códigos git. Esses sistemas serão 

discutidos em maiores detalhes na terceira parte da tese. 

 

Já o uso de ferramentas de interatividade discursiva antigas como listas de 

email, fóruns eletrônicos e salas de IRC à revelia de inovações como contas de 

Twitter, seções em Hangout, ou páginas no Facebook, por exemplo, pode ser 

entendido de duas formas. Primeiro, há um objetivo implícito, mas não escamoteado, 

de repelir usuários poucos sofisticados, desconhecedores das normas de conduta 

próprias do meio, assim facilmente identificáveis pelo coletivo, e afastados seja de 

maneira direta, seja por meio de uma hostilidade indireta e difusa a suas interlocuções. 

O segundo ponto é ainda mais importante, pois demonstra como verdadeiramente 

importam as práticas. Novas facilidades tecnológicas não são muito bem-vindas 

porque demandariam a reconstrução de hábitos já estabelecidos. As formas dos 

discursos estão muito bem assentadas em um entendimento comum, e mudanças são 

decantadas cuidadosamente mediante um viés, de certa forma, conservador.  

 

O que importa são as práticas sociais consolidadas no meio. Por exemplo, a 

identificação dos responsáveis por um código, incluindo a apresentação de seu 

endereço de email para contato, é uma norma seguida diligentemente pelos 

desenvolvedores de software livre. Não apenas isso, mas a identificação de todos os 

contribuintes para o código em notas de lançamento (“release notes”) como a 

apresentada na figura 6 também nunca deixa de ser feita. Raymond (2001) e Weber 

(2004) entendem esse comportamento como instrumento para construção de prestígio 

em uma lógica de reciprocidade estrita, como já vimos.  

 

Discordo, pois quando tal método foi estabelecido durante o desenvolvimento 

das primeiras versões do sistema Unix, sua intenção era totalmente prática: permitir o 

contato direto com o autor específico de cada componente do software. As notas de 
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lançamento não estão restritas à atribuição de autorias, trazem um resumo das 

alterações introduzidas a cada versão de um código. Sua função é determinantemente 

documental. Aliás, podemos voltar a Raymond quando ele aponta para a excelente 

qualidade da documentação dos diversos componentes do Linux. Como ele mesmo 

adiciona, desenvolvedores em geral odeiam documentar seus programas (op. cit., 

chapter 2).  

 

Ao contrário do autor, não entendo que uma mera motivação egocêntrica 

explique essa prática. Afinal, se o interesse estivesse restrito a dizer “eu escrevi esse 

código”, não seria necessário o nível de detalhe dos comentários adicionados a 

qualquer patch de um software. O motivador é, inequivocamente, a colaboração 

futura. A condição aberta impõe informações detalhadas para permitir a novos 

programadores entender rapidamente o que foi feito e como integrar cada 

funcionalidade às suas necessidades.  

 

Todos entendem o valor desses textos porque precisam deles para viabilizar 

um uso mais sofisticado do programa, algo que vá além de meramente utilizar o 

código. Ou seja, estão apenas aplicando o que muitos identificam como a Regra de 

Ouro: “Cada um deve tratar os outros como gostaria que fosse ele próprio tratado.” O 

que envolve uma reciprocidade em nada relacionada com a questão do prestígio. 

 

Como último ponto deste longo capítulo, antes de tratarmos brevemente do 

campo mais amplo da cultura digital, das comunidades virtuais e do universo hacker, 

entorno do objeto da pesquisa, cabe um breve comentário sobre o estado da arte 

específico a meu enfoque de pesquisa. Apesar de ter encontrado diversas obras sobre 

software livre – as mais relevantes foram citadas nos itens acima – quando busquei 

estudos sobre o papel da interatividade digital no desenvolvimento do software livre, 

ou mesmo sua análise do ponto de vista das teorias da comunicação, praticamente 

não encontrei referências.  

 

Como já anotei, muitos autores consultados tratam da importância da 

comunicação, porém nenhum problematiza a questão da interatividade digital no 

contexto do software livre. Existem estudos sobre a interatividade digital como 

fenômeno geral, alguns dos quais menciono no quarto capítulo, assim como outros 
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dedicados à discussão de outros fenômenos da cultura digital que utilizo no próximo. 

Porém, não encontrei nenhum autor com quem compartilhe a preocupação com o 

fenômeno da cooperação tendo as comunidades de desenvolvimento de software livre 

como objeto de estudo e a interatividade digital como perspectiva de análise. 
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3o Capítulo: 
O universo transformador da cultura digital 

 

 

Revisto o fenômeno da cooperação e apresentado o objeto – as comunidades 

de desenvolvimento de software livre – a partir do qual demonstrarei sua nova 

potência, passo à exposição do ambiente cultural no qual ocorre a transformação 

defendida. No primeiro plano, trabalho a cultura digital em recorte mais amplo com o 

objetivo de ressaltar seus movimentos mais gerais, de acordo com os estudos de 

minha orientadora, Lucia Santaella, sobre o assunto. Em seguida, foco nos seus 

mecanismos de sociabilidade em particular, nas comunidades virtuais, e faço um 

paralelo com o ativismo político na rede, tendo em vista eventos recentes, no sentido 

de propor a aplicabilidade da tese defendida aqui, além dos limites da produção de 

software livre. Por último, trato da cultura hacker como meio específico de 

efervescência do software livre e de suas motivações sociais, políticas e econômicas, 

discutidas no capítulo anterior. 

 

Este capítulo traz à discussão o campo da comunicação por meio da análise 

cultural. Como já alertava Santaella, ao abrir seu Cultura das Mídias, cuja primeira 

edição data de 1992: “Não há palavra mais difícil de definir do que a palavra cultura, 

dificuldade que resulta não da falta de definições, mas do excesso.” (1996, p. 27). Em 

2003, a autora enfrentou o problema de maneira mais direta: citou um conjunto de 

escritos dedicados à definição do termo e terminou por resumir o debate a duas linhas 

epistêmicas aplicadas ao termo: 

 
...uma definição mais restrita, restritiva mesmo, que utiliza o termo 

para a descrição da organização simbólica de um grupo, da transmissão 
dessa organização e do conjunto de valores apoiando a representação que o 
grupo faz de si mesmo, de suas relações com outros grupos e de sua relação 
com o universo natural; e um segundo tipo mais amplo de definição que não 
contradiz o primeiro, de acordo com o qual a cultura se refere aos costumes, 
às crenças, à língua, às id[e]ias, aos gostos estéticos e ao conhecimento 
técnico que dão subsídios à organização do ambiente total humano... (2003, 
p. 32).  
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Trabalharei nas duas linhas. Os primeiros itens abaixo adotam a visão mais 

ampla, enquanto o último faz uma análise mais restritiva específica ao nascimento e 

à expansão do conjunto de princípios e práticas do grupo identificado como hackers38. 

 

Mais importante, assumo, como o faz Santaella, a perspectiva antropológica no 

sentido de entender a cultura de maneira não seletiva, incluindo todas as 

manifestações humanas, não apenas as do campo intelectual – como fizeram as 

concepções humanistas, cuja abordagem idealista, muitas vezes elitista, ou mesmo 

moralista, prevaleceu até o século XX – mas também as biológicas, materiais e 

espirituais (ibidem, p. 33-8). Também assumo a semiótica como arsenal teórico 

privilegiado para análise cultural, pois entendo a cultura como um sistema simbólico, 

conforme preconiza Winfried Nöth, citado pela autora. Porém, devo acrescentar que 

não alcançarei a sofisticação necessária para navegar entre as diferentes correntes 

de semioticistas que se debruçaram sobre o tema (ibidem, p. 47-9).  

 

Ao tratar da cultura digital de maneira ampla, vou rapidamente demarcar seu 

contorno a partir de uma série de discursos de origens diversas: criações artísticas, 

manifestos políticos, objetos técnicos e formações sociais. Porém, ao estender-me 

nesse último termo, pretendo demonstrar como as mídias digitais acabaram por 

constituir um “caldo cultural” mais propício e propenso à cooperação. Uma série de 

eventos sustentam essa proposição. No entanto, o advento de uma cultura específica, 

passível de ser localizada com precisão no tempo e no espaço, construiu boa parte 

da simbologia que inspirou tais desenvolvimentos. Assim sendo, o surgimento dos 

hackers, no Massachusetts Institute of Technology nos anos 1950, traça o ponto de 

partida para uma história mais específica ligada de maneira direta e umbilical ao 

nascimento das comunidades de desenvolvimento de software livre. 

 

Por fim, como também aproveito o capítulo para ampliar a aplicabilidade de 

meu estudo apresentando dinâmicas similares no contexto do ativismo político online, 

                                                
 
38 Embora já me pareça “chover no molhado”, a falta de cuidado da grande imprensa ainda me obriga a 

lembrar: hackers não se confundem com crackers – os primeiros são criadores de soluções técnicas; os 
segundos criminosos que invadem sistemas para proveito pessoal. 
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termino esta breve introdução com uma das ideias mais amplas, potentes e belas de 

Santaella a respeito não apenas da cultura, como também da vida humana: 

 
São quatro os princípios que governam a vida: ela tende a se 

expandir como um gás para ocupar todo o espaço disponível; ela se adapta 
às exigências do espaço que se tornou disponível; ela se desenvolve 
continuamente em níveis de maior complexidade; quanto mais complexo o 
nível de sua organização, mais rapidamente a vida cresce. Esses mesmos 
princípios se aplicam à cultura. Sua disposição para o crescimento é natural. 
Também como a vida, quando encontra condições favoráveis ao seu 
desenvolvimento, a cultura se alastra, floresce, aparece, faz-se 
ostensivamente presente. (ibidem, p. 29) 

 

 

3.1 O contexto estendido da Cultura Digital 
 

Para entender a cultura digital em contexto amplo, parto de estudos de 

Santaella explicitados em cinco volumes publicados entre 2003 e 2013, os quais se 

juntam aos comentários premonitórios inseridos na já comentada segunda edição de 

A Cultura das Mídias. Um desses livros – Navegar no Ciberespaço – é melhor 

trabalhado no quarto capítulo, porque se destaca da série por trabalhar 

especificamente a questão da leitura, retomada no último texto de 2013. Trata-se de 

um corpus complexo, no qual diversos aspectos específicos da “revolução digital” são 

analisados. Deixarei de lado muitos deles, para concentrar meu comentário em quatro 

ideias gerais que, a meu ver, pautam o pensamento da autora: (1) a perspectiva do 

pós-humano; (2) a natureza híbrida das novas mídias; (3) a fluidez de suas linguagens; 

e (4) a ubiquidade da comunicação digital. 

 

Enquadrar a cultura digital no contexto do pós-humano é, a um só tempo, 

fundamental e problemático. É fundamental porque indica como o novo universo 

simbólico incorporou signos indicativos da introdução de elementos digitais em nosso 

entendimento da constituição do humano e de sua sociedade. Entre diversas imagens, 

podemos destacar o ciborgue, a realidade virtual e o ciberespaço (ibidem, cap. 8). 

Longe de ser um movimento homogêneo, essa simbologia surgiu de visões utópicas 

e distópicas acerca das transformações em curso (ibidem, pp 72-76; p. 207). A 

narrativa ciberpunk e a ideia do ciberespaço – introduzida pela genial novela de 

William Gibson, Neuromancer (1984) – talvez funcionem como melhor síntese dos 

extremos dessas posições. Também digna de nota é a utilização política da imagem 



 

 

132 

do ciborgue pelo movimento feminista. Em seu famoso manifesto, Donna Haraway 

propôs a reformulação do corpo como oportunidade libertadora, particularmente para 

o corpo feminino idealizado, prisioneiro de restritivos modelos de beleza. O corpo 

ciborgue estaria aberto a uma nova escala de autodeterminação (1991). 

 

Mas a ideia do pós-humano também demarca outro contexto: o abandono do 

humanismo, particularmente em sua concepção antropocêntrica do mundo. Já 

comentei, no primeiro capítulo, algumas das críticas advindas da biologia face à 

suposta excepcionalidade do humano. A busca pela essência de nossa espécie é 

certamente uma preocupação milenar. Em seu nome, expropriamos dos outros 

animais a inteligência, o afeto e a consciência, sendo a consciência, ainda para 

muitos, o último bastião da humanidade, talvez porque continue a ser uma ideia de 

difícil definição. 

 

Nesse debate, o advento do digital nem é elemento central; avanços na ciência, 

especialmente na etologia, são mais relevantes aos argumentos. No entanto, as 

tecnologias da inteligência corroboram a nova perspectiva, pois a exteriorização de 

nossas funções intelectuais problematizou seu entendimento, obrigou-nos a perceber 

sua natureza extrínseca (Santaella, 1996, 2003, 2010; Lévy, 1993). É também 

interessante perceber o quanto esse debate moveu-se para o centro da questão do 

pós-humano, antes mais interessado na questão protética. É talvez menos alarmante 

a pulsão conservadora presente em todos nós do que a discussão apresentada pela 

crescente fusão do homem com a máquina, implicada pela imagem do ciborgue; ainda 

assim, o questionamento do antropocentrismo é profundo e importante. 

 

Já em 1995, Robert Pepperel apontava para essa natureza dupla do que 

chamou de condição pós-humana, acrescentado o campo ainda mais sofisticado da 

contestação dos princípios filosóficos do humanismo (apud Santaella, 2003, p. 240). 

Santaella voltou ao tema em outros momentos do corpus em questão; de maneira 

mais sistemática, discutiu a questão filosófica a partir da “Carta sobre o humanismo”, 

escrita por Heidegger em 1946. O filósofo alemão respondia ao pós-guerra e tinha 



 

133  

contas a acertar em função de seu “flerte”39 com ideologias fascistas. Localizando o 

humanismo em sua origem greco-romana, contestou a ideia do homem como animal 

racional, o que fazia todo sentido, dados os horrores da guerra. Paradoxalmente à 

negação da excepcionalidade do homem presente no pensamento atual sobre o pós-

humano, Heidegger descartava sua animalidade, pois partia da fala como atributo 

exclusivo para entender o humano. Ou seja, descartava o humanismo porque não 

percebia a condição de elevação do homem por meio de uma conversão civilizatória; 

o humano estaria na fala, racional ou não, bárbara ou educada. (Santaella, 2010, 

p. 26-30).  

 

Na continuação do primeiro capítulo desse volume, Santaella discute uma série 

de filósofos posteriores a Heidegger, partindo da leitura feita por Peter Sloterdijk da 

citada carta. Este aponta a fragilidade da ontologia desencarnada incapaz de 

reconhecer a natureza absolutamente orgânica do homem e atribui ao pós-humano a 

tarefa de lidar com a falência do idealismo que navegou dos gregos até nós pelas 

mãos de Descartes, Kant e Nietzsche: “A era do humanismo moderno como modelo 

de escola e de formação terminou porque não se sustenta mais a ilusão de que 

grandes estruturas políticas e econômicas possam ser organizadas segundo o 

amigável modelo da sociedade literária” (Sloterdijk apud Santaella, op. cit., p. 32) 

 

Por último, cabe comentar porque julgo problemática a proposição de pós-

humano. Malgrado concordar com o que está sugerido nas três acepções do termo, a 

demarcação do prefixo “pós” incomoda-me em dois sentidos:  

 

a) se fundamos a percepção pela perspectiva de nossas novas próteses da 

inteligência e concordamos, como já comentado no primeiro capítulo, com 

a natureza tecnológica da linguagem, marcada, conforme afirma Santaella, 

em múltiplos contextos, pela reutilização do aparelho respiratório para as 

necessidades da fala, sempre fomos pós-humanos, ou nunca fomos 

naturais; e  

 

                                                
 
39 Entre parênteses por ser fruto mais da percepção mundana que de seus escritos. 
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b) se tomamos o conceito como superação de um paradigma filosófico 

centrado na excepcionalidade humana e na idealização do processo 

civilizatório, o termo parece implicar, a meu ver, uma contestação indevida 

de valores ocidentais sedimentados ao longo de séculos, cuja validade não 

se esgotou, apesar de não ser capaz de dar conta de novas realidades. 

Todavia, por mais problemático que seja, e não é tanto, o pós-humano 

consagrou-se ao longo dos últimos anos na demarcação de um campo de 

ideias ao qual me subscrevo plenamente. 

 

Passo ao hibridismo. Santaella utilizou o termo já em 2003 para introduzir o 

tema das artes tecnológicas (ibidem, cap. 6). Partiu do reconhecimento das artes 

naturalmente híbridas, como a ópera, por exemplo – híbrida no sentido da combinação 

de múltiplas linguagens: musical, narrativa e interpretativa no exemplo dado – para 

chegar às multimídias, ressaltando nelas as novas potencialidades da interatividade 

digital (ibidem, p. 146). A autora pautou grande parte de sua produção teórica no 

acompanhamento da produção artística, sempre fiel ao famoso aforismo de Ezra 

Pound, que muitas vezes repete: “os artistas são as antenas da raça” (ou espécie, 

como, por vezes, corrige). O conjunto de seus textos carrega um detalhado panorama 

das fronteiras da arte nos últimos anos, com especial atenção às manifestações 

definitivamente pós-humanas das intervenções no corpo biológico, antecipadas pelo 

grupo Fluxus e expandidas por artistas como o australiano Stelarc, a francesa Orlan 

e a britânica Mona Hatoum, entre muitos outros (ibidem, cap. 8; 11; 12; 13).  

 

O foco dado a essas manifestações mais fronteiriças não compete, entretanto, 

com o reconhecimento das transformações da narrativa, particularmente discutidas 

pela, já citada, pesquisadora americana Janet Murray em seu influente livro Hamlet 

on The Holodeck: the Future of Narrative in Cyberspace (1997). Santaella trabalha as 

narrativas interativas reconhecendo o papel pioneiro de Roy Ascott, seguido por 

muitos, inclusive os brasileiros Júlio Plaza e Wagner Garcia, cujas experimentações 

abarcaram desde a composição textual até as condições da fruição pública do objeto 

artístico. Ela também destaca o papel premonitório das criações do vídeo do artista 

Nam June Paik, caracterizado pela mescla ou hibridização de diversos recursos 

visuais (op. cit., p. 164-173). Em suma, navegando a partir de múltiplos criadores, 

discutindo um imenso conjunto de obras, é capaz de demonstrar a expansão da 
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natureza híbrida no fazer artístico da cultura digital misturando linguagens e meios de 

maneira cada vez mais intrincada (2003; 2007; 2010). No último dos volumes aqui 

comentados, inclui, nessa complexidade, o campo indiscutivelmente híbrido dos 

games e o conceito de narrativas transmídias proposto por Henry Jenkins para 

identificar objetos midiáticos cuja própria fruição transita entre diferentes mídias (2013, 

cap. 10 e 11). 

 

Contudo, a natureza híbrida da cultura digital não é um atributo exclusivo de 

suas artes. Santaella demonstra o mesmo atributo nas novas mídias que 

acompanham a formação dessa cultura, mesmo porque a natureza delas é outra 

preocupação quase permanente de seu trabalho. A partir da digitalização, operação 

fundamental da interatividade digital, que discuti no capítulo anterior, a autora trabalha 

com um conjunto de autores, como o já citado Manovich, para quem a hibridização 

ocorre a partir da produção da linguagem; David Bolter e Richard Grusin, cuja ideia 

de remediação das mensagens coloca a questão do hibridismo no momento posterior 

da concatenação dos discursos; e Peter Andres, que propõe o neologismo “cíbrido” 

para apontar a possibilidade aberta pelo digital de habitar múltiplos espaços – nossa 

vivência híbrida dos espaços físicos e virtuais – termo que a autora rejeita em prol do 

conceito mais universal híbrido, apesar de reconhecer a validade do argumento do 

autor (2003, 2007, 2010). 

 

Por fim, Santaella localiza o híbrido na própria linguagem da cultura digital, ou, 

em um nível ainda mais profundo, seus processos sígnicos “que rebate na mistura de 

sentidos receptores, na sensorialidade global, sinestesia reverberante que ela é capaz 

de produzir, na medida mesma em que o receptor ou leitor imersivo interage com ela 

cooperando na sua realização.” (2010, p. 93). Defende ainda, a tese de Merlin Donald 

de que a natureza híbrida estendeu-se à própria mente moderna quando esta 

assumiu, de maneira eficiente, um variado leque de memórias externas, cuja 

ubiquidade, como veremos a seguir, transformou de maneira definitiva nossa maneira 

de pensar (ibidem, 95). A autora ainda reconhece o pioneirismo de Nestor Canclini no 

uso do termo já no início dos anos 90 (ibidem, p. 82-3). 

 

A questão da linguagem leva ao terceiro elemento de meu resumo sobre o 

pensamento da autora a respeito da cultura digital: a metáfora da fluidez. Já em 2003, 
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a autora citava a conclusão de Canclini: “as culturas são fluidas e desterritorializadas” 

(p. 65). A questão volta como argumento central de seu volume seguinte a partir das 

ideias do sociólogo polonês, Zigmund Bauman. Seu argumento pode ser resumido no 

entendimento da transformação social ocorrendo em nova escala. Segundo Bauman, 

ela sai de um estágio no qual as condições humanas têm raízes e seguem estruturas 

para uma “modernidade sólida”, na qual essas fundações são deslocadas, mas 

firmam-se novamente por maior ou menor período para uma “sociedade líquida”, em 

que as estruturas se dissolvem e nada mais consegue se enraizar. Percebe nesse 

movimento uma criação contínua de oportunidades, mas alerta para a necessidade 

de um novo fazer mundo, pois as referências perdem sentido, dando lugar a um 

regime de comparações globais e contínuas (Santaella 2007). 

 

Não consultei o autor diretamente, mas, em uma de suas entrevistas mais 

interessantes na imprensa brasileira (como aponta Santaella, seu livro Modernidade 

Líquida teve grande repercussão entre nós), fica evidente que essa transformação o 

preocupa. Avesso à ideia de evolução linear da sociedade, ele apresenta a 

modernidade líquida como um campo de riscos crescentes porque deixam de ser 

palpáveis. Transparece certa nostalgia ao comentar a pesquisa de Richard Sennet 

sobre a volatilidade do emprego no berço privilegiado da economia digital: “o tempo 

médio de emprego em Silicon Valley, por exemplo, é de oito meses —, quem pode 

pensar num ‘projet de la vie’ nessas circunstâncias?” (Pallares-Burke, 2004). 

 

Tenho uma certa dificuldade com a tese de Bauman. Para mim, os 

compartimentos utilizados para entender o passado eram fruto de uma miopia 

estruturalista e não de modelos resultantes de uma suposta maior simplicidade ou 

estabilidade da realidade. A complexidade certamente cresceu, assim como 

aumentou o ritmo de suas transformações, porém a realidade sempre foi complexa, e 

as estruturas, frágeis. Como toda nostalgia, sua visão é de saudade de algo já 

inexistente. Para usar seu exemplo, no Vale do Silício, a maioria não está preocupada 

com o período médio de seu emprego e quase todos preferem a condição de agentes 

livres (free lancers) à perspectiva de uma carreira “sólida” de dezenas de anos em um 

mesmo trabalho (pessoalmente, já tinha verdadeiro horror a esse tipo de “projeto de 

vida” quando deixei a graduação há mais de 25 anos). 
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Santaella toma Bauman como ponto de partida, mas, com o rigor intelectual 

que lhe é característico, aponta os antecedentes da ideia da metáfora do líquido. 

Primeiro em Marx e Engels, cujas posições certamente não eram estranhas ao 

sociólogo polonês. Em seguida, aponta para o muito menos conhecido trabalho do 

arquiteto e artista multimídia venezuelano radicado nos Estados Unidos, Marcos 

Nowak, cujo trabalho foi pioneiro na investigação de formas localizadas no interstício 

entre o virtual e a arquitetura do mundo físico, tornada experimental pelas 

possibilidades do digital, permitindo ao artista abandonar a rigidez do mundo físico por 

meio de princípios fluídos no tempo e espaço, capazes de reconstruir objetos 

dinamicamente.  

 

Continuando o percurso, vai dar forma ao indivíduo. Via Deleuze e Guatari e 

seus mil platôs, ressaltando o desmonte das identidades unitárias tornadas 

inoperantes para o pensamento face à aceleração do mundo industrializado (2007, 

cap. 1). Seu poético resumo do pensamento desses autores, informado por Ollivier 

Dyens, retoma a natureza do corpo humano:  

 
Somos corpos sem órgãos, comparáveis aos ovos: sem forma, 

irrealizados e líquidos, imersos em representações fluidas e fugidias. Corpos 
cujos órgãos estão no lugar nenhum de todos os lugares. Corpos cuja única 
essência é a de suas dinâmicas e intensidades ainda sem forma. Corpos cuja 
evolução, fronteiras, limites e biologia não estão completamente definidos. 
São formas de vida que viraram signos. Signos que se tornam vivos. Corpos 
sem órgão são corpos plásticos. (ibidem, p. 19).  

 

Acrescentaria que, movendo-se por rizomas inconteníveis, esses corpos nunca 

serão definidos.  

 

Termina seu levantamento sobre a metáfora do líquido com as esferas, bolhas 

e espumas do polêmico filósofo alemão, Peter Sloterdijk. Trata-se de um pensamento 

complexo demais para meu resumo, mas quatro elementos são particularmente 

interessantes: (1) sua recusa a qualquer totalidade ou essência – “Diferentemente da 

noção de corporeidade do uno e da massa atômica, a espuma é multifocal, polimorfa 

e heterarquicamente material” (Bairon, apud Santaella, ibidem); (2) sua rejeição a 

todas as dualidades do pensamento metafísico – “corpo e alma, espírito e matéria, 

sujeito e objeto, liberdade e mecanismo, entre o eu e o mundo, e, mais além, entre a 

natureza e a cultura” (ibidem, p. 23); (3) o deslocamento da questão do espaço para 
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o palco central da filosofia deslocando a primazia do tempo (e fazendo eco a Deleuze 

e Guatari); e (4) a globalização, compreendida de forma radicalmente diferente do 

discurso contemporâneo sobre o tema – traça o conceito a partir de sua origem no 

pensamento grego, sendo seu primeiro movimento a “conquista” dos céus por meio 

da geometria; seu segundo movimento, a conquista dos mares no século XV, que 

tornou o mundo cosmopolita; e o terceiro, em pleno acontecimento, marcado capital 

que encurta as distâncias, produzindo uma “virtualização geral de todas as relações 

[que] conduz a uma crise do espaço” (ibidem, p. 22). 

 

A instância filosófica de Sloterdijk funciona como uma ponte ideal para a 

utilização da metáfora do líquido por Santaella feita no campo semiótico da linguagem. 

Trabalha uma miríade de transformações no campo da linguagem e fala:  

 

− da inoperância do conceito de estilo frente a computadores aptos a produzir 

discursos, funcionando como simuladores da mente (ibidem, cap. 2);  

 

− da problematização da autoria face a discursos virtuais, atualizados por 

meio de mecanismos cada vez mais intrincados de interatividade digital, aí 

incluído o cada vez mais complexo universo dos games (ibidem);  

 

− da crise da identidade, jamais fixa e resolvida no digital, atravessada por 

multiplicidades, ocultada pelo anonimato e subvertida ludicamente tanto em 

games quanto em redes sociais (ibidem, cap. 3 e 4). 

 

− do crescimento vertiginoso dos espaços discursivos, cada vez mais 

complexos por meio da capacidade conectiva dos hipertextos, nada mais 

estando isolado, ditando a produção cada vez mais intensa de circuitos, 

práticas de navegação, caracterizadas pela ascendência da figura do 

curador (ibidem, cap. 6 e 7). 

 

De forma mais geral, as linguagens tornam-se líquidas na visão da autora 

porque transitam de formas do tempo – verbo, som e vídeo – para formas do espaço 

– imagens, diagramas, fotos. Passam a organizar-se em fluxos (ibidem, p.24). 

Santaella ainda localiza essa transformação no campo da mobilidade tornada possível 
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pela expansão dos dispositivos móveis. Em seu volume de 2010, aprofunda a questão 

ao discutir as possibilidades e consequências das mídias locativas, incluindo a 

questão dos rastros digitais e da vigilância, tornada ainda mais complexa quando a 

comunicação passa a ser ubíqua como veremos a seguir. 

 

A ubiquidade – quarta ideia geral do abrangente estudo de Lucia Santaella – 

constitui um atributo mais direto e menos metafórico da cultura digital. Sua bagagem 

epistemológica é muito mais leve. Embora, ao final, a ubiquidade constitua um atributo 

da cultura digital, de imediato, ela é fruto de nossa conexão contínua com a internet 

por meio dos sempre presentes dispositivos móveis. Particularmente, os smartphones 

presentes nas bolsas e bolsos de quase um terço dos seres humanos, de quase toda 

a população do planeta que vive em centros urbanos e está acima da linha da pobreza 

extrema. 

 

Porém, o digital não é ubíquo apenas porque se tornou móvel, sua condição 

inclui a continuidade da conexão e a disponibilidade pervasiva da rede (2013, 

introdução). Cada vez mais, tudo está conectado e a todo tempo. A internet das 

coisas, conceito que vem sendo amplamente discutido nos últimos anos, contém 

objetos cada vez mais inteligentes, capazes de interagir com o ambiente, conosco e 

com outros objetos. Os avanços dos últimos anos são cada vez mais surpreendentes: 

 

− o termostato Nest40 percebe a presença humana, afere a temperatura e o 

horário, e aprende os costumes dos habitantes do espaço, para, então, 

regular a temperatura ambiente; 

 

− sistemas como Emberlight41 permitem controlar a iluminação de um 

ambiente a distância por meio de um celular com a instalação de um 

simples soquete sobreposto aos atuais, também aprendendo padrões; e 

 

                                                
 
40 Disponível em: <http://www.nest.com/>. Acesso em 15 jan. 2016. 
41 Disponível em: <http://www.emberlight.com/>. Acesso em 15 jan. 2016. 
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− o lençol inteligente Eight42 controla a temperatura da cama com o objetivo 

de proporcionar bom sono, ajustando o calor emitido pelo corpo de quem o 

utiliza, além de facilitar o despertar, segundo horários pré-determinados.  

 

Esses últimos dois produtos ainda estavam em fase final de desenvolvimento 

no momento de minha escritura, mas os três aparelhos devem conversar entre si, 

trocando informações sobre o ambiente e seus usuários. Esse novo conjunto de 

tecnologias soma-se ao amplo uso de RFID comentado por Santaella (2013, p. 27-30), 

hoje determinante para modernos sistemas logísticos e industriais, embora não tenha 

se expandido tão rapidamente como esperado nos ambientes de consumo. O que 

ficou cada vez mais comum foi a interação dos smartphones com o ambiente por meio 

de códigos QR (comuns em museus e algumas lojas) e os serviços de informação 

contextualizados pela localização (caso de dezenas de aplicativos como guias 

turísticos e serviços de táxi).  

 

A interação com o meio ambiente também ocorre na escala da cidade, um 

campo mais de promessa do que de realização, mas que já encontra, até entre nós, 

o exemplo prático dos sistemas de empréstimo de bicicletas, de bases de dados em 

formato aberto, disponibilizadas por algumas prefeituras, e até mesmo da exploração 

da informação em tempo real de sensores urbanos, como no exemplo do projeto ZL 

Vórtice, liderado pelo professor Nelson Brissac da PUC-SP, do qual participei durante 

cerca de um ano. 

 

A computação ubíqua também se aproxima cada vez de nossos corpos. 

Relógios inteligentes, pulseiras capazes de monitorar sinais vitais, prenunciam 

inovações cada vez mais hápticas. Desde o já antigo avanço dos sensores capazes 

de detectar nossos movimentos, como a tecnologia Kinect dos consoles de 

videogames Xbox da Microsoft a novos equipamentos aptos a transformar o 

movimento mais preciso de nossos dedos em instrumento de interface, ou ao quase 

inacreditável Cicret43, que transforma nossa própria pele em tela para exibição e 

entrada de dados previsto para estar no mercado no final de 2016. 

                                                
 
42 Disponível em: <http://www.eight.com/>. Acesso em 15 jan. 2016. 
43 Disponível em: <http://www.cicret.com/>. Acesso em 15 jan. 2016. 
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No campo do experimental, a aproximação entre corpo e máquina é ainda 

profunda. Estamos falando da computação vestível e de implantes cibernéticos, do 

trabalho pioneiro de Steve Mann e Kevin Warwick (Santaella, op. cit., cap. 3; 

Rheingold, 2002, chapter 8). Assim como do desenvolvimento em tecnologia militar 

como exoesqueletos, próteses de visão infravermelha e muito mais. Ou do campo 

ainda mais complexo das interfaces cérebro-máquina, capazes de permitir o comando 

de objetos e sistemas pelo pensamento, que podem envolver experimentos 

milionários como os de Miguel Nicolelis (2011), ou tecnologias acessíveis como 

eletroencefalogramas portáteis, que chegam a custar até poucas centenas de dólares, 

com os quais tive a oportunidade de trabalhar em conjunto com colegas 

programadores, operando a partir de modelos de neurofeedback não invasivos, cuja 

aplicação tem sido ampla no campo da medicina (Hammond 2011; Vernon 2003). 

 

A presença constante de diversos dispositivos informacionais altera o trânsito 

dos signos na cultura digital. Tudo passa a ser imediato. Somos informados sobre tudo 

em tempo real. O atentado do outro lado do mundo soa em nossos celulares em 

poucas horas ou minutos. Os fatos transitam pelas mídias sociais, capazes de 

suplantar, certamente não em qualidade, mas em quantidade e rapidez, os veículos 

da mídia eletrônica, nossa fonte imediata de notícias por mais de meio século. 

Mesmos os veículos impressos, chegam a nós através da mediação, ou remediação, 

diria Grusin (2010), de redes sociais das mais diversas.  

 

A cultura digital é, cada vez mais, o resultado de um regime de reverberação 

contínua. Compartilhamentos, curtidas, comentários pautam o fluxo dos signos cada 

vez mais entrelaçados em múltiplos instanciamentos. Como diz Santaella, no interior 

das redes e fora delas, nossa hipermobilidade conectada redunda em uma ubiquidade 

desdobrada – presença-ausência – estamos em todos lugares e em lugar nenhum 

(op. cit., cap. 7) 
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3.2 O digital como meio de sociabilidade 
 

Temos, então, uma cultura digital pós-humana no sentido da expansão 

vertiginosa das tecnologias da inteligência; híbrida no cruzamento de diversas mídias, 

em seu arsenal multisensório; líquida na fluidez de uma linguagem marcada pela 

conectividade do hipertexto; e ubíqua na presença constante e plugada de seus 

múltiplos dispositivos. O quadro se completa no reconhecimento da potencialidade de 

seus meios culturais para a conexão de pessoas, elemento que, de forma alguma, 

escapa a Santaella, embora tenha sido foco difuso e não concentrado na obra 

comentada (2003, cap. 5; 2010, cap.14 e 15; 2013, cap. 5, 6 e 7). Sua percepção da 

sociabilidade do meio articula-se em conjunto com a análise da subjetividade de um 

sujeito desdobrado nas possibilidades múltiplas e mutantes abertas pela manipulação 

da identidade nos espaços digitais. 

 

Como fiz no mestrado, deixo de lado as complexas questões do sujeito para 

trabalhar os relacionamentos. Naquele texto, recuperei uns poucos antecedentes 

históricos do nascimento das comunidades virtuais a partir do relato pioneiro de 

Rheingold sobre o tema (Cintra, 2003a, p. 128-9). Não cabe repetir nem incrementar 

esse relato, mas, sim, segui-lo no tempo para perceber duas coisas: 

 

a) O que foi descrito e brilhantemente definido por Rheingold como agregados 

sociais de interações públicas, continuadas, afetivas, capazes de construir 

redes de relacionamento (1994) tornou-se muito mais complexo. Não 

apenas há que se reconhecer as restrições ao termo comunidade, 

lembradas por Castells, em 1996, devido a sua condição epistemológica na 

sociologia (apud Santaella, 2010, p. 268). Particularmente, em sua 

oposição ao conceito de sociedade – “Gemeinschaft x Gesellschaft” – já 

presente na proposição do termo por Ferdinand Tönnies no século XIX 

(Recuero, 2006).  

 

Essa discussão que sempre foi acalentada, passou por Max Weber 

(ibidem), mas, ao menos de certa forma, foi superada 

contemporaneamente pelo entendimento mais amplo das redes sociais 

(Costa, 2008, Ranie e Wellman, 2012). Essas redes sociais tornaram-se o 
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fenômeno determinante das novas mídias a partir do crescimento 

extraordinário de algumas de suas formas atuais como Facebook, Twitter, 

Linkedin, Instagram, entre vários outros que congregam centenas de 

milhões de pessoas, ou mais de um bilhão em um único dia como no caso 

do primeiro da lista. 

 

b) Por outro lado, é preciso anotar a persistência de espaços muito menos 

polifônicos, nos quais encontramos resquícios modernos do grupo capaz 

de prover calor, segurança e serenidade, perdidos segundo Bauman (apud 

Recuero, op. cit., p. 103). Trata-se de espaços nos quais “setembro nem 

começou ou, ao menos, retrocedeu” – referência à gíria da Usenet 

“September that never ended”, por sua vez, alusão a setembro de 1993, 

quando suas listas de discussão foram abertas aos usuários da American 

Online. A partir desse momento, na visão dos pioneiros, essa rede e a 

internet em geral, imensamente diferente da atual, foram invadidas por 

“hordas bárbaras” inconscientes das normas de condutas descritas pela 

“netiquette” ou embutidas nos termos consagrados pelo “jargon file” (mais 

sobre assunto abaixo).  

 

A própria Usenet acabou resistindo. Embora muitos grupos de discussão 

tenham sido bombardeados por mensagens de spam durante anos, a 

migração dos “usuários de setembro” para outros espaços como o próprio 

Facebook, acabou por reconstituir seu tecido em alguns grupos de 

discussão que bravamente persistem há mais de 30 anos! (meu favorito – 

alt.food.drink.tea, que frequentei no passado – acumula quase de 15 mi 

tópicos, muitos com centenas de mensagens, e ainda reúne inúmeros 

entusiastas das infusões de Camellia sinensis – “outras fervuras não são 

chá”, diriam eles).44 

 

Porém, se ainda podemos encontrar valor em ambientes virtuais mais 

protegidos, nos quais laços afetivos são efetivamente nutridos ao longo do tempo, 

                                                
 
44 Disponível via Google em: <https://groups.google.com/forum/#!forum/rec.food.drink.tea/>. Acesso em 15 jan. 

2016. 
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como percebia Rheingold, ou mesmo procurar seus rastros na polifonia do Facebook, 

é fundamental reconhecer a transformação do papel da multidão. Here Comes 

Everybody: The power of organizing without organizations de Clay Shirky é 

possivelmente o texto mais instrumental nesse sentido (2008). O que ele aponta difere 

muito do barulho quase inconsequente a que hoje estamos acostumados nas páginas 

de nossas redes sociais.  

 

Obviamente, não vou diminuir a importância do trânsito conturbado desses 

discursos. Uma perspectiva semiótica não pode deixar de apontar como isso constrói 

cultura, e, ao fim e ao cabo, produz os enunciados de nossos tempos, como explicou 

Foucault (Deleuze, 1989). Porém, Shirky está falando da multidão em contexto bem 

diferente: sua capacidade de agir.  

 

A narrativa do autor começa com o pitoresco caso do furto de um celular. Por 

não ter envolvido uma subtração coercitiva, a polícia de Nova Iorque recusava-se a 

investigar o caso. A vítima indignada recorreu a um amigo programador. Graças à 

conectividade do aparelho e seu uso continuado, foi possível identificar a pessoa que 

o detinha e recusava-se a devolvê-lo, após sua dona tê-lo esquecido no banco do táxi. 

Após uma sequência de interações e ameaças, o amigo da vítima resolveu publicar a 

história na internet para denunciar o que julgava ser um comportamento antiético. Seu 

relato chegou às redes sociais e, em poucas semanas, tomou proporções 

inesperadas. A indignação de milhares de pessoas levou o assunto à grande mídia e 

a polícia viu-se obrigada a mudar sua posição inicial, indo atrás da jovem, cuja 

identidade era plenamente conhecida, e a obrigando u a devolver o smartphone. 

 

Essa história banal vale mais por sua peculiaridade. Sua narrativa oferece um 

bom começo para o livro. Na sequência, Shirky oferece uma grande variedade de 

evidências para corroborar seu argumento central: “we are living in the middle of a 

remarkable increase in our ability to share, to cooperate with one another, and to take 

to collective action, all outside the frame of traditional institutions and organizations.” 

(op. cit., p. 20). De maneira pertinente à sua atuação como teórico das novas mídias, 

os casos relatados pelo autor correspondem a eventos midiáticos nos quais a 

audiência altera seu comportamento tornando-se participativa, exceção feita à 

produção de software livre tratada em seu penúltimo capítulo. Porém, ele vai mais 
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longe ao defender a tese de que no meio digital todas as mídias funcionam como 

comunidades latentes. Um simples artigo em um blog possui esse potencial aberto, 

ao menos, a comentários (op. cit., p. 104).  

 

Reconhecendo a sociabilidade como uma das capacidades fundamentais do 

ser humano, seu objetivo é demonstrar como os meios digitais possibilitam o 

agrupamento de grande quantidade de indivíduos sem a necessidade das estruturas 

de comando e controle da organização moderna. Como também farei no quinto 

capítulo, sua referência é o imensamente influente tratado “The Nature of the Firm” de 

Ronald Coase, ganhador do Prêmio Nobel em economia em 1991. Shirky entende o 

aumento em nossa capacidade colaborativa como resultado direto da colossal 

diminuição nos custos de coordenação da ação coletiva possibilitada pelas mídias 

sociais, os chamados custos transacionais, a partir dos quais, Coase justificou a 

eficiência econômica da empresa moderna (op. cit., chapter 2). 

 

Outro de seus casos de estudo é o serviço de armazenagem e 

compartilhamento de fotos Flickr. Objeto bastante similar ao de Raquel Recuero em 

sua tese de doutorado – o Fotolog (op. cit.), uma comunidade similar criada nos 

Estados Unidos, mas basicamente invadida por brasileiros em 2003, antes da 

popularização do Facebook entre nós. Porém, enquanto Recuero dedicou-se a 

explicitar estruturas de compartilhamento com o objetivo de propor uma tipologia para 

comunidades virtuais, Shirky preocupou-se em demonstrar como diversas ocorrências 

colaborativas no Flickr não seriam possíveis sem a ferramenta, pois seus custos de 

coordenação seriam inviáveis, não fossem as possibilidades de articulação do próprio 

meio. Ou seja, seu problema não são os regimes de conexão, mas a escala 

alcançada, já que esta seria impossível sem uma estrutura de coordenação, conforme 

os preceitos das teorias organizacionais dominantes há quase um século (op. cit., 

cap. 2). Ao comentar a distinção filosófica entre graduação e essência, diz:  

 
What we are witnessing today is a difference in the degree of sharing 

so large it becomes a difference of kind. Prior to email and the Web, we could 
still forward and comment on the news of the day, but the process was beset 
by innumerous small difficulties. The economic effects of even seemingly 
insignificant hurdles are counterintuitive but remarkable: even the minimal 
hassle involved in sending a newspaper clipping to a group (xeroxing the 
article, finding envelopes and stamps, writing addresses) widens the gap 
between intention and action. (op. cit., p 149). 
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Ao final do texto, Shirky articula um modelo para explicar a ocorrência dessa 

nova escala. Primeiro, é necessário haver uma promessa válida para um grande 

conjunto de pessoas – o sentimento de justiça no caso do telefone não devolvido, por 

exemplo. Segundo, são necessárias as ferramentas capazes de minimizar o esforço 

imprescindível para a contribuição de multidões ou grandes grupos. Por último, deve 

haver uma “barganha”, ou seja, o participante precisa perceber algum benefício 

pessoal vinculado a seu engajamento. No entanto, este não precisa ser grandioso, 

pois seu custo de contribuição já foi devidamente reduzido (op. cit., chapter 11). 

 

Em seu livro seguinte (2010), parte dessa dinâmica para defender a tese de 

que tal transformação produz uma alteração cultural mais profunda. Seus exemplos 

nesse volume são, em parte, mais interessantes porque incluem eventos nos quais a 

escala foi efetivamente obtida sem a sua reverberação nas mídias tradicionais. O 

autor certamente estava atento aos efeitos do cruzamento das mídias. Um de seus 

primeiros escritos a alcançar grande relevância foi um ensaio demonstrando a 

existência de uma lei de potência (curva exponencial descrente) na distribuição da 

audiência dos blogs (2003a), cujo argumento é basicamente visível na figura a seguir. 

 

Figura 9 − Análise de 433 blogs distribuídos pelo número de referências 

 
Fonte: Shirky, 2003a. 
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Quando se volta para a questão da cultura diretamente, segue comentando a 

produção de conteúdo eminentemente amador. Uma de suas questões de fundo é 

particularmente interessante porque remete à questão da motivação, já discutida aqui 

com algum cuidado no contexto da produção de software livre: “Where do people find 

the time?” Para responder, parte do seguinte comentário:  

 
The atomization of social life in the twentieth century left us so far 

removed from participatory culture that when it came back, we needed the 
phrase “participatory culture” to described it. Before the twentieth century, we 
didn’t have a phrase for participatory culture; in fact, it would have been 
something of a tautology. A significant chunk of culture was participatory – 
local gatherings, events, performances – because where else could culture 
come from? (2010, p. 19);  

 

Tal entendimento o leva a seu argumento central: o tempo do lazer conquistado 

durante o século XX, anteriormente gasto no consumo individual das mídias de 

massa, especialmente a televisão, está sendo convertido em “superávit cognitivo” 

Cognitive Surplus é o título de seu segundo livro. Nele, trata da participação ativa das 

audiências na criação dos diversos conteúdos circulados pelas redes sociais (op. cit.), 

mesmo quando mera remediação para retomar o termo de Grusin. Shirky também 

assinala que a pergunta é apenas retórica e indica menosprezo por atividades 

amadoras, julgadas improdutivas. Todavia, apresenta uma resposta devidamente 

simples para esse suposto desperdício do tempo: “We have always found time to do 

things that interests us, specifically because it interests us, a resource [time] fought for 

in the struggle to create the forty-hour workweek.” (op. cit., p. 20). 

 

As redes sociais são um fenômeno em plena efervescência, tudo nelas muda 

com extrema velocidade. Fotolog e Flickr, estudados por Recuero e Shirky, 

respectivamente, são quase irrelevantes hoje diante de novos ambientes como 

Instagram ou Pinterest. Não ficaria surpreso, se, em dez anos, soar estranha a 

relevância que damos hoje ao Facebook. Assim, cabe procurar nos acontecimentos 

atuais, não uma essência aristotélica, mas seus elementos e fluxos, entender como 

produzem seus signos, pois, se aceitamos a fenomenologia de Peirce, a eles 

correspondem a natureza das coisas. Recuero identifica apenas dois: os atores e suas 

conexões (op. cit.). Nada mais natural, pois segue a modelagem apresentada de 

Barabási (2002), cuja formulação praticamente matemática encanta, particularmente, 
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em função das impressionantes visualizações que permite (poucas incorporam a 

natureza sígnica das conexões mapeadas).  

 

Discordo de Recuero, pois, a meu ver, falta o terceiro: a produção, o resultado 

dos enlaces. No caso de meu objeto de estudo, o terceiro é evidente. É o software 

livre resultante da ação coletiva das comunidades que o desenvolvem. O arsenal 

epistêmico proposto por Elinor Ostrom para análise institucional, escolhido como 

ferramenta metodológica para meu estudo (apresentado no quinto capítulo), diferencia 

ainda outros elementos. Para continuar minha discussão mais geral sobre as redes 

sociais, por ora, basta o produto das conexões; vejamos o contexto da ação política.  

 

 

3.3 Das redes sociais ao ativismo político�
 

Como nas redes sociais mais populares, o trânsito é, via de regra, apenas 

discursivo, passo à análise da ação política organizada a partir do meio, pois este 

requer formas de organização mais elaboradas. Existem outros pontos de partida para 

a discussão das formações politicamente motivadas e organizadas a partir do digital, 

alguns talvez anteriores no tempo, mas começo pelo MoveOn45.  

 

Criado em 1998, em reação ao processo de impeachment do presidente norte-

americano Bill Clinton, seu nome é referência à petição eletrônica, circulada a partir 

de uma lista de email para coleta de assinaturas, pedindo ao Congresso do pais que 

censurasse o presidente e “move on”. Hoje, organizado formalmente como ONG, 

conta com mais de 8 milhões de pessoas inscritas. Apoia uma série de causas todos 

os anos, continua a patrocinar petições online, porém impressiona pelo fato de ter sido 

capaz de levantar milhões de dólares para as últimas campanhas do partido 

democrata, como a de Barack Obama, a partir de contribuições de pequeno valor, 

feitas online com cartão de crédito.  

 

                                                
 
45 Disponível em: <http://www.moveon.org/>. Acesso em jan. 15 2016 
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O movimento funciona como um excelente ponto de partida para meu 

argumento por dois motivos:  

 

a) Seu vigor prático: suas ações são discutidas a partir de um fórum virtual46 

– ActionForum.com – e normalmente combinam atividades online e offline. 

Essas últimas podem envolver estratégias tradicionais, como propagandas 

em outdoors, ou inovadoras, como suas bem-sucedidas campanhas de 

telemarketing executadas por simpatizantes de maneira voluntária, ou 

ainda híbridas, como no caso de materiais de divulgação distribuídos 

virtualmente a voluntários que se encarregam de imprimir e circular cópias 

em seu entorno imediato. Entre as puramente digitais, o exemplo mais 

interessante são suas primárias eletrônicas para a escolha do candidato 

democrata à presidência dos Estados Unidos, realizadas desde 2006. 

 

b) Seu pioneirismo: serviu como modelo para diversas iniciativas posteriores 

como a plataforma de gestão e promoção de petições Avaaz47 e a 

campanha de Howard Dean, que copiou as práticas de distribuição 

eletrônica de materiais de propaganda, as campanhas de telemarketing 

voluntárias, e o sistema de arrecadação distribuída (Hazen, 2003). 

 

Mais impactantes, a “Batalha de Seattle” e os protestos que levaram a 

deposição do presidente Filipino Joseph Estrada são outros dois exemplos pioneiros 

de ação política a partir das mídias sociais narrados por Rheingold em Smart Mobs: 

The Next Social Revolution (2002). No primeiro caso, ativistas bastante organizados 

utilizaram sites dinâmicos e correntes de comunicação por celular para coordenar 

suas atividades nas ruas, conseguindo basicamente desnortear a polícia antidistúrbio 

durante seus protestos contra uma reunião da Organização Mundial do Comércio 

marcada para a cidade em 1999. No segundo, a população utilizou mensagens de 

texto por celular de maneira basicamente espontânea para organizar uma vigília frente 

ao congresso filipino durante a votação do processo de impeachment na qual os 

partidários de Estrada manobravam para impedir o exame das evidências de 

                                                
 
46 Disponível em: <http://ActionForum.com/>. (site de acesso restrito) 
47 Disponível em: <https://avaaz.org/>. Acesso em 15 jan. 2016. 



 

 

150 

corrupção que acabaram por derrubá-lo. Esses eventos somam-se atualmente aos 

ainda mais emblemáticos acontecimentos da Primavera Árabe, particularmente, a 

derrubada do ditador egípcio Hosni Mubarak ao final de longo período de protesto 

coordenado por sites, mensagens de texto, e redes sociais como Facebook e Twitter. 

 

Quando cotejamos os casos narrados por Shirky, ou a análise de Recuero, com 

eventos de ação política citados acima, é possível perceber um ganho de potência na 

escala da cooperação. Essa é a questão fundamental de minha pesquisa. Quando 

você tira uma foto, eu gosto e comento, percebemos que compartilhamos interesses 

e criamos um relacionamento, o que se evidencia é a capacidade do meio digital de 

criar e manter laços afetivos. Esse é o mecanismo do Flickr ou do Fotolog. Quando 

você publica uma história, eu e mais um grande número de pessoas comentamos e 

apoiamos seu ponto de vista, aumentamos sua relevância e, por consequência, 

aglutinamos sua capacidade de ação, o que se identifica é o potencial expressivo ou 

midiático do meio.  

 

É o mecanismo do caso do celular roubado e, em outra escala, das atividades 

do MoveOn ou do Avazz. Já, quando por meio das mensagens, é possível colocar 

milhares de pessoas nas ruas para protestar, ou até organizar a ocupação contínua 

de locais públicos com o mesmo objetivo, evidencia-se o potencial cooperativo do 

meio, porque um coletivo passa a agir em conjunto. Esse é o mecanismo dos eventos 

de Seattle em 1999, das Filipinas em 2011 e do Egito em 2011. Claro, o potencial 

afetivo e o potencial expressivo estão também presentes nesses eventos, eles não se 

anulam, somam-se. Porém, é muito importante demarcar as diferenças. 

 

Nas redes sociais, os potenciais afetivo e expressivo apresentam-se com muito 

mais frequência. Shirky faz observação similar, quando discute a necessidade de 

governança para a ação coletiva:  

 
For this reason, collective action is harder to arrange than information 

sharing or collaborative creation. In the current spread of social tools, real 
examples of collective action – where a group acts on behalf of, and with 
shared consequences for, all its members – are still relatively rare. (2008, p. 
53).  
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Seus exemplos de ação coletiva coordenada são a Wikipedia e a criação de 

software livre em 2008. De maneira interessante para meu argumento, inclui um 

evento político em seu volume de 2010. O caso muito menos comentado dos protestos 

contra o retorno da importação de carne em Seul no ano de 2008 (banida no país 

desde 2003 devido à contaminação do país pela “doença da vaca louca”), tem uma 

natureza mais interessante. Parte significativa de seus participantes eram meninas 

adolescentes fãs de uma banda de música pop coreana chamada DBSK. 

 

Não estavam nas manifestações porque a banda havia iniciado ou mesmo 

apoiado o protesto, o que seria de estranhar para uma “boy band”, criada segundo os 

preceitos do marketing (como não conheço o conjunto, confesso meu preconceito, 

corroborado pelo de Shirky). Saíram às ruas, motivadas pela reverberação do tema 

em redes sociais, dedicadas a discutir e a exercitar sua idolatria a esse e outros grupos 

musicais de “Korean Pop”, como veio a ser chamado esse gênero musical. É um 

fenômeno emergente, provocado por intenções difusas. 

 

Embora tenha um caráter político, o potencial cooperativo é muito menos 

evidente. Claro que existe em um certo nível, afinal, foi necessário marcar um dia, um 

local, e combinar, mesmo que difusamente, outros detalhes. Porém, não pode ser 

comparado à complexidade da cooperação necessária para ocupar a praça Tahrir no 

Cairo, ou enfrentar a polícia nas ruas de Seattle. Em Seul, os potencias expressivo e 

afetivo são muito mais determinantes. 

 

A questão da gradação dos potenciais fica evidente. Como um dos resultados 

pessoais mais marcantes do meu doutorado foi ter adquirido o hábito mental da 

fenomenologia de Peirce, também fica fácil perceber sua tríade universal em ação 

novamente. O potencial expressivo é o primeiro, exprime a capacidade de 

impressionar, produz impacto. O potencial afetivo apresenta-se como o segundo, pois 

põe os agentes em relação, eles se afetam mutuamente. Já o potencial cooperativo 

traz o terceiro, possibilita a produção de um novo, implica a ação direta e relacionada 

dos agentes. Como sempre, a fenomenologia peirceana é complexa, pois a 

primeiridade, a secundidade e a terceiridade estão presentes em todos os três 

potenciais. Basta lembrar da teoria dos signos do autor para evidenciar tal circuito na 

produção midiática. Infelizmente, boa parte da aplicação da semiótica para por aí.  
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Desde 2014, estudo um caso de ação política online no qual o potencial 

cooperativo é elevado ao grau mais próximo àquele percebido em comunidades de 

desenvolvimento de software. O uso do digital é similarmente sofisticado. A fluência 

dos participantes, em seu uso, igualmente determinante. O chamado Gamergate é 

uma revolta de consumidores de videogame contra a imprensa especializada na 

cobertura dessa indústria, acusada de prevaricar com as empresas e, no caso em 

questão, especialmente com produtores independentes de jogos eletrônicos.  

 

O campo oposto aos consumidores procurou, desde o início, enquadrar o 

movimento no âmbito de uma batalha de gênero alinhando a seu favor, o que vem 

sendo chamado de terceira onda do feminismo. Uma interpretação cada vez menos 

plausível, mas aceita pela grande imprensa de perfil mais à esquerda, normalmente 

sensível às questões de gênero. Conforme fiz em meus artigos sobre o tema 

publicados no blog do Grupo de Pesquisa Sociotramas (Cintra, 2014b; 2015a), deixo 

de lado essas polêmicas para focar no potencial cooperativo. 

 

Apesar de nem mesmo repetir os detalhes utilizados em meu artigo para situar 

a história, não posso deixar de demarcar a longevidade da revolta Gamergate. Já 

estamos há mais de um ano e meio do seu início, e, conforme acabo de verificar, o 

fluxo de mensagens em seus canais de informação e trocas está longe de cessar. 

Encontrei mais de 60 tweets com a hashtag #gamergate publicados na última hora48. 

Parece bastante, e é, mas não se compara ao fluxo de momentos de pico, nos quais, 

como afirmo em meu artigo, a hashtag chegou a rivalizar com #ISIS (2014b). No 

“quartel general” do movimento localizado em um tópico do imageboard 8chan, a 

intensidade é alta, a bobagem também, mas há resquícios de atividade engajada49.  

 

Como veremos, o ruído é natural do meio, e o próprio sucesso do movimento é 

razão do aumento da polifonia e disputa interna. Mesmo assim, canais, como o 

#gamergate, e os fóruns do movimento, especialmente sua página no Reddit50, 

                                                
 
48 Não há como capturar a pesquisa, mas é possível refazê-la no próprio Twitter, disponível em: 

<https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23gamergate&src=typd>. Acesso em 18 jan. 2016. 
49 Disponível em: <http://8ch.net/gamergatehq/catalog.html/>. Acesso em 18 jan. 2016. 
50 Disponível em: <https://www.reddit.com/r/KotakuInAction/>. Acesso em 18 jan. 2016. 
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acabaram por constituir-se num ambiente propício para divulgar outras atividades não 

necessariamente ligadas à revolta contra o jornalismo antiético na indústria de 

videogames. O caso mais evidente é o Reddit Revolt, que comento em meu segundo 

artigo citado (2015a). Interessante porque levou à demissão da CEO do próprio 

Reddit, popular fórum na internet, hoje uma empresa com mais de US$ 50 milhões 

em investimento. Porém, importantes são as mecânicas, vamos a elas. 

 

O ponto de partida é entender a mídia como campo privilegiado da batalha. Não 

apenas a revolta tem como alvo um segmento específico da imprensa, mas porque a 

revolta tornou-se, ao final, uma disputa de narrativas devido ao antagonismo criado 

pela associação deliberada do movimento a um discurso misógino. Uma estratégia de 

relações públicas criada de maneira consciente e planejada por representantes dos 

veículos atacados, e assumida de maneira até espontânea, embora não menos 

organizada, pelo movimento feminista de terceira onda.  

 

A hashtag #gamergate e outras de menor importância, criadas ao longo dos 

acontecimentos, tornaram-se verdadeiros campos de enfrentamento com indivíduos 

postando mensagens a favor ou contra o movimento. Aqui a vitória dos participantes 

do Gamergate foi acachapante em função de número. A quantidade de seus 

“soldados” era, e ainda é, muito maior. O discurso contrário jamais conseguiu sobrepor 

o fluxo das mensagens a seu favor. 

 

Em segundo lugar, a estratégia mais contundente do movimento foi, desde o 

início, atingir os patrocinadores corporativos anunciantes, sugerindo restringir a 

utilização dos veículos considerados antiéticos, com resultados efetivos ao longo do 

tempo. Isso não apenas tornou a briga mais sanguínea, como também atraiu a 

atenção da grande mídia. Inicialmente, com larga vantagem da narrativa contrária ao 

movimento, que o posicionava como uma campanha sexista de teor misógino contra 

mulheres desenvolvedoras independentes de videogame, o que era corroborado pelo 

fato do estopim da revolta estar relacionado a uma desenvolvedora específica, cujo 

conluio com jornalistas especializados foi denunciado por um ex-namorado. 

 

Embora idas e vindas da grande imprensa tenham sido comuns, e o caso e 

seus desdobramentos sempre muito complexos para a atual superficialidade dos 
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veículos de grande circulação, a legitimidade da acusação de misoginia sofreu 

bastante quando a Society of Professional Journalism, principal bastião da ética no 

jornalismo norte-americano, aceitou discutir o Gamergate como contestação ética 

durante o evento Airplay, patrocinado por sua unidade na Florida em agosto de 201551. 

 

A batalha midiática nunca foi apenas uma disputa pela grande mídia, o 

enfrentamento no mundo digital sempre foi mais intenso. Uma das primeiras iniciativas 

em reação aos artigos publicados de forma coordenada, como se descobriu depois, 

com o argumento “gamers are dead”, acusando os que assumiam tal identidade de 

misoginia e infantilismo, foi uma campanha no Youtube articulada a partir da hashtag 

#NotYourShield. Uma verdadeira avalanche de vídeos52 foi produzida por mulheres, 

negros, asiáticos e indivíduos anônimos de diversas outras minorias com uma 

mensagem que pode ser simplificada assim: “a comunidade gamer é uma comunidade 

inclusiva onde sempre me senti acolhido, não me usem de escudo para desviar do 

assunto, o problema são as falhas éticas” (Cintra 2014b).  

 

A utilização do Youtube não ficou restrita a esse tipo de discurso mais 

formulaico. Há centenas, talvez milhares, de vídeos contendo as opiniões pessoais, 

favoráveis ou contrárias ao Gamergate publicados por Youtubers, neologismo criado 

para identificar aqueles que não apenas produzem esses relatos, mas mantêm canais 

pessoais para sua divulgação na plataforma de compartilhamento. Um dos aspectos 

mais interessantes dessa produção são as imagens produzidas pelos participantes do 

movimento para divulgar os argumentos e as estratégias a serem adotadas por todos. 

Há um movimento duplo, de um lado a motivação estética, de outro a informativa. As 

figuras 10 e 11 a seguir exemplificam as duas abordagens.  

 

A primeira mostra Vivian James, personagem criado com o objetivo de 

promover a participação feminina no universo gamer a partir da inspiração e apoio 

monetário dos participantes do board /v/ dedicado à discussão de videogames no 

4chan, imageboard similar ao 8chan, berço inicial do Gamergate, abandonado pelos 

participantes nele engajados em reação à censura dos coordenadores do espaço. A 

                                                
 
51 Disponível em: <http://spjairplay.com/>. Acesso em jan. 18. 2016. 
52 Disponível em: <https://youtu.be/SYqBdCmDR0M/>. Acesso em jan. 18. 2016. 
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história do seu nascimento é muito interessante, mas intrincada demais para ser 

relatada aqui, ressalto apenas ser fruto de um patrocínio com valor arrecadado de 

US$ 71.496,00 por meio de doações individuais em um site de financiamento coletivo 

(crowd funding), diante um objetivo mínimo inicial de US$ 2.000,00.  

 

A personagem, apresentada na figura 10, embora mais sofisticada, executada 

com bastante cuidado, mistura-se a milhares de outras criadas por dezenas de 

voluntários anônimos. O objetivo primário é circular pelo Twitter, fóruns e blogs que 

apoiam o Gamergate. Por vezes, são meramente humorísticas. Algumas são 

apelativas, outras de profundo mau gosto. As que mais circulam são informativas, 

como o segundo exemplo da figura 11, também a seguir. 

 

Figura 10 – Personagem Vivian James 

 
Fonte: Comunidade Gamergate 
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Figura 11 − Efetividade do Gamergate 

 
Fonte: Comunidade Gamergate 

 

Agora chego ao que realmente impressiona tanto pela qualidade estética do 

que é produzido quanto pelo grau de cooperação exigido para a sua execução, o que 

mais interessa à pesquisa. A partir de seus boards, agora no 8chan53, um grupo de 

participantes vem realizando produções de vídeos sob o título “Gamergate sings”. A 

origem é anterior à deflagração da revolta Gamergate; já em 2013, um grupo de 

frequentadores do board /v/ ainda no 4chan começou a realizar paródias, ou remixes, 

no termo da cultural digital, de músicas e vídeos consagrados, cujas imagens e letras 

são manipuladas com objetivo de narrar fatos e opiniões adotadas pelo grupo.  

 

                                                
 
53 Embora a discussão persista na data da escritura, a impermanência dos tópicos nos imageboards levará a 

seu desaparecimento, assim, seguindo a prática do meio, utilizo site de arquivamento para fazer o registro do 
estado do ambiente de interação, registro disponível em: <https://archive.is/lr4gR/>. Acesso em jan. 16 2016 
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O resultado é fascinante pela inventividade e qualidade de execução54, mas o 

processo de criação é mais interessante. Ao contrário de atividades individuais como 

envio de cartas para patrocinadores dos veículos considerados antiéticos, ou a 

postagem de mensagens e vídeos de suporte à causa, a produção de um vídeo 

musical envolve diversos participantes, cujas atividades precisam ser coordenadas de 

maneira complexa e precisa, de forma bastante similar à produção de um código.  

 

A escolha das músicas a serem remixadas é discutida em um fórum. A iniciativa 

tem o formato de um projeto com várias músicas compondo um novo “musical”. 

Algumas vezes, a própria letra da paródia é construída verso a verso, estrofe a estrofe 

nas páginas do fórum. Na maioria dos casos, alguém toma a iniciativa e, sozinho ou 

com algum parceiro, produz uma versão então apresentada ao fórum para a 

consideração dos demais. Aprovada, voluntários se apresentam para diversas 

funções: cantar a letra, tocar a música (via de regra, o original é recriado para evitar 

problemas de copyright, uso da imagem é melhor protegido pela concepção de uso 

justo – fair use), criar ou recortar as novas imagens necessárias, editar áudio com 

vídeo e sincronizá-los. Anúncios no estilo “help needed” são postados nos fóruns ou 

por contas de Twitter. Um conjunto de pessoas coordena o processo (discuto a 

questão do anonimato a seguir).  

 

Boa parte de seu trabalho é articulada em canais de IRC, mas há outros 

instrumentos. A figura 12 a seguir apresenta um documento mantido no Google Docs, 

editável por qualquer visitante, no qual o status da produção de cada remix era 

controlado durante a produção do musical Gamergate Sings. Na sequência não visível 

do documento, cada música é detalhada conforme as indicações na imagem.  

 

                                                
 
54 O /v/ sings produziu um bom volume de vídeos. Veja esse playlist disponível em: <https://www.youtube.com/ 

watch?v=TF75xIPkuEI&list=PLAX8JHUJcFR2gh_WG3YJBITuO-tODVCcJ>. Meu favorito é o remix de 
música do filme South Park disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pdRAyG-BuFE>, vale 
comparar com a versão original disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LonKGuS9uuQ>. Se 
lembrar do filme Les Misérables, não será à toa: o South Park faz uma parodia. Outro exemplo magnifico, 
este do /gg/ sings, (discidência Gamergate do /v/ sings) é o remix da música final do videogame Portal 
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZapbImKD_yY>, a comparação também é inacreditável, 
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y6ljFaKRTrI>. Acessos em 17 jan. 2016. 
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Figura 12 − Documento de escrita colaborativa no Google Docs 

 
Fonte: Comunidade Gamergate 

 

Se compararmos tal iniciativa à produção de software livre, a complexidade do 

produzir códigos pode ser maior, mas a complexidade cooperativa é similar.  Também 

similar é o caráter voluntário das contribuições. O que difere bastante é o anonimato 

das contribuições. Ele decorre, primeiro, de preocupações relativas ao uso de 

conteúdo protegido por direito autoral. Porém, a cultura dos imageboards é mais 

relevante. Todos os participantes são anônimos nesse ambiente por princípio de 

interface. Se alguém resolve utilizar um nome ou imagem específicos para demarcar 
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suas postagens, será rapidamente acusado de ser um “tripfag” – “trip” de “ego trip”. 

Via de regra, a interface identifica todos os usuários como “anonymous”. A associação 

com o famosa grupo ativista não é gratuito. O Anonymous surgiu entre usuários do 

board /b/ (random) do 4chan55, dedicado à discussão de assuntos aleatórios, e sem 

qualquer censura, cujos membros são “/b/tards”, alusão a “retards”, (Coleman, 2014). 

 

A cultura do imageboards é um capítulo à parte cuja discussão não cabe aqui. 

Mas vale entender que existe uma “seleção” dos usuários por intermédio da 

dificuldade criada pela interface e pelas práticas do discurso nesse meio, além do 

intenso uso de referências internas, que basicamente impossibilitam o entendimento 

por quem não participa há algum tempo das interações. Reproduzo o que escrevi em 

meu artigo (Cintra, 2014b)56:  
As discussões em cascata (threads) são verdadeiramente difíceis de 

ler. A estrutura é deliberadamente confusa. Quem não está acostumado, não 
consegue fazer sentido de praticamente nada. Por exemplo, é difícil entender 
o humor das interações sem compreender o que é green texting e como isso 
determina a ideia de >implying (confesso que, mesmo familiarizado com 
esses conceitos, no mais das vezes, a coisa me escapa). Além disso, a 
linguagem, totalmente peculiar, é constituída para dissimular e confundir. Por 
exemplo, identificam-se pelo acrônimo GG57, que no mundo gamer 
normalmente significa “good game”, e utilizam OP para distinguir as 
discussões com o objetivo de instrumentalizar um “ataque”, sigla que, por sua 
vez, os gamers utilizam para descrever a situação de ser ‘over powered’ pelo 
oponente e, no 4chan, quer dizer “original poster” (aquele que iniciou o 
tópico). Se você é um newfag,58 não deve esperar muita simpatia dos 
veteranos, autodenominados anons (abreviação de anonymous). (ibidem). 

 

Outras peculiaridades da interface também provocam práticas de interatividade 

específicas. Os tópicos das imageboards desaparecem depois um tempo sem que 

nenhuma nova mensagem seja postada no item. Essa falta de permanência conduz 

ao hábito de gravar tópicos contendo interações importantes por meio de ferramentas 

de arquivamento de páginas web, como Archive.is59. Essa ferramenta também é 

                                                
 
55 Disponíveis em: <http://boards.4chan.org/b/catalog> para o 4chan e <http://8ch.net/b/catalog.html> para o 

8chan, mas vale o aviso aos navegantes, se você nunca visitou os guetos da internet, prepare seu estômago, 
pois o conteúdo exibido nestes espaços é costuma ser pornográfico, escatológico e agressivo ao extremo. 
Acessos em 17 jan. 2016. 

56 Texto editado em função do grande número de links presente no artigo, originalmente postado na web e, 
portanto, escrito na linguagem característica do meio (sobre a qual falarei no próximo capítulo). 

57 O que para confundir um pouco mais deixou de ser feito, pois passou a ser utilizado pelo campo oposto na 
briga... 

58 Em consonância com o espírito jocoso e agressivo do meio, todos usuários são fags (referência a homem 
afeminado na gíria americana), e newfag é termo usado dentro do 4chan (e também no 8chan) para 
caracterizar o que na internet é geralmente chamado de n00b (ou newbie) – alguém novo no pedaço que não 
conhece as regras. 

59 Disponível em: <https://archive.is/>. Acesso em 18 jan. 2016. 
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utilizada pelo fato de gerar cópias plenamente funcionais dos sites copiados. Assim 

sendo, passa a ser possível verificar o conteúdo postado na imprensa considerada 

antiética sem contabilizar pageviews cujo valor econômico interessa ao inimigo.  

 

Já instruções a serem seguidas durante uma operação coletiva, como o, já 

citado, envio de cartas a patrocinadores, são usualmente publicadas em ferramentas 

como Pastebin60, mais utilizadas por programadores para colar (“paste”, daí o nome 

do serviço) e compartilhar textos – pedaços de código no caso desses. E, ainda, uma 

miríade de wikis, sites de escrita coletiva, nos quais os participantes do movimento 

compõem  um histórico coletivo dos enredados acontecimentos ao longo da revolta61. 

 

Um último traço importante para o entendimento da cultura dos imageboards é 

o surgimento do Anonymous. Embora menos conectado ao atual exercício de seu 

potencial cooperativo, vale entender o desenvolvimento político do meio. Em 2014, a 

antropóloga Gabriella Coleman publicou um excelente volume narrando e analisando 

a história desse grupo de ativismo digital. Dele, destaco rapidamente as três fases 

propostas pela autora: 

 

I. Os primeiros passos:  

 

Como já disse, o advento do Anonymous – não é válido falar de nascimento ou 

criação porque seria dar natureza de grupo a uma reunião dispersa de pessoas, minha 

principal crítica ao cuidadoso trabalho de Coleman – ocorreu dentro do “caldo cultural” 

absolutamente tóxico do board /b/ no 4chan. O primeiro evento a aglutinar indivíduos 

sobre tal alcunha é a “invasão” do Habbo Hotel. Como não poderia deixar de ser, não 

se trata de uma hospedaria em uma cidade chamada Habbo, mas, sim, de um espaço 

virtual, misto entre jogo e rede social, criado na Finlândia em 2000, e popular entre 

usuários bem mais jovens do que os do Second Life, espaço razoavelmente análogo 

e bem mais conhecido (Coleman, 2014, chapter 1).  

 

                                                
 
60 Disponível em: <http://pastebin.com/>. Acesso em 18 jan. 2016. 
61 Disponível em: <http://www.gamergatewiki.com/index.php/GamerGate>. Acesso em 18 jan. 2016. 
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Em 2006, a partir de boatos, provavelmente infundados e maliciosos, de 

comportamentos racistas por parte dos moderadores do Habbo Hotel, alguém sugeriu, 

no espírito da mais pura “sacanagem”, ou “the lulz”, como veremos abaixo, a invasão 

do espaço utilizando o avatar de um homem negro com cabelo black power, que, 

conforme sugeriam os rumores, seria discriminado. Uma completa bobagem, certo? 

Sim, por motivos óbvios, e não, pela proporção do evento, tido até hoje como 

legendário nas “entranhas da internet”. Milhares de frequentadores do /b/ zarparam 

para o Hotel e passaram a bloquear espaços populares, impedindo seu funcionamento 

habitual por horas e durante um bom número de “ataques”. Além disso, como a 

estratégia básica era o ultraje, esses avatares perfilavam-se desenhando suásticas 

nazistas em diversos ambiente do hotel (ibidem). 

 

Não é possível compreender a natureza do evento sem entender o que é um 

“internet troll”. Ou porque alguém gasta seu tempo para desestabilizar espaços virtuais 

de convívio e discussão utilizando comportamentos antissociais de maneira, por 

vezes, extremamente elaborada. Primeiro, é preciso perceber a existência de uma 

subcultura, na qual são valorizados o tamanho da repercussão, a virulência do ataque 

e a capacidade de engano. Há diversos grupos de trolls, alguns bastante antigos e 

organizados. Também existem espaços dedicados à discussão, aglutinamento e 

competição entre eles, bem mais específicos do que os boards /b/ do 4chan e 8chan. 

Entre si, e não sem boa parcela de razão, os trolls percebem-se como engenheiros 

sociais, orgulhosos de sua capacidade de manipular, por vezes, grande quantidade 

de pessoas no mundo digital a partir de seus estratagemas. 

 

Como até hoje o senso comum e, especialmente, a imprensa não entendem o 

que é a trollagem62 e não respeitam o único mandamento eficiente para lidar com trolls 

– “don’t feed the trolls”, ou seja, não lhes dê atenção – eles costumam ser bem-

sucedidos. Em 2007, a Fox News elevou o Anonymous à glória ao dedicar-lhe um 

segmento de seu noticiário, classificando o ensemble como “The Internet Hate 

Machine” ou “Hackers on Steroids”. E, assim, foi surgindo a lenda do Anonymous, um 

coletivo de trollagem, cujas ações eram “just for the lulz”: “This double meaning 

                                                
 
62 Neologismo / anglicismo já consagrado pela internet e pela gíria dos mais jovens entre nós. 
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captures the dark humor of Anonymous (the lulz, they call it) in a nutshell. The lulz – a 

deviant style of humor and a quasi-mystical state of being – has, as we will see, 

evolved with Anonymous from the begging.” (ibidem, introduction). 

 

II. A politização do grupo:  

 

Em 2008, ocorre uma mudança importante, uma operação (assim são 

normalmente chamadas iniciativas do grupo) não era mais realizada somente pela 

“sacanagem”, deixando de ser tratada como mero trote. O estopim, ou promessa, para 

usar o modelo de Shirky, foi a luta contra a censura praticada pela “igreja” da 

Cientologia a um vídeo com Tom Cruise exortando os “valores” da seita. O material, 

originalmente feito por membros, mas sem autorização dos líderes da organização, 

havia vazado no Youtube. Rica e beligerante – seu histórico nesse sentido é extenso 

– a “Igreja” ameaçou levar o Youtube à justiça, obtendo a remoção do vídeo. Mas 

alguns veículos enfrentaram as ameaças, tornando-as públicas. Em pouco tempo, o 

assunto floresceu nos imageboards, e a rejeição usual das “entranhas da internet” à 

censura provocou o aglutinamento de um grande número de pessoas em torno da 

operação batizada “Project Chanology” (ibidem, chapter 2) (referência à “chan”, ou 

channel, como são chamados todos os imageboards inspirados no japonês 2channel, 

caracterizado pela postagem anônima).  

 

Até esse ponto, o único fato digno de nota no Anonymous era seu tamanho e 

a formação muito mais dispersa em comparação a outros, aí sim, grupos de trollagem, 

o que mudou ao enfrentar a poderosa cientologia. Além da motivação política, as 

ações passam a transbordar do mundo virtual. Milhares de pessoas saem às ruas em 

dezenas de cidades diferentes, a maior parte nos Estados Unidos, mas não somente. 

Nesse momento, o coletivo assume a imagem icônica da máscara de Guy Fawkes, 

inspirada no filme V de Vingança, por sua vez, baseado na novela gráfica homônima 

de Allan Moore. Ocorre uma brusca mudança de tática; até esse momento, as ações 

resumiam-se a “invadir” espaços online, obter senhas e desfigurar sites e perfis em 

redes sociais, criar e divulgar boatos, ameaças falsas e difamações. Contra a 

cientologia, servidores são efetivamente infiltrados para obter documentos internos, 

são realizados múltiplos ataques de negação de serviço (DDoS – distributed denial of 



 

163  

service), além das manifestações públicas, tática clássica do ativismo até então 

totalmente estranha à natureza do Anonymous (ibidem). 

 

A briga foi dura, mas sua exposição na imprensa foi uma verdadeira vitória, 

visto que a cientologia preza, sobremaneira, a “privacidade” da organização. Não 

obstante, os custos foram altos para muitos. Vários participantes foram presos e 

muitos identificados, o que, para natureza de um “anon”, é, ou deveria ser, equivalente 

à exclusão do coletivo, visto que a proteção da identidade é a sua maior defesa 

(ibidem).  

 

III. As questões do anonimato e da liderança: 

 

Além das táticas e instrumentos em boa parte já comentados, uma vez que 

serviram de inspiração para o Gamergate, é preciso entender a dinâmica social 

particular criada pelo anonimato. Claro, ele é, antes de tudo, uma questão de 

segurança. Protege o autor de um ato ilegal ou moralmente duvidoso.  

 

Mas isso é só uma face da moeda. A outra é mais interessante: quando eu sei 

quem fala, a mensagem carrega o signo de seu emissor, uma interpretação depende 

da outra interpretação – mensagem e autoria. Ao omitir a identidade do emissor, a 

mensagem fica “nua”, somente pode valer por sua essência. Não é possível atribuir a 

autoridade do “este sujeito sabe das coisas” ou o preconceito do “este sujeito é um 

idiota”. Isso muda completamente a operação do diálogo. Claro, o anonimato não é 

uma criação da internet, mas as ferramentas do mundo digital conduzem essa 

condição a outra potência, como quase todas as transformações da internet; temos 

uma enorme diferença de grau produzindo uma virtual diferença de essência. 

 

O anonimato também inviabiliza qualquer liderança. As iniciativas são lançadas 

e discutidas; uma vez aceitas, ao menos por alguns, são formalizadas em roteiros 

executados por diversos atores. Pode haver diversos papeis, mas a tarefa é passada 

de uma etapa à seguinte sem relação subordinada, transitam os resultados. Se uma 

operação envolve obter uma senha, a senha transitará para quem fará uso dela para 

a próxima atividade. Não há qualquer ascensão daquele que obteve a senha sobre 

quem vai somente usufruir da possibilidade aberta pela primeira etapa. Contudo, essa 
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é uma modelagem com alto grau de idealização. Na prática, muitos subgrupos são 

constituídos por atores, que, se continuam anônimos entre si, são ao menos 

individualizados por seus nomes de usuário nos diversos espaços de interatividade 

funcionando de forma auxiliar ao ambiente dos imageboards.  

 

Novamente, os canais de IRC são o mecanismo mais utilizado. O trabalho de 

Coleman, antropóloga por formação, é particularmente valioso pelo fato de ter criado 

laços de confiança com atores privilegiados do Anonymous por meio de longa 

convivência. A partir disso, ela teve acesso a canais específicos nos quais diversas 

atividades de coordenação foram executadas e pôde entrevistar atores cujas 

atividades indicam liderança. A posição diferenciada não era reivindicada 

individualmente, mas a mensagem vinda de certos canais era reconhecida e 

devidamente contestada seguindo o espírito do meio por grupos específicos.  

 

Porém, essa vantagem de sua perspectiva investigativa é também a origem de 

minha crítica a seu trabalho: ao identificar atores e grupos privilegiados, a autora deixa 

passar a real inovação do modelo “ideal” descrito no parágrafo anterior; fica a 

impressão de que, ao perceber a estrutura social de um cabal (modelo bastante 

corrente na antropologia), sua compreensão do que é efetivamente novo acaba 

embaçada; a partir desse momento, seu relato passa a estar muito mais centrado no 

drama de figuras específicas, muitas das quais acabam atrás das  grades, do que na 

dinâmica geral do coletivo, muito mais interessante, em minha opinião, por manter a 

formulação dispersa coordenada não por papeis, mas sim pelas atividades. 

 

Último ponto: muitos identificam o Anonymous como um coletivo de hackers. 

Dupla bobagem. Primeiro, porque como já disse (n. 38, p. 122) e explicarei com 

cuidado no item seguinte, hacking envolve a construção de algo, a elaboração de uma 

solução técnica sofisticada. Não é isso o que fazem mesmo os ativistas mais 

sofisticados, capazes de realizar a invasão de sites e sistemas. Não tenho notícia de 

nenhum programa ou outro tipo de construção técnica oriunda desse ambiente. 

Segundo, porque a grande maioria, quase a totalidade, dos atores são meros usuários 

de ferramentas digitais. Não é necessário ter mais do que um conhecimento 

razoavelmente sofisticado para instalar um software capaz de utilizar uma “botnet” – 
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rede de robôs, já construídos e disponíveis antes das atividades do grupo – para a 

realização de um ataque DDoS. 

 

Como fica evidente pelo texto, este item apresenta o quarto ponto de fuga desta 

pesquisa, já devidamente iniciado, ao qual pretendo dedicar um texto de maior 

densidade tão logo tenha sido entregue e defendida esta tese. Há muito mais a ser 

narrado e discutido. A questão do anonimato, que abandono aqui por não estar 

presente nas comunidades de desenvolvimento de software livre, é uma das mais 

interessantes e complexas. Também merecem análise mais detalhada a forma difusa 

de liderança do movimento e o questionamento da prática jornalística empunhado 

pelos gamers e evidenciado ao longo do percurso desta revolta de consumidores. 

 

 

3.4 A função seminal da Cultura Hacker�
 

O termo hacker possui uma origem bastante específica na comunidade 

acadêmica americana em escolas de engenharia. Particularmente, o Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) deve ser considerado berço dessa florescência cultural. 

Mas o fenômeno não ficou limitado a essa escola nem à década de 1950, quando 

surgiu. Foi “exportado” para outras faculdades com as quais os laços eram bastante 

próximos em pesquisa e intercâmbio de estudantes e professores, como Stanford, 

Dartmouth, Carnegie Mellon e Caltech, entre outras. Seus princípios caminharam 

ainda mais longe por meio das criações técnicas dos participantes da cultura, 

fundamentais para o mundo da computação, então em plena expansão. 

 

Vamos primeiro à história porque, além de importante, ela é divertida. Tudo 

começa em um clube universitário no MIT dedicado ao, acreditem ou não, 

ferromodelismo – hobby de montar modelos de estradas de ferro em pequena escala. 

No meio dos anos 50, fora criado, dentro do clube, um pequeno grupo denominado 

Signals and Power Committee (S&P), responsável pelos circuitos elétricos e pela 

iluminação dos complexos modelos montados pelos participantes do clube. As fotos 

abaixo dão uma ideia da sofisticação da brincadeira (Levy, 2010; Williams, 2002).  
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Figura 13 – Três fotos do Tech Model Railroad Club 

  

 
Fonte: MIT Museum63. 

 

Criado em 1946, seus gigantescos modelos de estradas de ferro eram 

controlados por uma complexa rede de circuitos elétricos comandado por uma 

sofisticada rede telefônica capaz de transmitir comandos. Eram necessários circuitos 

e outros recursos técnicos. O MIT possuía, então, um complexo emaranhado de 

laboratórios, muitos ligados por corredores subterrâneos (steam tunnels). Os 

membros do S&P passaram a navegar neste labirinto nas altas horas da madrugada 

em busca de recursos “disponíveis”. Essa é a origem do arraigado desprezo por portas 

fechadas, avisos de “Entrada Proibida” e desperdício de recursos. A despeito de 

possíveis considerações éticas, essa prática evoluiria para um dos passatempos 

posteriores do grupo: invadir salas nas quais pudessem acessar terminais dos 

                                                
 
63 Fotos do Tech Model Railroad Club tiradas por volta de 1954, 1961 e 1969, disponíveis, respectivamente, em: 

<https://webmuseum.mit.edu/media.php?module=subjects&type=popular&kv=280> (1a e 2a) 
<http://www.computerhistory.org/collections/catalog/102649722> (3 a). Acessos em 20 jan. 2016. 
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valiosos computadores do instituto, cujas escassas horas de processamento eram 

rigidamente controladas. 

 

O desafio à ordem tinha um outro antecedente manifesto no próprio termo 

“hack”. Embora a palavra possua um bom número de significados na língua inglesa, 

no contexto do MIT nos anos 50, ela pode ser traduzida como uma mistura entre 

vagabundear e pregar um trote. Assim, os hacks não eram necessariamente digitais. 

Em sua versão do Jargon File64, Eric Raymond cita um famoso trote perpetrado pelos 

alunos da Caltech contra seus adversários da Washington University durante um Rose 

Bowl (final do campeonato universitário de futebol americano). A torcida da 

universidade adversária era famosa por seus impressionantes painéis humanos 

formados por centenas de cartazes coloridos e um elaborado esquema de 

coordenação. Um estudante da Caltech realizou uma entrevista falsa com o 

coordenador do esquema, obtendo detalhes do funcionamento e a informação sobre 

onde o sujeito estava hospedado. Então, os estudantes da Caltech invadiram seu 

quarto de hotel e substituíram os cartazes, bem como o seu plano de exibição, no qual 

eram expressas as sequências em que os cartazes deveriam ser levantados para 

formar os desenhos pretendidos. Durante o jogo, para surpresa geral dos presentes, 

a torcida de Washington acabou exibindo uma sequência de desenhos e mensagens 

em apoio a seus adversários! Há diversos outros trotes famosos. Em 1990, o Museu 

do MIT realizou uma exibição comemorando esses feitos, um belo reconhecimento 

oficial da instituição à importância da cultura hacker para seu desenvolvimento 

(Williams, op. cit., p. 203). 

 

No final dos anos 50, os membros do S&P ganharam um presente. TX-0 era 

um dos primeiros computadores transistorizados do mundo. Como havia sido 

construído com o fim temporário de programar a memória do seu “irmão mais velho”, 

o TX-2, foi doado ao MIT pelo Lincoln Labs, empresa de tecnologia para fins militares, 

ligada à universidade. Ao contrário dos grandes computadores IBM da casa, essa 

máquina não era cercada de complicados protocolos e guardada por burocratas, os 

quais nossos primeiros hackers apelidavam de “priests”. TX-0, ou “tixo” para os 

                                                
 
64 Disponível em: <http://www.catb.org/jargon/html/index.html>. Acesso em 20 jan. 2016. 
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íntimos, foi a plataforma para nascimento de uma cultura. Como qualquer recurso de 

computação naquela época, as horas à frente do tixo eram intensamente disputadas. 

Era preciso competir com os usuários oficiais, estudantes de pós-graduação utilizando 

a máquina para cálculos complexos de suas ciências específicas, meros aplicativos 

menosprezados pelo pessoal do S&P, cuja intenção era descobrir as possibilidades 

intrínsecas da máquina, manipular seus sistemas básicos, seu funcionamento interno.  

 

Certamente, nenhum desses “usuários sancionados” achou muita graça 

quando Peter Samson, um dos membros do S&P, demonstrou sua proeza: “tixo” 

tocando melodias de Johann Sebastian Bach em seus monotônicos alto-falantes. Não 

eram capazes de entender a beleza da manipulação da máquina. Já para seus 

colegas, os primeiros hackers, o programa era um hack impressionante porque era 

prova de uma imensa engenhosidade (Levy, op. cit., chapter 2). 

 

Nem dois anos depois, chegaria ao MIT um dos primeiros PDP-1. Descendente 

direto dos TX do Lincoln Lab, o minicomputador da Digital Equipment Corporation 

(DEC) seria um importante instrumento para cultura hacker por conta de sua maior 

disponibilidade. Era uma máquina muito mais barata. Custava apenas US$ 120 mil! 

Bem pouco comparado aos milhões gastos no desenvolvimento do TX-0 ou aos 

milhões cobrados pela IBM por seus mainframes à época. Também, já existia, a essa 

altura, um efetivo reconhecimento à inventividade dos membros do S&P por parte dos 

professores responsáveis pelo equipamento, como Mavin Minsky (famoso pioneiro da 

inteligência artificial), John McCarthy (criador da famosa linguagem LISP) e Jack 

Dennis (membro do Tech Railroad Model Club quando aluno e um dos criadores do 

Multics, um dos primeiros sistemas operacionais de “time-sharing” e futura inspiração 

para o UNIX). Além disso, a jovem DEC percebia o quanto tinha a ganhar com a 

cooperação com os primeiros hackers (ibidem, chapter 3). 

 

Essa colaboração permitiu, diretamente, a criação de um verdadeiro marco da 

cultura digital: o videogame Spacewars – se não o primeiro de todos os jogos 

eletrônicos, certamente o primeiro a capturar a imaginação de toda uma geração, 

cujos frutos viriam consolidar a multibilionária indústria cultural que hoje conhecemos. 

Spacewars foi desenvolvido primariamente por Steve “Slug” Russell, um “estrangeiro” 

ao MIT, em parceria com membros do núcleo de S&P, Alan Kotok e Bob Saunders, 
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em pleno regime hacker: a intenção descompromissada da brincadeira aliada à 

colaboração entre diversos atores, cujo resultado extremamente engenhoso seria 

compartilhado livremente sem qualquer consideração a possíveis limites legais ou 

burocráticos. Seu sucesso foi assombroso. Poucos meses após a sua conclusão, o 

programa circulava livremente de leste a oeste nos Estados Unidos. Tornou-se o 

aplicativo para o teste de todos PDP-1 embarcados pela DEC a seus compradores. 

Seus engenheiros faziam questão de deixá-lo na memória das máquinas (ibidem). 

 

O sucessor do PDP-1 – PDP-6 – trouxe novas glórias à cultura hacker. Já 

devidamente instalada na “casa” mais segura e formalmente estabelecida do Artificial 

Intelligence Lab do MIT, de onde anos depois sairia Richard Stallman para criar o 

movimento do software livre, a “segunda geração” de hackers criaria a “versão 

definitiva” de uma das linguagens de programação até hoje mais utilizadas para 

aplicações em inteligência artificial – LISP – LISt Processor. Embora já existisse em 

versões otimizadas para outros sistemas, o MacLISP para o PDP-6 criado por Richard 

Greenblatt, segundo Steven Levy, o hacker dos hackers, foi a base para o primeiro 

grande espetáculo público da cultura hacker, já que, apesar de sua popularidade, 

Spacewars circulava em um universo restrito. O Mac Hack, também escrito por 

Greenblatt, foi o primeiro grande rebento da cultura a alcançar os jornais. Em 1965, o 

filósofo americano Hubert Dreyfus havia publicado um influente ensaio chamado 

“Alchemy and Artificial Intelligence”, no qual, entre outras coisas, afirmava que um 

computador não poderia vencer um ser humano em um jogo de xadrez. No ano 

seguinte, foi vencido pelo programa de Greenblatt, que ainda viria a disputar vários 

campeonatos regionais como jogador ranqueado (ibidem, chapter 4). 

 

A essa altura, no final dos anos 60, a cultura hacker já tinha seus mitos, suas 

condutas e também uma linguagem própria. Em 1975, a primeira versão do Jargon 

File seria postada nos computadores do SAIL – Stanford Artificial Intelligence Labs – 

cujo sistema operacional oferecia um programa chamado NS – News Service – 

largamente considerado como o precursor da Usenet. Nessa época, uma terceira 

geração chegou ao MIT, e o hacking passaria a ser também “físico”, incluiria o 

hardware, até então um campo além-fronteiras para S&P. As gerações, nesse caso, 

sucediam-se em poucos anos, não era nem mesmo necessário esperar que os mais 

velhos se graduassem, mesmo porque boa parte nunca o fez. Uma vez consolidadas 
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as reputações de Greenblatt e seu companheiro Bill Gosper, grande criador de 

algoritmos, eles liderariam a formação de novos hackers entre os calouros do MIT. 

(ibidem, chapter 5) 

 

Stewart Nelson, um deles, seria o primeiro do grupo com habilidade suficiente 

para alterar circuitos. Fundou um novo grupo, paralelo ao S&P – a Midnight Computer 

Wiring Society (MCWS) – e começou a mexer nas entranhas do PDP-6. Conseguiu, 

não a permissão, mas certa benevolência de Marvin Minsky e seus companheiros na 

administração do AI Lab, mesmo quando uma de suas primeiras tentativas acabou 

provocando a falha geral (“system crash”) do sistema de Margaret Hamilton, cujos 

estudos, em poucos anos, levariam ao sistema de navegação do Projeto Apolo e, por 

consequência, o homem à Lua. A manipulação de hardware levou à necessidade de 

ferramentas e outros insumos, intensificando o hábito de invadir salas e “emprestar” 

os recursos necessários. Atividade devidamente combatida pela burocracia da 

universidade com sistemas de cadeados cada vez mais sofisticados. Todos 

diligentemente quebrados pelos hackers da MCWS, cuja habilidade como chaveiro foi 

crescendo na mesma medida em que crescia sua capacidade de hackear 

computadores lógica e fisicamente (ibidem, chapter 6). 

 

Aos poucos, a cultura hacker consolidava duas características centrais:  

 

a) Do ponto de vista ético, um profundo desprezo pela burocracia e pelos 

limites estabelecidos por práticas que implicassem o desperdício de 

recursos necessários ao exercício de sua “arte”;  

 

b) Do ponto de vista estético, a valorização extrema da engenhosidade; não 

bastava que um software funcionasse; se alguém pudesse olhar o código 

e perceber a possibilidade de executar a mesma função com um número 

menor de linhas de programação, o autor seria sumariamente declarado 

um “loser” – uma estética baseada na otimização plena dos recursos. 

 

O principal sistema operacional do momento – Compatible Time-Sharing 

System (CTSS) – exemplifica ambos os traços culturais muito bem. Visto pela maioria 

como um dos maiores feitos da computação, era totalmente menosprezado e 
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ridiculizado pelos hackers porque fora construído seguindo os princípios da segurança 

de sistemas, exigindo usuários, senhas e criando espaços privados. Além disso, havia 

uma reação negativa dos hackers a sistemas compartilhados. Ao dividir os recursos 

dos mainframes para os quais fora desenvolvido, o CTSS permitia o controle pleno da 

máquina. Não era possível otimizar seus recursos para um sistema específico ou 

manipular o código para o mesmo fim. Assim, o CTSS virou inimigo dos hackers e 

alvo de um esporte favorito do grupo do MIT de então: provocar system crashes 

completos, obrigando os “priests” a reiniciar as máquinas (ibidem). 

 

Essa oposição ao CTSS acabou por motivar a criação do Incompatible Time-

sharing System (ITS), que viria a constituir o “hacker’s playground” por toda uma 

década, chegando até Stallman, cuja atividade principal no AI Lab seria sua 

manutenção. Foi criado por Greenblatt com um dos novatos, Tom Knight. 

Compartilhamento sim, mas ao estilo hacker; não havia usuários ou senhas e todos 

os arquivos eram acessíveis. Apesar de seus inúmeros avanços e inovações, inclusive 

o comando “kill all”, antídoto hacker para a brincadeira do system crash – eliminava o 

desafio –, o grande feito do ITS foi nunca estar completo. Ou seja, o ITS era uma 

ferramenta aberta à constante manipulação e ao desenvolvimento das habilidades de 

futuros hackers (ibidem). 

 

Interrompo nesse ponto meu breve relato da história dos hackers. Ela avança 

para outras pastagens, diferentes universidades e outros países após esse capítulo 

inicial no MIT. Compreendidas as origens da cultura, faço um enorme salto até os dias 

de hoje para, com a ajuda do trabalho de doutorado de Gabriella Coleman, anterior 

ao seu estudo do Anonymous, discutir como essa cultura chegou ao século XXI 

(2013). A autora destaca quatro pontos comentados a seguir (no entanto, adapto seus 

termos). Todos eles são facilmente remetidos à narração histórica acima, porém os 

desafios da realidade foram radicalmente transformados.  

 

O campo, de certa forma idílico, do AI Lab no MIT não existe mais como já 

vimos. Muitos dos programadores de hoje não compartilham mais a linguagem então 

criada. O Jargon File tornou-se uma curiosidade histórica. Porém, os princípios 

decantados pelo tempo, aos quais Coleman dá o devido destaque, estão firmemente 
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estabelecidos e são compartilhados mesmo pelos diversos atores das comunidades 

de desenvolvimento de software livre que não assumem a identidade hacker: 

 

1. Meritocracia extrema: “você é tão bom quanto o seu código” é um adágio 

tão consagrado que mesmo sua tradução para o português é corrente. 

Convivendo por muitos anos com programadores, posso atestar 

pessoalmente o quanto importa a beleza de um código. Muito mudou nas 

linguagens e métodos de programação desde a década de 70. A 

programação orientada a objeto é posterior. Seu principal produto – 

SmallTalk – largamente concebido por um outro hacker dos hackers – Alan 

Kay – permitiu novas práticas de programação. Aliado à componentização 

dos códigos avançada a partir da popularização do UNIX, deu margem às 

novas linguagens dinâmicas de programação – Perl, Python, Java etc. – e 

aos novos métodos – Extreme Programming, Scrum, Rapid Application 

Development etc. Toda essa evolução gerou um novo universo técnico, 

mais simples, cujos modelos estão bem mais consolidados. Porém, se 

proezas míticas são menos frequentes, as disputas estéticas em relação 

ao mérito de um código continuam intensas. Coleman identifica esse 

aspecto como a pragmática dos hackers: “Understanding the pragmatics of 

hacking is necessary to grasp the contradictions/tensions that mark hacking 

along with what I call the poetics of hacking: the extreme value hackers 

place on ingenuity, craftiness, and cleverness” (ibidem, p. 95). 

 

2. Inteligência bem-humorada: os traços de uma cultura que toma sua 

identidade de um termo associado ao trote, ao engano e à provocação 

constituem uma charada interessante. De outro lado, temos um sentido 

prático absoluto: o software deve funcionar. A motivação de um hacker é 

obrigatoriamente construída a partir de um problema técnico para o qual 

uma solução é necessária. Mas, como anota Coleman, engenheiros e 

outros artesãos compartilham da mesma inclinação, sendo, no entanto, 

antitéticos ao espírito hacker (ibidem, p. 100). O que os afasta é o humor. 

Obviamente, não quero dizer que engenheiros não possam ser bem-

humorados, mas a engenharia não é, sua pulsão é plenamente prática. A 

ingenuidade hacker consolida-se na forma e não na função. Porém, o 
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humor vai além de um princípio estético, pois a seriedade do intuito anula 

a possibilidade de experimentação sem limites fundamental à cultura. 

Coleman aponta para o seguinte comentário inserido no release notes do 

RAID-6 – uma ferramenta de virtualização de discos de armazenagem – da 

versão 2.6 do Linux (plataforma de experimentação do sistema até 2011): 

“WARNING: RAID-6 is currently highly experimental. If you use it, there is 

no guarantee whatsoever that it won’t destroy your data, eat your drive 

disks, insult your mother, or re-appoint George W. Bush” (ibidem, p. 103). 

 

3. Comunidade forte de individualidades extremadas: novamente, temos 

um paradoxo. Os objetos da cultura são um campo de experimentação 

comunitária. Desde o início, os códigos eram compartilhados não apenas 

para seu uso, mas principalmente para sua evolução. O ITS funcionou 

como campo de experimentação fundamental para expansão do universo 

hacker porque sua construção foi continuamente um produto coletivo. No 

entanto, como vimos no relato histórico, os hackers mais admirados 

conquistaram tal status por feitos individuais. Suas realizações mais 

icônicas, mesmo quando envolvendo um pequeno grupo, são reconhecidas 

pela engenhosidade de uma construção específica e solitária. Coleman faz 

uma brilhante analogia com o Jazz (ibidem, pp 113, 117). Miles Davis é um 

gênio da música, mas “The Birth of Cool” só foi possível na colaboração 

com seu não menos genial quinteto. Mas a similaridade não para nisso, 

hackers dependem uns dos outros não apenas para suas criações, mas 

também para seu aprendizado, da mesma forma que um músico de jazz 

não pode aprender a tocar jazz sozinho. O brilho individual só é possível 

no contexto do coletivo. 

 

4. Liberdade para criação: Coleman trabalha a ideia de liberdade criativa. 

Fala das condições necessárias à fruição do espírito hacker. Cita o clássico 

pensador liberal John Stuart Mill: “persons (...) require different conditions 

for their spiritual development” (ibidem, p. 188). Isso é perfeitamente 

aderente a todo o desprezo aos limites da propriedade privada e aos 

ditames da burocracia, já mencionados em meu relato histórico acima. 

Também faz eco com a definição de software livre pela Free Software 
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Foundation, discutida no segundo capítulo deste volume. Porém, o quadro 

não está completo sem a perspectiva de Benkler quando este opõe o 

modelo de software livre às estruturas de comando e controle, o pinguim 

do Linux versus o Leviatã de Hobbes, que figuram no título de seu último 

livro (2011). Obviamente, a liberdade de criação é possível dentro das 

estruturas de comando e controle. Mas há uma outra dimensão da 

“liberdade anárquica” defendida pelos hackers. Trata-se de uma liberdade 

para criar dentro de seus próprios termos e, ao mesmo tempo, em plena 

harmonia coletiva. Embora Benkler não esteja comentando a cultura 

hacker, ela é o pano de fundo de sua afirmação:  

 
It’s no wonder, then, that leading technology companies like Google 

are increasingly shifting to a more campus like environment, with much more 
opportunity for creativity and play, much more freedom to pursue one’s own 
projects, and much more emphasis on engagement with the community. 
(ibidem, p. 191). 

 

Nesse ponto, cabe também acrescentar um quinto elemento não elencado por 

Coleman, mas já comentado acima, no segundo capítulo, a partir de Pekka Himanen 

(2001): a transformação da natureza do trabalho. Não vou repetir meus argumentos, 

mas aproveito para remeter à tirinha de Calvin como epígrafe para a tese: “Só é 

trabalho se alguém manda você fazer”, diz o fantástico personagem de Bill Watterson 

ao companheiro tigre, quando este contesta sua intenção, plenamente hacker, diga-

se de passagem, de criar um robô para fazer sua cama, pois isso daria mais trabalho 

do que simplesmente arrumá-la.  

 

Himanen contrasta a ética hacker à ética protestante descrita por Max Weber. 

É uma ideia válida para entender o trabalho voluntário de centenas de 

desenvolvedores do software livre, pois, mesmo quando pagos para desenvolver tais 

códigos, o que lhes motiva é o prazer de realizar algo útil para muitos e, ao mesmo 

tempo, fundamentalmente desafiante para si. 

 

Também não posso concluir um capítulo sobre a cultura digital sem comentar 

os escritos de Manuel Castells, até porque seu comentário sobre a propriedade do 

estudo dos produtores dos meios sociotécnicos para o entendimento do meio digital 

informou a seleção do objeto desta pesquisa, como apontei em minha introdução. Em 
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A Galáxia da Internet (2001), o influente sociólogo espanhol dedica seu segundo 

capítulo à definição da cultura da Internet. Compreende-a como o “conjunto de 

crenças e valores que formam o comportamento” e, por sua vez, os costumes do meio 

(ibidem, cap. 2). Segundo seu entendimento, essa cultura forma-se em quatro 

camadas: 

 

1) a cultura das tecnoelites acadêmico / científicas responsáveis pelo 

desenvolvimento da infraestrutura básica da rede; 

 

2) a cultura dos hackers, cujas práticas inovativas de colaboração e 

comunicação livre teriam servido de ponte entre as tecnoelites e as 

camadas seguintes;  

 

3) a cultura das comunidades virtuais, termo que toma em uma acepção 

muito próxima ao retrato pioneiro de Howard Rheingold, tanto no 

estreitamento afetivo quanto na conexão com a contracultura; e  

 

4) a cultura empresarial, em sua opinião, responsável pela expansão do 

meio digital e sua cultura além dos limites da comunidade técnico / científica 

(ibidem, cap. 2). 

 

Sua narrativa da formação da cultura hacker traz elementos diversos dos que 

utilizei acima; é, ao mesmo tempo, mais extensa no tempo e menos intensa em 

detalhes formativos, embora coincida nos achados gerais. De maneira adicional, faz 

um contraponto interessante ao argumento de Eric Raymond sobre a superação da 

escassez que também critiquei no segundo capítulo (p. 91-2). Aponta como a situação 

de pobreza, a ausência de recursos impulsionou hackers de países fora do centro de 

poder, cita Rússia e América Latina (ibidem, p. 45). 

 

A aposição das tecnoelites como substrato a partir do qual a cultura hacker 

também aparece é bastante interessante. Sem dúvida, a cultura, digamos oficial, dos 

projetos devidamente sancionados pela academia e entidades financiadoras, 

especialmente a agência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos – DARPA 

(Defense Advanced Projects Agency) – caminhou lado a lado ao desenvolvimento da 
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cultura hacker. No entanto, Castells não faz uma diferenciação fundamental: o 

desenvolvimento do protocolo TCP/IP e outros tantos posteriores não seguiu os 

princípios éticos / estéticos que acabo de relacionar. A TCP/IP é uma solução técnica, 

fixa. Não admite manipulações. A eficácia da rede depende de sua integridade. Seu 

maior valor é sua absoluta simplicidade.  

 

A criação de protocolos é fruto do que podemos chamar de uma engenhosidade 

funcional, não há uma busca por proezas estéticas. Bob Kahn, criador do TCP/IP sob 

a liderança de Vint Cerf, a já citada Margareth Hamilton, do Projeto Apolo, ou 

Fernando Corbató, programador solitário do também já citado CTSS, eram exímios 

engenheiros programadores, mas não foram hackers, nem pretendiam ser, muito pelo 

contrário. Seus códigos não são admiráveis por exaurir as possibilidades da máquina, 

são admiráveis pelos resultados extrínsecos obtidos. A coesão por meio do respeito 

pelos pares une as duas culturas, mas as tecnoelites seguiram o modelo consagrado 

pela academia, enquanto os hackers nasceram de sua subversão. 

 

Por último, não posso deixar de notar: Bill Gates não foi um hacker em sua 

juventude de maneira alguma como menciona Castells. Sua versão da linguagem 

BASIC para os computadores Altair, lançada em 1975, simplesmente não o qualifica. 

Era apenas um interpretador simples para uma linguagem simples criada 

anteriormente na Dartmouth University. Pecado maior frente à já bastante constituída 

ética hacker, o desenvolvimento resultou especificamente da percepção de Gates e 

Paul Allen sobre a eminente popularização dos computadores pessoais, cujos preços 

caiam vertiginosamente, criando um crescente mercado (Cringely, 1992). A busca do 

proveito financeiro pessoal é um dos limites estabelecidos pela cultura hacker. Você 

pode invadir uma sala para tomar algo que não lhe pertence, pode subverter o 

funcionamento de uma rede, como a telefônica, e não pagar por seus custos, pode 

até infiltrar um sistema de segurança, mas seu motivo não pode ser o lucro. Pode 

parecer paradoxal, mas é algo confirmado por todos aqueles que escreveram sobre a 

cultura (Coleman, 2013; Kelty, 2008; Himanen, 2001; Raymond, 2001), inclusive 

Castells (op. cit.). 

 

Gates é um geek, não um hacker. Aliás, a diferenciação entre esses termos, 

acrescentando a figura do nerd, é ponto muito interessante feito por Castells: o hacker 
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é um inovador, criador de soluções técnicas sofisticadas; o geek é um conhecedor, 

especialista em tecnologia; o nerd, um mero aficionado por atividades técnicas / 

científicas, cujos hábitos o tornam socialmente inepto ou incrementam uma condição 

anterior. Um hacker pode ser geek e nerd, mas a grande maioria dos nerds não são 

hackers e nem todo geek é nerd. Parece filigrana, porém, a imprecisão atrapalha 

bastante quando  

 

Cristopher Kelty enquadra, em uma cultura geek, seu tema central: a 

interessante ideia do software livre como esfera pública recursiva, no sentido 

matemático da recursão, ou seja, uma função cujos resultados determinam a ela 

própria em etapas sucessivas, ou de forma aplicada, um espaço fundado pela 

habilidade de “build, control, modify, and maintain the infrastructure that allows them 

to come into being in the first place” (2008, p. 7). A proposição da própria internet como 

espaço recursivo opera muito bem dentro das definições de Castells sobre cultura da 

internet formada em quatro camadas. Mas situar o software livre no universo disperso 

e popular de uma cultura geek não faz o menor sentido. Não se trata de elitismo e 

também não estou dizendo que todos os participantes das comunidades de 

desenvolvimento estudadas são hackers – muitos não se percebem assim, como já 

disse –, mas a operação desses espaços é regida pelos princípios que acabamos de 

revisar e não pelo composto mais complexo apresentado por Castells. 

 

Rapidamente, aponto para uma última conexão cultural: a “revolução” bastante 

recente e em pleno curso da “cultura maker”, uma extensão da ética anticonsumo do 

“faça você mesmo” propiciada pelo intenso barateamento de múltiplos modelos de 

impressoras 3D. Nos últimos anos, vimos uma verdadeira explosão dos chamados 

HackerSpaces e FabLabs, cuja função comunitária é eminente. Além disso, essa 

fruição cultural vem sendo alimentada pelo surgimento de circuitos de 

compartilhamento livre de designs dos mais diversos objetos.  

 

Nos últimos meses, o assunto alcançou a grande mídia por conta de inúmeros 

casos de criação de próteses extremamente baratas doadas a pessoas, 

especialmente crianças, a quem faltam membros. As conexões com a cultura hacker 

são tão imediatas que até prescindem de discussão. Atenho-me a apontar como a 

velocidade das transformações pôde surpreender até o mais intenso e visionário dos 
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hackers. Em um artigo de 1999, Richard Stallman escreveu: “Because copying 

hardware is so hard, the question of whether we're allowed to do it is not vitally 

important. I see no social imperative for free hardware designs like the imperative for 

free software.” 65 Claro, sua posição já foi revista66, mas seu equívoco anterior não 

deixa de ser um bom alerta sobre a “insustentável leveza” de nossas conclusões no 

campo da cultura. 

  

                                                
 
65 Disponível em: <http://www.linuxtoday.com/infrastructure/1999062200505NWLF>. Acesso em 20 jan. 2016. 
66 Disponível em: <http://www.gnu.org/philosophy/free-hardware-designs.html>. Acesso em 20 jan. 2016. 
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Segunda Parte: 
O método da tese 
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4o Capítulo: 
Fluência digital – conceitos e práticas 

 

 

Apresentados o fenômeno em análise – a cooperação – o objeto em estudo – 

as comunidades de desenvolvimento de software livre – e o universo da pesquisa a 

cultura digital, chegamos às questões de método. Meu primeiro passo corresponde à 

definição do que vem a ser a fluência digital, minha opção neste texto67 para tradução 

do termo “digital literacy”, utilizado por diversos pesquisadores. Embora corrente, o 

conceito é difuso, já que diferentes habilidades têm sido discutidas sem a proposição 

de uma perspectiva abrangente.  

 

Meu ponto de partida é a tríade dos potenciais dos meios digitais já 

apresentados (p. 134-5): 1o potencial expressivo, 2o potencial afetivo e 3o potencial 

cooperativo. Adotar a fenomenologia de Peirce é fundamental para o exercício da 

abrangência. Ou seja, todas as habilidades suscitadas pelo uso dos meios digitais 

devem pertencer a um desses três potenciais. Além disso, há a suposição de 

implicações sucessivas: as habilidades cooperativas requerem as afetivas, que, por 

sua vez, requerem as expressivas. A abrangência e a sucessão acumulativa são dois 

testes lógicos essenciais a um entendimento semiótico da interatividade digital. 

Embora uma concepção, digamos limitada, tenha assimilado a semiótica como 

apenas um estudo dos signos a partir de seus interpretantes, para Peirce, a semiótica 

era sinônimo da lógica (Santaella, 1992, p. 64-7). Assim, seguindo seus princípios 

ontológicos: “todas as coisas são signos”, “todos os signos são coisas” e “todo 

pensamento se dá em signos”; as categorias peirceanas – qualidade, relação e 

representação – devem estar expressas no meio digital tal e qual estão em tudo que 

há no mundo “analógico”.  

 

O exercício é complexo, pois, segundo os preceitos de Peirce, como as 

categorias são universalmente presentes, é possível cruzá-las em múltiplos níveis. 

                                                
 
67 Em outro texto meu (2015b) optei por traduzir “literacy” como capacitação, embora já notasse que fluência 

era uma das acepções do termo inglês. Lá, minha preocupação era o ensino dos jovens e capacitação 
pareceu-me mais adequado, aqui, o termo fluência invoca significado mais adequado. 
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Santaella, em seus estudos sobre a linguagem e o pensamento, encontrou 27 

categorias partindo das matrizes visual, sonora e verbal (2001). Em um exercício 

muitíssimo mais modesto, identifiquei nove cruzamentos ao analisar mecanismos de 

interatividade com o intuito de propor uma estrutura para a capacitação digital em meu 

capítulo do livro sobre os jovens na rede, organizado por Santaella e Cleomar Rocha 

(2015b). Todavia, vou utilizar aqui apenas as três categorias nomeadas a partir de 

meu entendimento do potencial comunicacional das redes digitais. 

 

O potencial expressivo será discutido a partir das operações siamesas da 

leitura e escrita. O caso da leitura é particularmente interessante, pois foi mais 

extensamente discutido do ponto de vista central do presente capítulo: as novas 

estratégias cognitivas trazidas à tona pelo meio digital. Ler no digital difere de maneira 

significativa dos hábitos anteriores de leitura. O mesmo é válido para a escrita, cuja 

discussão tem sido, no entanto, menos problemática. Em ambos os casos, pretendo 

demonstrar não apenas as diferenças, mas também como a fluência nas novas 

práticas impacta a capacidade dos atores em relação aos demais potenciais. 

 

O potencial afetivo relaciona-se diretamente com as funções dialógicas do 

discurso. São inúmeros os mecanismos de interatividade digitais disponíveis para o 

diálogo. As principais inovações alcançadas já foram apresentadas no último item do 

segundo capítulo: a eficiência da interação muitos-muitos, a capacidade de retenção 

plena das interlocuções e a possibilidade de criação de complexos espaços de 

interações por meio de práticas de interação específicas. Tomando um conjunto mais 

amplo de casos, pretendo demonstrar como o diálogo no digital prescinde de 

comportamentos não imediatos, diversos daqueles determinados pela boa educação 

regida pelo senso comum ou pelas normas dos ambientes profissionais de diferentes 

tipos. 

 

O potencial cooperativo invoca práticas ainda menos óbvias. Frequentemente, 

a cooperação resulta do uso de plataformas específicas, algumas criadas ou 

aperfeiçoadas pelos próprios coletivos que delas necessitaram. O wiki e a Wikipedia 

são o caso clássico examinado com mais cuidado. Além disso, a escrita coletiva 

viabilizada por esse mecanismo de interatividade é extremamente inovadora; 

simplesmente não era possível produzir textos coletivamente com tamanha eficiência 
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e envolvendo um número tão grande de pessoas antes de sua invenção. Nesse 

campo, há também uma intensa competição entre ferramentas voltadas a facilitar o 

trabalho colaborativo. 

 

Esse roteiro será seguido, na medida do possível, sob uma perspectiva das 

práticas cognitivas, pois não há espaço neste volume para discutir os complexos 

meandros das teorias cognitivas. 

 

 

4.1 A leitura no digital para fluência expressiva 
 

Em 2008, Maryanne Wolf, uma neurocientista americana especializada em 

psicolinguística, com longa produção acadêmica sobre o aprendizado da linguagem 

escrita e atenção especial a dislexias, publicou um influente livro com o peculiar título 

Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain. Embora fizesse 

um detalhado relato da aventura humana no aprendizado dos códigos escritos, 

começando pela afirmação fundamental de que nosso cérebro precisa ser adaptado 

para a função da leitura, o que capturou a atenção de muitos leitores e, especialmente 

da mídia, foi sua conclusão, na qual faz um circunscrito alerta sobre a permanência 

de nossa capacidade para a leitura profunda face às inovações propostas pela leitura 

em ambientes digitais. 

 

Como nos conta a jornalista e crítica Maria Konnikova, em artigo na revista The 

New Yorker, a autora passou a receber centenas de cartas e emails de leitores de 

variados perfis afirmando que os jovens mais acostumados com a leitura online tinham 

crescentes dificuldades de compreensão. Pessoalmente, não tenho a menor dúvida 

de que grande parte dos comentários são frutos do saudosismo irracional que assola 

momentos de grande transformação, como o atual. Além de fornecer valiosas 

indicações de autores com diferentes perspectivas sobre a questão, Konnikova 

descreve como a própria Maryanne Wolf evoluiu seu pensamento sobre o assunto, 

tendo passado a defender o que poderia ser simplificado como a necessidade de 

desenvolvimento de um “bilinguismo” apto a dar suporte tanto à leitura linear e 

profunda do códice quanto à reticular e conectiva da internet (2014). 
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Antes de avançar por alguns pontos de Wolf e algumas pesquisas mais atuais, 

é valioso fazer um contraponto com a perspectiva de Lucia Santaella sobre a leitura, 

muito mais ampla, pois não está restrita à linguagem verbal. Embora sua perspectiva 

já estivesse clara no livro dedicado ao tema da leitura no ciberespaço (2004), a autora 

apresenta a questão com mais contundência quando retoma o tema anos depois:  

 
O conceito de leitura não está isento de controvérsias. Balestrini 

(2010, p. 35) afirma que ‘não existe um procedimento de interpretação de 
imagens que se possa ensinar como se ensina a ler e a escrever’. Cita, então, 
Chartier (2009), quando este expressa sua preocupação quanto ao uso 
convencional da expressão ‘ler imagens’, ‘como se a leitura fosse o 
paradigma de todo entendimento’....  

Contrariamente a essa recusa, defendo que a imagens também são 
lidas (ver Santaella, 2012). Mais do isso, há algum tempo tenho reivindicado 
que, fora e além do livro, há uma multiplicidade de tipos de leitores, 
multiplicidade, aliás, que vem aumentando historicamente. (2013, p. 265-6). 

 

A meu ver, há uma confusão ou redução da leitura ao processo de decifração 

de um código. Se tal operação bastasse à leitura, não haveria porque gastarmos tanto 

tempo na escola em diversos exercícios de compreensão do que é lido. Se em 

algumas imagens ou vídeos não há propriamente um código restrito de símbolos a ser 

decifrado, o processo de compreensão requer habilidades absolutamente similares 

àquelas que utilizamos para ler um texto. Além disso, como aponta Santaella na 

sequência, hoje são inúmeros os textos acompanhados de imagens e outros recursos, 

assim como diagramações, diferentes daquela do livro, aos quais somos diariamente 

submetidos. 

 

Se a leitura do jornal, dos quadrinhos, das fotografias ou mesmo da cidade, 

como aponta a autora, não fosse suficiente, os recursos multimídia utilizados na web 

deveriam servir como pá de cal para tal argumento. Porém, ele resiste, e a reação ao 

livro de Wolf narrada acima é prova de como os preconceitos afloram frente ao novo. 

Só é possível investigar a questão do que significa fluência da leitura no digital 

tomando-a de forma ampla, como faz Santaella (2004; 2013, cap. 13). Antes, no 

entanto, dou um passo atrás para verificar como Wolf explica a fluência da leitura 

linear do livro, ou a leitura profunda, como a nomeia.  

 

Depois de fazer um histórico da leitura, partindo do fato de que ela não somente 

não é nata, como é também recente na caminhada da raça humana, Wolf recorre a 
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descobertas da moderna neurociência, possíveis a partir do advento da imagem por 

ressonância magnética funcional (fMRI) – o escaneamento do cérebro em atividade. 

A autora demonstra que, a partir do momento em que o leitor adquire fluência, ele 

ganha um precioso tempo mental durante o ato de decifração do código escrito. 

Focando no meio segundo necessário para a apreensão de uma palavra, ela discorre 

sobre os mecanismos utilizados pelo cérebro para ganhar o tempo da reflexão. 

Demonstra como utilizamos a memória associativa para recuperar ligações 

semânticas pregressas e como utilizamos a memória de curto prazo para guardar 

fragmentos de texto e dar intervalo para reflexão. Aponta, também, como o leitor 

fluente passa a contar com circuitos de neurônios especializados no reconhecimento 

de padrões para decifrar, de uma só vez, não apenas palavras inteiras, como também 

estruturas ortográficas específicas presentes em múltiplos vocábulos. Sem estender-

me em sua longa explanação dos circuitos cerebrais envolvidos na leitura e 

desenvolvidos durante a aquisição de sua fluência, ressalto seu argumento principal: 

o cérebro utiliza diversas estratégias para reduzir o tempo de processamento do 

código, produzindo tempo para inferências e reflexão, criando tempo de sentir o texto 

(Wolf, 2008, p. 140-62). 

 

A terceira parte do livro de Wolf centra nos descaminhos do aprendizado da 

leitura presentes em diferentes formas de dislexia. Enriquece ainda mais o 

entendimento do processo, mas não traz nada de tão útil a meu argumento aqui. Antes 

de chegar à sua conclusão, reproduzo um lindo trecho do final da segunda parte, 

totalmente ignorado por quem interpretou a leitura no digital como um retrocesso, o 

que, infelizmente, inclui a própria autora: 

 
The end of reading development doesn’t exist; the unending story of 

reading moves ever forward, leaving the eye, the tongue, the word, the author 
for a new place from which the ‘truth breaks forth, fresh and green,’ charging 
the brain and the reader every time. (ibidem, p. 162). 

 

Em meio ao resumo de diversos argumentos do livro próprios de uma 

conclusão, Wolf recorre a um paralelo às restrições de Sócrates à palavra escrita 

presentes, especialmente, em seus diálogos com Fedro (Platão, 1972). A utilização 

desse recurso não deixa de ser curiosa, já que seu livro demonstra com absoluta 

clareza quão equivocado estava o filósofo grego em seu alerta de que a escrita 
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produziria apenas conhecimento superficial. Ainda assim, o ponto para o qual serve o 

retorno ao argumento socrático é a afirmação de que o conhecimento real não é igual 

à informação, e a transformação na relação autor/leitor no meio digital, ocasionando 

a perda da autoridade do texto, provocaria desafios similares àqueles percebidos pelo 

filósofo grego, o que a leva a concluir: “such [digital] reading requires knew skills that 

neither Socrates nor modern educators totally understand” (ibidem, p. 220). 

 

Até aqui não discordo, temos mesmo uma nova realidade da leitura para a qual 

é necessário desenvolver novas estratégias de ensino (o que é necessário, aliás, não 

somente por conta da leitura no digital). O problema vem a seguir, mas, para ser 

totalmente justo com Wolf, o que ela primeiramente coloca em relação ao digital são 

perguntas: 

 
Will this next generation’s capacity to find insights, pleasure, pain, and 

wisdom in oral and written language be dramatically changed? (ibidem, 
p. 214) 

 
Are Socrates’ concerns about unguided access to information more 

warranted today than they were in ancient Greece? (ibidem) 
 
Will the split-second immediacy of information gained from a search 

engine and the sheer volume of what is available derail the slower, more 
deliberative processes that deepen our understanding of complex concepts, 
of another’s inner thoughts processes, and of our own consciousness? 
(ibidem, p. 221) 

 

E nem todas as perguntas colocadas assumem uma perspectiva negativa: 

 
Could the acceleration of such intelligence allow us more time for 

reflection and for the pursuit of the good for humanity? (ibidem, p. 214)  
 

Porém, ao final dessa digressão, ela utiliza um ensaio publicado no Wall Street 

Journal sobre a queda nas notas do exame de admissão para universidades 

americanas – SAT – para, ao contrário do autor do próprio ensaio, que aponta para a 

decrescente qualidade das escolas, concluir:  

 
Many students who have cut their teeth on relatively effortless Internet 

access may not yet know how to think for themselves. Their sights are 
narrowed to what they see and hear quickly and easily, and they have too little 
reason to think outside our newest, most sophisticated boxes. These students 
are not illiterate, but they may never become true expert readers. During the 
phase in their reading development when critical skills are guided, modeled, 
practiced, and honed, they may have not been challenged to exploit the acme 
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of the fully developed, reading brain: time to think for themselves. (ibidem, 
p. 225).  

 

É realmente lamentável que um livro verdadeiramente fascinante em sua 

perspectiva histórica sobre o surgimento da leitura, na detalhada elaboração 

neurológica de seu aprendizado e prática, ainda mais iluminado pelo relato de desvios 

do ciclo “regular” nos diversos casos de dislexia que analisa, tenha capturado a 

imaginação de tantos, apelando e reforçando preconceitos e nostalgia, por um 

pensamento final, formulado de maneira apenas inquisitiva e muito menos 

fundamentada do que o resto de suas linhas. Contudo, é isso que o artigo de 

Konnikova revela (op. cit.), e esse foi o tema obrigatório de dezenas de entrevistas 

dadas pela autora em face à enorme repercussão de seu livro. De certa forma 

surpresa com tal repercussão, Wolf aprofundou sua pesquisa sobre a leitura digital e 

deve lançar ainda neste ano um novo volume resumindo seus achados (ibidem). Em 

entrevistas e artigos preliminares (Wolf, Ullman-Shade, Gottwald, 2012), tem 

apontado para uma perspectiva bastante diferente de sua conclusão citada acima: 

 
The same plasticity that allows us to form a reading circuit to begin 

with, and short-circuit the development of deep reading if we allow it, also 
allows us to learn how to duplicate deep reading in a new environment. We 
cannot go backwards. As children move more toward an immersion in digital 
media, we have to figure out ways to read deeply there. (apud Konnikova, op. 
cit.)  

 

Ainda antes de tratar do que é verdadeiramente particular à leitura no digital – 

a conectividade do hipertexto –, faz sentido tratar do texto linear em suporte digital. 

 

Como já disse (n. 5, p. 14), diversos itens da bibliografia de minha pesquisa 

foram lidos na forma de livros eletrônicos ou artigos online. Na maior parte das vezes, 

não imprimi os artigos lidos, tendo preferido uma ferramenta específica voltada ao 

público acadêmico – Mendeley – por sua capacidade de anotação e pesquisa textual. 

Em outras muitas vezes, li artigos menores diretamente da Web via um browser. Nos 

livros digitais, as mesmas funcionalidades de anotação e pesquisa foram 

extremamente úteis para a composição da tese. Assim, posso dar meu testemunho 

pessoal de que tal leitura não diminuiu de forma alguma minha capacidade de 

compreensão dos textos ou, como diz Wolf, minha habilidade de leitura profunda. 
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Cito essa experiência pessoal para conectá-la à outra. Desde 2012, 

acompanho uma lista de emails liderada pelo teórico das mídias Bob Logan, 

companheiro de Marshall McLuhan na década de 1970. Logan esteve no Brasil em 

2012 e palestrou na PUC-SP, ocasião em que o conheci e recebi o convite para 

participar do grupo Rethinking the Book. Nesses quase quatro anos acompanhando 

suas discussões, um fato salta aos olhos: para cada artigo sobre possíveis inovações 

tecnológicas no livro, circularam bem mais de dez outros com argumentos que variam 

entre “a compreensão da leitura em meios digitais é inferior àquela feita no formato 

tradicional do códice”, “os livros digitais não têm sido adotados na velocidade 

esperada, provando a superioridade dos suportes analógicos” e “os formatos digitais 

não possuem qualidades louváveis do livro”, enumeradas como: a memória 

mnemônica, que nos permite lembrar onde se encontram trechos específicos; a 

possibilidade de ampla circulação por empréstimo, dificultada por diversos sistemas 

comerciais de e-books; ou dependência dos meios digitais a sistemas operacionais 

que podem desaparecer, inutilizando as memórias eletrônicas, enquanto “o livro 

resiste ao tempo...”. Poderia rebater cada uma dessas ideias, porém é mais 

interessante notar a persistência, mesmo em um grupo dedicado à investigação do 

futuro do livro, da oposição dicotômica entre o analógico e o digital. Sentimentos 

nostálgicos como outros já apontados anteriormente. 

 

Muito mais apropriada é a postura de Julie Coiro, no artigo que relata sua 

pesquisa de campo sobre a compreensão de leitura no meio digital:  

 
If policy makers and educators continue to ignore the growing 

evidence that new skills and strategies may be required to read, learn, and 
solve problems with the Internet, our students will not be prepared for the 
future (Educational Testing Service, 2003; Leu, 2007; OECD Program for 
International Student Assessment, 2003). Furthermore, the absence of 
measures to assess online reading comprehension leaves the reading 
community with no means to evaluate progress or help diagnose the 
challenges some students face when reading on the Internet. (2011, p. 354). 

 

Sigo um argumento análogo quando contesto o conceito de nativos digitais em 

meu recente capítulo para o já citado livro organizado por Santaella (Cintra, 2015b). 

Mesmo a leitura de textos lineares no digital requer novas habilidades. A memória 

mnemônica substituída por mecanismos de busca é um caso mais óbvio, porém até 

mesmo as diferentes sensações hápticas necessitam de acomodação. 
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A pesquisa de Coiro é superior ao menos em dois sentidos: não faz uma 

comparação binária/dicotômica entre a leitura linear analógica e a leitura reticular 

digital; toma a compreensão de textos de forma mais abrangente, considerando os 

conhecimentos pregressos dos sujeitos pesquisados sobre o tema dos insumos 

verbais a serem compreendidos, incluindo seus contextos socioculturais. Algo não 

presente em diversos estudos comparativos cuja única estratégia de controle 

experimental está na aleatoriedade amostral dos sujeitos participantes dos testes. 

 

Além disso, o estudo parte da plasticidade do cérebro para admitir a hipótese 

de transformação rápida e em pleno curso das capacidades de compreensão textual 

e seu aprendizado, o que também pressupõe entender o digital como um meio novo, 

em constante alteração, incorrendo, portanto, em desafios cognitivos constantes, 

especialmente para quem já goza de plena fluência na leitura linear. Salto para sua 

conclusão mais importante: o estudo encontrou intercorrelação significativa e positiva 

na compreensão de texto entre as situações de leitura analógica e digital, o que 

contrariou o resultado de estudos anteriores, ou seja, ler é significativamente 

equivalente nos dois suportes dada certa eficiência cognitiva em ambos. 

 

Volto à pesquisa de Santaella realizada em 2004, pois, como já disse, seu 

enfoque é mais abrangente por tratar da leitura além do verbal. Além do abrangente 

arsenal teórico apresentado, como lhe é costumeiro, a autora realizou uma pesquisa 

de campo específica para esse trabalho. Não me estenderei em detalhes, basta 

entender que dividiu seus sujeitos entre usuários novatos, leigos e expertos. Ela pôde 

observar como a leitura das interfaces ou, dito de outra forma, como a navegação dos 

meios digitais requeria a formação de mapas mentais capazes de guiar os usuários 

desses diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo. 

 

Demonstrou como são utilizadas estratégias de adivinhação, indução e 

dedução, conforme definidas por Peirce, para a compreensão do ciberespaço em 

diferentes níveis de fluência, sendo que os novatos apenas adivinham, os leigos já 

induzem, e os expertos navegam por dedução, mas ainda usam as demais estratégias 

frente a um novo desafio ou algo ainda não “automatizado”. Embora Santaella não 

use a ideia de interface com tanta ênfase, posso simplificar suas conclusões dizendo 
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que seu experimento elucida o aprendizado necessário para decifrar as interfaces 

digitais (op. cit., cap. 5, 6 e 7). Suas conclusões são prescientes, pois, em 2004, 

“google” ainda não era um verbo, os vídeos que hoje pululam em qualquer canto do 

ciberespaço praticamente não existiam, e as redes sociais ainda davam seus 

primeiros e tímidos passos. Pouco mais de dez anos depois, a internet é 

impressionantemente mais complexa. 

 

Antes de discorrer sobre seu experimento e as conclusões dele derivadas, 

Santaella faz uma importante marcação histórica, apresentando três tipos de leitores: 

 

1. O leitor contemplativo, que se estabelece a partir do século XII, quando a 

leitura torna-se introspectiva, ou seja, deixa ser feita em voz alta para ser 

envolta no silêncio. É leitor da leitura profunda, consolidado pelo advento 

do livro impresso no século XV, ao qual Wolf dedica seu estudo, pois, 

quando deixa de pronunciar as palavras, libera o tempo do pensamento. 

 

2. O leitor movente, característico das mídias eletrônicas, do rádio, da 

televisão e do cinema, que já se anunciava no movimento das cidades a 

partir da revolução industrial. Seu traço não é a introspecção, mas, sim, a 

fragmentação advinda do convívio com a velocidade. Não apenas as 

mídias estão marcadas por deslocamento, mas é um leitor ele mesmo em 

movimento. Salta do jornal impresso para os sinais do trânsito, para o rádio 

do carro, para os dramas televisivos. É um leitor assoberbado por um fluxo 

constante de signos.  

 

3. O leitor imersivo do mundo virtual é o terceiro tipo, e seu traço é a 

interatividade. Não apenas lê, mas precisa atuar sobre o texto, percorrer os 

caminhos da interface. Além de conviver, agora, com múltiplos estímulos 

sensórios, com a diversidade de mídias, passa a tomá-las concentradas no 

mesmo suporte, apreendidas a partir da mesma rede. Esse novo leitor é 

obrigado a traçar rotas, fazer inferências, realizar buscas e montar 

diagramas mentais do que absorve, pois a informação não está mais 

inscrita em módulos organizados separadamente, está interconectada por 

diferentes mecanismos de hipertextualização. (ibidem, cap. 1) 
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A proposição dos três tipos é muito valiosa, pois muitos teóricos pulam o leitor 

movente, fazendo uma conexão direta entre o leitor do livro linear e o leitor do 

hipertexto, sem perceber como a leitura durante o apogeu das mídias de massa nos 

preparou para a polifonia interconectada do digital. É o caso do, todavia brilhante, 

ensaio de Paul La Farge (2016), escritor e teórico americano, que inicia seu relato 

com a surpresa de Santo Agostinho diante da leitura silenciosa para contrastar 

posições divergentes sobre a leitura online, mas pula completamente o leitor das 

mídias de massa. De maneira muito interessante e até mesmo surpreendente, mostra 

que saltar entre textos nunca foi incomum para os acadêmicos e, como prova, 

apresenta a “roda de livros”, um aparato criado no século XVI que permitia leitura de 

múltiplos livros cuja imagem reproduzo abaixo. O mesmo salto, pulando o leitor 

movente de Santaella, também é executado pelo grande filósofo francês Michel Serres 

em palestra sobre a transformação do dueto suporte/mensagem em 201368. 

 

Figura 14 – A roda de livros, ilustração de 1588 

 
Fonte: La Farge, 2016. 

 

                                                
 
68 Palestra na abertura do programa Paris Nouveau Mondes na Université de Paris-Sorbonne disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=PGsxBTVtI9Q>. Acesso em 10 jan. 2016. 
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A consideração dos três tipos de leitores é fundamental; no entanto, 

humildemente discordo de minha orientadora quanto ao acréscimo de um quarto tipo 

– o leitor ubíquo –, introduzido em sua revisão do tema quase uma década depois 

(2013, cap. 13). Não percebo diferença fundamental nas estratégias cognitivas para 

desvendar as interfaces da computação tornada móvel e pervasiva. É verdade que 

muda a situação de uso, o leitor não está mais preso a um computador fixo, porém a 

experiência cognitiva continua a ser imersiva. Mas, como os traços dos três leitores 

são cumulativos, como explicou anteriormente Santaella (2004, cap. 1), a mobilidade 

da leitura já era um traço adquirido pelo leitor movente, fato que não lhe escapa (2013, 

p. 278).  

 

Portanto, entendo que a ubiquidade, tratada no capítulo anterior, produz uma 

imersividade movente, mas não inaugura um novo padrão cognitivo ao combinar os 

outros dois já adquiridos. É importante notar que minha discordância é tênue, pois, 

como Santaella afirma ao definir o novo leitor: “... o que estou chamando de leitor 

ubíquo não é outra coisa a não ser uma expansão inclusiva dos perfis cognitivos dos 

leitores que o precederam e que ele tem por tarefa manter vivos e ativos.” (ibidem, 

p. 282). Aponto essa diferença de opinião apenas porque me parece que aumentar a 

tipologia é prejudicial ao entendimento e necessário cuidado, especialmente nas 

práticas de ensino, do que há de efetivamente novo na leitura digital, já devidamente 

representado pela figura do leitor imersivo. 

 

Além dos requerimentos cognitivos da interatividade já apontados, há duas 

outras fluências cognitivas vitais para o leitor imersivo: a gestão mais consciente de 

sua atenção e a capacidade crítica para a distinção de fato, fantasia e opiniões, que 

livremente navegam pelo ciberespaço, e anteriormente era melhor controlada pelos 

procedimentos de edição. Rheingold trata ambas de maneira bastante eficiente em 

seu Net Smart How to Thrive Online (2012b). O autor combina a revisão de estudos 

teóricos e pesquisas de campo de diferentes ramos do conhecimento à prescrição de 

estratégias específicas para uma utilização eficaz dos recursos do ciberespaço. 

 

Seu primeiro ponto é a necessidade de atenção à atenção. Rheingold está 

tratando de dois desafios: o velho problema do “information overload” e o potencial do 

meio digital para distração. Sobre o primeiro, parte de nós lembrar quão antigo é o 
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problema. Por mais estranho que nos possa parecer hoje, tanto Diderot, no século 

XVIII, quanto, no século XVI, Conrad Gessner, criador da Historiae Animalium – 

primeira enciclopédia do mundo animal – citavam a “assustadora” quantidade de livros 

sendo impressos como motivo de suas criações (op. cit., p. 99). Claro, não há como 

comparar a quantidade dos volumes editados então com as informações publicadas 

na internet diariamente. Além disso, tudo está hoje imediatamente disponível, não é 

mais necessário visitar uma biblioteca ou livraria. Estamos no mundo da resposta 

imediata, da conexão constante e da informação em tempo real. 

 

A atenção daqueles que estão imersos nessa cultura digital é requisitada o 

tempo todo. Aumentando a complexidade, os contextos previamente separados da 

vida – trabalho, família, círculos sociais, de aprendizado – todos colapsam ou colidem, 

como diz Danah Boyd, ou seja, acontecem ao mesmo tempo (2014, chapter 1). Então, 

uma fluência nesse espaço requer novas habilidades. Rheingold propõe o neologismo 

“infotention” para nomear um conjunto de medidas úteis para habitar o meio digital 

com eficiência (op. cit., chapter 1). Não cabe retomar seu programa, muito específico 

para meus objetivos aqui e não propriamente característico das comunidades de 

desenvolvimento de software. No entanto, a atenção à atenção é necessária para que 

a manutenção de frequência das interlocuções seja eficiente na fruição dialógica que 

veremos a seguir. 

 

À segunda habilidade necessária para navegar o ciberespaço, Rheingold dá o 

nome de “crap detection”. Na internet, informações falsas e verdadeiras, embasadas 

e fortuitas, ponderadas e viesadas caminham lado a lado; isso não é novidade para 

nenhuma pessoa com um mínimo de capacidade crítica. Não é possível fiar-se apenas 

na autoridade da autoria, pois essa foi plenamente distribuída e nem sempre é 

confiável (ibidem). Novamente, não cabe recuperar as estratégias recomendadas por 

Rheingold. Porém, é importante perceber como tal habilidade compõe uma real 

fluência da leitura no meio digital, além da capacidade de decifrar interfaces e navegar 

através de diferentes mecanismos de interatividade já apresentados pela imagem do 

leitor imersivo. 

 

Detalhei a fluência da leitura de maneira mais extensa do que farei para as 

demais habilidades comentadas neste capítulo porque, além de ter sido 
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problematizada por grande número de teóricos, a leitura no digital permite perceber 

com mais clareza a profundidade do aprendizado cognitivo requerido. Cogita-se 

mesmo a necessidade de desenvolvimento de novos circuitos neuronais para a 

execução ótima da tarefa. E, para que não se imagine que tal processo ocorra apenas 

no aprendizado em idade tenra, uma pesquisa do neurocientista Stanislas Dehaene 

(importante referência de Maryanne Wolf) e do médico brasileiro Felipe Pegado com 

um conjunto de adultos recém-alfabetizados demonstrou como o cérebro que lê pode 

aumentar sua eficiência em qualquer época (2012). Vamos à escrita. 

 

 

4.2 A escrita no digital para fluência expressiva�
 

Primeiro, vale lembrar que a escrita é o duplo da leitura, portanto, seu 

instanciamento no digital é a origem de tudo que foi comentado até aqui. Mesmo 

assim, é possível reduzir a escrita digital a dois elementos de inovação: sua 

capacidade multimídia e o potencial do hipertexto. Existem, ainda, dois outros 

importantes aspectos inovadores: as possibilidades computacionais de geração de 

textos e a nova eficiência da escrita coletiva. O último aspecto será tratado no último 

item deste capítulo com mais cuidado, pois é um caso do potencial cooperativo. Os 

textos gerados por computador, cujos exemplos mais interessantes encontram-se nos 

videogames, não serão tratados diretamente. Eles fazem uso das possibilidades da 

multimídia e da hipertextualização, acrescentando o potencial simulatório do 

computador. É um tema muito interessante, mas seu uso não é fluente no 

ciberespaço. Embora lá circulem seus produtos, a sua produção ainda está 

basicamente restrita a atores profissionais. O que será tratado ao final é a interface 

como componente do texto digital. 

 

Começo com a multimídia e um alerta antigo, mas ainda válido. Em 1996, o 

saudoso professor Philadelpho Menezes costumava apontar para o fato de a maior 

parte dos discursos anunciados como multimídia não passarem de uma colagem de 

mídias sem real articulação entre os elementos apresentados por diferentes mídias. 

Ou seja, a foto e o vídeo eram mera ilustração de uma narrativa integralmente exposta 

pelo verbo. Em janeiro deste ano, o já citado artigo de La Farge fez laudas à novela 
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multimídia Pry69 exatamente por sua plena exploração de um discurso multimídia “The 

story is told in text, photographs, video clips, and audio. It uses an interface that allows 

you to follow the action and shift between levels of awareness.” E, após comentar 

como tal escritura exige de nossos cérebros algo para o qual ainda não estamos 

totalmente preparados, vaticina “Most of the Web is not like Pry—not yet, anyway.” 

(op. cit.). É surpreendente vermos o quão desafiante ainda é a criação de uma 

narrativa integralmente multimídia mais de 30 anos após o lançamento de Maciste no 

Inferno, de Valêncio Xavier (1981), exemplo não digital muito apreciado pelo Professor 

Menezes – um curto livro impresso que combina múltiplas mídias para compor seu 

enredo. 

 

Entretanto, se as narrativas multimídia ainda são raras, os recursos multimídia 

são utilizados em grande escala atualmente. Em seus sites na web, jornais exibem 

vídeos; rádios transcrevem seus textos e os ilustram com imagens; e qualquer 

blogueiro sabe como acrescentar fotos, áudios e vídeos a suas postagens. Hoje, 

escrever para a web implica tal habilidade. Uma página sem imagens é pobre. As 

redes sociais reforçam ainda mais esse comportamento: a maior parte das fotos 

compartilhadas é acompanhada de um texto fazendo o papel de legenda; artigos de 

jornais e revistas, assim como áudios e vídeos de rádios e TV, sempre recorrem a 

uma chamada verbal; e também vemos circular inúmeras imagens com textos 

inscritos. Mesmo o Twitter, caracterizado inicialmente por seus 140 caracteres, hoje é 

um festival de imagens e, mais recentemente, de vídeos. 

 

Não há grande dificuldade para a adição de recursos multimídia. Qualquer 

ferramenta de publicação facilita tal prática. Tampouco há grandes desafios do ponto 

de vista da construção do discurso. O mesmo já não pode ser dito da nova fronteira 

da expressividade no digital – o discurso visual –, mais popularmente exemplificado 

pelos “youtubers”. É a revolução que não está sendo televisionada, para brincar com 

o título da música de protesto do movimento Black Power que virou meme nos últimos 

anos. Escrevi sobre o tema no contexto da cobertura sobre os videogames em artigo 

para o blog do grupo de pesquisa Sociotramas (Cintra, 2014a). O Youtube também 

                                                
 
69 Disponível em: <http://prynovella.com/>. Acesso em 11 jan. 2016. 
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está sendo amplamente utilizado em batalhas políticas como o Gamergate, narrado 

no capítulo anterior. O Anonymous foi alçado à fama a partir de um vídeo lançado no 

Youtube durante a operação Chanology, também comentada anteriormente. 

 

Hoje, qualquer assunto de interesse geral na internet é comentado no Youtube. 

Uma controvérsia recente ocorreu exatamente porque uma dupla famosa no Youtube 

tentou criar uma marca registrada em torno de um formato chamado “reaction videos”, 

nada mais do que um ou mais apresentadores comentando algo anteriormente 

publicado na internet70. Centenas de vídeos foram feitos em reação negativa a tal 

iniciativa, devidamente desativada após mais de um pedido de desculpas, visto que 

seus propositores perderam cerca de dois de seus 15 milhões de assinantes em 

poucos dias. Para quem não conhece o fenômeno, os números são superlativos. 

Muitos dos youtubers mais famosos, como o Porta dos Fundos, no Brasil, são 

negócios bastante rentáveis. Pewdiepie71, campeão de audiência com mais de 42 

milhões de assinantes em seu canal, supostamente fatura na casa da dezena de 

milhões de dólares ao ano. 

 

Do ponto de vista do potencial expressivo no digital, o que interessa é perceber 

como criar vídeos é hoje uma habilidade válida. Não basta saber gravá-los, é preciso 

saber criar discursos em linguagem apropriada ao público pretendido, assim como 

divulgar para e interagir com tal audiência. Há toda uma subcultura em pleno 

desenvolvimento, por ora, quase inteiramente fora do radar dos teóricos da 

comunicação. O único livro com certa repercussão (não consultado) é YouTube: 

Online Video and Participatory Culture, publicado em 2014 por dois acadêmicos 

australianos, Julien Burgess e Joshua Green, e muita coisa mudou nesse curto 

espaço de tempo. 

 

Henry Jenkins fez uma entrevista com a antropóloga Patricia Lange72, que 

lançou outro livro chamado Kids on Youtube: Technical Identities and Digital Literacies 

(também não consultei). Mais recentemente, essa pesquisadora publicou “Video 

                                                
 
70 Disponível em: <http://www.bbc.com/news/technology-35459805>. Acesso em 17 mar. 2016. 
71 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/PewDiePie?gl=BR&hl=pt>. Acesso em 10 fev. 2016. 
72 Disponível em: <http://henryjenkins.org/2014/03/kids-on-youtube-an-interview-with-patricia-lange-part-

one.html>. Acesso em 10 fev. 2016. 
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Rants: Anatomy of a Genre” (2015). Em meio a contribuições interessantes, esse 

artigo indica a incipiência da discussão. Além dos livros já citados, não há nenhuma 

outra entrada bibliográfica diretamente relacionada ao tema que não venha da 

imprensa ou do blog do próprio Youtube. A perspectiva do artigo também é um tanto 

específica, pois, apesar de interessantes, os “video rants” não são representativos do 

fenômeno, e a questão do gênero literário no digital é um prisma restrito em face de 

sua amplitude. 

 

Temos, aqui, meu quinto ponto de fuga, estreitamente associado ao anotado 

anteriormente em relação ao ativismo digital. Como vimos, a produção de material 

gráfico e vídeos, em especial, faz parte do arsenal de estratégias utilizadas tanto no 

âmbito do Gamergate quanto nas operações associadas ao Anonymous. A utilização 

do remix, seja de maneira criativa, como nos vídeos do /v/ sings, seja de maneira 

referencial nos diversos formatos de comentário produzidos por youtubers, está 

produzindo novas formas de linguagem e expandindo o significado de fluência digital. 

 

Passo à questão do hipertexto. George Landow, cuja terceira versão do 

clássico Hypertext foi lançada em 2006, inicia seu extenso volume associando o 

discurso dos pioneiros no campo da tecnologia responsáveis pela proposição e 

criação do hipertexto às ideias do filósofo Jacques Derrida e do semioticista Roland 

Barthes. Mostra como o trabalho desses dois últimos com formulações teóricas 

acentradas, tanto na estrutura quanto nas proposições de textos, como Of 

Grammatology, de Derrida e S/Z, de Barthes, alinham-se com a formulação do 

hipertexto (Landow, 2006, p. 1-6). No mesmo sentido, cita também Foucault e seu 

L’Archéologie du Savoir (ibidem, p. 2). Na abertura do livro, deixa escapar os rizomas 

de Deleuze e Guatari, talvez ainda mais associáveis ao funcionamento dos links 

(Deleuze, 1995, vol. 1), porém, mais adiante, relata terem lhe indicado o texto e corrige 

a omissão (Landow, op. cit., p. 58-60). Tais conexões são muito úteis para situar um 

certo Zeitgeist – o pensamento sobre o pensamento – que acompanha a criação do 

hipertexto.  

 

No campo da tecnologia, podemos traçar sua origem no famoso ensaio do 

engenheiro americano Vannevar Bush “As we may think” (1945). Como já apontei em 

minha dissertação de mestrado, seu objetivo foi: 
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...a criação de uma máquina capaz de aumentar a eficiência humana 

em armazenar, associar e capturar informações. Sua proposição conceitual, 
o Memex, ensaiava recriar os artifícios que utilizamos para produzir 
associações entre diversos objetos cognitivos. (Cintra, 2003a, p. 59). 

 

Seu texto influenciou Theodor Nelson, que cunhou o termo hipertexto em uma 

conferência em 1963 e fez dele base para seu projeto Xanadu (Landow, op. cit., 

p. 335). Assim como Douglas Englebart, criador de múltiplas tecnologias da 

computação moderna, como o mouse e a interface gráfica, cujo Augment vai para 

história como o primeiro sistema de hipertexto funcional (ibidem).  

 

Os anos 60 e 70 foram marcados por grande efervescência do pensamento 

sobre a inteligência humana. O termo ciência cognitiva começou a transitar nesse 

período. Foram criados os primeiros laboratórios de inteligência artificial em Stanford 

(1963) e no MIT (1970). Ambos fatos consequências quase diretas da seminal 

Dartmouth Conferences de 1956 (Teixeira apud Santaella, 2004, p. 75). A esse 

contexto científico é necessário somar uma inclinação política, como aponta Landow 

ao ligar os projetos de Englebart e Nelson ao pensamento da nova esquerda 

americana dos anos 60 (op. cit., p. 335). A tecnologia tinha por objetivo libertar o 

pensamento da “video narcosis that now sits on our land like a fog” (Nelson apud 

Landow, ibidem), uma referência clara ao domínio da televisão.  

 

Não há porque explicar o funcionamento do hipertexto, hoje, tão óbvio para 

qualquer internauta, mas vale retomar uma antiga citação de Steven Johnson:  

 
Peça a qualquer usuário da Web para lembrar o que primeiro o 

seduziu no ciberespaço; é pouco provável que ouça descrições rapsódicas 
de uma figurinha animada rodopiando, ou de um clipe de som fraco e 
distorcido. Não, o momento de eureca para a maior parte de nós veio quando 
clicamos em um link pela primeira vez e nos vimos arremessados para o outro 
lado do planeta. (2001, p. 83) 

 

Passo ao uso fluente do hipertexto. Escrever para web significa, de maneira 

absolutamente primária, utilizar links. Embora Landow ofereça uma tipologia para o 

hipertexto (op. cit., p. 13-22), eu me refiro unicamente ao link unidirecional que 

transporta o leitor para fora do texto, para outra página da web. Esse é o mecanismo 

implícito no texto de Johnson. Apenas ele constrói a verdadeira riqueza da web, 
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enriquecendo a experiência da leitura além dos limites da autoria individual. Embora 

tal ponto não escape ao autor (ibidem, chapter 4), os hábitos da web mudaram muito 

desde a última edição de seu livro, e a sua estratégia de ir adicionando conteúdos 

acabou por implicar a obsolescência de diversos de seus casos. 

 

Landow lançou sua primeira edição sob impacto do uso do hipertexto na mídia 

autocontida do CD-ROM. Como sabemos, é uma mídia em pleno desuso, hoje, de 

mero valor histórico. O recurso de navegação pela abertura de novos tabs em uma 

mesma janela de um browser chegou ao Internet Explorer da Microsoft somente em 

2006, ano de lançamento de sua última edição, embora tenha sido disponibilizado 

anos antes no Mozilla (2002) e no Safari da Apple (2003). Hoje, é uma prática 

absolutamente comum. Números de 2010 apontavam que 57.4% das seções de 

navegação envolviam troca entre tabs (Huang e White, 2010). Escrever com os links 

próprios da web significa abandonar o controle da leitura como pressuposto da escrita.  

 

Entre 2005 e 2006, ministrei uma série de treinamentos sobre como escrever 

para web. Não escrevi nenhum texto sobre o assunto, mas, revisitando meu material 

de sala de aula, posso atestar novamente o quanto a internet mudou. Eu vaticinava, 

então, com grande segurança, que os textos para web deviam ser curtos, escritos em 

linguagem direta e utilizando a técnica da pirâmide invertida, segundo a qual um texto 

deve começar por sua conclusão e apresentar seus argumentos mais fortes na 

abertura, em formulação contrária à abordagem construtiva da dissertação que nos 

foi ensinada na escola. A argumentação partia do fato de que a atenção na web é 

fugidia. O leitor está sempre a um clique de distância de um outro texto, dizia eu. 

 

Embora isso não deixe de ter ainda hoje sua verdade, como encaixar nessa 

simplificação o recente fenômeno do Medium73, um canal de compartilhamento no 

qual autores publicam ensaios, por vezes bastante longos, sempre acompanhados da 

informação sobre o tempo médio tomado pela leitura da peça em questão? Como 

explicar os vídeos extremamente populares no Youtube, muitos com mais de 10 

minutos? Como entender a quase unanimidade conquistada aos trancos pela 

                                                
 
73 Disponível em: <http://www.medium.com/>. Acesso em 10 jan. 2016. 



 

 

200 

Wikipedia, na qual muitos verbetes estendem-se por vários cliques de rolagem? Minha 

resposta é a evolução do meio. Ao mesmo tempo em que alguns textos tornaram-se 

mais longos, outros encurtaram-se, dramaticamente, como o caso dos 140 caracteres 

do Twitter ou das mensagens também majoritariamente telegráficas das redes sociais.  

 

A atenção é cada vez mais escassa, não há dúvida. Porém, cada vez mais, 

passamos mais tempo na internet. Segundo estudo da agência britânica 

ZenithOptimedia publicado no ano passado74, o uso de internet praticamente dobrou 

entre 2010 e 2014, alcançando 109,5 minutos ao dia (ver a figura 15 abaixo). Em 2017, 

ainda segundo esse mesmo estudo, a participação da internet no consumo global de 

mídia deve alcançar 28,6%, um crescimento a ser obtido em prejuízo de outras mídias, 

especialmente revistas impressas. Todavia, o estudo toma o cuidado de apontar que 

o consumo dos meios impressos, em particular, e a televisão, ainda em menor escala, 

têm migrado para a internet, especialmente via dispositivos móveis. Entre 2005 e 

2010, tivemos uma internet sob a influência, senão o domínio, da blogosfera. Isso não 

é mais verdade, hoje temos grande variedade de formatos e a prevalência das redes 

sociais como mecanismo de divulgação de praticamente todos eles.  

 

Figura 15 − Variação do consumo de diferentes mídias entre 2010 e 2015 

 
Fonte: ZenithOptimedia (vide n. 74) 

 

                                                
 
74 Disponível em: <http://www.zenithoptimedia.com/internet-use-drive-1-4-increase-media-consumption-2015/>. 

Acesso 15 jan. 2016. 
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Enfim, temos uma web cada vez mais presente e múltipla. Diferentes formatos 

de texto circulam. A disputa pela atenção fugidia do leitor ainda recomenda uma 

escritura direta e ágil. Mas, além disso, qualquer outra indicação para uma boa prática 

de redação online depende fundamentalmente do espaço específico para o qual o 

texto é destinado. O blog abriu o caminho para diferentes plataformas capazes de 

facilitar a publicação no ciberespaço. Ainda assim, com raras exceções, o hipertexto 

preserva seu potencial e sua centralidade no discurso digital, mesmo se apresentado 

de diferentes maneiras, conforme a especificidade da interface utilizada. 

 

Também, é preciso ampliar o campo da escrita e a efetividade do hipertexto 

para além do texto meramente verbal. Já introduzi a criação de vídeos no campo da 

fluência expressiva no digital; falta falar da interface. Como vimos no item anterior, 

Santaella situa a leitura fluente no digital como deciframento de diagramas textuais e 

mapas cognitivos. A escritura digital implica a produção de tais interfaces. 

Normalmente, tal atividade é enquadrada no campo do design gráfico ou, mais 

especificamente, no design de interfaces. Mas, se tomamos a leitura de forma ampla, 

temos de tomar, também, a escrita. Conceber um menu, permitir a navegação por 

categorias semânticas por meio de tags, diagramar uma página na web, escolher 

elementos gráficos para interface (hipertextuais ou não), compõem o conjunto de 

habilidades necessárias ao exercício fluente da escrita no meio digital. 

 

Encerrando, faço o contraste de meu relato, no terceiro capítulo, da revolta de 

consumidores de videogame Gamergate com meu artigo no blog do grupo de 

pesquisa Sociotramas sobre o mesmo tema (Cintra, 2015a). No texto acima, utilizei 

cerca de 2500 palavras para comentar os eventos em questão contra quase 4500 no 

blog, mas a grande diferença reside na quantidade de links: enquanto aqui são 16 

endereços web mencionados em nota de rodapé, no blog há quase 100 inseridos no 

corpo do texto. Mesmo assim, meu texto no blog não representa um exercício radical 

de escrita web, já que foi redigido de maneira a permitir a compreensão de meus 

argumentos independentemente da visita a qualquer dos links. No entanto, caso o 

leitor queira explorar o assunto mais a fundo, os quinze minutos de leitura necessários 

ao texto podem, facilmente, se transformar em horas de pesquisa, simulando, de 

forma rica, minha própria investigação, que obviamente demorou muito mais tempo 

por envolver a coleta, a interpretação e a redação do ensaio. Essa é a maior 
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potencialidade expressiva da escrita digital, como já comentei no final do segundo 

capítulo: a capacidade de carregar consigo seu contexto. 

 

 

4.3 Os diálogos no digital para fluência afetiva�
 

Antes de avançar na discussão do potencial afetivo do diálogo, vale ressaltar 

que o par escrita/leitura certamente invoca afeto. O produtor de qualquer discurso tem 

o objetivo de afetar seus leitores, e qualquer leitura implica um afetamento, 

necessariamente. Até mesmo ler sem entender produz dúvida, incômodo. O leitor 

jamais sai incólume. Então, por que separar o dialógico como espaço de fluência 

afetiva? Simples, se o autor de um livro afeta seu leitor, o contrário não é diretamente 

verdadeiro. Ao ler Shakespeare, eu sou afetado pelas ideias do bardo de Avon, mas 

ele não pode mais ser afetado por mim, embora certamente tenha sido por suas 

plateias enquanto vivo. Embora o educador Paulo Freire tenha utilizado, em uma 

entrevista, a belíssima imagem: “Eu vou ao texto carinhosamente. De modo geral, 

simbolicamente, eu puxo uma cadeira e convido o autor, não importa qual, a travar 

um diálogo comigo”, o autor continua incólume, ao contrário do leitor. Na 

escritura/leitura, trava-se um “diálogo de mão única”, poderíamos dizer um diálogo 

não interativo. Não ocorre a modificação sucessiva das mensagens de um ator por 

conta da manifestação anterior do outro, conforme preconiza o modelo responsivo da 

interatividade de Rafaeli (1988). 

 

Cabe, então, fazer meu rápido recorte do conceito de interatividade digital 

prometido no final do segundo capítulo. Começo pela semântica: interatividade é uma 

palavra composta; o prefixo latino inter tem interpretação direta – entre – e não 

problemática; já a palavra atividade merece mais atenção. Ela possui claramente a 

mesma base que a palavra ação. Em inglês, a raiz comum está preservada, “action” 

e “activity”, ambas ligadas ao mesmo verbo “act”, que também funciona como nome e 

conecta o campo semântico ao nosso substantivo “ato”. Podemos conjecturar que a 

ação indica força, enquanto a atividade indica o resultante da força. Está ativo, ou em 

atividade, quem age. O ato é o resultado de uma ação. Porém, faz pouco sentido a 

diferenciação feita por alguns entre interação e interatividade (Lemos; Vittadini apud 

Mielniczuk, 2000, p. 174), especialmente, quando apontam para a primeira como 
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relacionada ao contato interpessoal e para a segunda como envolvendo mediação. 

Seguindo Peirce, não há comunicação sem signos, todo signo envolve semiose, e, 

como ensina Santaella, semiose “é um outro para mediação quando esta é concebida 

em sentido dinâmico” (2003, p. 210). 

 

O outro ponto problemático encontra-se em determinar quem interage. 

Obviamente, o prefixo inter determina a existência de dois agentes. Uma visão 

antropocêntrica estreita reduz esses atores a seres humanos. É o que está implícito 

na diferenciação que acabo de criticar. Mas, como vimos no primeiro capítulo, a 

biologia moderna já retirou, plenamente, do humano a exclusividade no campo da 

comunicação. Porém, ficamos ainda no campo dos viventes. Mas vejamos. Alguém 

discordaria da afirmação de que o Sol interage com a Terra? Acho que não. Acredito 

que não seja também difícil aceitar que tal interação é mediada pela radiação e por 

forças gravitacionais. Claro, o astro rei é muito mais determinante que determinado, 

mas, se a Terra desaparecesse subitamente, o arranjo gravitacional do sistema solar 

seria modificado como um todo, afetando, inclusive, a estrela que o define. 

 

Faço tamanha digressão para colocar o termo em sua base ontológica e evitar 

mistificações, como as que derivam do conceito de simulacro para o entendimento da 

interatividade no digital. Santaella faz uma dura crítica ao pensamento de Jean 

Baudrillard, originador de tal ideia, ao discutir a semiose do pós-humano:  

 
Tendo em vista a relevância das reverberações que já se fazem 

presentes e daquelas que estão por vir, parece muito precário o suporte 
conceitual que tem estado em voga para analisá-las e avaliá-las, tais como 
se expressam, quase sempre, na ideia semifilosófica de simulacros inspirada 
em Baudrillard, no conceito pré e muitas vezes pseudo-psicanalítico de 
fragmentação da identidade, e nas críticas políticas sobre as mazelas do 
pancapitalismo. Se esta base – mais jornalística do que propriamente 
conceitual – serviu relativamente bem para caracterizar a crise das grandes 
narrativas legitimadoras, emergente nos anos 80, hoje ela está funcionando 
como cortina de fumaça ou mera fosforescência intelectual que mais serve 
para ofuscar do que clarear a complexidade dos fenômenos (ibidem, 
p. 209-10). 

 

Mas, tão arraigada é tal perspectiva, que, mesmo quando não aceita 

explicitamente, ainda reverbera no entendimento do termo interatividade como mera 

estratégia de marketing (Sfez apud Primo, 2007, p. 51-4). Ou mesmo na dificuldade 

de Rafaeli em aceitar como interatividade efetiva o diálogo entre um homem e um robô 
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dotado de fluência semântica por meio de estratégias de inteligência artificial (1988). 

Seu modelo de responsivo acaba prisioneiro de uma intencionalidade que não 

consegue supor no chatterbot, pois nele tudo estaria previamente programado. Esse 

mesmo mecanismo mental, ao fim e ao cabo, acaba por negar a possiblidade de 

criação de uma inteligência artificial plena e confunde a interatividade com o diálogo 

humano. 

 

Mais um passo antes do digital, vamos tomar a interatividade no contexto de 

outras mídias. Não interagimos com um livro? Claro que sim. Viramos suas páginas, 

anotamos em suas margens, grifamos suas palavras, pulamos para notas de rodapé 

ou finais e para anotações bibliográficas ou indexais. O ato de mudar de canal não é 

uma interação com o aparelho de TV? Obviamente, quando falamos de uma televisão 

interativa, buscamos um outro grau de interatividade. A capacidade de parar, voltar 

ou avançar em um programa televisivo, hoje oferecida pelos “set top boxes” digitais 

comumente disponibilizados por operadoras de televisão a cabo, já muda o patamar 

interativo. 

 

Porém, a imagem de uma televisão interativa ainda persegue algo mais, por 

exemplo, a capacidade conectiva do hipertexto para a navegação por diferentes 

conteúdos. Desde 1996, quando trabalhando para a indústria de TV paga, estive no 

Estados Unidos para visitar as primeiras operações de vídeo sob demanda e outras 

inovações, tenho dúvidas sobre o que é pretendido por sistemas como o brasileiro 

Ginga (Santos, 2014), mas esse debate não cabe aqui. Menciono esses 

desenvolvimentos apenas para ressaltar como a interatividade funciona por 

gradações, ideia compartilhada por vários autores (Primo, 2007; Mielniczuk, 2000; 

Rafaeli, 1988; Smut, 2009). 

 

Entretanto, tal interatividade ainda não produz um diálogo responsivo. Nesse 

sentido, a televisão apresenta maior potencial de interatividade nos “reality shows” 

pelo uso de estratégias de consulta aos telespectadores por meio telefônico ou digital 

(Costa, 2002; Primo, 2007; Mielniczuk, 2000; Santos, 2014). Mais obscuro e muito 

anterior, porém absolutamente claro para quem já trabalhou na indústria, é o diálogo 

das redes de televisão com seu público por meio das pesquisas de opinião e das 

estratégias de medição da audiência. Obviamente, é um diálogo assimétrico. Porém, 
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a teoria crítica construída a partir da Escola de Frankfurt impediu a percepção de 

qualquer espécie de autodeterminação dialógica nesse circuito. A crítica ferrenha à 

capacidade manipuladora da indústria cultural não permite enxergar o fato. Ainda 

assim, de maneira não pouco determinante, as empresas produzem de acordo com 

as conclusões de suas inciativas de pesquisa de mercado sobre o interesse dos 

telespectadores. Claro, não pretendo negar a existência do potencial enorme 

manipulador, mas, sim, denunciar um simplismo. 

 

O que, então, o digital traz de novo? Volto ao que disse no mestrado e repeti 

aqui no final do segundo capítulo: (1) a multiplicidade sensória viabilizada pela 

digitalização dos conteúdos; (2) a eficiência da remissão automática permitida pela 

conectividade dos protocolos; e (3) a potência da simulação possibilitada pela 

natureza virtual do meio. No campo mais específico do diálogo, ainda voltando às 

observações de minha dissertação: (1) maior eficácia para o diálogo polifônico 

envolvendo muitos agentes; (2) facilidade de retenção das interlocuções; (3) 

possibilidade de criação de espaços de maior complexidade para organizar debates; 

e (4) novos meios para comunicação assíncrona. Cabe, então entender como essas 

propriedades dependem diretamente dos mecanismos de interatividade digital 

utilizados ou, dito de outra maneira, como seus “affordances” transformam a 

mediação. Embora a palavra affordance possa ser traduzida pelo termo 

“possibilidade”, ela implica um sentido mais amplo em inglês, que pode ser 

compreendido como “a characteristic or feature of a technology that enables a human 

to grasp [comprehend] it” (Rheingold, 2012b, p. 141). Assim, permite associar a 

possibilidade da tecnologia à capacidade operativa de seu usuário, ou seja, um 

affordance só se constitui em seu uso (Gibson, 1986). 

 

Qualquer tentativa de listar mecanismos de interatividade é temerária porque, 

certamente, pecará na abrangência em relação ao período atual e sofrerá de 

obsolescência face ao futuro. Tentarei escapar desses deslizes tratando apenas de 

três mecanismos clássicos, mais um posterior, além de um pequeno conjunto de 

variantes deles mais ou menos contidas: as listas de emails; os fóruns eletrônicos; as 

salas de chat; e as redes sociais.  
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Analiso os um a um a seguir: 

 

I. Listas de emails: 

 

Foram o primeiro mecanismo de diálogo ampliado da internet. No final dos anos 

1970, ainda nos tempos da ARPANET, surgiu a primeira lista aberta criadora de uma 

cultura própria: a SF Lovers (SF: science fiction) congregava fanáticos por ficção 

cientifica entre os usuários dos primeiros sistemas de computação compartilhada 

(Rheingold, 1994, p. 77). O email, criado na década anterior, tinha sido rapidamente 

adotado, mas houve diferentes redes até a consolidação da ARPANET na década 

seguinte (ibidem, p. 76-7). Criados os protocolos capazes de garantir a universalidade 

do tráfego das mensagens, a utilização foi crescendo continuamente. Atualmente, há 

mais de 200 bilhões de mensagens trocadas ao dia e estima-se um crescimento 

contínuo de 5% até o final da década75. Pouco tempo depois, em 1979, nasceu a 

Usenet, e muitas listas migraram de “listservers” para os “newsgroups” sob o protocolo 

UUCP (Unix to Unix Copy Protocol) (ibidem, p. 117-9). 

 

No entanto, as listas de email persistiram pelo fato de permitirem o controle dos 

participantes. Continuam especialmente populares nos ambientes acadêmicos e entre 

as comunidades de desenvolvimento de software livre. Até hoje, o centro nevrálgico 

para o desenvolvimento do sistema operacional Linux é a LKML (Linux Kernel Mailing 

List). Funciona como local para submissão de patches, discussão de bugs e revisão 

de estratégias de programação. Apesar de restrita a participantes inscritos, seus 

arquivos são abertos76.  

 

A montagem de um listserver requer pouco conhecimento técnico e o acesso a 

um servidor conectado à internet, disponível por menos de R$ 200,00 (duzentos reais) 

ao ano. Porém, a popularização das listas de email ocorreu em função da facilidade 

provida por serviços como Yahoo!Groups e GoogleGroups esse último também 

oferece acesso à Usenet, incluindo seus arquivos desde 1995). Hoje, é corriqueiro ver 

                                                
 
75 Disponível em: <http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-

Executive-Summary.pdf>. Acesso em 15 fev. 2016. 
76 Disponível em: <http://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/index.html>. Acesso em 20 de fev. 2016. 
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um grupo de amigos, uma vizinhança ou alunos de um curso utilizando essas 

plataformas para facilitar sua interação por meio de mensagens de email.  

 

II. Fóruns eletrônicos: 

 

Derivaram da criação da Usenet. Inicialmente, o formato das mensagens era 

muito parecido com o dos emails. Não havia as interfaces gráficas da Web. Na 

verdade, a diferença estava limitada à forma de acesso. Enquanto para as listas de 

email era necessária a inscrição do endereço de cada participante, os newsgroups 

eram abertos. Toda uma cultura foi sendo criada até os anos 80, porém ainda restrita 

à pequena comunidade com acesso a computadores em grandes empresas, 

universidades e outros centro de pesquisa.  

 

Tudo mudou com a explosão dos computadores pessoais e da proliferação dos 

BBS. Entusiasticamente, Rheingold apresenta o assunto dizendo: “If a BBS (computer 

Bulletin Board System) isn’t a democratizing technology, there is no such thing.” 

(ibidem, p. 131). A facilidade e o baixo custo de montagem desses sistemas 

ocasionaram a primeira grande mudança da internet; a segunda, como já vimos, viria 

com o acesso direto à rede por empresas comerciais como American Online e 

ocasionaria a massificação de seu uso ou o “Eternal September”. 

 

O conjunto de funcionalidades oferecido pelos primeiros BBS era amplo. Era 

possível fazer pesquisas em bases universitárias de dados utilizando ferramentas hoje 

esquecidas como Gopher e Archie. Alguns ofereciam email e mantinham newsgroups 

locais. Mas, a sensação era conectar-se a redes como BITNET e FidoNet, que traziam 

as novidades da Usenet e outros newsgroups, diariamente, em modo batch (ibidem, 

p. 136-9, 264). Em uma anedota pessoal, posso contar que, quando minha mãe 

recebeu acesso à internet, por meio de um convênio entre a PUC-SP, onde lecionava, 

e a IBM, respondi, sem qualquer dúvida, à sua pergunta sobre a rede das redes: “não 

tem importância nenhuma”, pois, para mim, o que valia eram a BITNET e a FidoNet 

que acessava por meio de um BBS desde 1990. 

 

The WELL, comunidade hoje lendária, personagem central do livro de 

Rheingold (ibidem), foi o exemplo de ainda outro desenvolvimento pioneiro dos fóruns 
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eletrônicos. Em seus primeiros anos, funcionava como uma BBS restrita a seu próprio 

conteúdo. Era preciso fazer um enlace telefônico para obter acesso. Com o tempo, 

migrou para internet, abandonou o formato de newsgroup e adotou interface HTML 

própria (ibidem, p. 90-1). Vários outros fóruns foram surgindo durante a década de 

1990, o que ocasionou o desenvolvimento de softwares específicos para a 

hospedagem de discussões eletrônicas na web. Ao final da década, haviam surgido 

os dois sistemas que até hoje disputam nesse mercado: o vBulletin, principal aplicativo 

comercial, e o phpBB, principal solução em software livre. 

 

Hoje, há milhares de fóruns eletrônicos. Também surgiram dezenas de 

formatos específicos: pergunta e resposta, como Quora e Stack Exchange; 

imageboards, como os já comentados 8chan e 2channel; com sistema de votação, 

como Reddit e Slashdots. Alguns são abertos e populares, outros privados e 

pequenos. Muitos tratam de assuntos diversos e alguns são especializadíssimos. 

Quase todas as empresas de software os utilizam como ferramenta de suporte ao 

cliente. Embora com menor intensidade, o mesmo ocorre em diversas indústrias de 

consumo. 

 

Enfim, é um fenômeno complexo com longa história na linha de tempo da 

internet. Apesar de variado, pode ser definido como um espaço no qual discussões 

assíncronas são mantidas em tópicos (threads), organizados por tema (conferences 

ou boards) com maior ou menor nível de permanência e diferentes estilos de gestão 

(moderação). 

  

III. Mensagens instantâneas (chats): 

 

São o terceiro tipo clássico também surgido antes da web. Embora alguns 

sistemas tenham surgido antes do Internet Relay Chat (IRC) e dos sistemas 

comerciais em serviços pioneiros da internet comercial, como America On Line (AOL), 

CompuServe ou Prodigy, o que podemos chamar de cultura nas mensagens 

instantâneas nasceu e sobrevive no IRC. O protocolo foi criado na Finlândia, em 1988, 

em substituição a uma ferramenta anterior utilizada por uma BBS local (ibidem, 

p. 179). Na melhor tradição da internet, o IRC não define um aplicativo, mas, sim, um 
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protocolo – um formato de mensagem e transmissão – que pode ser implementado 

por diferentes sistemas, mantendo a interoperabilidade das mensagens. 

 

O formato também define canais, e esses são divulgados pelos serviços de IRC 

para os clientes (aplicativos). Cada canal define suas permissões indicando se é 

público, aberto, moderado etc. Os canais, cujos nomes são iniciados pelo sinal # 

(inspiração para os hashtags popularizados pelo Twitter quase 20 anos depois), 

definem espaços de discussão síncrona e não permanente, embora a maioria dos 

aplicativos de IRC facilite a gravação das conversas durante o período ativo do canal. 

Uma miríade de sistemas de mensagem instantânea surgiu depois, mas o IRC ainda 

é muito popular nas comunidades de desenvolvimento de software livre, assim como 

mecanismo primário para o ativismo político, já comentado, surgido dos imageboards. 

 

Já as salas de bate-papo comerciais, como as do UOL, entre nós, foram, aos 

poucos, perdendo a relevância, embora diversas subsistam. Não são mais a porta de 

entrada dos usuários novatos na internet, como indicou a pesquisa de Santaella há 

dez anos (2004, cap. 5 e 6), tendo sido substituídas pelas redes sociais nesse quesito. 

A comparação entre alguns dos mais populares espaços do diálogo na web em inglês 

– uma sala de chat, um fórum eletrônico e uma rede social – é bastante indicativa: 

enquanto o site de chat Zobe.com não alcança nem os 300.000 sites mais visitados 

da web, Gaiaonline – um fervilhante fórum – está entre os 7.000 melhor ranqueados, 

e o Facebook só perde para o Google77. Ao contrário do IRC, o espaço dessas salas 

de bate-papo jamais constituiu uma cultura e raríssimas vezes levou à formação de 

coletivos significativos, embora existam diversas histórias de relacionamentos afetivos 

entre casais aí iniciados. 

 

Por outro lado, os sistemas de chat foram adotados por diversas empresas de 

e-commerce como mecanismo de venda e suporte. E seus sucessores, entre diversos 

sistemas de mensagem instantânea, tiveram e têm enorme sucesso. Desde o velho e 

esquecido ICQ, sucesso absoluto entre o fim dos anos 1990 e o começo dos 2000, 

                                                
 
77 Resultados no medidor de tráfego Alexa.com, disponíveis em: �

Zobe (Alexa ranking: 328.413) <http://www.alexa.com/siteinfo/zobe.com>; 
Gaiaonline (Alexa ranking: 6.610) <http://www.alexa.com/siteinfo/gaiaonline.com>; e 
Facebook (Alexa ranking: 2) <http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com>. Acesso em 21 fev. 2016. 
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passando pelo também ultrapassado Messenger da Microsoft, pelo ainda relevante 

Skype, até os atuais campeões de audiência Facebook, Messenger e WhatsApp, as 

mensagens instantâneas mudaram de endereço, mas não perderam espaço, muito 

pelo contrário.  

 

O que talvez seja mais interessante nesse caminho é a enorme popularidade 

obtida pelo WhatsApp em função do seu affordance para criação de conversas em 

grupo. O conceito de affordance é fundamental aqui, pois a funcionalidade do diálogo 

muitos-muitos existiu em vários concorrentes anteriores, mas não foi adotada com 

tamanha intensidade antes de tornar-se um recurso absolutamente essencial nos 

celulares de centenas de milhões de pessoas. 

 

IV. Redes sociais  

 

Correspondem à grande última inovação entre os mecanismos de 

interatividade. O que há de realmente novo, ainda não presente nas formas acima? A 

resposta está na ligação primária entre pessoas, na explicitação dos círculos sociais 

e consequente organização do diálogo sob essa lógica. Tanto nas listas de email 

quanto nos fóruns e nas salas de bate-papo, o diálogo é organizado a partir de 

interesses temáticos. As listas de email permitem uma seleção dos participantes, o 

mesmo pode ser obtido em fóruns ou chats privados; ainda assim, a afinidade 

definindo o diálogo é conscrita, equivale ao propósito de formação do grupo. 

 

Nas redes sociais, o diálogo é consequência das afinidades, não há uma 

proposição temática pregressa, a discussão é disparada por qualquer intervenção 

entre pessoas cujos laços foram mapeados pela plataforma, sejam eles diretos ou 

indiretos – “amigos de amigos” ou “seguidos de seguidos”. O nexo do diálogo são as 

conexões das redes formadas por laços sociais de diferentes motivações:  

 

− no Facebook, você conecta “amigos” (entre aspas porque a definição de 

uma amizade nesse espaço é muito diversa daquela que nos acompanhou 

por milênios);  

 

− no Linkedin, você conecta contatos profissionais;  
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− no Twitter, você conecta valores compartilhados, pois o affordance do meio 

atende, via de regra, a afinidades de opinião, admiração ou credibilidade (o 

que é também verdade para o ato de curtir páginas institucionais e de 

pessoas públicas no Facebook); e  

 

− a natureza das conexões varia ainda mais se expandirmos a análise para 

redes como Youtube, Pinterest ou Tumblr. 

 

O mecanismo do diálogo nas redes sociais pode ser resumido à funcionalidade 

de incluir comentários a conteúdos compartilhados. Nos primórdios da web, essa 

prática surgiu nos guestbooks – páginas abertas para inserção de mensagens 

deixadas por visitantes. Mas esse affordance só ganhou relevância com a ascensão 

dos blogs, sendo seguido, depois de muita hesitação, pela imprensa tradicional em 

suas versões eletrônicas. Embora não se discuta a existência de um potencial 

dialógico nos comentários, uma mera visita a um artigo de tema polêmico, 

especialmente político, demonstra a existência de acalorados debates nesses 

espaços. Porém, é muito rara a formação de alguma instância coerente de 

coletividade, a maioria das trocas é evanescente – abandonada quase imediatamente 

após uma interlocução. 

 

Embora as redes sociais constituam um objeto de estudo dos mais 

interessantes, sua relevância para a fluência em questão em minha pesquisa é 

mínima. As comunidades de desenvolvimento de software livre não transitam nesse 

espaço. Além disso, não consigo perceber em tais espaços nem mesmo ocorrência 

fluente das práticas nas quais me concentro a seguir. Menciono suas peculiaridades 

no campo dos mecanismos de interatividade voltados ao diálogo, porque sua adoção 

é, sem dúvida, o traço mais marcante da internet nos últimos anos. 

 

Chego, então, a meu principal ponto neste item: o aprendizado social do 

diálogo. Ler e escrever são habilidades para as quais necessitamos de um ensino 

específico, habitualmente formalizado por uma instituição – a escola. Por outro lado, 

ninguém nos ensina formalmente a conversar. Longe de ser uma habilidade natural – 

como já vimos, nem a fala o é –, aprendemos o diálogo difusamente pelo convívio. 
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Parece ser algo simples e direto, mas não é. Ao entrar na escola, aprendemos como 

nos comportar em sala de aula – quando é apropriado falar, quando não. A diferença 

entre a conversa com o professor e o bate-papo com os amigos vai sendo absorvida 

com o tempo. Quando nos tornamos adultos e ingressamos em ambientes 

profissionais, novas formas de diálogo são apresentadas: como se portar em uma 

reunião; como escrever para o chefe; ou até como produzir um discurso persuasivo e 

argumentar uma venda. 

 

Existem, também, formas especiais como as próprias de um debate 

parlamentar, com questões de ordem, pedidos de informação, moções de censura etc. 

Ao longo da vida, aprendemos a dialogar em múltiplas circunstâncias sociais. Embora 

um adulto “típico” esteja, via de regra, apto a lidar com tal variedade, o ambiente digital 

apresenta desafios próprios, pois os diferentes affordances dos mecanismos de 

interatividade introduzem novas práticas.   

 

Ainda antes de apontar para o que entendo ser uma utilização fluente das 

possibilidades do diálogo no digital, cabe notar o quanto a questão é menos 

problematizada pela literatura quando comparada ao volume e nível de 

problematização apontado para a leitura e escritura no meio. Uma única conceituação 

comum surge entre aqueles que se dedicaram ao estudo da interatividade digital sob 

diferentes ângulos: a percepção dos mecanismos voltados ao diálogo como um novo 

instanciamento do espaço público (Benkler, 2006; Boyd, 2014; Kelty, 2008; Lessig, 

2006; Rheingold, 2012b). Porém, mesmo entre esses autores não há uma discussão 

do que viria a ser a fluência do diálogo no ciberespaço.  

 

Boyd está preocupada em discutir a falácia do conceito de nativos digitais e 

declara diretamente: “Teen’s social status and position alone do not determine how 

fluent and informed they are vis-à-vis technology.” (op. cit., chapter 7). Porém, seu 

foco está restrito à capacidade de interpretação do ambiente, sem grande atenção à 

prática do diálogo.  

 

Lessig discute como as regras da interface compõem uma espécie de 

legislação a qual os usuários precisam se submeter e não deixa escapar o fato de que 

boa parte é produto de usos e costumes do diálogo. Sua ênfase no argumento de que 
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o código e a interface por ele produzida têm o caráter de lei afasta a discussão de 

quais seriam as práticas dessa fluência interativa, limitada à afirmação: “This 

interaction is governed by the rules of the place. Some of these are formal, others 

customary” (op. cit., chapter 6).  

 

Rheingold é quem vai mais longe na definição do que seria uma fluência do 

diálogo digital. Porém, seu tratamento do que chama de cultura participativa vai muito 

além do diálogo, sobre o qual tem apenas duas recomendações diretas no resumo de 

seu texto, feito no sexto capítulo de Net Smart: 

 
− assume goodwill; when you think someone else is attacking you, 

it’s likely misunderstanding. Ask politely for clarification.  
− Irony and sarcasm don’t go over well in text-only 

communications. The harshness of possible interpretations is 
ordinarily modulated by tone of voice, facial expression and body 
language. (op. cit.) 

 

Esses dois pontos são perfeitos para abrir minha exposição sobre a fluência. 

Ao contrário do que diz Lessig, o diálogo na internet coroou alguns princípios gerais, 

absolutamente aceitos por aqueles que dele participam de maneira fluente acima das 

especificidades de uma plataforma. As recomendações de Rheingold, por exemplo, 

correspondem a um velho adágio da Fidonet: “Thou shalt not offend; thou shalt not be 

easily offended.” (Rheingold, 1994, p. 137). 

 

Quando Negroponte apresentou o ciberespaço pela primeira vez para muitos 

de seus leitores em Being Digital, fez questão de apresentar o conceito de “netiquette”, 

relembrando que “The vast majority of Internet users Today are newcomers” (1995, 

p. 189). Escrevendo mais de dez anos depois, Lessig diz: “Newbies78 are the silent 

majority of today’s Net.” (ibidem). 

 

A afirmação ainda é válida outros dez anos depois da citação de Lessig. Talvez 

por isso mesmo que, até hoje, pouca atenção seja dada aos plenamente fluentes. A 

netiquette, ao contrário do possam imaginar os novatos, corresponde a um conjunto 

de regras muito bem estabelecido sobre o qual há, inclusive, um documento escrito 

                                                
 
78 Gíria utilizada para caracterizar usuários novatos, comum nos ambientes digitais, especialmente em fóruns 

técnicos e de videogame 
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submetido à consideração do Internet Engineering Task Force (IETF) em 199579. Não 

tem valor de lei impetrada pela interface, como argumenta Lessig, nem 

necessariamente dita usos e costumes para a maioria dos internautas, porém rege o 

diálogo entre aqueles que se tornaram fluentes na interatividade digital, entre eles, os 

participantes das comunidades de desenvolvimento de software livre.  

 

Nesse mesmo sentido, consta um outro texto de Eric Raymond, menos 

conhecido talvez, mas não menos importante para a fluência do diálogo digital: “How 

to Ask Questions the Smart Way”80. Muitos de seus pontos coincidem com o 

documento do IETF. Não agora cabe destrinchar todo esse conteúdo, farei isso no 

sétimo capítulo. Meu ponto é que um hacker “que se preze” tem a obrigação de 

conhecê-lo e portar-se de acordo com os mandamentos ali expressos, pois, caso 

contrário, será rejeitado pelas comunidades de desenvolvimento. Se não consultar 

fontes básicas do conhecimento em questão antes de fazer uma pergunta, vai obter a 

clássica e áspera resposta: RTFM (read the fucking manual). Se não ajuntar uma 

descrição pormenorizada do computador que está utilizando, incluindo hardware e 

software, além da descrição das funções executadas antes da ocorrência de um bug, 

será sumariamente ignorado. 

 

Além de regras de comportamento, a fluência do diálogo requer o entendimento 

da estrutura dos mecanismos de interação. Por exemplo, mecanismos de chat como 

IRC requerem mensagens curtas e uma interação dinâmica. Em listas de email, as 

mensagens devem ser realmente significativas, evitando ao máximo o que costuma 

ser chamado de “me too messages”, como “Eu concordo”, “Ótima ideia”, “Obrigado”. 

Tais manifestações devem ser, quando muito, enviadas unicamente para o originador 

da mensagem e não para a lista toda. Outra boa prática da interação muitos-muitos é 

o reconhecimento de que uma mensagem “deslizou” (slipped), ou seja, foi postada 

enquanto se compunha uma resposta, assim demarcando que seu conteúdo não foi 

considerado.  

 

                                                
 
79 Disponível em: <http://tools.ietf.org/html/rfc1855>. Acesso em 20 fev. 2016. 
80 Disponível em: <http://www.catb.org/esr/faqs/smart-questions.html>. Acesso em 20 fev. 2016. 
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Além disso, há grande diferença na comunicação nos fóruns eletrônicos em 

função do formato:  

 

− Se encadeado (threaded), ou seja, quando uma resposta é sempre atrelada 

a uma mensagem anterior (ver figura 16), não é tão necessário cuidar da 

conexão entre interlocuções, mas é bom citar o trecho específico sendo 

comentado;  

 

Figura 16 – Exemplo de fórum em formato encadeado (threaded) 

Fonte: Hacker News81 

 

− Se em formato corrido (flat), com mensagens postadas em ordem temporal 

(ver figura 17), é quase obrigatória a citação ou referência da mensagem 

sendo respondida como recurso para manter a coerência do diálogo, visto 

que conversas paralelas irão entremear-se.  

 

                                                
 
81 Disponível em: <https://news.ycombinator.com/item?id=11138032>. Acesso em 28 jun. 2016. 
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Figura 17 – Exemplo de fórum em formato corrido (flat) 

 
Fonte: Debian User Forums82 

 

Outro traço absolutamente primário da fluência para o diálogo no meio digital é 

a manutenção da coerência temática. Os espaços de diálogo são constituídos a partir 

da definição do tópico em discussão. Não há nada mais importante do que o respeito 

ao assunto em pauta no tópico (thread) ou na sequência de email. Em listas de emails 

técnicas ou de grande volume de mensagens, esse comportamento é absolutamente 

fundamental, pois permite aos usuários ignorar determinados temas. Trocar o campo 

de assunto de uma mensagem equivale a iniciar um novo debate, o que deve ser feito 

de maneira apropriada.  

 

Alguns fóruns eletrônicos restringem a possiblidade de criação de novos 

tópicos a administradores para evitar abusos de usuários pouco fluentes em suas 

práticas. Eventualmente, mensagens fora de tópico (off-topic) são aceitas desde que 

assinaladas como tal e utilizadas com parcimônia. Ocorrem, com maior frequência, 

em ambientes de convivência continuada entre usuários habituais. Embora existam 

regras específicas para cada espaço, como nota Lessig, a consistência temática é 

traço absolutamente geral do diálogo fluente no meio digital. 

 

                                                
 
82 Disponível em: <http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=5&t=128371>. Acesso em 28 jun. 2016. 



 

217  

As práticas citadas não constituem um programa para a fruição do potencial 

afetivo. Meu objetivo é apenas problematizar a questão e demonstrar como o exercício 

de uma certa fluência transforma, de maneira absoluta, suas possiblidades.  

 

Quando tomo diretamente as comunidades de desenvolvimento de software 

livre na terceira parte da tese, passo ao contexto de uma fluência plena. O 

conhecimento das regras estabelecidas por Raymond ou pela netiquette são 

pressupostos. Há desvios no contexto estendido que inclui os usuários, porém entre 

os programadores qualquer deslize desqualifica. Como veremos, essas comunidades 

são coesas, seguem uma meritocracia exigente, e a fluência para o diálogo no digital 

é um pré-requisito. 

 

 

4.4 A produção coletiva no digital para fluência cooperativa�
 

Chego ao campo da fluência característica das comunidades de 

desenvolvimento de software livre. Porém, vou tratar de suas práticas específicas na 

terceira parte da tese. Por ora, mais do que discutir tais habilidades além de meu 

objeto de pesquisa, pretendo demonstrar como o potencial cooperativo depende de 

mecanismos de interatividade mais sofisticados. Muitos de seus affordances resultam 

de funcionalidades particulares às tecnologias em pauta.  

 

Antes de prosseguir, é preciso ressaltar o caráter cumulativo das fluências 

digitais. Não há fluência do diálogo sem fluência na leitura e na escritura de textos, 

tomados no sentido amplo, como vimos. Da mesma forma, a produção coletiva no 

digital depende do conhecimento e da aplicação das práticas do diálogo digital 

relatadas no item anterior. Esse é um motivo imediato da frequência reduzida de 

formações cooperativas (Shirky, 2008), especialmente nos ambientes mais abertos 

da internet, como as redes sociais. 

 

Desde os primórdios da internet, a produção coletiva foi um dos objetivos 

explícitos de seus construtores, tanto entre as tecnoelites quanto entre os hackers, 

para seguir os termos de Castells (2003). Tal sentimento está inscrito nos textos 

seminais de Vannevar Bush, Theodor Nelson e Douglas Englebart (Rheingold, 2013). 
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A livre troca de programas e técnicas pautou as atividades dos hackers desde seu 

surgimento nos centros de pesquisa acadêmica (Levy, 2010). Ou seja, não apenas a 

intenção, mas também a prática, tinham foco no coletivo.  

 

No limiar entre as tecnoelites e os hackers, o casal de programadores Peter e 

Trudy Johnson-Lenz cunhou o termo groupware no final da década de 1970, enquanto 

desenvolvia uma extensão para o sistema EIES (Electronic Information Exchange 

System), criado por Mark Turoff em 1976, o mais antigo ancestral das BBS e dos 

fóruns eletrônicos (Rheingold, 1994, p. 114-5). Em 1997, quando assisti à conferência 

Telecom Interactive da UIT (União Internacional de Telecomunicações), em Genebra, 

um segmento inteiro das palestras e workshops do evento foi dedicado à discussão 

dos groupware. Ainda lembro vivamente de meu encantamento diante da exposição 

de sistemas capazes de ir além do diálogo, permitindo a manipulação simultânea via 

internet de objetos virtuais na forma de gráficos e textos acompanhada por 

mecanismos de diálogo. Desde então, tive a oportunidade de utilizar profissionalmente 

diversos aplicativos derivados daqueles ensaios pioneiros. 

 

Como relata Rheingold, o campo do groupware foi assumido dentro da indústria 

de software por iniciativas voltadas aos negócios (ibidem). Terra e Gordon, em seu 

livro sobre portais corporativos, destrincham as funcionalidades típicas desses 

sistemas. Embora utilizem o conceito de groupware de maneira mais restrita, a 

identificação de seus componentes é bastante operativa; apontam para quatro 

conjuntos de ferramentas: (1) compartilhamento; (2) diálogo; (3) controle de fluxo; e 

(4) gestão de conteúdos (2002, p. 117-123). Cada um desses conjuntos compõe um 

mercado bastante disputado até hoje. 

 

Tendo trabalhado em várias empresas startup voltadas a negócios em 

ambientes digitais nas últimas duas décadas, também utilizei inúmeras ferramentas 

cujas funcionalidades pretendem abarcar um ou mais desses quatro conjuntos. Não 

vou listar aplicativos. Esse certamente seria um exercício ainda mais propenso a 

omissões em relação ao presente e irrelevâncias quanto ao futuro, como já ponderei 

em relação aos mecanismos do diálogo. Recorro à minha experiência pessoal para 

discutir a fluência específica ao pleno exercício do potencial cooperativo. Sem citar o 
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nome das empresas por obrigações profissionais, quero fazer o contraste da minha 

experiência em duas jovens companhias e em outra um pouco mais estruturada. 

 

No primeiro caso, presenciei a introdução de ferramentas proprietárias de 

“última geração” para controle de fluxo (workflow), seguimento de tarefas técnicas e 

controle de erros (bug tracking), gestão de projetos (agendamento, circulação de 

relatórios, alocação de recursos, gestão de documentos etc.) e diálogo. No segundo, 

utilizei um conjunto de ferramentas genéricas empacotadas para o uso corporativo, 

como blogs, wikis, listas de email e fóruns eletrônicos internos. Enquanto no primeiro 

caso o que pude perceber foi uma luta constante dos administradores para promover 

a utilização das ferramentas escolhidas, com maior ou, mais frequentemente, menor 

sucesso; a utilização das ferramentas genéricas no segundo caso era coerente e 

devidamente embutida nas práticas da empresa. 

 

Seriam as ferramentas genéricas mais eficazes do que as específicas? Não 

acredito. Talvez por lidar com affordances já apropriadas fora do ambiente 

profissional. A introdução novos aplicativos acaba por implicar em mais treinamento, 

por conta de suas práticas específicas. Mas isso é parte da história; o que faltou no 

caso das duas empresas mais novas foi um programa de implementação efetivo. 

Startups são necessariamente empresas assoberbadas, os processos internos são 

incipientes, e a insistência exigida para formação de uma fluência específica é 

facilmente perdida em face de outras prioridades. Enfim, os comportamentos 

necessários à fruição cooperativa dependem de novas práticas, cuja construção 

comum leva tempo. 

 

Deixando o mundo corporativo, volto à internet, onde o aprendizado acumula-

se sem seguir um ciclo empresarial. O principal caso do potencial cooperativo na web, 

além da produção de software livre, é a Wikipedia. Seu desenvolvimento e operação 

é objeto de inúmeros textos (Benkler, 2008; 2011; Lessig, 2006; Pecini, 2008; 

Rheingold, 2012b; Shirky, 2008; 2010; Weber, 2006). Alguns mais específicos 

discorrem apenas sobre sua estrutura de poder e mecanismos de governança 

(Duguid, 2006; Geiger e Ford, 2011; Silveira, 2011). Mas, de maneira muito curiosa, 

nenhum deles analisa a questão da escrita colaborativa, embora a capacidade de 

contribuir para a enciclopédia digital parta da apreensão deste affordance.  
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Antes de detalhar alguns aspectos do funcionamento da Wikipedia, vale 

apontar como a escrita colaborativa, nascida com a invenção do wiki wiki por Ward 

Cunningan já em 1995 (Rheingold, 2012b, p. 181), foi muito além desse formato. 

Aplicativos web, como Google Docs e Hackpad83, ou locais, como Etherpad84 e, até 

mesmo, as últimas versões do Word, da Microsoft, permitem a edição simultânea de 

um texto por diferentes usuários. A edição em ferramentas wiki nem é tão síncrona, 

mas ela apresenta um outro affordance particularmente potente: a criação 

automatizada de novas páginas a partir da inserção de hiperlinks internos ao texto 

(não remetidos a outros endereços da web). Na Wikipedia ou, mais precisamente, no 

sistema Wikimedia, a partir do qual a enciclopédia é construída, basta escrever um 

termo entre colchetes para que seja criada uma nova entrada com tal título, 

apresentada na forma de um link em vermelho, que a plataforma automaticamente 

remete para uma página em branco já aberta para inserção de conteúdos. 

 

Em suas análises, Benkler e Shirky apontam, com toda razão, para a facilidade 

de contribuição à Wikipedia como condição fundamental de seu sucesso (Benkler, 

2006, chapter 3; Shirky, 2008, p. 239). Entre os principais exemplos de colaboração 

na internet, a enciclopédia oferece a menor barreira de entrada, não é necessário nem 

mesmo identificar-se. Encontrou um erro qualquer? É só clicar no botão “editar”, 

corrigir e salvar. A operação não levará nem um minuto se a correção for simples, 

como alterar uma data ou acertar um erro ortográfico. Mas isso é tão verdadeiro 

quanto é enganador. Basta acessar qualquer página bem estruturada para vislumbrar 

o esforço dedicado à sua construção. Não há uma cuja construção inicial seja 

resultado de um conjunto de microcontribuições.  

 

Ao navegar pelo histórico, é fácil verificar como uma pessoa ou um pequeno 

conjunto colocou muito mais do que alguns poucos minutos para compor o corpo 

central do texto. Por vezes, o processo ocorre em fases, com usuários posteriores 

adicionando seções inteiras depois da criação do verbete. Não quero subestimar o 

papel de milhões de pequenas contribuições, porém a Wikipedia não haveria chegado 

                                                
 
83 Disponível em: <https://hackpad.com/>. Acesso em 20 fev. 2016. 
84 Disponível em: <http://etherpad.org/>. Acesso em 20 fev. 2016. 
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a lugar nenhum se não fosse o esforço apaixonado de contribuintes cuja dedicação 

vai muito além de um impulso passageiro. Na construção dos textos, há claramente 

dois tipos de atividade combinadas: uma composta de ações substanciais na 

produção inicial de páginas, adição de longos trechos e inclusão de pesquisa 

significativa; outra incidental, caracterizada pela correção de erros pontuais ou 

acréscimo de detalhes específicos. 

 

A facilidade de inserção de conteúdo tem como contrapartida affordances 

bastante efetivos para correção de impropriedades. A base é a manutenção do 

histórico de modificações dos artigos e a facilidade de reversão de qualquer alteração, 

algo acessível a qualquer usuário com um simples clique. Shirky faz uma interessante 

análise das consequências da alteração da lógica de edição da análise prévia para a 

posterior: “filtering as a tool for communities of practice” (op. cit., p. 98-104). Esse 

argumento é parte de sua discussão sobre o clássico ensaio de Roald Coase “The 

Nature of the Firm” (1937).  

 

Vou discutir tanto esse texto quanto as comunidades de prática no próximo 

capítulo. Mantendo o foco na questão da fluência, é necessário notar como tal 

affordance é muito mais limitado. Podemos supor que a maioria dos usuários das 

microcontribuições jamais fez uma reversão e muitos nem conhecem essa 

funcionalidade. Embora não tenha evidência empírica direta para tal afirmação, o 

percentual de reversões feitas por usuários anônimos, presumivelmente a parcela 

menos cognoscente do conjunto de microcontribuintes, é 14,8% do total85. 

 

Além disso, a atividade de reversão é apenas um dos traços de fluência mais 

elevada da interatividade possível na Wikipedia. Ainda no campo aberto a todos os 

usuários, mesmo que não registrados, encontram-se as páginas de discussão. 

Benkler dá grande destaque a essa funcionalidade como fundamento do potencial 

cooperativo da enciclopédia digital. Após classificar a Wikipedia como a “poster child 

                                                
 
85 Ver tabela titulada “Distribution of reverts, like table above, but percentages are share of sha1 detected 

reverts only, for article namespace only” disponível em: <https://stats.wikimedia.org/EN/EditsRevertsEN.htm>. 
Acesso em 20 fev. 2016. 
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of online cooperation” e descrever como seu processo é, em larga margem, 

impessoal, fragmentado, anônimo e desincorporado, diz: 

 
So it seems counterintuitive that its members would feel any sense of 

community, solidarity, or allegiance with one another. But they do, in large part 
because Wikipedia has so many channels for communication. One such 
channel is the “discussion” page accompanying every article. (2011, p. 103).  

 

Por exemplo, apresentar sua intenção nas páginas de discussão é o 

comportamento esperado antes de qualquer contribuição com alto nível de 

interferência no conteúdo já publicado. O espaço também está aberto para discussão 

de omissões, erros e disputas de interpretação. E o debate não está restrito a esse 

affordance da plataforma, pois, utilizando a mesma funcionalidade básica, existem 

vários outros fóruns mais específicos em páginas de administração. 

 

A estruturação do conteúdo estudada por Pecini (op. cit., p. 86-98) é outra 

evidência de uma fluência superior. Editar uma frase, ou mesmo incluir todo um trecho 

de texto, é razoavelmente evidente para um usuário minimamente apto a navegar no 

ciberespaço. Já constituir as caixas de conteúdo sumário ou estruturas específicas 

como as que acompanham, por exemplo, as páginas sobre países, onde se 

encontram certos dados básicos e estatísticas, não é tão simples, exige um 

conhecimento mais sofisticado das possibilidades e práticas do editor utilizado pela 

plataforma.  

 

Realizar uma modificação na estrutura de uma categoria, como são 

apresentados artigos relacionados a um tema de ordem mais geral, como o de 

Software Livre na figura abaixo, é ainda mais complicado e, muitas vezes, restrito. Os 

usuários registrados mais fluentes ainda podem fazer uso da funcionalidade que 

permite vigiar uma página – ser alertado de modificações no conteúdo publicado. 

Também contam com um espaço para rascunhos, podem rastrear suas contribuições 

pessoais e criar uma página pessoal contendo sua apresentação à comunidade e 

várias outras informações sobre sua contribuição à Wikipedia (ibidem, 75-80). 
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Figura 18 − Apresentação da categoria “Software Livre” na Wikipedia 

 
Fonte: Wikipedia em português86 

 

Usuários ainda mais fluentes, detentores de um amplo histórico de 

contribuições, podem solicitar a promoção ao status de administradores. O processo 

é aberto a qualquer um, mas, como indica a página na qual o procedimento é 

explicado, “the likelihood of passing without being able to show significant positive 

contributions to the encyclopedia is low”87. Solicitações com reais chances de serem 

aceitas são referendadas por usuários já elevados ao status de admin.  

 

Os mecanismos de governança da Wikipedia evoluíram ao longo do tempo e 

são merecedores de análises pormenorizadas, que, entretanto, não são úteis ao meu 

argumento. O que importa é perceber a presença de um nível ainda mais elevado de 

fluência cooperativa entre usuários administradores. Eles são o coração da 

plataforma. É entre eles que a cooperação atinge outra potência. 

 

Uma pesquisa realizada por Stuart Geiger e Heather Ford discute o processo 

de deleção de verbetes (2011), habilidade reservada aos cerca de 1.300 

                                                
 
86 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Software_Livre>. Acesso em 28 jun. 2016. 
87 Ver da Wikipedia em inglês disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Requests_for_adminship>, 

porque o processo é infinitamente melhor detalhado que na versão em português. Acesso em 20 fev. 2016. 
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administradores na Wikipedia em Inglês88. Entre os achados dessa investigação, 

destaco três pontos:  

 

a) o processo de debate das exclusões é bastante restrito – entre 4 a 12 

participantes, em média –, sendo que 98,5% já haviam participado de 

discussões equivalentes e somente 20% dos autores dos artigos excluídos 

participaram da discussão sobre a deleção; e 

 

b) a exclusão de um artigo, realizável por meio de quatro procedimentos 

distintos, tem diferentes motivações, sendo a irrelevância do verbete a mais 

frequente, seguida por clara motivação comercial, falta de nexo, falta de 

contexto ou vandalism, e 

 

c) mais interessante e relevante, a conclusão do estudo – “There is a strong 

argument to be made that new users have significant difficulty in navigating 

these organizational processes...” (ibidem). 

 

Em sua análise da Wikipedia, Benkler discute longamente a questão da 

confiabilidade. Ele aponta para o princípio do “neutral point of view” (NPOV) como um 

dos pilares da construção coletiva. Cabe a esse pequeno exército de administradores, 

também chamados sysops, revisar continuamente as entradas da enciclopédia. Além 

de eventualmente excluir artigos, eles são os responsáveis por inserir os avisos sobre 

a qualidade do conteúdo, pedindo contribuição para a adequação do artigo aos 

parâmetros editoriais estabelecidos (ver figura 19 a seguir). Normalmente, os 

administradores são responsáveis por temas específicos e controlam seções inteiras 

da enciclopédia. Sua autoridade não é exclusiva sobre tais áreas, podendo haver a 

interferência de outros sysops e, por consequência, o surgimento de conflitos. 

 

Obviamente, a resolução de conflitos é um dos aspectos mais complexos da 

Wikipedia, atraindo grande atenção entre os analistas e da imprensa em geral. Os 

conflitos entre usuários são normalmente resolvidos pelos administradores. O remédio 

                                                
 
88 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administrators>. Acesso em 20 fev. 2016. 



 

225  

mais comum é o congelamento de edições em uma página, normalmente precedido e 

acompanhado por um esforço de conciliação em sua página de discussão. 

Eventualmente, um usuário pode ser banido89; embora os administradores possuam 

tal autoridade em algumas circunstâncias, o mais comum é que tal medida seja 

tomada pelo comitê de arbitragem90, também responsável por coibir o abuso de 

autoridade por parte dos administradores.  

 

Figura 19 − Alerta para artigos em desacordo com práticas editoriais 

 
Fonte: Wikipedia91 

 

Benkler toma como exemplo a disputa entre os defensores do criacionismo 

versus os da teoria da evolução para explicar as normas e mecanismos de mediação 

(2010, 153-162). Embora o autor mencione apenas duas “WP:” (Wikipedia Policy), o 

quadro atual de normas é bastante extenso92. Um exemplo mais recente e complexo 

ocorreu no âmbito do já comentado Gamergate. Houve uma grande movimentação 

em torno da edição das páginas relacionadas ao tema. Além de várias edições e 

contraedições, houve acusações de abuso de autoridade por parte de administradores 

em seu poder discricionário de bloquear a edição de páginas. O assunto foi longe e 

chegou à imprensa. O Guardian93 noticiou prematuramente a exclusão de cinco 

editores de orientação feminista. Foi devidamente desmentido por um artigo da revista 

eletrônica Slate94, já que a arbitragem ainda estava em curso quando foi publicada a 

matéria.  

 

Ao final, apenas um editor foi efetivamente afastado95. Meu ponto não é 

investigar a validade do NPOV, mas apontar como a falta de fluência nos mecanismos 

                                                
 
89 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Banning_policy>. Acesso em 20 fev. 2016. 
90 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Arbitration_Committee>. Acesso em 20 fev. 2016. 
91 Avisos como esse são comuns na Wikipedia. 
92 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Policies_and_guidelines>. Acesso em 20 fev. 2016. 
93 Disponível em: <http://www.theguardian.com/technology/2015/jan/23/wikipedia-bans-editors-from-gender-

related-articles-amid-gamergate-controversy>. Acesso em 20 fev. 2016. 
94 Disponível em: <http://www.slate.com/articles/technology/bitwise/2015/02/wikipedia_gamergate_scandal_ 

how_a_bad_source_made_wikipedia_wrong_about.html>. Acesso em 20 fev. 2016. 
95 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Requests_for_arbitration/Ryulong/Proposed_decision 

- Ryulong_desysopped>. Acesso em 20 fev. 2016. 
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de cooperação específicos impediu a compreensão e checagem efetiva dos fatos pelo 

Guardian. Todavia, as considerações do artigo da Slate também são bastante 

interessantes no sentido de discutir possíveis desvios nas políticas da Wikipedia. 

Entre outros argumentos, cita o curioso caso, para dizer o mínimo, do autor Phillip 

Roth, vedado de corrigir o que considerava um erro em página sobre uma de suas 

obras porque a informação errada tinha uma fonte, enquanto a opinião do próprio autor 

podia ser até verdadeira, mas não era verificável96. Mais interessante ainda, o artigo 

demonstra como, conhecedores das regras e fluentes na plataforma, alguns editores 

utilizaram a própria Wikipedia para reproduzir o relato evidentemente falso sobre os 

procedimentos da enciclopédia durante o processo de afastamento dos editores no 

caso Gamergate, utilizando as citações do Guardian e outros jornais que seguiram a 

notícia (tal artigo foi posteriormente apagado por administradores). 

 

Esse caso também permite conectar meu último ponto sobre a fluência do 

potencial cooperativo. Em Net Smart, Rheingold desenha um crescendo para a cultura 

participativa: “Participation can start with lightweight activities such as tagging, liking, 

bookmarking, and wiki editing, then move to higher engagement with curation, 

commenting, blogging, and community organizing.” (op. cit., p. 249). Embora a 

organização de comunidades virtuais sirva a objetivos específicos, ele apresenta um 

caso cuja utilidade é geral: a criação de redes de aprendizado pessoais. Ele 

recomenda uma série de práticas nesse sentido; muitas derivam de habilidades de 

pesquisa e leitura em ambientes digitais, outras requerem a fluência do diálogo, mas, 

em um nível maior de sofisticação, coloca as práticas e sistemas a partir dos quais é 

possível unir coaprendizes (ibidem 225-229). Durante o curso à distância feito com o 

autor, pude ter a experiência de como ele põe tais ideias em prática.  

 

Seu método pedagógico pode ser caracterizado pelo neologismo “peeragogy”, 

ao qual dedicou um manual criado de maneira também coletiva (2014). Uma das 

principais ferramentas de aprendizado digital apontadas por este trabalho é a criação 

de wikis. O objetivo é explicitar o conhecimento adquirido em grupo de coaprendizes. 

Diversos outros instrumentos são sugeridos: blogs para o relato individual; sistemas 

                                                
 
96 Disponível em: <http://www.newyorker.com/books/page-turner/an-open-letter-to-wikipedia>. Acesso em 20 

fev. 2016. 
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de conferência com manuseio simultâneo de textos, gráficos e mapas conceituais: 

ferramentas para coleta e organização de referências; fóruns eletrônicos para 

discussão temática. O foco é aprender como aprender em grupo. 

 

As ideias expressas por Rheingold e seus companheiros estão alinhadas com 

diversas proposições recentemente em voga no campo da pedagogia, como a defesa 

de metodologias ativas, a pedagogia híbrida, o ensino adaptativo e o ensino 

conectado, entre outras. Não vou entrar no extenso debate em torno dessas ideias. O 

ponto com o qual encaminho a conclusão do presente capítulo é a articulação 

necessária de todas as fluências digitais discutidas aqui para a fruição plena do 

aprendizado coletivo em ambientes digitais.  

 

Nesse sentido, a Wikipedia, com todos os seus defeitos, é exemplar. Benkler 

traz como anedota o fato de a escola de seu filho desaconselhar a utilização da 

enciclopédia digital como instrumento de pesquisa (op. cit., p. 214). Posso declarar 

solidariedade tendo enfrentado o mesmo problema anos atrás. Felizmente, o 

pensamento na escola de meus filhos evoluiu recentemente. Nesse sentido, devo, 

também, declarar minha utilização da Wikipedia na pesquisa aqui apresentada. 

Obviamente, não utilizei seus verbetes como referência, o que seria inadequado para 

uma tese de doutoramento (exceção feita a links diretamente relacionados ao seu 

funcionamento). Porém consultas feitas levaram-me a mais de um artigo em 

periódicos revistos por pares ou matérias da grande imprensa citados aqui. É preciso 

saber utilizar a enciclopédia digital, é preciso juízo crítico e entendimento do sistema 

de referência. 

 

Espero ter demonstrado como a fluência digital estrutura-se em diferentes 

patamares. Os participantes das comunidades de desenvolvimento de software livre 

operam com absoluta fluência em todos eles. Eu poderia ter tomado a comunidade 

produtora da Wikipedia como objeto de pesquisa, já que esse grupo também exibe 

tais habilidades ou, pelo mesmo motivo, o ativismo online relatado no terceiro capítulo. 

Porém, os produtos de seus esforços coletivos não prescindem do mesmo nível de 

coesão e articulação interna quando comparado a um software, além disso, não 

competem, de maneira tão direta e múltipla, em um mercado econômico tão dinâmico, 

não obstante a competição editorial existente no caso da Wikipedia. 
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Por fim, quero demarcar não um ponto de fuga e, sim, um ponto de 

continuidade. Pretendo estender minha investigação sobre o tema da fluência digital. 

As habilidades em jogo ainda podem ser desmembradas. Além de aplicar o 

cruzamento fenomenológico mais granular que apresentei em meu texto criticando a 

ideia de nativos digitais (2015b), há uma grande riqueza de casos a ser explorada. 

Vários temas foram tratados pela tangente, já que não cabia ir além do objetivo a ser 

cumprido. Esse ponto de continuidade também dialoga diretamente com o terceiro 

ponto de fuga anotado no segundo capítulo – o aprofundamento da perspectiva 

ontológica sobre a interatividade. Em conjunto, essas duas linhas de pesquisa traçam 

continuidade com meu mestrado, cujas proposições, como já disse, carecem de 

revisão à luz dos desenvolvimentos posteriores do meu pensamento sobre o tema. 

 

Entender e explicar o funcionamento dos mecanismos de interatividade digital 

configura uma necessidade premente ao atendimento com o qual pretendo contribuir. 

Como disse o recém-falecido e imediatamente saudoso Umberto Eco em uma 

entrevista:  

 
A internet é como Funes, o memorioso, o personagem de Jorge Luis 

Borges: lembra tudo, não esquece nada. É preciso filtrar, distinguir. Sempre 
digo que a primeira disciplina a ser ministrada nas escolas deveria ser sobre 
como usar a internet: como analisar informações. O problema é que nem 
mesmo os professores estão preparados para isso.97 

 

                                                
 
97 Disponível em: <http://www.fronteiras.com/entrevistas/umberto-eco-falece-aos-84-anos>. Acesso em 20 fev. 

2016. 
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5o Capítulo:�
Design institucional: análise da ação coletiva 

 

 

Enquanto o detalhamento da fluência nos mecanismos de interatividade digital 

não carece de justificativa para uma tese apresentada em um programa voltado ao 

estudo das tecnologias da inteligência e design digital, vale discutir minha opção pela 

análise das comunidades de desenvolvimento de software livre a partir dos conceitos 

derivados da análise institucional. A conexão inicial é feita pelo tema da cooperação. 

Descobri Elinor Ostrom entre as leituras orientadas a partir desse tema. Em sua teoria, 

encontrei o melhor arcabouço teórico para entender a efetividade da cooperação.  

 

Como já comentei no primeiro capítulo, Ostrom realizou um estudo rigoroso das 

formações cooperativas. Demonstrou quais mecanismos permitiram a persistência 

dessas instituições durante séculos, algumas atravessando a transição entre grandes 

viradas históricas da humanidade – do regime feudal ao mercantilista, ao capitalismo. 

Ostrom escreveu, entre centenas de artigos, duas grandes obras: Governing the 

Commons (1990) e Understanding Institutional Diversity (2005).  

 

Nesse segundo volume, compilou o quadro teórico para a análise de 

instituições com o mesmo rigor. Assim, surgiu minha conclusão de que, para 

compreender como a cooperação ocorre dentro das comunidades de 

desenvolvimento de software livre, era necessário entendê-las como instituições. Ou 

seja, perceber em sua constituição um conjunto de regras capazes de determinar 

interações repetitivas e estruturadas. Como diz Ostrom: 

 
Broadly defined, institutions are the prescriptions that humans use to 

organize all forms of repetitive and structured interactions including those 
within families, neighborhoods, markets, firms, sports leagues, churches, 
private associations, and government at all scales. (2005, p. 3). 

 

Tal definição abarca todos os tipos de comunidades, inclusive as de software 

livre, independentemente de seu nível de formalização. O traço necessário é a 

existência de regras de convívio associadas à ocorrência de interações continuadas 

no contexto de um grupo definido de agentes.  
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O primeiro passo dado neste capítulo corresponde a apropriar de Ostrom um 

subconjunto de seu vasto arsenal de conceitos e estruturas teóricas para a análise de 

instituições. Como também já adiantei no primeiro capítulo, executarei esse exercício 

de maneira parcial, visto que não chegarei a adotar sua notação formal/matemática, 

cuja complexidade e utilidade, características dos estudos em economia, fogem ao 

objetivo prescrito da tese – comprovação da fluência digital como motor de uma nova 

potência da cooperação no âmbito de meu objeto de estudo. A tais proposições 

teóricas adiciono meu entendimento particular, novamente fundado na fenomenologia 

de Peirce, de uma articulação crescente entre os objetivos dos agentes em interação, 

caminhando da coordenação para a colaboração, antes de atingir a cooperação. 

 

Iniciei este volume com uma apresentação do florescimento das narrativas da 

cooperação em diferentes campos do conhecimento. O objetivo foi abrir minha defesa 

da existência de um novo potencial da cooperação. No segundo item deste capítulo, 

retomo essa discussão sob outro prisma. A firma moderna tem sido o paradigma da 

ação coletiva desde meados do século XIX (Drucker, 2001). Assim, pretendo 

contrastar a formação das comunidades de desenvolvimento às eficiências da firma 

tomando como instrumento um ensaio de Ronald Coase, escrito em 1937 – “The 

Nature of the Firm” – largamente considerado como pilar fundamental para o 

entendimento da operatividade da firma nas ciências econômicas.  

 

Embora a formulação de Coase tenha evoluído por diversos sucessores de seu 

pensamento, dentre os quais, destaca-se Oliver Williamson, com quem Ostrom dividiu 

o prêmio Nobel em 2009, não aprofundarei a discussão da eficiência da firma, visto 

que meu estudo, apesar de sua natureza interdisciplinar, não é pautado pela teoria 

econômica. Optarei por fundamentar minha discussão tangencialmente a partir de 

comentaristas com perspectiva similar à minha e também interessados nos 

questionamentos do modelo de comando e controle interpostos pelas inovações 

institucionais advindas do desenvolvimento de software livre. 

 

Por último, trarei algumas formulações da teoria organizacional a partir dos 

estudos em gestão do conhecimento, especialmente aqueles relacionados às 

comunidades de prática, bastante úteis ao entendimento das situações-ação nas 
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comunidades de software livre. Tomarei destas proposições: (a) uma definição 

particular do conceito de conhecimento e (b) considerações sobre a formação em 

círculos concêntricos dos coletivos voltados para a dimensão do conhecer dentro das 

empresas, proposta por Etienne Wenger. Também farei uma consideração sobre a 

evolução das práticas organizacionais e seu ensino nas escolas de administração, no 

sentido de situar a utilidade da minha pesquisa além dos limites do objeto em estudo. 

 

 

5.1 O vocabulário do design institucional 
 

Em seu segundo grande livro, Elinor Ostrom dedica-se a responder à seguinte 

pergunta: “Is there an underlining set of universal building blocks [to understand 

institutional diversity]?” (op. cit., p. 5). O primeiro elemento para o entendimento 

proposto pela autora é a ideia de holons. O termo, cunhado pelo romancista e ensaísta 

Arthur Koestler, refere-se a objetos simultaneamente parte e todo de um sistema 

adaptativo complexo.  Conjunto de funcionamento estável em si mesmo, cuja 

independência é parcial, uma vez que, além de funcionar como unidade autônoma, 

articula-se com outros conjuntos de mesmo nível ou de maior complexidade na 

composição de um organismo. Nas palavras de Koestler: “The term holon may be 

applied to any stable sub-whole in an organismic or social hierarchy, which displays 

rule-governed behavior and/or structural Gestalt constancy.” (apud Ostrom, op. cit., p. 

11). Ostrom ainda associa os holons ao arquiteto e teórico Christopher Alexander e 

seu entendimento dos arranjos sociais como estruturas construídas por padrões 

irredutíveis a seus elementos primários, mas compreensíveis em suas dinâmicas 

repetitivas (ibidem, p. 11-3). Finalmente, atenta para a compreensão das instituições 

como sistemas complexos, argumenta:  

 
...instead of trying to search for the single set of rules that is the 

optimal set for every type of problem, I will again urge the importance studying 
the underlying designs of those real-world experiments that have proved to be 
robust… (ibidem, p. 257).  

 

Adicionalmente, acrescentaria a proposição inspirada nos estudos do físico Per 

Bak (1999) de que os arranjos sociais não configuram complexidades dinâmicas, mas, 

sim, criticidades auto-organizadas, ou seja, são sistemas cujo equilíbrio pontuado 
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ocorre em estado crítico e não a partir de adaptações graduais para um estado de 

ordem. Segundo Bak, esse é o único mecanismo conhecido capaz de gerar sistemas 

complexos e seria subjacente a todos os fenômenos da natureza, daí o título de seu 

livro How Nature Works (ibidem, chapter 1). 

 

Malgrado a sofisticada formulação matemática do conceito e os infindáveis 

questionamentos resultantes de uma afirmação de tamanho alcance, o modelo 

primário de sua proposição é de simples apreensão por meio do caso exemplar a partir 

do qual foi formulado: a pilha de areia. Pense na ação de derramar areia pelas mãos 

em um ponto; após um certo tempo, percebe-se a formação de uma pilha, então, a 

pilha começa a crescer, porém, em algum momento, sua inclinação passa a ser 

mantida. Esse o é equilíbrio “instável” da pilha de areia, sua criticidade auto-

organizada (ibidem, chapter 3).  

 

Há três observações adicionais importantes para o entendimento do fenômeno:  

 

1. Do ponto de vista de um grão de areia em particular, nada pode ser 

concluído, ou seja, o efeito da adição de um grão de areia em suas 

proximidades pode resultar em nenhum efeito ou pode provocar uma 

avalanche; 

  

2. Não há transições de fase, ou seja, não é possível determinar um ponto 

específico no qual as avalanches ocorrem, nem há uma transformação do 

comportamento subsequente; e  

 

3. O equilíbrio pontuado é robusto, ou seja, é capaz de absorver a diversos 

grãos de areia antes de provocar avalanches, cuja resultantes serão novos 

estados de equilíbrio diferentes do anterior, mas igualmente resistentes.  

 

Embora Bak e seus coautores na formulação do modelo da pilha de areia 

tenham escrito equações representativas do sistema, a prova do comportamento 

complexo não foi produzida por derivações matemáticas, mas, sim, por sua 

reprodução via autômatos celulares iterados milhões de vezes em simulações 

computacionais (ibidem). Após apresentar os antecedentes, a descoberta e a prova 
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da teoria, Bak segue demonstrando sua aplicação universal na natureza através de 

uma série de situações nas quais argumenta existirem equilíbrios pontuados em 

criticidade auto-organizada: 

 

1. Primeiramente, trata das pilhas de areia reais e outras formações 

morfológicas do relevo, incluindo o conceito de fractais litorâneos, um dos 

casos originais da famosa demonstração de Benoit Mandelbrot em “How 

long is the Coast of Britain?” (ibidem, chapter 4).  

 

2. Passa, então, à discussão de eventos cujos rearranjos – avalanches – são 

mais dramáticos: terremotos, buracos negros e explosões solares (ibidem, 

chapter 5).  

 

3. Em seguida, debruça-se sobre a própria vida, tomando a simulação, 

também formada por autômatos celulares, constituída pelo “Jogo da Vida”, 

formulado por John Conway, cujas demonstrações subsequentes por 

Stephen Wolfram reforçaram a conclusão, corroborada por Bak, de que 

formulações como essa são computacionalmente irredutíveis – nenhuma 

regra é capaz de prever o resultado final do sistema a partir de seu estado 

inicial (ibidem, chapter 6).  

 

4. Daí, emenda para a observação de comportamentos similares na biologia, 

disputando diversas proposições gradualistas do funcionamento tanto de 

organismos vivos quanto da evolução das espécies (ibidem, chapter 7).  

 

5. Nesse ponto, entra em diálogo com a teoria darwinista, propõe a admissão 

do equilíbrio pontuado como mecanismo complementar à evolução 

contínua proposta pelo grande naturalista inglês: 

 
If the theory of self-organized criticality is applicable, then the dynamic 

of avalanches represents the link between Darwin’s view of continuous 
evolution and the punctuations representing sudden quantitative and 
qualitative changes. (ibidem, chapter 8).  
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Seu cenário específico é a extinção dos dinossauros. Evento cujo 

gradualismo só pode explicar pela admissão de um fator externo – a 

explosão de um meteoro – para o qual as evidências são contraditórias. 

Entretanto, pode ser facilmente explicado pela criticidade auto-organizada 

dos sistemas biológicos por meio da suposição de uma catastrófica falha 

de adaptação da espécie face a um meio ambiente em transformação 

(ibidem, chapter 8). 

 

6. Após uma pausa para apresentar os fundamentos matemáticos da teoria 

em seu nono capítulo, continua a demonstração de sua universalidade por 

meio da investigação do funcionamento do cérebro (ibidem, chapter 10); 

 

7. Finalmente, chega ao ponto que justifica sua adoção em minha pesquisa: 

a manifestação de equilíbrios pontuados em sistemas sociais, 

particularmente, na economia e no trânsito (ibidem, chapter 11). 

 

Fiz tamanha digressão porque a universalidade da proposição de Per Bak é 

bastante polêmica, embora seja fácil alcançar uma aceitação intuitiva para sua 

conclusão: 

 
...the large fluctuations observed in economics indicate an economy 

operating at the self-organized critical state, in which minor shocks can lead 
to avalanches of all sizes, just like earthquakes. The fluctuations are 
unavoidable. (ibidem). 

 

Novamente, escaparei da formulação matemática, nesse caso, incipiente e 

muito mais simples, para ressaltar o fato de as decisões econômicas terem 

comportamento discreto não contínuo, comparáveis aos grãos de areia da pilha, 

capazes de provocar fricção real e sujeitos a disparos a partir do atingimento de 

limiares, superiores e inferiores, de valor e utilidade. Além disso, não posso deixar de 

anotar sua crítica à teoria econômica, fundamental para a proposição de equilíbrio 

pontuado e crítico que sustentarei a seguir:  

 
The obsession with the simple equilibrium picture probably stems 

from the fact that economists long ago believed that their field had to be as 
‘scientific’ as physics, meaning everything had to be predictable. What an 
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irony! In physics detailed predictability has long ago been devalued and 
abandoned as a largely irrelevant concept. (ibidem). 

 

Voltemos à diversidade institucional e Ostrom. Mesmo com os arranjos sociais 

entendidos como sistemas complexos constituídos por holons, é preciso eleger uma 

unidade de análise. Temos, na figura 20, o primeiro diagrama proposto pela autora: 

 

Figura 20 − The focal level of analysis − an action arena 

 
Fonte: op. cit., p. 13. 

 

Embora essa imagem tenha seu valor explicativo, ela induz facilmente a uma 

interpretação equivocada, pois sua natureza não é imediata. A arena da situação 

contém, no correr do tempo, tanto as variáveis exógenas quanto as interações e seus 

produtos (outcomes). As variáveis exógenas são assim consideradas como artifício 

de análise nesse foco particular.  

 

O quadro seguinte (figura 21), desmembrando seus elementos, esclarece sua 

natureza, ao mesmo tempo, externa e interna a uma arena de ação específica e ao 

conjunto de arenas presentes em um arranjo social complexo. Embora não 

corresponda diretamente às palavras da autora, vale entender as variáveis exógenas 

como condições pregressas da arena de ação e as interações como resultantes 

dinâmicas de sua atualização.  

 

A arena de ação, como elemento inicial para a composição de seu framework 

para Análise e Desenvolvimento Institucional (utilizarei uma abreviação do original 

inglês institutional analysis and development: IAD framework), é a primeira camada 

de um mapa conceitual em múltiplos níveis, em conformidade com a compreensão 

das instituições como holons. 
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Outra informação dada pela imagem é que as resultantes (outcomes) 

realimentam tanto a arena quanto podem transformar suas condições pregressas. Já 

os critérios de avaliação não fazem parte do sistema, indicam a perspectiva do 

analista: “are used to judge the performance of the system by examining the patterns 

of interactions and outcomes.” (ibidem, p. 13-5) 

 

Figura 21 − A framework for institutional analysis 

 
Fonte: ibidem, p. 15. 

 

A figura acima apresenta o IAD framework propriamente dito. O quadro das 

variáveis exógenas e da arena de ação são abertos. O primeiro é dividido em três 

elementos: 

 

1. As condições materiais ou biofísicas: de certa forma, essas são as 

variáveis efetivamente exógenas, pois sua natureza é determinada fora do 

sistema. Mas lembrando que Ostrom trabalha a partir da perspectiva da 

economia política, as condições são costumeiramente relativas a fatores 

econômicos ou, dito de outra maneira, à natureza dos bens e serviços 

postos em ação. Especificamente, analisa se são excludentes e se são 

rivais, conforme os preceitos da teoria dos bens, que apresentei no primeiro 

capítulo. Também investiga como os recursos implicados são capazes de 

produzir incentivos positivos ou negativos à produção e ao consumo dos 

bens em questão, como seu tamanho, mobilidade, durabilidade, entre 

outros (ibidem, p. 22-6); 
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2. Os atributos da comunidade: de maneira geral, podemos reduzir esse 

elemento à ideia de cultura do grupo ou grupos de indivíduos implicados na 

arena de ação. Especificamente, a autora cita valores compartilhados, 

comportamentos aceitos ou não, entendimento comum da arena de ação, 

homogeneidade das preferências sociais nela articuladas, tamanho e 

composição da comunidade e distribuição dos recursos implicados (ibidem, 

p. 26-7); e 

 

3. As regras: correspondem ao elemento de definição mais complexa. Ostrom 

parte dos múltiplos significados coligidos pelo filósofo Max Black para o 

termo: regulamentos, instruções, preceitos e princípios. Os regulamentos 

derivam de uma autoridade. As instruções constituem estratégias para a 

solução de um problema. Os preceitos referem-se a máximas da prudência 

e comportamentos implicados pela moral. Os princípios correspondem às 

leis da natureza. No contexto de seu framework, as regras são 

regulamentos – condições determinantes de uma situação-ação, 

compartilhadas por seus participantes, definindo comportamentos 

obrigatórios, proibidos ou permitidos.  

 

Elas podem ser tanto formais e decididas por processos legislativos, quanto 

informais e consuetudinárias ou, ainda, formais, mas restritas ao âmbito de 

acordo particular a um grupo. Assim, as regras acumulam-se em camadas, 

sendo algumas exógenas à arena de ação e outras definidas dentro de 

seus limites. Além disso, as regras precisam ser operativas no sentido de 

serem efetivamente compreendidas e aceitas pelos participantes das 

situações-ação, e, para tanto, seus resultados (outcomes) devem ser 

previsíveis para estes (ibidem, p. 16-22). 

 

Já a arena de ação é composta de situações-ação e seus participantes. Mas, 

antes de analisar esses termos, é preciso tomar um terceiro quadro contendo o 

detalhamento da situação-ação na figura 22 a seguir. 
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Figura 22 − The internal structure of an action situation 

 
Fonte: ibidem, p. 33. 

 

Há sete elementos (grafados em maiúsculas) nesse terceiro esquema. É 

interessante notar que, nesse foco de análise, a resultante (potential outcomes) é 

parte da situação-ação, assim como os participantes. Essa estratégia analítica de 

Ostrom é um importante recurso de seu modelo, pois os elementos podem ser 

compreendidos ora isolados ora em relação aos demais termos. Vamos às definições: 

 

1. Participantes: são os agentes aptos a ocupar posições que lhes conferem 

a capacidade de agir na situação-ação analisada. Podem ser indivíduos ou 

coletivos de diferentes naturezas – uma família, uma empresa, um governo 

etc. Necessariamente, existem dois participantes ao menos, pois a 

situação-ação compreende uma ou mais interações. Nas situações 

modelares próprias da teoria dos jogos, a diferença entre as situações-ação 
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com duas pessoas e as com n-pessoas – n sendo qualquer número maior 

do que dois – divide duas classes de problemas teóricos, segundo Ostrom. 

 

Já no estudo de casos reais, a quantidade de participantes é, muitas vezes, 

aberta. Bastam indicativos gerais, como pequeno, grande ou vasto. Importa 

mais a natureza de suas relações, se íntimas ou impessoais. Outro ponto 

relevante é a demarcação entre diversos agentes como participantes ou 

um participante constituído por mais de um individuo. O critério é a coesão 

das ações: se individuais, há múltiplos participantes; se tomadas por acordo 

coletivo, apenas um. Também é importante identificar os atributos 

designados ou requeridos dos participantes em uma situação-ação.  

 

Tomo o exemplo de uma eleição municipal com voto em chapa ou lista para 

facilitar o entendimento. Há eleitores e candidatos. Para participar como 

eleitores, os indivíduos devem ser maiores de idade, residentes na 

localidade e cidadãos do país. Podemos falar do “voto operário”, mas como 

a ação daqueles agrupados sob esse termo é individual, há vários 

participantes. Já os candidatos, também necessariamente maiores, 

residentes e cidadãos, e adicionalmente afiliados a um partido, por 

concorrerem como uma chapa, podem ser analisados como um único 

participante no ato da eleição, mesmo que, para compor a chapa, tenham 

atuado separadamente (ibidem, p. 38-40). 

 

2. Posições: correspondem ao espaço de ação ocupado pelo participante. 

Obviamente, participantes e posições se confundem, já que o primeiro deve 

ocupar um espaço de ação específico. Porém, é importante separar os 

conceitos porque uma ação pode ter como resultante o deslocamento de 

um participante para outra posição dentro de uma arena de ação. Por 

exemplo, o candidato, quando eleito, passa a ser um representante de seus 

eleitores; em um comitê, um membro pode passar a ocupar a posição de 

relator; ou, em um time, um jogador pode se tornar capitão no meio do jogo 

se o titular da posição for expulso.  
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Além disso, um participante em uma arena de ação, muitas vezes, ocupa 

diferentes posições, de acordo com as situações-ação específicas. Por 

exemplo: perante o departamento de recursos humanos, o presidente da 

empresa ocupa a posição de empregado; dentro de um grupo de projeto, 

um analista pode ocupar a posição de gestor, mesmo sem ter tal função na 

hierarquia; e, em uma comunidade de prática, gerentes passam a ser 

apenas membros especialistas sem qualquer posição de comando.  

 
É possível ocupar múltiplas posições, entrar e sair delas. É comum uma 

posição ser ocupada por mais de um participante, como já implícito em 

alguns dos exemplos citados. Por último, em diversos casos estudados 

pela teoria dos jogos, a posição é uma questão de ordem simplesmente – 

primeira, segunda... –, indicativa apenas da sequência de atos – quem tem 

o direito de agir primeiro, segundo... (ibidem, p. 40-2). 

 

3. Ações: embora a definição direta seja a capacidade de atuar na situação-

ação, é preciso notar que a ação precisa potencialmente produzir 

resultados. Deve ser capaz de transformar a natureza ou o valor de 

variáveis (exógenas) de controle do sistema. Também é necessário que o 

participante tenha ao menos a opção de não agir. A ação precisa originar 

de uma decisão, seja ela a escolha entre múltiplas alternativas ou entre a 

ação e a inação. Além disso, em alguns cenários, a ação pode estar 

configurada como sequência de decisões/escolhas, formando, em 

conjunto, uma estratégia (ibidem, p. 45-7). 

 

4. Resultados potenciais: correspondem a uma alteração do estado inicial 

do sistema: uma mudança de regra, uma alteração de posição dos 

participantes ou uma transformação de variáveis biofísicas/materiais. Em 

todos os casos, e particularmente nesse último, é preciso analisar a 

variação da função utilidade – possivelmente mais de uma – para cada um 

dos participantes envolvidos. Portanto, os resultados potenciais 

consideram custos e benefícios associados aos resultados dentro das 

possibilidades de maximização e minimização correspondentes a cada um 

deles. Também refletem o grau de controle sobre cada uma dessas 
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variáveis exercido por cada participante. Assim sendo, os resultados são 

normalmente entendidos na forma de intervalos a cujos extremos são 

atribuídas probabilidades. Essa estratégia faz a conexão da análise 

institucional com a teoria econômica. Todavia, admite indicação subjetiva 

(não quantificável) dos resultados, sem prejuízo de sua inclusão no sistema 

de notação adotado (ibidem, p. 42-5). 

 

5. Custos e benefícios: as ações, normalmente, envolvem custos e 

produzem benefícios. Porém, os custos e os benefícios não afetam 

igualmente a todos os participantes de uma situação-ação. O benefício de 

um pode significar o prejuízo de outro, o que é absolutamente comum na 

análise dos dilemas sociais modelados pela teoria dos jogos. Além disso, 

os custos e os benefícios podem ter determinação extrínseca ao sistema. 

O que, no entanto, não exclui a necessidade da avaliação intrínseca da 

oportunidade, do intervalo entre custos e benefícios, considerados os 

riscos, incertezas e possibilidades de controle, para estimar como tais 

valores são percebidos pelos participantes (ibidem, p. 52-3; 48-9). 

 

6. Controle: corresponde às condições atribuídas aos participantes pelas 

regras inerentes à situação-ação, capazes de afetar os custos e benefícios. 

Ele varia de absoluto a nenhum, e seu exercício também pode envolver 

diferentes graus de incerteza. Muitas vezes, esse poder é definido em 

relação a uma sequência de situações-ação (ibidem, p. 49-50). 

 

7. Informação: refere-se ao conhecimento pelos participantes das condições 

intrínsecas da situação-ação: quem está envolvido, em quais posições, o 

que podem fazer e quais os resultados esperados dos atos possíveis. Tal 

informação pode ser completa ou incompleta para cada participante. 

Quando um participante possui uma visão incompleta, outro participante 

pode agir oportunisticamente às suas custas. A informação assimétrica 

produz riscos ao equilíbrio do sistema. A informação também pode ser dita 

perfeita ou imperfeita, no sentido do ter participante conhecimento das 

ações anteriores dos demais participantes. Em relação a esse elemento, 

há duas peculiaridades fundamentais em sua aplicação na teoria dos jogos: 
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via de regra, a formalização dos dilemas estudados assume informação 

completa, embora, nos casos reais, tal condição seja muito menos 

frequente; além disso, muitos jogos estudados também funcionam a partir 

da presunção da informação perfeita, uma condição ainda mais rara no 

mundo real (ibidem, p. 50-2). 

 

Faço uma pausa na descrição do IAD framework para uma crítica – firme, mas 

ainda incipiente – ao conjunto de estudos de matiz sociológica fundados na teoria dos 

jogos sobre dilemas sociais. Embora reconheça sua relevância para a compreensão 

da lógica da cooperação e de conceitos como confiança, reciprocidade e reputação, 

questiono a validade de suas experimentações e situações teóricas por três motivos: 

 

1. Tratam a comunicação livre entre participantes de seus experimentos como 

variável externa incontrolável e, portanto, a ser impedida ou excluída da 

análise sob a alcunha de “cheap talk”; 

 

2. Formulam suas simulações e experimentos a partir da condição, se não 

irreal, ao menos incomum de todos os participantes possuidores de 

informação completa e perfeita, como vimos; 

 

3. Boa parte das situações formalizadas pelos jogos estudados constituem 

necessariamente dilemas sociais porque a racionalidade egoísta do 

homem é uma conclusão prévia. 

 

Como visto no primeiro capítulo, tanto Ostrom quanto Bowles e Gintis 

apontaram para várias pesquisas recentes cujos resultados afastaram a conclusão de 

uma predominância competitiva no comportamento humano. A artificialidade dessa 

teoria em nome de precisão matemática merece a reprise da crítica de feita por Bak 

em relação à ilusão da previsibilidade precisa na economia. Também ecoa a crítica 

de Bauman ao estado atual da sociologia: “A lida diária com médias estatísticas, tipos, 

categorias e padrões facilmente faz com que se perca de vista a experiência.” (apud 

Pallares-Burke, 2004). Felizmente, o IAD framework de Ostrom foi concebido como 

uma ferramenta de análise apropriada para a análise de narrativas, embora sua 

formulação ande par e passo com as estratégias de formalização da teoria dos jogos. 
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Há mais dois aspectos, essenciais à compreensão do instrumento de análise: 

a sequencialização das situações-ação (figura 23 abaixo); e a formação das regras, 

cuja função genérica explicada em seguida. 

 

Figura 23 − Levels of Analysis and outcomes 

 
Fonte: op. cit., p. 59. 
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Não procederei à análise detalhada desse quadro, pois sua natureza estende-

se além do escopo da utilização que farei do IAD framework no próximo capítulo. 

Limito-me a comentar como tal encadeamento das camadas meta-constitucionais, 

constitucionais, de escolha coletiva e de operação complementam o entendimento das 

instituições como sistemas adaptativos complexos organizados em holons, com o qual 

abri minha exposição. Por último, temos a sintaxe específica para a explicitação de 

regras proposta por Ostrom – o modelo ADICO: 

 

REGRA = [ATRIBUTO] [DEÔNTICO] [INTENÇÃO] [CONDIÇÃO] [OU OUTRO] 

 

Rapidamente, os termos da função: 

 

1. Atributo: refere-se às condições dos participantes aos quais a regra se 

aplica, podendo incluir tanto características individuais (ou do coletivo) 

quanto sua posição na situação-ação especifica à fruição da regra; 

 

2. Deôntico: é o valor moral de natureza deontológica que define se a regra 

permite, obriga ou proíbe uma ação ou resultante; 

 

3. Intenção: é a ação ou resultado condicionado pelo modulador deôntico, 

que também pode ser definido por uma função – máximo ou mínimo, por 

exemplo – ou pela descrição de sequência de ações – processo; 

 

4. Condição: são as variáveis que definem quando e onde o modulador 

deôntico é aplicável, entre outras possíveis variáveis exógenas da situação-

ação; 

 

5. Ou outro: é ação ou resultado consequente ao não cumprimento da regra. 

 

Essa sintaxe é a base para a formalização matemática do IAD framework que, 

como já disse, não irei adotar. Todavia, faço sua exposição no sentido de abranger os 

principais conceitos e estruturas dessa teoria. Na terceira parte deste volume, adotarei 

os conceitos de Ostrom para descrever um conjunto de situações recorrentes ao 
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processo de desenvolvimento das comunidades de software livre. Por meio dessa 

metodologia, pretendo apontar regras, definir participantes e posições, além de 

discutir ações típicas e seus resultados esperados. 

 

No entanto, como não realizarei uma aplicação sistemática do IAD framework, 

minha consideração da sintaxe acima será incompleta. Conecto seu exercício integral, 

incluindo a utilização da notação formal por ela inspirada ao segundo ponto de fuga 

apresentado no segundo capítulo: a hipótese de tratar o desenvolvimento do software 

livre como um recurso comum (CPR), ainda que seu produto seja um bem público. 

Nesse contexto, pretendo expandir futuramente a análise iniciada nesta pesquisa.  

 

 

5.2 A ação coletiva além da firma 
 

Como já informei, Ronald Coase publicou seu ensaio “The Nature of the Firm” 

em 1937. Por que, então, voltar a um texto com quase 80 anos de idade? Tenho duas 

respostas. A primeira é intrínseca ao texto: seu tratado utiliza apenas a lógica para 

construir um argumento extremamente sólido. A segunda é referencial: escrevendo 

em 1990, Ostrom ainda utiliza principalmente as ideias de Coase para apresentar a 

firma como principal modelo da ação coletiva, além do estado, ao confrontar a gestão 

coletiva dos CPR; escrevendo em 2001, Drucker tem o texto como única referência 

direta no igualmente influente “The Next Society” – ensaio sobre o novo milênio 

publicado pela revista The Economist; escrevendo em 2008, Shirky também toma as 

ideias do autor como contraponto ao seu argumento sobre a possibilidade de 

organizar multidões além das cadeias de comando e controle; e escrevendo em 2013, 

Benkler tem Coase como seu único contraponto no ensaio em que resume as ideias 

de seus dois livros anteriores (2006; 2011) – “Distributed Innovation and Creativity, 

Peer Production, and Commons in Networked Economy”, publicados na coletânea 

Ch@nge do projeto OpenMind98, patrocinado pelo banco BBVA. Faço primeiro um 

resumo do texto, cujos argumentos, mais diretamente, explicam sua importância. 

 

                                                
 
98 Disponível em: <https://www.bbvaopenmind.com/en/>. Acesso em 01 de março de 2016 
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Coase abre seu texto com um alerta epistemológico dirigido à teoria econômica: 

“Economic theory has suffered in the past from a failure to state clearly its 

assumptions” (1937, p. 386). Apresenta o conceito da firma como proposição 

fundamental e declara sua intenção de defini-lo de maneira economicamente 

inequívoca, no entanto, próxima a seu entendimento pelo senso comum. O texto de 

apenas 20 páginas encara esse desafio por meio de um argumento dividido em cinco 

demonstrações progressivamente articuladas: 

 

Parte I: 

 

Parte de uma definição básica da economia como um sistema autorregulado 

cujo funcionamento corrente independe de controle, pois a oferta se ajusta à demanda 

por um processo orgânico – elástico e responsivo – coordenado pelo mecanismo do 

preço. Aponta como tal formulação opõe-se à ideia do planejamento econômico, mas 

logo começa a demarcar exceções. A primeira é a existência de planejamento pelos 

indivíduos. A segunda, sobre a qual estende sua argumentação, é o planejamento 

realizado pelas organizações, que funcionariam como ilhas de ação intencionalmente 

consciente em meio à coordenação largamente inconsciente do mercado. 

 

Obviamente, percebe a empresa, como unidade econômica, submetida à 

dinâmica da oferta e da procura, mas, utilizando exemplos, demonstra de que maneira 

tal mecanismo não comanda os processos de alocação de recursos internamente, ou 

seja, a coordenação dos fatores de produção na firma obedece a um planejamento 

econômico. Conclui seu primeiro argumento dizendo: 

 
In view of the fact that while economists treat the price mechanism as 

a coordinating instrument, they also admit the coordinating function of the 
‘entrepreneur’, it is surely important to enquire why coordination is the work of 
the price mechanism in one case and of the entrepreneur in another. (ibidem, 
p. 389). 

 

Parte II: 

 

A pergunta, então, é por que surge a firma. Coase, primeiro, descarta a 

possibilidade de haver um desejo intrínseco para sua existência, pois a preferência 

natural do homem seria trabalhar de maneira independente e não haveria razão para 
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o comprador preferir produtos de uma firma por princípio. Também discute a 

possibilidade de o empresário simplesmente oferecer, pelo fator de produção, um 

prêmio em comparação com o valor que ele poderia alcançar de maneira 

independente, o que não faria sentido, pois seus custos não seriam competitivos. 

Conclui, então, que a firma só pode existir porque existem custos transacionais no 

exercício do mecanismo do mercado.  

 

Sua primeira hipótese de solução para o problema é a contratação em longo 

prazo, na qual os custos negociais são minimizados. Tal alternativa implica problemas 

de planejamento, pois o agente econômico precisa prever suas necessidades futuras 

em tais contratos. Negociadas algumas flexibilidades, as condições para existência 

da firma começam a surgir: “A firm is likely therefore to emerge in those cases where 

a very short term contract would be unsatisfactory” (ibidem, p. 392). Mas os serviços, 

especialmente o trabalho, impõem grandes dificuldades para contratação em longo 

prazo. Enquanto os recursos materiais podem ser precisados a priori com certa 

facilidade, o trabalho é bem mais dependente das condições a posteriori da produção. 

 

A firma surge, então, quando a internalização dos fatores de produção é capaz 

de minimizar custos negociais e riscos de previsão de sua contratação contínua no 

mercado, mesmo em longo prazo. Assim, a questão da incerteza é relevante para o 

equilíbrio da firma. Porém, Coase discorda da proposição do pagamento fixo aos 

empregados como sua marca de distinção, já que é possível contratar funcionários 

com base em remuneração unicamente variável – participação nos lucros, por 

exemplo. Também recusa possíveis vantagens regulatórias – impostos diferenciados 

ou incentivos – como fundamento para o surgimento da firma. Embora reconheça o 

impacto de tais medidas, elas são posteriores ao estabelecimento das firmas como 

entidades significativas da economia.  

 

Avança para uma nova pergunta: se a firma, como sistema de relações sob o 

comando do empreendedor, minimiza custos transacionais, haveria limite para seu 

tamanho? Aponta três possibilidades: (a) os custos organizacionais cresceriam, 

perdendo eficiência em comparação com uma transação de mercado, após a firma 

atingir certo tamanho; (b) com o aumento do tamanho, o empreendedor perderia 

eficiência na alocação dos fatores de produção; e (c) firmas menores e menos 
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complexas seriam capazes de obter maior eficiência organizacional. Mas percebe logo 

um paradoxo: se o custo de internalizar uma transação por uma firma grande passa a 

ser igual ou maior do que a sua realização via mercado, a mesma transação ainda 

pode ser otimizada por uma firma menor, que, por sua vez, tende a crescer.  

 

Lembra, então, que os preços não são homogêneos e, portanto, a oportunidade 

para integração de transações de mercado pelas firmas varia. O que entra em relação 

com as três possibilidades anteriores para validar e, ao mesmo tempo, limitar o 

crescimento da firma, também eliminando a hipótese lógica da formação de uma única 

firma. Por fim, destaca, por um lado, a influência negativa nos custos organizacionais 

do aumento da distribuição espacial e da dissimilaridade das transações integradas 

quando o crescimento deriva de novos produtos. Por outro lado, o papel positivo das 

tecnologias da comunicação para encurtar distâncias e das técnicas de gestão para 

lidar com as disparidades crescentes das transações otimizadas pela firma. 

 

Parte III: 

 

Feito seu principal argumento, Coase passa a descartar algumas explicações 

alternativas. Primeiro, a de Maurice Dobb (economista de orientação marxista), cuja 

teoria explica a firma como fator integrador da complexidade caótica causada pela 

divisão de trabalho. Reafirma que sistemas econômicos, devido à lei da procura, 

tendem ao equilíbrio, não ao caos, e que o mecanismo de preço já existe como 

integrador do trabalho antes do empresário. 

 

Em seguida, considera com mais cuidado a explicação de Frank Knight 

(economista neoclássico). Esse autor parte do cenário ideal de um mundo sem 

incertezas – liberdade absoluta, retidão moral e informação perfeita -, no qual os bens 

circulariam de maneira automática, e a divisão de trabalho seria exercida por coletivos 

produtivos sem a necessidade de controle ou gestão impositiva. Nesse cenário, o 

equilíbrio seria resultante de processos de tentativa e erro, e funções de coordenação 

seriam rotineiras. Porém, a existência da incerteza obriga a previsão. Saber o que 

fazer passa a importar mais do que efetivamente fazer. É preciso prever a demanda, 

o que, por sua vez, segundo Knight, implica a centralização das decisões e o controle 
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da produção. Por fim, essa tarefa é assumida por quem está disposto a assumir o 

risco da previsão e garantir uma renumeração específica àqueles sob seu comando.  

 

Coase confronta tais ideias apontando para a possibilidade de contratação por 

aqueles capazes de fazer previsão da produção, por si sós, ou apropriando o 

conhecimento associado por meio de diferentes formatos de assessoria. Também 

discorda da conclusão de que o salário seria a única maneira de garantir produtos 

específicos do trabalho, já que é possível negociar o trabalho por empreitada. 

Finalmente, aponta para a presunção por Knight da necessidade de coordenação, 

mesmo na hipótese de um sistema perfeito, livre de incertezas. 

 

Parte IV: 

 

Na penúltima etapa de seu argumento, volta à questão do limite para o 

crescimento da firma a fim de descartar duas explicações: (a) em condições de 

competição perfeita (nenhum participante pode sozinho determinar o preço), existiria 

uma tendência de crescimento dos custos da firma à medida que ela se expande; e 

(b) em condições imperfeitas, o aumento da produção esbarraria em um limite de 

lucratividade por esgotamento do mercado. Coase refuta ambas as ideias afirmando 

que a competição é sempre imperfeita e sempre existe a possibilidade de expansão 

da produção para novos produtos, assim como novas localidades. Reafirma a 

comparação entre os custos negociais no mercado versus os custos organizacionais 

da internalização produtiva pela firma como única forma de entender seus limites de 

crescimento. 

 

Parte V: 

 

Por último, propõe confrontar sua teoria com o mundo real. Para tanto, toma a 

relação de trabalho entre empregador e empregado como perspectiva, e dela extrai 

dois predicados: (a) o empregado deve colocar sua capacidade de trabalho a serviço 

do empregador e de seus prepostos e não ser contratado por um produto específico; 

e (b) o empregador deve ter o direito de controlar as condições desse trabalho – 

quando, onde e como –, respeitada a natureza do serviço contratado. Conclui pela 
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realidade de sua teoria por considerar tais elementos presentes tanto nela quanto no 

mundo real.  

 

Em seguida, Coase pergunta se ela seria operativa. Sua resposta é oblíqua. 

Considerando valores marginais, incluir uma nova transação econômica dentro da 

firma deve ter custos organizacionais iguais ou menores do que realizá-la em outra 

firma ou deixá-la por conta do mecanismo do preço no mercado. Esse seria o equilíbrio 

estático do mercado empresarial. No entanto, fatores dinâmicos impactam a eficiência 

transacional da firma, construindo, então, o equilíbrio movente verificável no mercado. 

O autor conclui diferenciando iniciativa ou ímpeto empreendedor da gestão:  

 
Initiative means forecasting and operates through the price 

mechanism by the making of new contracts. Management proper merely 
reacts to price changes, rearranging the factors of production under its 
control. (ibidem, p. 405)  

 

Passo aos comentários sobre o texto por autores de minha bibliografia. O 

comentário de Ostrom a respeito da teoria da firma está situado dentro da discussão 

de independência, interdependência ou coletividade das ações: “The cost of 

transforming a situation from one in which individuals act independently to one in which 

they coordinate activities can be quite high”. (1990, p. 40). Ela apresenta a firma e o 

estado como as explicações dominantes sobre a ação coletiva. Faz um resumo da 

teoria da firma bastante alinhado com as ideias de Coase, não há qualquer crítica a 

suas posições. Em seguida, apresenta uma estilizada versão da teoria do estado, 

partindo das proposições de Hobbes sobre o porquê os indivíduos se submeteriam ao 

monopólio da força dessa instituição.  

 

Em poucas palavras: haveria um sobreinvestimento ineficiente em armas e um 

patrulhamento na ação independente; quando o governante consegue centralizar o 

uso da força, ele passa a organizar diversas atividades humanas; se justo e bem-

sucedido, sua coordenação é capaz de aumentar o bem-estar coletivo e, assim, passa 

a ter direito sobre eventuais excedentes econômicos, de maneira análoga ao 

empresário. Em uma nota feita ao texto, deixa clara a sua intenção: 

 
My purpose in discussing the theory of the firm and the theory of the 

state is not to explore those theories but to point up the absence of an 
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accepted theory for how individuals self-organize without an ‘external’ leader 
who obtains most of the benefits. (ibidem, p. 222, n. 15). 

  

Parto de uma intenção equivalente, mas aprofundo a análise do texto por 

motivos presentes em Shirky, Benkler e Drucker. O primeiro foca especificamente na 

função dos custos de transação tornados mais eficientes pela firma. Segundo ele, tais 

custos foram reduzidos pelas tecnologias da informação drasticamente, a ponto de a 

coordenação exercida pelos mecanismos de gestão ser desnecessária. Utilizando a 

lógica de Coase, custos de transação ínfimos inviabilizam a firma, pois não há ganhos 

marginais a explorar. Inversamente, associações antes inviáveis, porque os custos 

organizacionais não seriam compensados, agora abundam pelas redes sociais. Sua 

intenção é diferente de Ostrom. Shirky não procura identificar outra forma de 

coordenação institucional, sua conclusão é mais radical: “Now that is possible to 

achieve large-scale coordination at low cost, a third category emerges: serious, 

complex work, taken on without institutional direction.” (2008, p. 47). 

 

Benkler, por sua vez, está mais preocupado com uma possibilidade de 

produção fora do mecanismo tradicional da firma, a qual nomeia “commons-based 

peer production”. Para ele, a existência das comunidades de desenvolvimento de 

software livre desafia o paradigma da gestão centralizada dos recursos produtivos 

pelo empreendedor como única maneira de produção econômica eficiente. Nelas, não 

há coordenação, particularmente no nível das microdecisões: quem trabalha em um 

projeto, qual atividade ou tarefa irá realizar ou como conduzirá seu trabalho (2002; 

2006, p. 59-60).  

 

Em seu texto mais recente (no qual as ideias que critico a seguir não estão 

presentes), diz: 

 
…peer production allows people to deploy their tacit knowledge 

directly, without losing much of it in the effort to translate it into the 
communicable form (an effort as futile as teaching how to ride a bike by writing 
a memo) necessary for decision making through prices or managerial 
hierarchies. (2013, p. 20).  

 

Até esse ponto, estou de acordo com o autor, porém afasto-me completamente 

de Benkler quando apresenta a produção de software livre como um fenômeno fora 

do mercado.  
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No segundo capítulo, já forneci evidências suficientes do imbricamento das 

comunidades de desenvolvimento de software livre com o mundo empresarial. Se é 

verdade que as comunidades não se comportam como firmas no sentido estabelecido 

por Coase, não é verdade que os commons funcionem fora dos limites do mercado. 

Em nenhum momento, Ostrom aventa essa possiblidade em sua análise dos CPR. Se 

o tivesse feito, duvido que seria agraciada com um Nobel em economia. A teoria dos 

bens nunca vislumbrou a circulação de seus quatro diferentes tipos – privado, de 

clube, públicos e comuns – em negação ao mecanismo do mercado. Vale lembrar que 

seu desenvolvimento foi liderado por Paul Samuelson, um neokeynesiano 

absolutamente rígido na consideração do cânon de sua disciplina. 

 

Embora não invalide a defesa de uma nova forma da coordenação da ação 

coletiva, sua abordagem sobre os custos transacionais e eficiência constitui a origem 

do equívoco (ibidem, p. 106-16):  

 
Even a strong commitment to a pragmatic political theory, one that 

accepts and incorporates into its consideration the limits imposed by material 
and economic reality, need not to aim for “efficient” policy in the welfare sense. 
It is sufficient that the policy is economically and socially sustainable on its 
own bottom – in other words, that it does not require constant subsidization at 
the expense of other area excluded from the analysis. (ibidem, p. 107).  

 

Embora sua argumentação seja sofisticada, Benkler confunde eficiência com 

lucro ou, melhor dizendo, com resultado econômico. Uma das reais fortalezas do 

tratado de Coase é definir todos os seus termos de maneira comparativa, não utilizar 

absolutos. Assim é eficiente o que não pode ser realizado com resultados 

comparáveis utilizando menos recursos. A questão da sustentabilidade é 

completamente diferente, ela se refere ao uso de estoques como a natureza na visão 

da ecologia. É sustentável a atividade cujo consumo dos recursos não tende a produzir 

seu esgotamento. A interpretação de Benkler, largamente influente, é base para a 

percepção, a meu ver incorreta, da existência de um novo regime econômico a partir 

do advento do software livre. 

 

Drucker vem ao meu socorro, a interpretação correta dos desafios impostos à 

natureza da firma pelas comunidades de desenvolvimento de software livre é um 
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aumento de complexidade. Na quinta seção de seu ensaio sobre a nova sociedade, 

sob o título “Will the corporation survive?” (2001, p. 14-8), ele aponta para cinco pontos 

válidos para a compreensão das corporações desde seu surgimento, por volta de 

1870, para explicar, em seguida, como cada um deles vem sendo transformado. Faço 

abaixo um resumo unindo as duas instâncias – situação inicial e nova condição: 

 

1. Seu primeiro ponto é largamente ignorado por Coase, a corporação age 

como senhor da relação de emprego porque controla os meios de 

produção, e, sendo assim, o empregado depende mais dela que vice-versa. 

O contraponto é, como estamos em uma economia do conhecimento, o 

trabalhador passa a controlar o principal meio de produção, equilibrando 

sua relação com o detentor do capital. Por isso, Drucker identifica uma nova 

classe de funcionários, o trabalhador do conhecimento (knowledge worker), 

agora nomeado associado, tratado como parceiro ou, pelo termo “da 

moda”, sobre o qual escrevo a seguir: colaborador. 

 

2. A maior parte das relações de emprego envolve o trabalho em tempo 

integral para uma corporação, única fonte de renda e sustento do 

empregado. Hoje, embora a maior parte dos trabalhadores ainda esteja sob 

esse regime, um número crescente de pessoas atua de forma 

independente em alocações parciais e temporárias, e, ainda, muitos são 

empregados de uma companhia, mas trabalham para outra em modelos de 

terceirização. 

 

3. O terceiro ponto é a referência à teoria de Coase sobre a eficiência de 

internalização das atividades produtivas pela firma. Embora já tenha 

explicado sua proposição em grande detalhe, Drucker ajuda a 

contextualizá-la. Segundo ele, as ideias de Coase refletiram os 

desenvolvimentos da grande empresa a partir da criação da Standard Oil 

Trust por David Rockfeller em 1870 e de seu aprimoramento via a intensa 

verticalização promovida por Henry Ford no início da década de 1920. Mais 

à frente, cita a informação do primeiro censo empresarial realizado no 

mundo, na Inglaterra, em 1832, quando quase todas as firmas eram 

familiares e tinham menos de dez funcionários.  
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Portanto, as grandes empresas, nascidas a partir do final do século XIX, 

eram uma realidade recente em consolidação, em 1937, ano em que Coase 

escreveu seu texto. Também informa que ele recebeu seu Nobel 

especialmente pelo estudo dos custos de comunicação e do seu impacto 

na eficiência das empresas. Em contraponto, lembra que a ideia da 

integração vertical, bem representada pela Ford no século XX, 

simplesmente desmoronou.  

 

Hoje, as empresas tendem a concentrar-se nos elementos essenciais de 

seus negócios porque: (a) o conhecimento necessário para qualquer 

atividade empresarial é atualmente muitíssimo especializado; (b) os custos 

de comunicação tornaram-se insignificantes, facilitando a integração entre 

companhias; e (c) a capacitação dos gestores, raríssima nos tempos de 

Rockfeller e Ford, tornou-se mais sofisticada e abundante, fomentando a 

especialização também de atividades horizontais comuns a diversas 

indústrias – gestão de recursos humanos, de infraestrutura, de tecnologias 

da informação, ou mesmo operação fabril – transferidas para parceiros em 

regime de terceirização. 

 

4. As empresas, especialmente as indústrias, detinham o controle de quase 

todas as informações sobre seus produtos, tendo, do outro lado, um 

consumidor passivo. Hoje, o consumidor é cada vez menos passivo e 

melhor informado, deslocando o poder associado ao controle da 

informação. 

 

5. As tecnologias costumavam ser particulares a uma indústria, assim como 

as indústrias costumavam ser produto de um pequeno conjunto de 

tecnologias, o que inclusive justificava os grandes laboratórios de pesquisa 

nos conglomerados industriais. A complexidade também alterou esse 

ponto. Boa parte das novas tecnologias tem aplicação horizontal em 

inúmeros setores e, muitas vezes, as maiores inovações são produtos da 

aplicação de uma tecnologia de uma indústria em outra, como no caso da 
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fibra ótica, utilizada em telecomunicações, mas desenvolvida pela indústria 

de vidro. 

 

Drucker ainda estende seu argumento ao discutir seus impactos na governança 

das corporações, mas encerro aqui o meu resumo. Apenas repito sua conclusão já 

citada na introdução da tese: “One thing is almost certain: in the future there will be 

not one kind of corporation but several different ones.” (2001, p. 16). Embora o maior 

pensador das teorias organizacionais, infelizmente falecido em 2005, não mencione a 

produção de software livre, suas ideias não revogam a teoria da firma de Coase, 

apenas adicionam complexidade e balizam o entendimento do fenômeno. A 

diminuição dos custos transacionais por tecnologias da informação não permite 

apenas a organização das multidões de Shirky ou das redes de produção entre pares 

de Benkler, também apoia outras iniciativas como: as chamadas de organizações 

virtuais – união em redes colaborativas de várias empresas, via de regra, industriais 

(Camarinha-Matos 2009); os modelos de governança multisetoriais (multistakeholder 

governance models) – estruturas decisórias facilitadas por mecanismos de 

interatividade digital de uso crescente na diplomacia, especialmente pela ONU, e nos 

organismos de gestão da internet (Almeida, Getschko e Afonso, 2015); e os processos 

de terceirização citados por Drucker. 

 

As novas formas cooperativas, centradas no uso da internet, certamente 

atraem maior interesse, porém a coordenação no âmbito empresarial também está 

sendo radicalmente transformada, como mostra Drucker. Termino este item com uma 

breve digressão, novamente apoiada na fenomenologia de Peirce, sobre a articulação 

das ações humanas em função de seus objetivos. Em Net Smart, Rheingold recorre a 

um artigo do consultor de empresas Arthur Himmelman no intuito de definir o termo 

“colaboração” (2012b). Esse autor coloca o termo em relação a três outros em uma 

escala sucessiva para trabalho em conjunto: 

 
1. Networking is defined as exchanging information for mutual 

benefit…. 
2. Coordinating is defined as exchanging information and altering 

activities for mutual benefit and to achieve a common purpose…. 
3. Cooperating is defined as exchanging information, altering 

activities, and sharing resources for mutual benefit and to 
achieve a common purpose…. 
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4. Collaborating is defined as exchanging information, altering 
activities, sharing resources, and enhancing the capacity of 
another for mutual benefit and to achieve a common purpose. 
(Himmelman, 2002, p. 2-3) 

 

Discordo totalmente de sua perspectiva. Embora não tenha realizado uma 

pesquisa epistemológica profunda dos termos, posso apontar inconsistências 

específicas e propor uma abordagem bastante diferente para esses conceitos 

fundamentais ao tema da cooperação. Em primeiro lugar, cabe rejeitar a inclusão do 

termo networking na categorização dos demais porque não compartilha da mesma 

natureza. Networking refere-se a um aspecto morfológico das conexões entre 

indivíduos, sejam eles pessoas ou instituições. Enquanto, como modo de enlace, ele 

designa a condição de ligar os pontos a partir de nós.  

 

O entendimento desse fenômeno vai longe na história, regredindo ao 

matemático Leonhard Euler, no século XVIII (Barabási, 2002, p. 9-12). Ele diferencia-

se de conexões lineares ou de ligações plenas nas quais todos os pontos de um 

conjunto ligam-se a todos os outros sem a interposição de nós. Além disso, é 

obviamente possível coordenar, colaborar e cooperar em rede, provando que tal termo 

não faz parte desse conjunto epistêmico. 

 

Minha segunda crítica constitui-se a partir do elemento comum de conexão 

entre os três termos agrupáveis: a intenção da ação conjunta. Himmelman apõe o 

atributo do benefício mútuo a todos os termos. O que constitui ainda um terceiro 

empecilho ao tratamento do termo networking, porque a ação por meio de redes 

também pode ser utilizada para atos de terrorismo, como vimos no primeiro capítulo 

(claro que os terroristas cooperam em rede, mas, no terror digital, utilizam essas 

conexões para atacar). Mas vejamos o ato de coordenar. Esse termo é largamente 

utilizado por Coase e muitos outros analistas dos sistemas de gestão. Embora seja 

possível defender, em tese, a existência da firma como benéfica a seus empregados 

– apesar da situação trágica de algumas condições de trabalho no mundo não 

hipotético – não há como duvidar do fato de que a coordenação exercida pelo gestor 

tenha como principal objetivo o lucro, cujo destinatário final é o empreendedor.  
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Tomando uma situação mais mundana: o semáforo na rua é um instrumento 

de coordenação do tráfego, obviamente serve ao benefício de todos, porém seria 

válido dizer que, ao parar no sinal vermelho, eu ajo em benefício daqueles autorizados 

a passar no verde? Ou seria mais apropriado imaginar meu ato como benefício 

próprio, seja para não tomar uma multa, seja para evitar uma colisão? Claro, há traços 

de mutualidade na coordenação, mas a questão de gradação é de suma importância 

nesse ponto, pois temos os demais termos. Seria válido dizer que os motoristas 

colaboram? Ao respeitar as regras de trânsito, pode-se enxergar a colaboração com 

o sistema, mas não faz sentido dizer que estou colaborando com o cidadão passando 

no sinal verde enquanto eu paro no vermelho. Seu objetivo é chegar a algum lugar e 

o meu também, nenhum de nós entra em relação com o objetivo alheio. Assim como 

o objetivo do empregado é seu salário, e o do empreendedor, seu lucro. 

 

A relação com o objetivo alheio é minha chave. Diante dela, trago novamente 

em meu apoio a tríade fenomenológica de Peirce. A coordenação envolve o mero 

reconhecimento do objetivo alheio, tem a natureza da primariedade porque quem 

coordena sua atividade compreende a qualidade do objetivo alheio, não o toma para 

si. O indivíduo transforma sua própria ação, mas não transforma seus objetivos. Já 

quem colabora ou coopera transforma seus objetivos. A ideia transmitida pelo termo 

colaboração implica a atuação das partes em torno de um objetivo comum, assim 

como cooperar. Palavras indicadas como sinônimos pelo dicionário, tanto em 

português quanto em inglês. 

  

Himmelman coloca a colaboração como superior, pois ela seria capaz de 

“enhance each other's capacity for mutual benefit and a common purpose” (op. cit., 

p. 3). Discordo novamente e apelo para a semântica no uso corrente dos termos, visto 

sua sinonímia primária. A empresa moderna, no sentido do novo equilíbrio da relação 

com os trabalhadores do conhecimento apontado por Drucker, refere-se a seus 

funcionários como colaboradores, não cooperados. O que faz todo o sentido porque 

tanto em português, uma cooperativa, quanto em inglês, a cooperative, tem outro 

significado. Nomeia organizações nas quais os membros atuam para gerar um 

resultado econômico a ser distribuído entre eles e não revertido a proprietários. A lei 

trata tais organizações de forma bastante diferente das firmas.  
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Voltando à natureza da tríade em questão: na colaboração, os indivíduos não 

apenas reconhecem o objetivo alheio como fazem dele o sentido de sua ação, entram 

em relação com ele, constituindo secundidade. Na cooperação, ocorre algo a mais, o 

objetivo de uma cooperação é construído em conjunto, produz um sentido novo e 

comum para a ação coletiva, constituindo terceiridade.  

 

Finalmente, apesar de uma fundamentação mais ontológica, minha 

epistemologia só tem sentido se reproduz usos correntes dos termos em um ou mais 

campos de investigação. Não tendo realizado uma sistemática, como já disse, 

restrinjo-me a apontar para o uso absolutamente corrente do termo cooperação em 

referência às comunidades de desenvolvimento de software livre, nas quais impera 

um alto nível de articulação da ação coletiva a partir da construção de objetivos 

comuns. 

 

 

5.3 Aportes da gestão do conhecimento e teoria organizacional  
 

Obviamente, caracterizar o que vem a ser o conhecimento é das mais 

importantes tarefas para a disciplina orientada à sua gestão. Dentre minhas leituras 

dessa literatura, encontrei a resposta mais adequada em Karl-Erik Sveiby. Em um 

ensaio sob o título “A Knowledge-based theory of the firm to guide strategy formulation” 

(2001), Sveiby define o conhecimento como a capacidade de agir, seja ela consciente 

ou não. Seu ponto de partida são teorias cognitivas resumidas rapidamente em três 

linhas: cognitivista, conexionista e autopoiética. Indica adotar essa terceira 

perspectiva e, embora mencione Maturana e Varela como seus originadores, sua 

referência é o cientista químico tornado filósofo, Michael Polanyi, de quem reproduz a 

ideia de que todo conhecimento é pessoal, constrói-se a partir de dados externos, mas 

articula informações e produz internamente sua capacidade de agir por meio de 

sistemas autopoiéticos (op. cit., p. 344-5).  

 

Além de operativa para meu intuito, a definição da capacidade de agir como 

autopoeisis conecta-se à ideia de criticidade auto-organizada. Bak não cita o conceito 

dos biólogos chilenos, mas Mitchell, em seu tratado sobre a complexidade, apresenta 

ambas as proposições na mesma sequência de estudos conectados à formulação de 
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teorias gerais dos sistemas complexos (2009, p. 295-303). Faz sentido, pois a ideia 

da regulagem interior ao sistema está em ambas as teorias. 

 

Partindo dessa definição, atrevo-me a uma rápida conjectura de sua aplicação 

ao software. Se conhecimento é capacidade de agir a partir de uma representação da 

realidade, ele é uma propriedade do indivíduo. “Since knowledge cannot be managed 

the knowledge strategist looks at enabling activities rather than command-control 

activities.” (Sveiby, op. cit., p. 347). O que seria o software? Não tem ele capacidade 

de ação? Podemos pensar em robôs, não necessariamente os de movimentos físicos 

e de formato humanoide tão populares no imaginário coletivo, mas, principalmente, 

diversos autômatos que povoam a internet, como, por exemplo, sistemas capazes de 

comprar e vender ativos em bolsas a partir de algoritmos. E não é ele produto do 

conhecimento humano? Não realiza uma representação do real? Respondendo sim 

para as duas perguntas, podemos entender o software como conhecimento tornado 

autômato. Assim sendo, as comunidades de desenvolvimento de software livre têm 

por atividade automatizar seu conhecimento. 

 

Não necessariamente a partir dessa mesma definição, os teóricos em gestão 

do conhecimento foram bastante profícuos na formulação de mecanismos práticos 

para sua avaliação e promoção dentro dos domínios da empresa (Terra, 2000; 2003). 

Nesse arsenal de ferramentas, as comunidades de prática estão entre as de maior 

impacto por seus resultados e repercussão. Dentro da bibliografia já citada, Shirky 

enxerga os mecanismos das comunidades de prática nos procedimentos de filtragem 

de erros na Wikipedia, como mencionei no final do capítulo anterior, e nas trocas de 

experiência específica em redes sociais, como Flickr, sobre fotografia, ou mesmo nos 

comentários de blogs sobre seus assuntos particulares (2008, p. 98-104). Rheingold 

também usa o termo de maneira um pouco mais livre para descrever suas próprias 

redes de aprendizado (2012, p. 8; 146). Ronfeldt e Arquilla também utilizam o conceito 

em seu artigo sobre as guerras cibernéticas para ir além das abordagens morfológicas 

da análise de redes sociais (social network analysis) (2001).  

 

O que são comunidades de prática? Segundo Etienne Wenger, principal 

propositor do conceito: “Communities of practice are groups of people who share a 

concern, a set of problems or a passion about a topic, and who deepen their knowledge 
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and expertise in this area by interacting on an ongoing basis.” (2002, p. 4). Tais 

interações não dependem de uma relação de trabalho, embora tais laços, entre outros, 

não sejam excludentes à sua formação. O que importa é o alto grau de conexão criado 

a partir de uma convivência informal, no sentido de não haver dependência de funções 

fixas ou obrigações prévias. A coalescência surge do aprendizado coletivo, da ajuda 

mútua, do compartilhamento de questionamentos significativos ao tema que reúne o 

grupo. Tal associação por interesse pode, ou não, produzir resultados externalizáveis, 

mas obrigatoriamente induz à construção de conhecimento e, mais importante, produz 

a satisfação pessoal derivada do convívio entre pares, fluentes em uma linguagem 

comum, cujas trocas são significativas (ibidem, p. 4-5).  

 

Segundo o autor, as comunidades de prática sempre existiram. As estruturas 

sociais baseadas na troca do conhecimento retroagem até os primeiros coletivos 

humanos, criados para caçar grandes mamíferos. Também aponta para múltiplas 

variações nos formatos de associações profissionais ao longo da história: as 

“corporações” da Roma antiga; as guildas de artesãos na idade média e diferentes 

associações profissionais do mundo industrial. Também percebe sua formação em 

inúmeros ambientes da vida moderna: no trabalho, na escola, nos círculos sociais etc.; 

embora, por vezes, seu grau de informalidade as torne imperceptíveis (ibidem, p. 5). 

 

Todavia, as comunidades de práticas às quais Wenger dedica seu estudo 

ocorrem em ambientes empresariais e derivam da compreensão das transformações 

econômicas responsáveis por fazer do conhecimento o principal ativo da produção. 

Seu objeto de pesquisa inicial resultou da fragmentação funcional em grandes 

corporações. Empresas cujo crescimento provocou sua divisão em unidades de 

negócio, entre as quais conhecimentos específicos foram espalhados, resultando na 

dispersão da massa crítica necessária para seu debate. Ou seja, as comunidades de 

prática, antes plenamente informais e espontâneas, nos corredores, nos almoços com 

colegas e em outras atividades sociais não diretamente conectadas ao exercício da 

função profissional, mas situadas ao seu redor, foram eliminadas pela distância formal 

e física entre as divisões de grandes corporações. Esse é o contexto da criação dos 

Tech Clubs na Chrysler no início dos anos 1990 (2000). 
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Wenger faz uma arrazoada defesa das contribuições das comunidades de 

prática para o sucesso empresarial (2002, chapter 1). Também apresenta uma análise 

detalhada dos elementos estruturais necessários à sua formação eficiente no âmbito 

corporativo (2002, chapter 2). Pulo tais considerações para listar os sete princípios 

que o autor propõe para seu cultivo eficaz, e focar no terceiro deles: 

 

1. Design para evolução: as comunidades de prática são informais, portanto, 

sua condução é feita por direcionamento. Estruturas prévias ou fixas são 

prejudiciais. É preciso reconhecer e cultivar redes sociais já existentes. 

Também recomenda-se começar aos poucos, facilitando a inclusão de 

novos participantes, sem o requerimento de grandes compromissos de 

dedicação ao grupo. O principal ingrediente para o sucesso é a variedade, 

não apenas entre usuários, como também entre as atividades conduzidas;  

 

2. Abrir o diálogo para perspectivas internas e externas: uma comunidade 

de prática não deve ficar restrita às trocas e aos conhecimentos de seus 

membros. É necessário criar canais para compartilhamento de informações 

externas e promover a discussão de perspectivas diversas das majoritárias 

entre seus componentes, seja pelo convite a especialistas externos ao 

grupo, seja pela participação de seus membros em eventos cujos temas 

promovam uma perspectiva mais ampla dos problemas em discussão; 

 

3. Convidar diferentes níveis de participação: uma boa arquitetura para 

comunidades de prática inclui a criação de grupos concêntricos 

organizados a partir de um núcleo de mais alto grau de comprometimento 

– o “núcleo duro”. Alguém desse pequeno grupo deve assumir o papel de 

coordenação (função não relacionada ao controle dos saberes que animam 

a constituição do grupo, não é nem mesmo recomendável ter nessa 

posição alguém de estatura intelectual ou hierárquica muito superior ao 

conjunto do grupo, para não inibir a participação). Ao redor do núcleo duro, 

é preciso formar um grupo de usuários ativos, efetivamente comprometido 

com o compartilhamento de conhecimentos e seu debate, mas não 

envolvidos em tarefas de organização. Esse grupo precisa ter massa 

crítica. Porém, sua formação não deve excluir a participação eventual de 
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um contingente periférico, cujo volume e variedade de conhecimentos são 

essenciais à riqueza cognitiva da comunidade de prática. Não promover a 

participação periférica constitui o erro de condução mais comum e 

importante, especialmente porque a solução dos problemas mais 

interessantes e produtivos colocados à comunidade quase sempre 

depende de competências estranhas aos participantes habituais; 

 

4. Desenvolver espaços comunitários públicos e privados: embora a 

maior parte das atividades da comunidade de prática deva ser aberta a 

todos os membros do grupo, é bom fomentar conexões diretas fora das 

ocasiões de intercâmbio público. Conversas privadas funcionam para 

provocar novos debates, envolver participantes mais distantes, permitir a 

resolução de problemas específicos em trocas não necessariamente úteis 

ao coletivo. São essenciais à tessitura social do grupo; 

 

5. Focar no valor: elemento mais ligado à função das comunidades de prática 

no contexto empresarial, corresponde à necessidade de promover a 

construção de conhecimento de impacto efetivo para a atividade produtiva 

da empresa. No entanto, as comunidades não devem se confundir com 

equipes de projeto ou competir com áreas funcionais da firma (ver figura 24 

a seguir). O que se recomenda é trazer para o debate interno a dimensão 

do conhecimento a elas relacionadas. Além disso, o grupo deve discutir sua 

utilidade para a organização de maneira autoconsciente; 

 

6. Combinar familiaridade e excitação: uma comunidade de prática bem-

sucedida precisa ser conhecida como um ambiente regularmente acessível 

a seus participantes. Ao mesmo tempo, ela precisa promover visões 

contraditórias e eventos fora da rotina, capazes de criar picos de motivação; 

 

7. Criar ritmo para a comunidade: também é necessário promover 

encontros periódicos e outras interações para prover certa constância. 

Além desse aspecto regular do ritmo, uma comunidade de prática ativa 

precisa marcar objetivos e datas significativas, em torno das quais seja 

possível concentrar esforços e comemorar realizações. (ibidem, chapter 3) 
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Antes de apontar para a relevância específica do terceiro ponto no contexto da 

minha pesquisa, cabe perguntar se as comunidades de desenvolvimento de software 

livre são comunidades de prática. Minha resposta é negativa, apesar de importantes 

similaridades. Quando eficazes, ambas são constituídas a partir de interesses 

temáticos comuns, são orgânicas em sua evolução, facilitam a inclusão de 

contribuições externas, promovem espaços abertos e restritos de interação, são 

pautadas por regularidade e por objetivos pontuais e alcançam um ritmo produtivo. 

Porém, o desenvolvimento de software é uma atividade fim específica, a construção 

de conhecimento é um resultado colateral e não seu objetivo, as comunidades de 

software livre não funcionam para compartilhar conhecimento sobre um tema, existem 

para desenvolver o código ou os códigos a partir dos quais se constituem.  

 

Wenger demarca claramente a distinção das comunidades de práticas com 

outros componentes da organização moderna no quadro apresentado pela figura 24. 

Feitas as necessárias adaptações para o contexto não corporativo, as comunidades 

de desenvolvimento de software livre têm mais semelhanças com os times de projetos 

do que com as comunidades de prática. 

 

Figura 24 − A Snapshot Comparison of work groups 

 
Fonte: Wenger, 2000. 
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Talvez seja mais fácil perceber meu ponto pela situação indesejável do 

fracasso de um grupo. As comunidades de prática fracassam quando as pessoas 

deixam de ter interesse na convivência; as comunidades de desenvolvimento 

fracassam quando as pessoas interessadas discordam dos próximos passos em 

relação à produção de um software. Enquanto as primeiras normalmente definham, 

as segundas dividem-se.  

 

Claro, existem casos de projetos de software abandonados, mas isso está 

longe de ser a regra. E, mesmo quando ocorre, persiste o código como resíduo a partir 

do qual uma nova comunidade pode ser constituída. Em ambos os casos, um 

subconjunto dos participantes da comunidade dissolvida pode tomar para si a tarefa 

de recriá-la. Mas, no caso das comunidades de desenvolvimento de software livre, os 

novos relacionamentos serão amalgamados pelo código abandonado. 

 

O elemento mais relevante da análise de Wenger para a compreensão das 

comunidades de desenvolvimento de software é a proposição dos círculos 

concêntricos como mecanismos de organização apropriados para a captura de 

distintos níveis de comprometimento entre os participantes do grupo. A grande maioria 

dos projetos de software livre são levados a cabo por um pequeno núcleo de 

desenvolvedores.  

 

O caso do Linux é exemplar: a maior parte do código inicial foi escrita por 

Torvalds sozinho; com o passar dos anos e o aumento da complexidade, alguns 

poucos desenvolvedores escreveram componentes específicos do código (módulos); 

em seguida, foram nomeados novos coordenadores responsáveis por diferentes 

versões ou conjuntos de módulos; porém, o tempo todo, foram estimuladas 

contribuições eventuais de um círculo muito maior de colaboradores. Ou seja, temos, 

claramente, os três círculos desenhados na figura 25 abaixo. E, se entendermos os 

usuários como elementos contribuintes externos, completa-se o quadro. 
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Figura 25 − Graus de participação comunitária 

 
Fonte: ibidem, p. 57. 

 

Por último, faço um rápido ponto análogo à necessidade de estratégias para 

aquisição da fluência digital feito no capítulo anterior. Quando frequentei a Escola de 

Administração da Fundação Getúlio Vargas, na segunda metade dos anos 1980, a 

inovação em voga eram as estruturas de gestão matricial. Anos mais tarde, aprendi a 

gestão por projetos “on the job”, como se diz. Hoje, as escolas de administração 

discutem diferentes modelos de governança corporativa. Boa parte já reconhece 

diretamente a dimensão do conhecimento e sua gestão. Porém, novas práticas 

organizacionais foram sendo desenvolvidas nos últimos anos, seja no contexto das 

comunidades de prática, seja pela observação das comunidades de desenvolvimento 

de software livre ou a partir da gestão de comunidades virtuais de outras naturezas.  

 

Não encontrei nas teorias organizacionais qualquer estudo efetivamente 

relevante sobre os métodos de gestão das comunidades de desenvolvimento de 

software livre. Muitos dos futuros administradores sequer vislumbram a possibilidade 

da ação coletiva além das estruturas de comando e controle tradicionais da firma.  

Contudo, há boas práticas aceitas para funções de coordenação e moderação de 

comunidades (Bacon, 2012; Figallo, 1998; Kim, 2000; Preece, 2000). É preciso fazer 
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chegar esse conhecimento aos cursos práticos, especialmente aos dedicados à 

administração de empresas. Essa tarefa constitui o sexto e último ponto de fuga de 

minha pesquisa, uma tangente talvez mais prática do que teórica, porém não menos 

relevante. 
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Terceira Parte: 
A arguição da tese 



 

 

268 

  



 

269  

6o Capítulo 
As comunidades de desenvolvimento de software livre. 

 
 

Optei por construir o presente texto fazendo a discussão de todos os conceitos 

e métodos articulados na tese em sua primeira e segunda partes. Recapitulo:  

 

− a cooperação: o fenômeno estudado foi apresentado a partir de narrativas 

oriundas de diferentes campos do conhecimento, demonstrei o crescente 

reconhecimento de seu papel fundamental no entendimento do mundo e 

propus o enunciado da cooperação como peça central de um novo zeitgeist 

inaugurado pela revolução digital; 

 

− o software livre: tomei a natureza multifacetada do produto de meu objeto 

de estudo como caminho para discutir as motivações individuais, as 

possibilidades técnicas, a formulação política e a inserção econômica, 

características condicionantes das comunidades que o desenvolvem, 

trazendo também os primeiros fundamentos de minha ótica investigativa – 

a interatividade digital; 

 

− a cultura digital: o universo de inserção do objeto de meu estudo foi 

analisado com base no estreitamento sucessivo de foco, partindo de seu 

exame amplo feito por Lucia Santaella para sua discussão como meio de 

socialização, no qual florescem as capacidades de ação política e produtiva 

detalhadas a partir dos hackers, dos quais descendem as comunidades de 

desenvolvimento de software livre; 

 

− a fluência digital: abri minha exposição metodológica pela discussão das 

potencialidades da comunicação inauguradas pela interatividade digital, 

enquadradas a partir da fenomenologia de Charles Peirce como potências 

de expressividade – por meio de mecanismos de leitura e escrita – de 

afetividade –  e do diálogo – e de produtividade – via da ação coletiva; 
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− o design institucional: expus meu segundo conjunto metodológico, 

construído a partir dos conceitos e estruturas propostas por Elinor Ostrom 

para análise e design de instituições, complementei pela discussão da 

empresa moderna, em transição na economia do conhecimento, espaço de 

novas técnicas de gestão, como, em especial, as comunidades de prática. 

 

Esse formato, além de constituir uma estrutura lógica adequada, teve o objetivo 

de permitir uma divisão no discurso. Como demanda a prática acadêmica, já 

apresentei todos os autores nos quais me apoio e fundamentei todos os meus 

elementos com citações e referências. Adoto, a partir de agora, uma locução fluida e 

direta, sem interromper minha voz pela alheia. Com raras exceções feitas a ideias 

gerais de alguns autores, não repetirei apontamentos bibliográficos e não farei, nem 

mesmo, o comentário “como já vimos”, pois seria constante. 

 

Começo por uma visão geral da arena de ação das comunidades de 

desenvolvimento de software livre (CDSL a partir de agora). Assumir uma única arena 

é um artifício de análise. Certamente, cada CDSL constitui a sua própria. Porém, 

formam um holon coerente em conjunto, já que os atributos mais relevantes são 

comuns a todas as comunidades. As condições materiais são praticamente idênticas. 

É possível perceber traços de uma cultura em torno de um software livre. Várias regras 

em uso são absolutamente gerais, sejam elas formais, como a GPL, ou derivadas de 

práticas habitualmente aceitas.  Além disso, utilizarei essa perspectiva para comentar 

sobre a natureza genérica dos participantes das CDSL, visto que as diferenças entre 

os grupos específicos de cada uma delas são pouco relevantes para meu argumento. 

 

O segundo passo é a análise das três principais situações-ação identificadas 

na produção de código no âmbito da CDSL. Parto das contribuições formativas, 

necessárias à formulação, à manutenção e à evolução de um projeto de software livre, 

seja ele nascido de código anterior ou fruto de nova concepção. Em seguida, analiso 

o que chamo de contribuições funcionais, constituídas pela adição de módulos ou 

componentes significativos ao esforço central de programação. Por último, trato das 

contribuições de ajuste, caracterizadas pela oferta de patches para correção de erros, 

atualização de segurança ou adição de configurações, cuja inclusão é feita de forma 

corriqueira, sem suscitar discussões além da comprovação de sua utilidade direta. 
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Inicialmente, considerei tratar diferentes processos como a submissão de 

códigos, sua avaliação e a eventual resolução de conflitos. Mas a vantagem do IAD 

framework torna-se evidente quando a análise demonstra a grande variação desses 

processos em função da atividade em curso. A resolução de conflitos resultantes da 

decisão de realizar o forking de um código não tem praticamente nada em comum 

com a disputa entre dois patches alternativos para correção de um bug. A avaliação 

pela comunidade de um novo projeto é muito diferente da realizada para um novo 

módulo dentro de um projeto já constituído. Não obstante, os processos mencionados 

são discutidos dentro de cada uma das três situações-ação selecionadas para análise, 

tendo em vista sua constituição como um encadeamento de outras situações-ação a 

elas continentes, de forma coerente ao entendimento das instituições como holons. 

 

Há, no entanto, o encadeamento maior representado pela figura 23 (p. 214), 

correspondente à governança dos coletivos. Esse será analisado parcialmente. 

Considerarei as situações operacionais citadas e as situações de ação coletiva a elas 

associadas – estas correspondentes a funções de monitoramento e controle das 

ações finais. Não discutirei as situações-ação de caráter constitucional e meta-

constitucional das CDSL, ou seja, não trabalharei nem a formação e nem a operação 

das estruturas de governança das comunidades específicas.  

 

Não porque não existam ou porque as considere irrelevantes. Existem e são, 

muitas vezes, diligentemente formalizadas. A comunidade Debian, por exemplo, 

possui uma constituição explícita, ratificada por seus membros, cuja quinta versão (1.5 

para ser exato) foi aprovada no início de 2015, e a primeira data de dezembro de 

199899 (volto a ela no próximo capítulo). Excluo as situações-ação relativas à criação 

e ao exercício das funções da governança geral das CDSL, primeiro e principalmente 

porque não são as arenas centrais ao exercício da cooperação estudada, 

determinantes para os resultados do novo potencial aqui defendido. 

 

                                                
 
99 Disponível em: <https://www.debian.org/devel/constitution>. Acesso em 17 mar. 2016. 
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O segundo motivo é evidência do primeiro e uma razão prática ao mesmo 

tempo: há diversos modelos de governança. A comunidade Debian tem um modelo 

com funções específicas, mandatos fixos e eleições pela comunidade. Já o projeto 

Linux tem sido comandado sem alterações por Linus Torvalds desde seu início, com 

as demais funções escolhidas por indicação sua ou de seus indicados. Já a CDSL, 

responsável pelo sistema de gestão de conteúdo Drupal, é apoiada por uma 

associação100. Esta não dirige diretamente o desenvolvimento, mas organiza a 

comunidade. É sustentada por uma pequena contribuição monetária anual de seus 

membros (não é necessário ser associado para contribuir com o desenvolvimento), 

que têm o direito de eleger um quarto da diretoria, ainda hoje presidida pelo principal 

desenvolvedor do projeto, Dries Buytaert. Já o Ubuntu – a mais popular distribuição 

Linux – é organizada em parceria com a empresa que o originou – a Canonical101. Ou 

seja, há uma variedade imensa de modelos de governança, mas a cooperação no 

desenvolvimento opera eficazmente em todas as CDSL citadas. Investigar esse 

conjunto seria trabalhoso e não traria conclusões relevantes ao problema da tese. 

 

 

6.1 A arena de ação das comunidades de software livre 
 

Vamos aos elementos retratados na figura 21 (p. 224), das variáveis exógenas 

aos participantes da arena de ação, já que as situações-ação serão tratadas no 

próximo item: 

 

I. Condições materiais 

 

Os códigos são textos escritos em uma linguagem formulada para conduzir 

cálculos em computadores capazes de gerar saídas a partir de entradas. Em princípio, 

entradas e saídas são dados representados por bits – zeros e uns, por sua vez, 

correspondentes aos estados binários de existência ou inexistência de voltagem nos 

circuitos internos da máquina a um dado instante. Mas computadores são conectados 

a interfaces para capturar dados de entrada e apresentar dados de saída em 

                                                
 
100 Disponível em: <https://assoc.drupal.org/>. Acesso em 17 mar. 2016. 
101 Disponível em: <http://www.ubuntu.com/about/canonical-and-ubuntu>. Acesso em 17 mar. 2016. 
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diferentes formatos. As interfaces mais comuns são o teclado e o mouse para entrada 

e a tela e a impressora para saída. Há diversas outras: câmeras, scanners e diferentes 

sensores convertem imagens, sons, movimento, temperatura, presença de 

componentes químicos ou de sinais elétricos em entrada de dados; projetores, alto-

falantes, impressoras 3D, próteses robóticas e outros componentes eletrônicos 

produzem saídas de dados na forma de imagens, sons, objetos, movimento e sinais 

eletromagnéticos aptos a alterar o estado de outras máquinas.  

 

Essa é a natureza do processo de digitalização pelo qual o computador está 

conectado a seu exterior. Assim, o código mediado pelo computador estende-se para 

além do virtual, e as condições materiais das CDSL passam a abarcar uma enorme 

diversidade. Vejamos o exemplo da comunidade desenvolvida em torno do 

OpenCV102 – projeto de visão computacional, cujas bibliotecas permitem identificar 

faces, objetos, movimentos, entre outras coisas – suas condições materiais, 

obviamente, incluem os elementos físicos reconhecidos por seus códigos. 

 

Faço essa digressão para situar devidamente a simplificação inerente a reduzir 

as condições materiais do desenvolvimento de software ao computador, não obstante 

ser essa a minha opção. Sigo esse caminho por estar descrevendo a arena de 

situação das CDSL de maneira geral; caso estivesse falando de uma comunidade 

específica, essa estratégia seria provavelmente inválida. 

 

Ainda imbuído do intuito generalizador, tomo a presença das redes como 

segunda condição fundamental para existência das CDSL. Mesmo que, em tese, seja 

possível imaginar um software livre sendo desenvolvido por um pequeno grupo 

reunido presencialmente em um mesmo endereço, não é mais válido imaginar a 

inserção de um código no mercado sem a utilização da rede como meio de circulação. 

Acima disso, a cooperação aberta, capaz de alcançar larga escala e níveis superiores 

de complexidade, é resultado direto da interatividade digital, como vem sendo 

demonstrado ao longo do texto. 

 

                                                
 
102 Disponível em: <http://opencv.org/>. Acesso em 17 mar. 2016. 
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Mesmo simplificando o que está além das entradas e saídas de dados, é 

preciso pensar na linguagem e demais códigos dos quais dependem o 

desenvolvimento. Podemos dividir a enorme complexidade dos softwares utilizados 

durante o processo de desenvolvimento em quatro conjuntos: 

 

1. os sistemas operacionais das máquinas utilizadas na codificação, teste e 

operação do software;  

 

2. as linguagens de programação;  

 

3. as ferramentas de apoio à programação, como editores de código, 

plataformas de teste, controle de erro (bug tracking), controle de versão; e 

 

4. os outros códigos pré-existentes integrados na concepção de um novo.  

 

Nas CDSL, softwares livres usualmente preenchem essas necessidades. 

Assim, o sistema operacional, normalmente, será uma versão UNIX, seja ela uma 

distribuição Linux ou BSD. As linguagens – eminentemente conhecimento puro, pois 

dado o controle de seus comandos e sintaxe, um mero processador de textos basta 

para viabilizar seu uso – são publicadas como standards, mas dependem de 

compiladores capazes de transformar suas instruções para códigos numéricos 

interpretáveis diretamente pelos processadores do computador. As linguagens mais 

comuns nas CDSL são C (e suas variantes), Java, JavaScript, PHP, Python e Ruby103.  

 

As ferramentas de desenvolvimento compõem um universo particular. 

Programadores utilizam diversos softwares para facilitar seu trabalho. Mesmo uma 

listagem parcial seria exaustiva e irrelevante. Cabe apenas estar atento para sua 

necessidade e ressaltar as plataformas de compartilhamento fundamentais para 

fluência cooperativa, e examinadas em detalhe no último item do próximo capítulo. 

Elas funcionam como “bazares” cooperativos, ponto de encontro das CDSL. 

                                                
 
103 Ver pesquisa disponível em: <https://github.com/blog/2047-language-trends-on-github>. Acesso em 17 de 

mar. 2016. 
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FreshMeat (atualmente Freecode) foi o primeiro, criado em 1997. Basicamente 

morreu diante da concorrência do SourceForge. No entanto, o outrora indisputável 

centro do desenvolvimento de software livre perdeu boa parte de sua centralidade 

para plataformas de compartilhamento baseadas no sistema de controle de versão 

Git, como o GitHub, a mais bem-sucedida. Esses espaços não apenas organizam a 

colaboração, como veremos, mas também funcionam como pólo de atração de 

programadores que o visitam à procura de projetos úteis para a solução de suas 

necessidades, ou oportunos para o aprimoramento e exercício de suas habilidades. 

 

Por último, temos os outros códigos, pois a programação quase nunca parte do 

zero. O compartilhamento ocorre de várias “formas” e em vários “níveis”. Sendo o 

código aberto, temos os “empréstimos”, no sentido de segmentos, componentes ou 

mesmo códigos inteiros aproveitados por um outro programador. 

 

No primeiro patamar de complexidade, temos o copiar e o colar puro e simples. 

Feito em pequeno escopo e utilizado para finalidade diferente da original, ele é 

eticamente válido mesmo sem a atribuição ao autor de origem. Já no segundo 

patamar, temos a incorporação de componentes funcionais alheios diretamente no 

código, que obriga a atribuição e, caso o projeto seja público, a boa prática de avisar 

ao email listado na documentação do software copiado. O terceiro patamar 

corresponde ao uso de um sistema integral como ponto de partida para o 

desenvolvimento de uma atualização, uma modificação, uma renovação que se afaste 

do caminho sendo seguido pelos programadores originais, ou seja, um esforço que 

bifurca, produz um forking.  

 

Refuto o enquadramento simplista do forking como divisão de efeito negativo 

para a capacidade de desenvolvimento. Hoje, uma mera visita ao GitHub104 deixa 

claro como o forking é entendido e valorizado. Vê-se na figura 26 a seguir como a 

informação do número de bifurcações para nosso exemplo – OpenCV – aparece em 

destaque no canto superior direito (entre os mais altos valores da plataforma para tal 

parâmetro, diga-se de passagem).  

                                                
 
104 Disponível em: <https://github.com/>. Acesso em 17 mar. 2016. 
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Não obstante a existência de forkings capazes de produzir verdadeiras cismas 

entre os participantes ativos de uma CDSL, a grande maioria funciona como instância 

de desenvolvimento paralelo, estratégia altamente recomendada por várias 

metodologias de programação (Agile, Lean, XP, Scrum). As motivações podem ser 

inúmeras: implementar uma funcionalidade não priorizada pelo grupo principal; 

desenvolver uma solução específica para um ambiente corporativo ou produzir um 

código alternativo potencialmente mais rápido ou econômico (linhas de 

programação/uso de memória). Todas intenções construtivas, cujos resultados são 

muitas vezes incorporados às novas versões lançadas pelo grupo principal. 

 

Figura 26 – Diretório do OpenCV no GitHub em 11 mar 2016 

 
Fonte: GitHub105 

                                                
 
105 Disponível em: <https://github.com/Itseez/opencv>. Acesso em 11 mar. 2016. 
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Além do “empréstimo”, temos o “acoplamento”. No patamar menos complexo, 

há softwares cujos comandos são requeridos pela operação do outro (sistemas 

operacionais e compiladores de linguagens estão inseridos aqui). O encadeamento 

de requerimentos é essencial para o funcionamento de programas de computador. 

Praticamente todos os sistemas exigem a presença de outros para serem instalados 

e operarem corretamente. A interdependência ocorre em múltiplas camadas. Volto ao 

exemplo do OpenCV, cuja instalação requer: 

 

− GCC (The GNU Compiler Collection) – coleção de compiladores para 

diferentes linguagens de programação;  

 

− GTK+ (The GIMP Toolkit > GIMP: GNU Image Manipulation Program) – 

conjunto de ferramentas para criação de interfaces; 

 

− Python e Numpy – linguagem de programação e pacote de extensões de 

computação científica (cálculo numérico) em Python; 

 

− FFmpeg ou Libav – bibliotecas para a utilização dos mais diferentes 

formatos de arquivos multimídia (Libav é um major fork da FFmpeg); 

 

− Git, CMake, pkg-config – pacotes necessários à instalação, configuração e 

compilação do código fonte do OpenCV; 

 

− Outras bibliotecas opcionais. 

 

No segundo patamar de complexidade do “acoplamento”, temos as chamadas 

API (application programming interface) por meio das quais softwares trocam entradas 

e saídas. A API dita o formato necessário para entrada do dados e o formato esperado 

para saída, realizadas as transformações previstas por seu código. Todos os grandes 

destinos da web oferecem API para automatizar uma ou outra função – Google API106; 

                                                
 
106 Disponível em: <https://developers.google.com/apis-explorer/#p/>. Acesso em 17 mar. 2016. 
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Facebook for Developers107; MediaWiki API (software da Wikipedia)108. Também 

existem “mercados de API” como Mashape109, nos quais é possível pesquisar 

centenas de programas visualizando as funcionalidades oferecidas, os modelos de 

comercialização (a maior parte ou é simplesmente gratuita ou oferece uma versão 

básica sem custo), o tamanho da comunidade de desenvolvedores e clientes e a 

disponibilidade do serviço. 

 

No terceiro patamar de complexidade do “acoplamento”, temos as distribuições, 

as plataformas e as integrações. Nos três casos, um conjunto de softwares 

desenvolvidos de maneira independente é conectado com o objetivo de execução 

coordenada de uma função maior. As distribuições Linux estão entre os exemplos em 

maior evidência. Porém, basta vislumbrar o enorme volume de softwares integrados 

em solução de demandas específicas dentro dos departamentos de tecnologia da 

informação de inúmeras empresas para perceber o real impacto dessa prática no 

mundo do software livre. Ela é a origem de milhares de contribuições de maior e menor 

significância para as CDSL. É assim que a necessidade particular de uma empresa 

acaba gerando o benefício coletivo por meio de funcionalidades contribuídas em 

retorno aos responsáveis pelo desenvolvimento original. Já as plataformas são menos 

comuns no mundo do software livre. A estratégia é utilizada quase exclusivamente no 

caso de produtos criados como substitutos de opções proprietárias assim formatadas, 

como o OpenOffice110, cujas funções equivalem às da suíte Office da Microsoft. 

 

Não posso deixar de reconhecer nesse ponto, a partir da fenomenologia 

peirceana, novas tríades. Se ao “empréstimo” e ao “acoplamento” ajuntarmos a 

terceira “forma” da “inclusão”, cujos três casos são exatamente as situações-ação que 

discutirei no próximo item (contribuições formativas, extensivas e de ajuste), temos 

uma primeira tríade caracterizando a natureza do engajamento: 

 

− a primeiridade fica evidente no “empréstimo” pelo fato de uma parte copiar 

sem necessariamente reconhecer a outra; 

                                                
 
107 Disponível em: <https://developers.facebook.com/>. Acesso em 17 mar. 2016. 
108 Disponível em: <https://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page>. Acesso em 17 mar. 2016. 
109 Disponível em: <https://www.mashape.com/>. Acesso em 17 mar. 2016. 
110 Disponível em: <https://www.openoffice.org/>. Acesso em 17 mar. 2016. 
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− a secundidade no “acoplamento” deriva de as partes se reconhecerem e 

seus códigos entrarem em relação, mas continuarem independentes e  

 

− já na “inclusão”, a terceiridade apresenta-se na forma de um novo software 

produzido pelo esforço comum.  

 

O segundo eixo corresponde à extensão desse engajamento, compondo uma 

matriz de nove quadrantes (figura 27 abaixo):  

 

− a primeiridade está na marca pontual face ao objetivo geral do 

desenvolvimento – pode ser percebida na simples cópia (empréstimo), no 

uso de um comando (acoplamento) e no patch de ajuste (inclusão); 

 

− a secundidade está na marca extensiva capaz de acrescentar novas 

funcionalidades à programação sem alterar seu objetivo central – 

corresponde à reprodução de códigos funcionais (empréstimo), às API 

(acoplamento) e aos módulos (inclusão) e 

 

− por fim, a terceiridade está na marca sistêmica explicitada pela consecução 

dos objetivos visados pelo código – faz-se presente no forking 

(empréstimo), nas distribuições, integrações e plataformas (acoplamento), 

e no desenvolvimento central de projetos de software livre (inclusão). 

 

Figura 27 – Matriz fenomenológica do desenvolvimento de código 
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Essa matriz não traz grandes consequências ao desenvolvimento da tese, mas 

permite vislumbrar a complexidade (não detalhada por fugir ao meu escopo) de, ao 

menos, seis outras situações-ação do desenvolvimento de software, em geral, livre, 

em particular. Também corrobora minha opção para o detalhamento a ser realizado 

no próximo item, permitindo ao leitor estender alguns de meus comentários para 

situações de mesma extensão de engajamento, mas de diferente natureza. 

 

Por fim, faço uma análise breve e parcial da natureza econômica dos três 

condicionantes materiais das CDSL: hardware, software, “netware”. Os computadores 

são indubitavelmente bens privados. A fruição de sua função utilidade é excludente e 

rival. Mas, para o trabalhador do conhecimento, a posse de um computador adequado 

é tão essencial quanto possuir roupas para vestir no convívio social. E, para o 

programador, a máquina utilizada para seu fazer profissional é ainda mais crucial, 

porque nela já estão instaladas e devidamente customizadas todas as ferramentas 

que utiliza para programar. 

 

Ou seja, como custo específico para as situações-ação das CDSL, o 

computador é marginalmente próximo do zero, uma vez que é compartilhado com 

tantas outras atividades da vida. O mesmo vale, por sua vez, para o acesso à internet. 

Sempre não rival, comporta-se como um bem de clube. Mas, por vezes, torna-se não 

excludente, como em redes WIFI gratuitas, por exemplo, sendo, então, um bem 

público. Condição permanente do código livre, sempre não rival e não excludente, o 

que não implica, contudo, a inexistência de transações comerciais de diferentes 

ordens. 

 

II. Atributos da comunidade 

 

Seguindo as prescrições de Ostrom, a comunidade opera no campo da cultura. 

Portanto, parto de meu último item dedicado ao tema da função seminal da cultura 

hacker (p. 156-68). Mas, antes de resgatar possíveis continuidades, aviso: a cultura 

das CDSL não constitui um subconjunto seu.  
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Assim sendo, a pergunta é como a cultura das CDSL destaca-se de sua origem, 

e a resposta está no argumento político. Quando Stallman começa sua batalha pelo 

software livre, ele adiciona um ímpeto antes inexistente à cultura hacker. A ética 

libertária de pouco apreço às autoridades constituídas e nenhum respeito aos 

possíveis limites impostos ao acesso a recursos necessários a suas atividades, 

obviamente, tem viés político. Porém, o que comanda uma atitude hacker é o esmero 

estético no desenvolvimento de código.  

 

O acesso aos códigos não era uma questão da cultura hacker tal qual ela se 

desenvolveu, já que o problema não se apresentava. Os códigos eram todos livres. A 

briga era pela disponibilidade de hardwares. As barreiras criadas pela indústria do 

software proprietário são responsáveis pela transformação da cultura hacker. Acabam 

por modificar sua natureza, ampliando seus limites e transformando seus valores. O 

livre trânsito dos códigos passa a importar mais do que a perícia técnica. 

 

Obviamente, o software precisa funcionar. Mas isso não era o suficiente para a 

cultura hacker. Apenas funcionar era um insulto. Era o motivo de todo o desprezo 

reservado ao CTSS (Compatible Time-Sharing System), festejado por seus anátemas 

– os “priests” do MIT – pela praticidade. Já para os participantes das CDSL, o impulso 

pragmático ganha precedência e a questão estética perde valor. O que define o 

software livre é a liberdade de acesso ao código, e o movimento formulado a seu redor 

nasce a partir desse combate. 

 

Todavia, a motivação política inicial não é adotada de maneira homogênea 

durante a expansão do software livre. A oposição entre Richard Stallman e Linus 

Torvalds é exemplar. Para o primeiro, a batalha contra o software proprietário é o 

ponto central, enquanto o segundo deixa claro seu incômodo com a ênfase política e 

a atitude messiânica do primeiro. Torvalds é um pragmático. Stallman, um idealista. A 

tensão entre essas posições está presente até hoje nas CDSL. 

 

A cultura hacker também é idealista. No entanto, trata-se de um idealismo 

estético. Stallman, um verdadeiro hacker, deslocou o foco do idealismo para o pólo da 

ética. Além disso, no calor da batalha, sua programação precisou ser pragmática.  

Assim, ele adotou o Unix como ponto de partida para o projeto GNU. “Traiu” o 
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venerado ITS (Incompatible Time-Sharing) – ao qual dedicou vários anos de vida, 

construindo sua reputação como principal mantenedor do sistema – uma vez que o 

execrado CTSS havia sido a base para a criação do Unix de Thompson e Ritchie. 

 

O impulso pragmático no desenvolvimento é levado adiante por Torvalds. Em 

seu estágio inicial, Linux é um arremedo. Seu sucesso não é fruto do brilhantismo da 

solução técnica. Torvalds é um excelente programador, não há dúvida. Porém, seu 

grande feito foi construir uma comunidade capaz de conduzir o aprimoramento 

contínuo do sistema operacional. No momento em que surgiu o Linux, a comunidade 

hacker estava engajada em outros projetos de sistema operacional livre, como o BSD 

de Bill Joy, o MINIX de Andrew Tanenbaum e o GNU/Hurd da Free Software 

Foundation. Além disso, os hackers de então estavam encantados com o conceito de 

microkernel, adotado por esses dois últimos projetos. A opção de Torvalds por um 

kernel monolítico afastou os grupos de pesquisa estabelecidos nas universidades 

americanas berços dos hackers, como MIT, Carnegie-Mellon, Stanford etc. 

 

Torvalds é um outsider. Em sua distante Finlândia, a cultura hacker chega 

esmaecida. Embora seu caldo cultural influencie os fóruns dedicados ao 

desenvolvimento de sistemas operacionais nos quais Torvalds encontra os seus 

primeiros usuários e co-desenvolvedores, estes são estimulados pelo fato de que o 

sistema funciona e é, efetivamente, livre. Seu debate com Tanenbaum sobre kernels 

micro versus monolíticos é bastante instrutivo. Logo no início da discussão, que se 

estende por dezenas de mensagens, Kevin Brown, um dos participantes do grupo, 

demonstra de maneira clara como a perspectiva prática supera o purismo técnico:  

 
(Andy Tanenbaum) writes: 

[...] 
> Don t̀ get me wrong, I am not unhappy with LINUX.  It will get all the people 
> who want to turn MINIX in BSD UNIX off my back.  But in all honesty, I would 
> suggest that people who want a **MODERN** "free" OS look around for a 
> microkernel-based, portable OS, like maybe GNU or something like that. 

Yeah, right.  Point me someplace where I can get a free "modern" OS 
and I'll gladly investigate.  But the GNU OS is currently vaporware, and as far 
as I'm concerned it will be for a LOOOOONG time to come. 

Any other players?  BSD 4.4 is a monolithic architecture, so by your 
definition it's out.  Mach is free, but the BSD server isn't (AT&T code, you 
know), and in any case, isn't the BSD server something you'd consider to be 
a monolithic design??? 

Really.  Why do you think LINUX is as popular as it is?  The answer 
is simple, of course: because it's the *only* free Unix workalike [sic] OS in 
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existence.  BSD doesn't qualify (yet).  Minix doesn't qualify.  XINU isn't even 
in the running.  GNU's OS is vaporware, and probably will be for a long time, 
so *by definition* it's not in the running.  Any other players?  I haven't heard of 
any [...]111 

 

Esse é um evento importante na história do software livre. Ele estabelece como 

e quanto o impulso estético hacker direcionado à construção da solução técnica 

elegante, inovadora e sofisticada será relativizado pela necessidade de liberar os 

códigos dos empecilhos criados pela indústria do software proprietário. Nenhum de 

seus participantes duvida da superioridade teórica da arquitetura baseada no conceito 

de microkernel, o que se questiona é a possibilidade pragmática de apresentar uma 

solução ao desejo geral e premente por um sistema operacional livre. 

 

Ainda mais importante é a apresentação do Linux como trabalho em 

andamento, inacabado, mas, ao mesmo tempo, já utilizável e pronto para a 

colaboração. Assim se produz a mais efetiva contestação da perícia técnica como 

parâmetro único do sucesso de um programador. A capacidade técnica não é 

desvalorizada. Ela continua fundamental. Mas a capacidade de liderança, a habilidade 

na convocação, o engajamento e a coordenação de um conjunto de desenvolvedores 

tomam precedência. 

 

O hacker, quando não opera como gênio solitário, trabalha com um grupo 

absolutamente reduzido de pares objetivando um produto acabado, testemunho de 

sua proeza. As CDSL produzem de maneira muito mais coletiva. Resultados 

preliminares são compartilhados o quanto antes no sentido de permitir o maior número 

possível de contribuições. O desenvolvimento não inclui apenas colaboradores cujas 

capacidades técnicas sejam ao menos comparáveis aos programadores iniciais do 

projeto. Também acolhe a participação de, até mesmo, usuários aptos a analisar os 

resultados produzidos, apontando possíveis ajustes. 

 

Embora The Cathedral and The Bazaar de Eric Raymond (2001) seja percebido 

por muitos, e também pelo próprio autor, como um tratado sobre os métodos de 

desenvolvimento dos hackers, na verdade, sua narrativa está centrada em práticas 

                                                
 
111 Debate disponível em: <https://groups.google.com/d/msg/comp.os.minix/wlhw16QWltI/UOlvH5JY-euJ>. 

Acesso em 02 abr. 2016. 
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posteriores ao ápice da produção hacker. Os esforços do projeto GNU liderados por 

Stallman, verdadeiro herdeiro dos pioneiros do MIT, seguiram os mesmos princípios 

de comando e controle das catedrais do software proprietário. Raymond também é 

um hacker. Ele está a meio caminho entre duas culturas. Foi capaz de capturar em 

escritos, anteriores e posteriores a esse volume, diversos dos predicados da atitude 

hacker, também características das CDSL. Porém, o que é realmente renovador no 

método do “bazar” (figura com a qual não concordo) é o produto da expansão desses 

valores por novos atores; é o impulso pragmático da colaboração e a aptidão 

necessária para o uso das redes digitais. 

 

Mesmo a questão política, fundamental para a formação das CDSL, precisa ser 

compreendida na perspectiva do impulso pragmático. Se é verdade que Stallman e a 

Free Software Foundation (FSF) conduzem, desde 1985, uma batalha de opinião em 

favor do código livre, também é verdade que boa parte das CDSL mantém distância 

dessa posição, vista como demasiadamente radical. A disputa semântica entre os 

adeptos dos termos “free software” versus “open source” corresponde à face mais 

evidente desse conflito. Mas, entre os pólos que podem ser caracterizados pela FSF 

e pela Open Source Initiative (OSI), há diversas posições mais ou menos alinhadas 

com a defesa radical do conceito de software livre. 

 

A Linux Foundation (LF) e a Apache Software Foundation (ASF), por exemplo, 

acolhem hoje diversos projetos112 não necessariamente correlacionados aos 

softwares que lhes deram origem. Em ambos os casos, a estrutura dessas 

corporações é oferecida em suporte aos desenvolvimentos colaborativos acolhidos 

pelas instituições. O “The Apache Way” é caracterizado como um método de 

governança consensual. Cada projeto é coordenado por um comitê de gestão 

segundo seus preceitos. A Linux Foundation abriga um número menor de projetos. 

Seu processo de gestão e governança é menos explícito. Mas o que salta aos olhos 

é o fato de ambos apresentarem tais iniciativas a partir do mantra da colaboração. 

 

                                                
 
112 As listas de projetos da ASF e da LF estão disponíveis, respectivamente, em: 

<http://www.apache.org/index.html#projects-list> e <http://collabprojects.linuxfoundation.org/>. Acesso em 06 
abr. 2016. 
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Obviamente, a possibilidade de acesso ao código é uma condição pregressa. 

A discussão sobre o Maturity Model113 adotado pelos projetos da ASF exemplifica 

muito bem tal condição. Já no início de um longo debate114, a possibilidade de 

circulação dos códigos em formato de texto (em oposição a arquivos binários já 

compilados), embora compreendida como fundamental, é contextualizada face à 

necessidade de oferecer versões compiladas para usuários menos sofisticados de 

softwares como OpenOffice. O imperativo pragmático da distribuição continua 

presente, mas se submete à garantia de acesso aos desenvolvedores. Versões 

compiladas podem existir desde que o código aberto esteja disponível e seja de fácil 

acesso. Desse ponto em diante, o que se discute são as condições para a cooperação 

pela comunidade de desenvolvedores; a maturidade do projeto é definida por um 

conjunto de normas técnicas cujo objetivo é facilitar a colaboração. 

 

A diferença ainda mais interessante para a compreensão da postura 

pragmática está na admissão da comercialização dos códigos. Sua negação é 

absoluta para a ASF115, já a FSF não se opõe a tal prática em princípio116. Essa 

distinção é inesperada, pois os membros da FSF definem-se diretamente como 

ativistas, enquanto os membros da ASF são programadores eleitos a partir de uma 

estrita meritocracia avaliada a partir de contribuições efetivas aos projetos de 

desenvolvimento abrigados. Todavia, não há uma contradição, já que as condições 

da ASF são autocontidas, valendo apenas para seus projetos, enquanto a FSF tem 

um objetivo aberto, pretendendo influenciar o desenvolvimento de software em geral. 

Além disso, todos os componentes do sistema operacional GNU, principal criação do 

grupo que, de certa forma, se confunde com a FSF, são, além de livres, gratuitos. 

 

A meritocracia é o valor hacker menos transformado pela ascensão das CDSL. 

Continua supremo. “Você vale tanto quanto o seu código” continua sendo uma 

                                                
 
113 Principais pontos disponíveis em: < http://community.apache.org/apache-way/apache-project-maturity-

model.html>. Acesso em 10 abr. 2016. 
114 Seguir a discussão a partir da mensagem inicial propondo o modelo, disponível em: 

<http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/community-dev/201501.mbox/%3CCAEWfVJ=ErFT7K_bv63YZa
vzW=TPKXh2Azz=L3Z-FzYnh14TcOA@mail.gmail.com%3E>. Acesso em 10 abr. 2016. 

115 Ver último item da página que descreve a independência dos projetos da ASF, disponível em: 
https://community.apache.org/projectIndependence>. Acesso em 10 abr. 2016. 

116 Vide a já citada definição de software livre disponível em: <http://www.fsf.org/about/what-is-free-software>. 
Acesso em 10 abr. 2016. 
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máxima válida para a convivência entre desenvolvedores. Mesmo se há mais 

pragmatismo na avaliação do mérito, não há qualquer outro critério precedente. As 

habilidades de liderança são tomadas pelo prisma do método, até porque não há 

liderança possível sem a capacidade de iniciar códigos de maneira eficiente. O 

funcional está, agora, acima do estético; a velocidade do desenvolvimento (e 

consequente disponibilização do código) passou a importar mais do que a capacidade 

de escrever com o menor número de linhas, utilizando menos recursos da máquina – 

até porque, com a evolução dos computadores, esses recursos são muito menos 

determinantes. Contudo, nenhuma condição social sobrepõe-se ao mérito. 

 

Além das transformações dos valores discutidos, as CDSL afastam-se dos 

hackers de uma forma ainda mais evidente quando consideramos o tamanho e a 

heterogeneidade dos grupos em questão. Enquanto os hackers contavam-se na casa 

das centenas reunidos em torno de um reduzido conjunto de centros de pesquisa 

avançada, as CDSL somam milhões de participantes envolvidos em milhares projetos. 

Em sua página de imprensa117, o GitHub anuncia 14 milhões de desenvolvedores 

colaborando em 35 milhões de repositórios (um projeto pode ter mais de um 

repositório). O Linux, além de seu status icônico, ainda congrega uma das maiores 

CDSL em atividade, tendo recebido contribuições de mais de 1.800 desenvolvedores 

desde 2005, segundo um de seus relatórios periódicos118. 

 

As CDSL também se espalharam pelo mundo, enquanto a história dos Hackers, 

descrita por Stephen Levy (2010), corresponde basicamente a um fenômeno norte-

americano. O desenvolvimento de software livre ocorre nos quatro cantos do planeta. 

Segundo um artigo datado de Junho de 2015119, 74% dos 32 milhões de visitantes do 

GitHub vinham de fora dos Estados Unidos. Eventos congregam desenvolvedores dos 

quatro cantos do mundo. O FISL (Fórum Internacional de Software Livre)120, realizado 

anualmente em Porto Alegre, e o FOSDEM (Free and Open Source Development – 

                                                
 
117 Disponível em: <https://github.com/about/press>. Acesso em 11 abr. 2016. 
118 Disponível em: <http:// www.linuxfoundation.org/publications/linux-foundation/who-writes-linux-2015> (p. 3) 

Acesso em 07 dez. 2015. 
119 Disponível em: <http://venturebeat.com/2015/06/17/github-by-the-numbers-32m-people-visit-each-month-74-

from-outside-the-u-s-36-from-europe/>. Acesso em 11 abr. 2016. 
120 Página do evento em 2016 disponível em: <http://softwarelivre.org/fisl17>. Acesso em 11 abr. 2016. 
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European Meeting)121, realizado em Bruxelas, também anualmente, ambos a partir de 

2000, são dois importantes exemplos de tal internacionalização. 

 

Outro fator que contribui para maior heterogeneidade da cultura das CDSL é a 

inclusão de não programadores em suas hostes. Enquanto o movimento hacker é 

exclusivamente técnico, o ímpeto político atrelado ao software livre atraiu diversos 

outros perfis. Entre eles, advogados interessados na construção do arcabouço legal 

necessário ao florescimento do modelo de propriedade aberto, inspirado inicialmente 

pela General Public License (GPL). Além dos já amplamente citados Lawrence Lessig 

e Yochai Benkler (ambos vão além do papel de analistas do fenômeno, atuando como 

verdadeiros propagandistas do software livre), temos Eben Moglen, parceiro de 

Stallman nos primeiros anos da FSF, e, entre nós, Ronaldo Lemos, ativista e tradutor 

da licença Creative Commons para o Português. Tal diversidade também incluiu 

profissionais de marketing e comunicação empregados pelas entidades apoiadoras 

do software livre, como FSF, OSI, LF, ASF, entre outras, assim como pelas diversas 

empresas que comercializam códigos abertos. 

 

Por último, é válido notar a construção de uma história coletiva das CDSL, como 

o próprio texto até aqui já deixou evidente. Há uma profusão de eventos marcantes, 

disputas memoráveis, personagens extraordinários. Se, como já disse, boa parte dos 

participantes das diversas comunidades individuais jamais acolheria a identidade 

hacker, até mesmo por conta do uso controverso do termo pela imprensa, a grande 

maioria dos envolvidos identifica-se diretamente com o software livre e seus ideais. 

 

III. Regras 

 

Seguindo o entendimento de Ostrom de regra como regulamento, o elemento 

essencial da arena de ação estendida das CDSL são as licenças. Já discuti tanto o 

contexto histórico quanto o impacto da mais importante delas, a GPL, mas é 

importante notar que ela é uma entre muitas. O site tl;dr:Legal122, que divulga análises 

resumidas de diversas licenças (tl;dr corresponde ao acrônimo de “too long; didn’t 

                                                
 
121 Página do evento em 2016 disponível em: <https://fosdem.org/2016/>. Acesso em 11 abr. 2016. 
122 Disponível em: <https://tldrlegal.com/>. Acesso em 11 de abr. 2016. 
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read”, largamente utilizado na internet), relaciona 35 licenças classificadas com o tag 

“open source”. Ao menos no site, a GPL não é nem mesmo a mais popular, sendo 

superada pela Apache License 2.0 da ASF. 

 

O site cita diversas regras utilizadas em tais licenças, divididas de acordo com 

os deônticos utilizados por Ostrom – “can”; “cannot”, “must”. Entre as condições mais 

utilizadas pelas licenças de código livre (ao menos 10 incidências entre as 35 

analisadas), temos as possiblidades de:  

 

1. distribuição do software; 

 

2. modificação do código; 

 

3. uso comercial; 

 

4. atribuição de garantias; 

 

5. sublicenciamento; 

 

6. uso privado; 

 

7. acesso ao código; 

 

8. repetição da própria licença; 

 

9. inclusão do aviso de copyright; 

 

10. declaração de modificações; 

 

11. crédito ao autor original; 

 

12. responsabilização do autor original e  

 

13. uso de marcas registradas do autor original.  
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Normalmente, as 6 primeiras situações são permitidas; as 5 seguintes, 

obrigadas e as duas últimas, proibidas123. Comparando tais condições com as 

definições do software livre apresentadas no segundo item do segundo capítulo, 

temos que a primeira, a segunda e a sétima regras correspondem à definição da FSF 

e de Steven Weber. Já as licenças aceitas pela OSI, por vezes, proíbem a segunda 

regra, mas cobrem, de maneira um tanto diversa, os demais pontos listados. A figura 

28 abaixo apresenta o resumo do site para as regras presentes na terceira versão 

(atual) da GPL. É possível perceber um conjunto de condições claramente mais 

extenso do que a definição de software livre adotada pela FSF, entidade responsável 

pela manutenção dessa licença. 
 

Figura 28 – Quadro resumo das regras definidas pela GPL v3 

 
Fonte: tl;dr:Legal124 

 

                                                
 
123 Disponível em: < https://tldrlegal.com/licenses/tags/Open%20Source>. Acesso em 11 de abr. 2016. 
124 Disponível em: <https://tldrlegal.com/license/gnu-general-public-license-v3-%28gpl-3%29>. Acesso em 11 

abr. 2016. 
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As condições definidas por tais contratos (a licença é um contrato cujo próprio 

uso do material licenciado redunda em sua aceitação) são as regras mais explícitas e 

gerais no contexto das CDSL, mas não as únicas. O já citado modelo de maturidade 

definido pela ASF é um exemplo de regulamento explícito a ser seguido pelos 

desenvolvedores dos projetos abrigados pela entidade. Algumas de suas prescrições 

são redundantes, como as cláusulas da licença utilizada (Apache License, nesse 

caso), mas há preceitos orientados a regular o lançamento de novas versões, garantir 

qualidade do software, promover a fruição da comunidade e do trabalho coletivo, 

construir decisões por consenso e estabelecer a independência dos projetos 

abrigados pela fundação. De maneira análoga, o Debian Social Contract125 vai além 

do  regramento das licenças utilizadas, caminhando no sentido de estabelecer 

compromissos gerais da comunidade, como, por exemplo: “We will not hide problems” 

ou “We will be guided by the needs of our users and the free software community”.  

 

Existem, também, condutas técnicas geralmente aceitas pelas CDSL que 

funcionam como regras de etiqueta. A especificidade desse conjunto é enorme. 

Porém, é possível destacar seis elementos centrais do comportamento aceitável entre 

programadores experientes: 

 

1. garantir a consistência entre as ramificações utilizadas no desenvolvimento 

(trunks and branches) do código – usando corretamente a ferramenta de 

controle de versão escolhida pelo projeto; 

 

2. estruturar novas funcionalidades de maneira modular, com interfaces bem 

definidas frente aos demais componentes do código;  

 

3. testar todas as adições ao código em desenvolvimento antes de tornar 

permanentes as modificações realizadas (commit); 

 

4. documentar as modificações realizadas de maneira clara sempre que não 

forem mínimas ou óbvias; 

                                                
 
125 Disponível em: <https://www.debian.org/social_contract>. Acesso em 11 abr. 2016. 
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5. sempre comunicar intenções aos demais desenvolvedores antes de iniciar 

modificações significativas; 

 

6. seguir a formatação de código adotada pelo projeto. 

 

Além dessas regras, temos um conjunto de normas de interação característico 

do que delimitei como fluência digital. Deixo-as para o próximo capítulo. Faz mais 

sentido discuti-las em conjunto com as evidências que utilizo como prova final das 

hipóteses levantadas a partir de minha tese central. 

 

IV. Participantes 

 

Já dei algumas informações sobre os participantes no final do comentário sobre 

os atributos da comunidade, mas cabe responder à pergunta: quem pode participar? 

Em um primeiro nível, a resposta é, ao mesmo tempo, bastante direta e pouco 

informativa: qualquer um. Não são requeridos pertencimentos anteriores. A 

participação não está restrita a uma nacionalidade, um território ou um grupo. Não há 

uma idade mínima, e a presença de adolescentes não é incomum. Tampouco são 

necessários títulos acadêmicos de nenhuma sorte para participar de uma CDSL, 

embora a incidência de formados em engenharia ou ciência da computação seja alta. 

 

Já quando se analisam os participantes mais ativos, fica evidente a 

necessidade de um profundo conhecimento dos sistemas utilizados pela CDSL. Em 

uma cultura marcadamente meritocrática, os participantes são obrigados a 

demonstrar suas habilidades para ocupar posições de destaque dentro dos grupos. 

Todavia, as CDSL são abertas a novos membros, e as mais estruturadas 

disponibilizam instruções explícitas para guiar os recém-chegados, como veremos no 

próximo capítulo. 

 

Assim, se é verdade que qualquer um pode participar, não é verdade que 

qualquer um consegue participar. O domínio de um conjunto de conhecimentos é uma 

barreira efetiva para a inserção de novos participantes em qualquer CDSL específica. 

Mas aqui vale voltar aos círculos concêntricos identificados por Etienne Wenger no 
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contexto das comunidades de prática – externo, periférico, ativo, núcleo – 

apresentados no último item do quinto capítulo. 

 

Como delimitar esses círculos nas CDSL? Sem adiantar a descrição dos 

participantes das três situações-ação descritas a seguir, começo pelo usuário. Há dois 

tipos. O que os divide é o engajamento com a comunidade responsável pelo software 

livre utilizado. A grande maioria utiliza esses sistemas sem realizar qualquer contato, 

sem dar qualquer retorno a seus desenvolvedores. Quando muito irão permitir o envio 

pelos sistemas de relatórios automatizados para erros eventuais. No outro extremo, 

temos usuários dedicados, capazes, não apenas de identificar e de relatar com 

precisão bugs relevantes, mas até de entrar na discussão sobre possíveis causas e 

remédios para tais problemas. Esses são mais comuns quanto mais específicos os 

códigos e quão mais sofisticado seja o conhecimento técnico requerido para seu uso. 

 

Todavia, mesmo softwares livres mais populares atraem usuários com elevado 

nível de investimento de tempo nos fóruns de suporte mantidos pelas CDSL. O caso 

do Ubuntu, atualmente a distribuição de Linux de maior circulação, é exemplar. A 

grande maioria dos líderes do “UbuntuForums”, listados na página a eles dedicada, 

não trabalha para a empresa126. São voluntários absolutamente dedicados, cuja 

atuação produz três resultados fundamentais:  

 

1. a moderação das discussões, unindo tópicos equivalentes, garantindo que 

questões solucionadas sejam assim marcadas, dissolvendo disputas e 

coibindo comportamentos inadequados;  

 

2. o acolhimento de usuários leigos ou novatos com dificuldades básicas no 

uso do sistema operacional (razão da fama do fórum e sucesso da 

distribuição);  

 

3. a filtragem de possíveis bugs direcionados para os grupos de 

desenvolvimento. 

                                                
 
126 Disponível em: < http://ubuntuforums.org/showgroups.php>. Acesso em 13 abr. 2016. 
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Seja pela capacidade de fornecer feedback de qualidade diferenciada ou pela 

dedicação a atividades de suporte dos sistemas desenvolvidos, esses “super 

usuários” devem ser considerados participantes periféricos das CDSL, enquanto os 

demais são externos. Tal como ocorre nas comunidades de prática, esse conjunto de 

pessoas também constitui uma importante reserva de conhecimento, já que muitos 

possuem elevada capacitação técnica e sua opinião é considerada, não apenas na 

identificação de possíveis erros, como também na discussão sobre novas 

funcionalidades e sua priorização no desenvolvimento. 

 

Se o círculo periférico é composto majoritariamente por tais “super usuários”, a 

próxima circunferência aproximando-se do núcleo central já é ocupada por 

verdadeiros coautores dos produtos das CDSL. Eles estarão mais próximos da 

periferia ou do centro de uma comunidade quanto maior a frequência de suas 

contribuições ou mais significativos forem esses aportes. Para atribuir a condição de 

participante ativo, vale o reconhecimento da própria comunidade aos códigos 

contribuídos. Assim, um pequeno patch para a correção de um erro pouco significativo 

redunda em prestígio limitado, enquanto uma nova funcionalidade acoplada ao código 

não passará despercebida. Em suma, o pertencimento é determinado de maneira 

eminentemente meritocrática. 

 

Por fim, temos o núcleo das CDSL. Esse grupo é normalmente pequeno, 

composto de desenvolvedores cuja interação é frequente, senão constante. Além de 

ser responsável pela codificação dos elementos centrais do software, são eles os 

responsáveis por validar as contribuições dos participantes ativos e apoiar os 

participantes periféricos. 

 

Antes de encerrar esse primeiro item, é necessário voltar à discussão sobre a 

natureza dos trabalhos executados por participantes das CDSL, sejam eles 

periféricos, ativos ou nucleares. O engajamento ocorre, com raríssimas exceções, por 

autoalocação. Mesmo quando analisamos a participação de funcionários 

remunerados em fóruns de suporte, seu status é função muito mais da reputação 

obtida por uma presença constante do que pelo fato de representarem a empresa 

responsável pelo sistema. Entre os desenvolvedores, o desacoplamento entre suas 
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atividades profissionais e a participação nas CDSL é ainda mais relevante. Mesmo 

quando seu envolvimento é devidamente remunerado pelas empresas nas quais 

trabalham, as posições ocupadas dentro de uma CDSL específica resultam de seu 

comprometimento efetivo no projeto e não de um status profissional em qualquer 

esfera. 

 

Contudo, em função da complexidade desses cruzamentos, não consigo 

aceitar integramente as proposições de Pekka Himanen (2001) acerca de uma ética 

hacker. Não enxergo uma verdadeira oposição entre o funcionamento das CDSL e a 

ética protestante ou o espírito do capitalismo, para tomar os temas clássicos de Max 

Weber, como faz esse autor. Apesar da crescente complexidade na natureza do 

trabalho, as atividades autoalocadas nas CDSL ocorrem em plena sincronia com 

outras relações profissionais, cada vez mais complexas na economia do 

conhecimento, conforme precisamente observou Peter Drucker (2001).  

 

 

6.2 As situações-ação do desenvolvimento de software livre�
 

Compreendidas as condições gerais da arena de ação do desenvolvimento de 

software livre, vamos à análise, conforme os elementos apresentados na figura 22 

(p. 226), das três situações-ação selecionadas. 

 

I. Contribuições formativas: 

 

A rigor, podemos dividir as contribuições formativas em dois momentos 

distintos: aquelas que dão início ao projeto e as realizadas posteriormente a esse 

momento. Há elementos distintos entre as situações-ação envolvidas. Entretanto, 

optei por não as analisar separadamente por dois motivos: (a) ambas têm grande 

semelhança na composição dos participantes, posições, controles e informações e (b) 

no que diferem, as contribuições posteriores ao lançamento do projeto têm grande 

semelhança com as contribuições extensivas tratadas a seguir. Assim, apontarei tais 

particularidades sem propor um quarto tipo de situação-ação.  
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Participantes: Repetindo a informação pouco qualificadora de que qualquer 

um pode iniciar um projeto de desenvolvimento de software livre, passo a caracterizar 

aqueles que efetivamente o fazem. Além do que já foi dito de maneira geral sobre os 

participantes, ressaltando que os aqui envolvidos são claramente os constituintes do 

núcleo das CDSL, temos basicamente dois elementos adicionais: 

 

a) via de regra, o grupo inicialmente responsável por um novo projeto de 

software livre participa, em maior ou menor grau de dedicação, de outras 

comunidades pré-existentes, relacionadas ao tema do projeto por eles 

iniciados. O caso de Linus Torvalds funciona como indicativo original dessa 

condição. Torvalds lançou o projeto Linux dentro do fórum de discussão 

dedicado ao sistema operacional MINIX.  

 

A distribuição Debian, um dos primeiros empacotamentos destinados a 

popularizar o sistema operacional GNU/Linux, foi iniciado por Ian Murdock 

utilizando a estrutura técnica e legal da FSF, que patrocinou o projeto 

durante seu primeiro ano de vida127. O servidor Apache surgiu em 1995 a 

partir da reunião de um grupo de usuários da solução mais popular à época 

– um daemon (software de funcionamento autônomo que roda em 

background) criado no NCSA (National Center for Supercomputing 

Applications) dos Estados Unidos da América – após ser abandonada pelo 

desenvolvedor original, Rob McCool, em função de sua mudança de 

emprego128.  

 

b) Atualmente, os participantes envolvidos nas situações-ação formativas são, 

com raras exceções, desenvolvedores já habituados às práticas das CDSL. 

Ou seja, antes de iniciar um projeto ou aderir ao núcleo dedicado ao 

desenvolvimento de um código em pleno desenvolvimento, o participante 

costumeiramente possui experiência com outros softwares livres. Nada 

impede “novatos” de iniciar um projeto, porém pouquíssimos são tão 

                                                
 
127 “A Brief History of Debian” disponível em: <https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/ch-

detailed.en.html>. Acesso em 16 abr. 2016. 
128 “About Apache HTTP Server Project” disponível em: <http://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html>. 

Acesso em 18 abr. 2016. 
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audaciosos. Portanto, a maior parte dos participantes em situações-ação 

formativas é veterana de outras comunidades. 

 

Posições: As situações-ação formativas envolvem o núcleo da CDSL dedicada 

a um determinado software livre. Nesse contexto, há duas posições gerais possíveis: 

a de líder e a de membro desse grupo central. Por vezes, a posição de líder é bastante 

clara, convergindo para uma única pessoa, como Linus Torvalds, também exemplo de 

uma liderança duradoura, sem prazo definido para sua substituição. Já o projeto 

Apache adotou a rotatividade das posições de liderança desde a organização da ASF 

em 1999. O OpenCV, tomado como exemplo acima, é característico de outro modelo 

bastante comum: a liderança do projeto está espelhada na governança da empresa, 

formada a partir dos serviços possibilitados pelo projeto, Itseez129. Há também grupos 

nos quais a liderança não é explícita, como no projeto SAMBA130, embora o 

desenvolvedor original, Andrew Tridgell, ainda esteja ativo no projeto. Em projetos nos 

quais a liderança identificável pertence ao originador do projeto, não é incomum que 

a posição venha a ser assumida a partir de sua indicação131. 

 

Nesse sentido, podemos equivaler com alguma vantagem analítica a posição 

de liderança como a de proponente de um projeto; os demais membros do núcleo de 

desenvolvimento entendo como seguidores. A formalização desses grupos nucleares 

também varia de projeto a projeto. Há casos de rito de passagem bastante claros, com 

processos de aprovação, como a ASF, por exemplo. Porém, na maioria das vezes, a 

inclusão no núcleo ocorre por coalescência. Por ora, vale concentrar o entendimento 

nessas duas posições. Nos próximos itens, detalharei papeis mais específicos dos 

membros do núcleo, enquadrados em outras situações-ação. 

 

Ações: De maneira específica, as ações formativas abarcam um campo infinito 

de possibilidades, afinal, cada código é particular na sua essência e no caminho 

                                                
 
129 Site da empresa disponível em: <http://itseez.com/>. Acesso em 18 abr. 2016. 
130 Página do Samba-Team no site do projeto disponível em: <https://www.samba.org/samba/team/>. Acesso em 

18 abr. 2016. 
131 Ver o email no qual Linus Torvalds designa seu sucessor na liderança do projeto Git, disponível em: 

<http://marc.info/?l=git&m=112243466603239>. Acesso em 18 abr. 2016. 
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percorrido durante seu desenvolvimento. Já de maneira geral é possível trabalhar três 

momentos diferenciados: 

 

− a apresentação da primeira versão de um código segue algumas 

expectativas bem estabelecidas por Raymond em The Cathedral and the 

Bazaar (2001): (a) o estágio de desenvolvimento do software proposto deve 

estar avançado a ponto de permitir aos interessados comprovar a 

viabilidade do projeto; (b) o proponente precisa mirar um grupo já reunido 

para o qual direcionará a solicitação de contribuições (em linha com o 

comentário feito sobre os participantes das situações-ação constitutivas); 

(c) o proponente precisa colocar-se em plena disponibilidade para o 

diálogo; 

 

− em momento posterior ao “lançamento” de um projeto, contribuições cujo 

caráter também considero como constitutivo encerram a proposição de 

grandes alterações na arquitetura do software, normalmente 

caracterizadas pelo desenvolvimento de uma nova versão dele. Cabe uma 

breve consideração sobre as convenções de versionamento, um campo de 

enorme variação.  

 

Por exemplo, o kernel do sistema operacional GNU/Linux, lançado em 

1991, cuja primeira versão demorou quase dois anos para ser 

disponibilizada, está hoje, 25 anos depois, no sexto instanciamento de sua 

quarta versão (4.6 é o número do próximo “release candidate” sob a 

supervisão de Linus Torvalds). Enquanto isso, momentos antes de escrever 

essas linhas, instalei a versão 46 do navegador Firefox, cuja primeira 

versão data de setembro de 2003. Nesse segundo caso, as mudanças de 

versão não são suficientes para indicar o que caracterizo como 

contribuições formativas. O que me leva a incluir o lançamento de novas 

versões entre tais situações-ação é a necessidade de arregimentar o 

conjunto de desenvolvedores no sentido de realizar um avanço ou um 

rearranjo significativo no desenvolvimento, sendo assim o desafio de 

convencimento similar ao presente no início de um projeto; 
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− por último, temos a proposição de um major fork, assim nomeado para 

diferenciar-se da prática hoje costumeira de abandonar o tronco central do 

desenvolvimento de um software com o objetivo de testar uma alternativa 

paralela de desenvolvimento visando incorporá-la futuramente ao principal. 

Considero uma situação-ação constitutiva apenas os forks cujo intuito 

reside em criar um novo projeto, apartado do original. Novamente, sigo a 

lógica da necessidade de arregimentar um grupo de co-desenvolvedores 

como desafio central da situação-ação constitutiva. Mas, nesse caso, além 

das expectativas apontadas acima para o lançamento do projeto, cabe ao 

proponente justificar a decisão de abandonar o projeto com o qual estava 

anteriormente comprometido. 

É o que vemos na carta de Mike Hearn, programador de grande relevância 

na CDSL dedicada ao desenvolvimento do software que dá vida à moeda 

virtual Bitcoin: 

 
So this is it. Here we are. The community is divided and Bitcoin is forking: both 
the software and, perhaps, the block chain too. The two sides of the split are 
Bitcoin Core and a slight variant of the same program, called Bitcoin XT. As 
of August 15th, there is now a full release available. 
Such a fork has never happened before. I want to explain things from the 
perspective of the Bitcoin XT developers: let it not be said there was 
insufficient communication.132 

 

Informações: Como em seu sentido mais relevante as situações-ação 

formativas são determinadas pelo sucesso dos proponentes de um projeto em 

arrebanhar seguidores aptos a apoiar o desenvolvimento do código em questão, a 

informação, no sentido do modelo de Ostrom, é sempre incompleta e imperfeita. Pois, 

utilizados mecanismos de interatividade digital adequados ao intuito do projeto, os 

proponentes nunca poderão conhecer todos os possíveis interessados; mesmo que, 

uma vez identificados, sua posição como seguidores defina-se a priori. E, com um 

campo dos possíveis participantes assim aberto, o histórico de seu envolvimento 

anterior em situações-ação da mesma natureza também é inesgotável, produzindo, 

por consequência, um cenário de informação imperfeita. 

 

                                                
 
132 Disponível em: <https://medium.com/faith-and-future/why-is-bitcoin-forking-d647312d22c1# 

.7fwl5xw84>. Acesso em 19 abr. 2016. 



 

299  

Controles: Se considero como posições para as situações-ação formativas a 

existência de líderes e seguidores cujo conjunto acaba por formar o núcleo de 

programadores que levará à frente um projeto de desenvolvimento de software livre, 

as possibilidades de controle são opostas ao senso comum. Os líderes têm 

praticamente nenhum controle sobre a adesão dos liderados e seus intuitos. Os 

seguidores, mesmo após aderir a um projeto, não apenas têm total controle em 

relação à sua permanência no projeto, como também podem levar o código consigo e 

a qualquer momento iniciar um projeto concorrente – um fork. 

 

Custos e benefícios: Para os proponentes de um projeto de software livre, os 

custos variam de acordo com o momento considerado: 

 

− no caso de um projeto novo, envolvem a carga de trabalho necessária para 

alçar o código a um estágio de desenvolvimento suficiente para a 

demonstração de sua viabilidade e potencialidade; 

 

− no caso de uma nova versão, a carga de trabalho pode ser 

significativamente menor, ou até mesmo inexistente, do ponto de vista da 

programação prévia ao convencimento ponto focal da situação-ação 

analisada. Por outro lado, a existência de uma comunidade já constituída 

impõe maior complexidade ao esforço de persuasão. O debate pode tornar-

se intenso e divisivo, havendo também a necessidade de evitar um fork; 

 

− já no caso do fork, o código já está dado. Porém o custo para os 

proponentes pode ser considerável, pois o ato tende a gerar uma reputação 

negativa no âmbito particular de sua CDSL. Pode até repercutir nos 

circuitos mais amplamente ligados ao software livre, inviabilizando 

lideranças futuras e condenando o projeto a minguar diante dos desafios 

da codificação pós-fork. 

 

Esse foi o caso do projeto Samba-TNG (the next generation), ruidosa 

bifurcação do software amplamente utilizado para realizar a comunicação 

entre redes de base Unix com redes rodando o sistema Windows da 
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Microsoft133. Porém, o fork nunca chegou a lançar uma versão estável, e 

seu site encontra-se basicamente abandonado, tendo o código sido 

absorvido pelo sistema operacional em software livre de origem russa 

ReactOS134 em 2005. 

 

Do ponto de vista dos seguidores, o custo é autocontido, uma vez que seu 

trabalho no projeto será sempre voluntário. Já os benefícios obtidos do 

desenvolvimento do código são igualmente distribuídos, inclusive para fora do núcleo 

responsável pela programação. Há ainda benefícios agregados à reputação atribuída 

aos principais programadores de um sistema bem-sucedido. A Itseez é uma empresa 

construída a partir do prestígio conferido pelo desenvolvimento do OpenCV a seus 

principais desenvolvedores – um modelo seguido por diversos grupos de 

desenvolvedores do software de livre. E, como já comentado no segundo capítulo, 

esse é apenas um dos modelos de inserção de projetos de código aberto no mercado, 

capaz de permitir resultados econômicos expressivos a seus proponentes.  

 

Resultados possíveis: Em primeiro lugar, os proponentes podem ou não atrair 

um número de co-desenvolvedores suficiente para as necessidades de codificação de 

seu projeto. Os possíveis seguidores, por sua vez, podem ou não serem aceitos pelo 

grupo proponente. Uma vez engajados, proponentes e seguidores estão sujeitos à 

aceitação do produto de seu trabalho por seus possíveis usuários. O uso do software 

desenvolvido pelos próprios desenvolvedores pode constituir resultado suficiente para 

justificar o esforço de programação. No entanto, qualquer CDSL digna de nota 

contempla o objetivo de distribuir seu produto de maneira mais abrangente possível, 

até mesmo porque, quanto maior a quantidade de usuários, mais rico será o processo 

de correção contínua de erros – uma das grandes vantagens do desenvolvimento em 

código aberto, como já exposto no segundo capítulo. Nesse sentido, é importante ter 

em mente que muitos projetos não vingam. Segundo Clay Shirky, cerca de ¾ dos 

softwares hospedados pelo SourceForge acabam abandonados (2008, p. 244). 

                                                
 
133 Nota do projeto Samba acolhendo o fork, disponível em: <https://www.samba.org/samba/tng.html> e nota do 

Samba-TNG recomendando o projeto original para a maior parte das necessidades, disponível em: 
<https://wiki.samba-tng.org/doku.php/pages/faq#what_is_the_relationship_between_samba_and_samba-
tng>. Acessos em 19 abr. 2016. 

134 Ver site disponível em: <http://www.reactos.org/>. Acesso em 19 abr. 2016. 
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II. Contribuições extensivas: 

 

Classifico como extensivas as contribuições cuja funcionalidade complementa 

o que foi pretendido pelo projeto original de software livre (novo ou fork) e suas 

versões posteriores. Ou seja, iniciativas de programação vindas de esforços 

complementares ao desenvolvimento central do projeto. Lembrando o formato 

modular adotado pela imensa maioria das CDSL, os componentes apresentados 

dessa maneira acoplam-se ao código em desenvolvimento de forma mais ou menos 

integrada. No entanto, trato aqui das contribuições aceitas pelo núcleo de 

participantes de um projeto e integradas ao código por este sancionado (official 

releases). 

 

Participantes: Partindo novamente do regime de plena abertura à participação, 

temos três contingentes mais propensos a participar de situações-ação extensivas: 

 

− os participantes de outras CDSL produtores de códigos possivelmente úteis 

e passíveis de integração ao software livre em questão; 

 

− engenheiros trabalhando em empresas cujos produtos fazem interface com 

o código em desenvolvimento, normalmente tais contribuições tomam a 

forma de drivers, conectores ou API;  

 

− usuários corporativos, ou seja, o corpo técnico de empresas cujas 

necessidades específicas, frequentemente, reclamam funcionalidades 

complementares, não contempladas nos planos do núcleo da CDSL do 

software utilizado, mas, uma vez desenvolvidos, constituem extensões 

úteis ao projeto.  

 

Minha anedota pessoal relatada no segundo capítulo sobre uma contribuição 

feita ao Sendmail é um bom exemplo desse caso (p. 55-6). Voltando ao modelo do 

Wenger, esse contingente, claramente, corresponde ao círculo dos participantes 

ativos em comunidades de prática. 
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Posições: As contribuições extensivas são oferecidas por participantes fora do 

núcleo de desenvolvimento do software livre, podendo ser ou não aceitas. Assim 

sendo, há, de um lado, proponentes e, do outro, o que opto por chamar de guardiões 

(committers no jargão atual, termo comentado a seguir). Estes não são 

necessariamente os líderes do projeto, mas fazem parte de seu núcleo. Diferentes 

partes de um sistema ou diferentes versões podem ter guardiões específicos de 

acordo com a organização específica da CDSL em questão.  

 

No caso do projeto Linux, há hoje nove diferentes posições de guardiões gerais, 

sendo que Linus Torvalds ocupa apenas aquela correspondente à nova versão ainda 

em desenvolvimento – “the candidate release” –, as demais – “the stable releases” – 

são ocupadas conforme o quadro abaixo: 

 

Figura 29 – “The Linux Kernel Organization” - Long-term release kernels 

 
Fonte: Linux Foundation135 

    

Ações: Como estou classificando como situações-ação, às contribuições 

extensivas implicam funcionalidades ou mesmo caminhos de desenvolvimento não 

previstos pelo núcleo de uma CDSL e seu aceite envolve normalmente uma 

negociação explícita. Muitas vezes, existe uma oferta antecipada definindo escopo da 

funcionalidade adicional, interfaces entre os códigos e prazos de desenvolvimento. 

Assim, o que ocorreu no que pode ser apontado como o primeiro exemplo desse tipo 

de colaboração: a contribuição de Orest Zborowski ao Linux kernel em 1992 (p. 74), 

ele entrou em contato com Torvalds combinando previamente seu aporte. Mas, em 

muitas ocasiões, as contribuições são ofertadas já prontas para serem integradas ao 

                                                
 
135 Disponível em: <https://www.kernel.org/category/releases.html>. Acesso em 20 abr. 2016. 
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código, visto terem sido realizadas em funções de interesses particulares e 

independentes dos programadores por elas responsáveis. Em ambos os casos, cabe 

ao guardião do sistema em questão, seja ele responsável por uma versão, por um 

módulo ou por seu desenvolvimento central, aceitar ou não a oferta. 

 

Informações: Nas situações-ação aqui compreendidas, os participantes são 

conhecidos, suas posições claras, assim como as regras do jogo. A informação tende 

a ser, portanto, completa. Mas nem sempre será perfeita, pois, embora sejam 

possivelmente conhecidas as reputações dos envolvidos, não há nenhuma garantia 

de que todas as interações similares anteriores sejam amplamente divulgadas no 

contexto geral do desenvolvimento de software livre, apesar dos generalizados 

esforços voltados à transparência, analisados no próximo capítulo. 

 

Controles: Pela perspectiva dos guardiões, existe pleno controle no aceite de 

uma contribuição extensiva. Já o proponente não pode impor seu auxílio, embora 

sempre possa optar por realizar um fork do código. Mas, uma vez aceita a 

contribuição, a situação se inverte, os guardiões tornam-se mais dependentes dos 

responsáveis pela extensão do software do que o contrário, uma vez que a extensão, 

normalmente, criará requerimentos de continuidade. Nesse momento, a condição 

aberta do código trabalha no sentido oposto ao das contribuições formativas, pois o 

trabalho do proponente original pode ser assumido por outro programador. 

 

Custos e benefícios: Começando pelos benefícios, o resultado prático de uma 

contribuição extensiva é o aprimoramento do código, o que funciona tanto para os 

proponentes quanto para os guardiões. O custo no sentido do trabalho necessário à 

contribuição ofertada é quase todo do proponente, embora, por vezes, possa implicar 

esforços de integração da equipe central de desenvolvimento. Contudo, os riscos de 

performance envolvidos no aceite do código são muito mais relevantes para os 

guardiões, pois bugs resultantes da inclusão de novos componentes em um sistema 

são corriqueiros. Tal risco torna-se ainda mais relevante quando se leva em conta o 

comprometimento dos proponentes frente a necessidades futuras da integração 

efetuada. Já para esses há sempre a saída via fork caso a contribuição proposta não 

seja aceita. Porém, é preciso lembrar: ao seguir esse caminho, os proponentes 

encampam um esforço de programação significativamente maior, pois envolve dar 



 

 

304 

continuidade ao desenvolvimento geral do código, frente a possíveis melhorias e 

ajustes realizados pela CDSL original. 

 

Resultados possíveis: De maneira direta, os resultados possíveis são o aceite 

ou não da contribuição proposta, que pode funcionar da maneira esperada ou acabar 

promovendo erros adicionais, cujo custo será absorvido pela CDSL. Outro resultado 

possível é a ocorrência de um fork face à rejeição do código ofertado, como já dito. 

Por fim, destaco um último elemento no meio do caminho entre resultado esperado e 

benefício para o proponente: o prestígio derivado do aceite de contribuições 

extensivas muitas vezes funciona como o fator determinante para a inclusão de um 

novo membro no núcleo de uma CDSL. Tal condição é bastante explícita no caso da 

ASF, como deixa claro o trecho abaixo extraído da página dedicada a explicar as 

condições de associação da fundação. Note-se que um “commit”, embora não seja 

necessariamente extensivo (seu maior volume é composto por contribuições de 

ajuste), será mais relevante quanto mais significativa for a funcionalidade aportada: 

 
All members have the ability to nominate new individuals as candidates for 
membership. The amount and types of merit that existing members look for in 
Apache committers varies, but always includes some significant technical or 
other contribution to one or more of our projects, as well as a clear interest 
and understanding of the Apache Way. In most cases, these contributions and 
traits are displayed over a significant period of time, usually over a year of 
engagement in one or more Apache projects.136  

 

III. Contribuições de ajuste:  

 

O que chamo de contribuições de ajuste correspondem a correções de bugs e 

representam, como defende Raymond, entre outros, a verdadeira potência coletiva do 

software livre. Elas tomam a forma dos amplamente comentados patches, pequenos 

segmentos de código utilizados para substituir um conjunto de suas linhas. Embora a 

maioria dessas intervenções tenham por objetivo a correção de erros de programação, 

também são comuns os chamados patches de segurança, fruto da natureza dinâmica 

da batalha incessante entre o campo dedicado a encontrar, acessar e explorar falhas 

sistêmicas e o campo dos especialistas contratados para monitorar tais atividades. 

Como estes últimos têm por prática publicar a descoberta das falhas com o objetivo 

                                                
 
136 Disponível em: <http://www.apache.org/foundation/governance/members.html>. Acesso em 21 abr. 2016. 
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de dificultar o acesso aos sistemas inseguros e informar as comunidades 

responsáveis por seu desenvolvimento sobre a necessidade de correção, esses 

patches surgem com grande frequência. Mais raras, existem também as contribuições 

de ajuste com o objetivo de melhorar a usabilidade dos programas: são correções ou 

melhorias na formatação de telas, na entrada de dados ou na performance. 

 

Participantes: Partindo do paralelo com o modelo de Wenger para as 

comunidades de prática, as contribuições de ajuste formam o círculo externo dos 

participantes periféricos. Incluem o que chamei acima de “super usuários”. Além 

desses, há uma infinidade de programadores de diferentes perfis. Um primeiro traço 

é o cruzamento das participações em CDSL próximas. Assim, os responsáveis por um 

software com dependências em relação a um segundo costumam oferecer 

contribuições de ajustes necessárias a esses em função de modificações em seus 

próprios projetos, ou vice-versa. Os patches de segurança são muitas vezes 

realizados de maneira quase genérica, sendo sua aplicação resultante, portanto, do 

trabalho conjunto de programadores do projeto ajustado com especialistas em 

segurança. Muitos bugs, talvez a maioria, são resolvidos por membros do núcleo do 

projeto ou por participantes ativos voltados a questões específicas relacionadas ao 

sistema. 

 

Posições: Restritas ao universo das contribuições de ajuste, as posições 

equivalem diretamente àquelas válidas para as extensivas: de um lado, os 

proponentes; do outro, os guardiões do código. A única diferença notável consiste no 

fato da alocação para a posição de proponente ser muito menos permanente no caso 

das contribuições de ajuste. Os patches, via de regra, não geram obrigações de 

continuidade ou, ao menos, não se espera um compromisso de médio ou longo prazo 

de seus proponentes. Adicionalmente, algumas CDSL estabelecem posições 

específicas para a administração de bugs e bug fixes, por vezes chamados de “top 

bug masters”, responsáveis pela análise dos relatórios de erro encaminhados por 

usuários, confirmando a existência efetiva de um problema e, por vezes, 

encaminhando e validando sua solução. O mesmo é, com menor frequência, válido 

para as questões de segurança. Em projetos mais complexos, é possível encontrar 

membros do núcleo de desenvolvimento encarregados da vigilância constante das 
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questões de segurança, sendo similarmente responsáveis pelo encaminhamento e 

validação dos patches voltados a corrigir tais falhas. 

 

Ações: As contribuições de ajuste podem seguir uma sequência mais direta da 

simples proposição ao aceite. Seu encadeamento dificilmente inclui um planejamento 

e negociação prévia do proponente com os guardiões do código, como é o caso dos 

aportes extensivos ao código. No entanto, é muito comum haver um processo explícito 

de identificação das necessidades de ajuste. A grande maioria dos projetos de 

software livre utiliza alguma ferramenta de bug tracking, sendo a mais popular o 

software livre Bugzilla137, desenvolvido pela Netscape Communications e tornado livre 

seguindo abertura do código do navegador Mozilla. Também é crescente a 

popularidade do software proprietário Jira em função de um conjunto ampliado de 

funcionalidade e da licença especial (sem custos) oferecida aos projetos de código 

livre138. Esses sistemas, cujo funcionamento ainda será discutido no terceiro item do 

próximo capítulo, fazem a gestão da correção de bugs, permitindo sua qualificação, 

alocação a um desenvolvedor particular, controle dos testes para implementação e 

consequente aceite. A plataforma GitHub também apresenta funcionalidades 

dedicadas ao controle desse processo. 

 

Informações: Em CDSL bem organizadas, o processo de gestão de 

contribuições de ajustes tende a ser bastante explícito, com clara identificação dos 

guardiões responsáveis pelas atividades de controle instituídas. Assim, a informação 

tende a ser completa para os proponentes. Pode, até mesmo, chegar a ser perfeita, 

caso o desenvolvedor resolva pesquisar o histórico das submissões de ajuste 

oferecidas – informação tornada permanente pelas ferramentas de bug tracking ou 

por listas de email dedicadas ao tema. Os guardiões não têm a mesma sorte, pois, 

como o universo dos participantes é bastante aberto, é impossível conhecer os 

possíveis proponentes e suas reputações, embora tenham pleno conhecimento do 

processo. 

 

                                                
 
137 Lista de instalações públicas do software disponível em: < https://www.bugzilla.org/installation-list/>. Acesso 

em 21 abr. 2016. 
138 Ver oferta disponível em: <https://www.atlassian.com/software/views/open-source-license-request>. Acesso 

em 21 abr. 2016. 
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Controles: Nas contribuições de ajuste, os guardiões do código têm pleno 

domínio dos resultados no momento de aceite. Porém, ele é reduzido no ato da 

alocação da correção, dada a natureza voluntária do trabalho. Caso uma entrega 

atrase, o responsável pela gestão de bugs ou de segurança será obrigado a realocar 

a tarefa. Ele pode penalizar o atraso apenas não recorrendo ao mesmo desenvolvedor 

no futuro. A punição tem alcance limitado, porque uma medida mais forte, como a 

exclusão do participante da comunidade, é rara e difícil de ser implementada, a não 

ser que ele faça parte do núcleo, status que pode ser mais facilmente perdido. Já o 

proponente tem pleno domínio sobre seu investimento de tempo, mas nenhum 

controle sobre a aceitação de seu trabalho. 

 

Custos e benefícios: Para o proponente, existe o custo do trabalho e o 

benefício do prestígio, embora reduzido vis a vis às contribuições extensivas. Para o 

guardião, há um custo de oportunidade na alocação de um ajuste e riscos de 

performance associados ao funcionamento adequado das contribuições de ajuste 

oferecidas, dada a possibilidade de atraso ou de falha, potencialmente produtoras de 

bugs por regressão (erros originados pela alteração proposta). Já o benefício da 

correção do problema ajustado é coletivo, indo além dos envolvidos na situação-ação. 

 

Resultados possíveis: Novamente, temos as possibilidades de aceite ou não. 

O que difere em relação às contribuições extensivas são os custos relacionados à 

persistência de um erro, falha de segurança ou problema de usabilidade caso o ajuste 

demore a ser executado a contento. Ou seja, uma contribuição inconclusa ou 

imperfeita pode produzir resultados adversos. A persistência de bugs, falhas de 

segurança ou defeitos de usabilidade pode ser, até mesmo, fatal para um projeto. Já 

o prestígio derivado da produção de patches efetivos é reduzido em função do impacto 

limitado da maior parte dos ajustes produzidos. 
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7o Capítulo�
A fluência digital na produção de software livre 

 

Chego ao elemento final da arguição de minha tese – a cooperação no âmbito 

da ação coletiva empreendedora alcança novos patamares de eficiência a partir de 

mecanismos de interatividade digital.  

 

Este capítulo organiza as evidências finais da fluência digital seguindo a 

formulação teórica apresentada no quarto capítulo. Falo da potência expressiva com 

foco na escrita particular das práticas de transparência e desenvolvimento de código 

nas CDSL. Discuto o potencial afetivo por meio dos mecanismos e condutas do 

diálogo, fundamentais ao funcionamento da arena de ação do software. Por fim, 

analiso a fluência do potencial cooperativo decorrente da utilização das ferramentas 

de programação. Essas são o alicerce do exercício pleno da cooperação nas 

situações-ação discutidas no capítulo anterior.  

 

Esses potencias são examinados em seu cruzamento com as cinco hipóteses 

auxiliares lançadas em meu projeto de pesquisa. Muito resumidamente, são elas: 

 

1. a fluência digital dos participantes nas CDSL; 

 

2. a nova eficiência dos discursos muitos-muitos; 

 

3. a maior eficácia das ações coletivas pela permanência das interlocuções;  

 

4. a expansão do espaço de coordenação via comunicações assíncronas e  

 

5. a organização das interações em crescente complexidade espacial. 

 

Farei uso de um volumoso conjunto de referências diretas a páginas e 

documentos hospedados na web. São mais de uma centena de links apontados nas 

notas de rodapé. Via de regra, tomo-os com índices das práticas levantadas, sem 

necessariamente fazer uma análise específica de cada evidência. O leitor pode 
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compreender minha arguição sem necessariamente seguir tais referências, embora 

elas, certamente, enriqueçam a leitura. Na maior parte dos casos, a prova pretendida 

reside na própria existência do recurso. Por exemplo, “A Declaration of the 

Independence of Cyberspace” tem um inestimável valor para a discussão da liberdade 

no ciberespaço, mas, para mim, serve apenas como antecedente para a fluência das 

práticas expressivas por membros das CDSL.  

 

7.1 Evidências do potencial expressivo�
 

Começo pelo hábito de produzir manifestos. Obviamente, não há novidade no 

instrumento em si. São longínquos no mundo político e notórios em sua utilização 

pelas vanguardas artísticas do século passado. O primeiro de uma longa série de 

documentos declarativos nomeados ou não como tal é o “GNU Manifesto”139, escrito 

por Richard Stallman em 1985. Trata-se de um texto de natureza política. Ao mesmo 

tempo, declara uma intenção, estabelece uma série de postulados e conclama os 

leitores a aderir a suas propostas. De certa forma, responde à famosa “Open Letter to 

Hobbyists”, publicada 10 anos antes por Bill Gates140. Ambos os documentos foram 

divulgados em revistas impressas e funcionaram como manifestações fundadoras da 

oposição entre os programadores de códigos proprietários versus livres. 

         

A carta de Gates não tem descendentes notáveis, já a de Stallman teve vários. 

O mais conhecido é “The Debian Manifesto”141, de 1993. Por meio dele, Ian Murdock 

expôs suas intenções ao iniciar o projeto que resultaria em uma das primeiras e, até 

hoje, umas das mais influentes distribuições do sistema operacional GNU/Linux. 

Pouco mais de dois anos depois, John Perry Barlow publicaria outro documento ainda 

mais prestigiado, “A Declaration of the Independence of Cyberspace”142. Muito anos 

depois, a tradição persiste, por exemplo, com o The Mozilla Manifesto143 – um uso, 

digamos, mais mercadológico da tradição – ou – de maneira menos visível, porém 

                                                
 
139 Disponível em: <http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html>. Acesso em 24 abr. 2016. 
140 Disponível em: <http://www.digibarn.com/collections/newsletters/homebrew/V2_01/homebrew 

_V2_01_p2.jpg>. Acesso em 24 abr. 2016. 
141 Versão final de 01/06/94 disponível em: <https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/ap-

manifesto.en.html>. Acesso em 24 abr. 2016. 
142 Disponível em: <https://www.eff.org/cyberspace-independence>. Acesso em 24 abr. 2016. 
143 Disponível em: <https://www.mozilla.org/en-US/about/manifesto/>. Acesso em 24 abr. 2016. 
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mais autêntica – com os manifestos escritos por candidatos a posições no Gentoo 

Council144 (Gentoo é uma outra distribuição GNU/Linux bastante elogiada pela 

liberdade oferecida aos usuários na configuração do sistema). 

 

Volto ao Manifesto Debian, pois esse documento evoluiu para outros formatos, 

demonstrando de forma mais direta a preocupação com a transparência embutida em 

tais iniciativas. Se os manifestos declaravam intenções e postulados das lideranças, 

seus descendentes são o resultado de uma construção coletiva. Em primeiro lugar, o 

documento levou à criação do “Debian Social Contract”145, cuja primeira versão data 

de 1997. Dois anos depois, ensejou a “Debian Constitution”146. Atualmente em sua 

quinta versão, o documento é fruto de modificações e ajustes levados a cabo como 

atividades regulares a partir da lista debian-vote@list.debian.org147. 

 

Sem avançar, por ora, na discussão do potencial afetivo utilizado para alcançar 

os consensos representados nesses documentos, o importante é notar como diversas 

CDSL influentes utilizam os meios digitais para apresentar de forma bastante clara 

seus mecanismos de governança. O projeto Apache constituiu o exemplo mais bem-

acabado, documentos descrevem: como a fundação (ASF) está organizada148, quais 

os seus processos149, quem são os responsáveis e como eles são eleitos150, como 

são geridos os diversos projetos abrigados pela fundação151 etc. 

 

A documentação é exaustiva, por vezes até redundante, mas, não são um caso 

isolado, como demonstram páginas equivalentes dos projetos Ubuntu152, Drupal153, 

                                                
 
144 Ver manifestos linkados na tabela de “nominees” para as eleições do conselho no biênio 2014/2016 

disponível em: <https://wiki.gentoo.org/wiki/Project:Elections/Council/201406>. Acesso em 24 abr. 2016. 
145 Segunda versão de 2004 disponível em: <https://www.debian.org/social_contract>. Acesso em 24 abr. 2016. 
146 Versão atual disponível em: <https://www.debian.org/devel/constitution>. Acesso em 24 abr. 2016. 
147 Ver exemplo de um “call for vote” disponível em: <https://lists.debian.org/debian-

vote/2015/11/msg00004.html>. Acesso em 24 abr. 2016. 
148 Ver “Apache Corporate Governance Overview” disponível em: 

<https://www.apache.org/foundation/governance/>. Acesso em 25 abr. 2016. 
149 Ver “How it Works” disponível em: <https://www.apache.org/foundation/how-it-works.html>. Acesso em 25 

abr. 2016. 
150 Ver “Who Runs the ASF” disponível em: <https://www.apache.org/foundation/#who-runs-the-asf>. Acesso em 

25 abr. 2016. 
151 Ver o extenso “Project Management Committee Guide” disponível em: 

<http://www.apache.org/dev/pmc.html#newpmc>. Acesso em 21 abr. 2016. 
152 Ver “Governance” disponível em: <http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/governance>. Acesso em 21 

abr. 2016. 
153 Ver “Drupal Association Structure” disponível em: <https://assoc.drupal.org/about/history/drupal-vzw-

governance/structure>. Acesso em 25 abr. 2016. 
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X.Org154 e Libav155. Assim como a ASF, grande parte toma especial cuidado na 

apresentação dos métodos utilizados para a eleição dos membros dos grupos de 

gestão156. Mas há CDSL mais “minimalistas”, que , mesmo não sendo tão declarativas 

sobre sua governança, possuem páginas apresentando seus grupos de 

coordenação157. Outras já não mencionam o modelo de governança adotado, 

remetendo a questão para página da empresa responsável pelo projeto158. 

 

Embora grande parte dos projetos mais estruturados, como vários dos acima 

citados, tenha optado pela incorporação de associações ou fundações para dar 

constituição jurídica ao coletivo, mesmo as CDSL que não seguiram tal caminho 

apresentam informações sobre sua gestão de alguma forma159. Até naquelas geridas 

por lideranças permanentes – via de regra, os criadores das primeiras versões do 

software livre desenvolvido pela CDSL, como o caso notório do Linux –, é 

absolutamente esperada a comunicação sobre as movimentações no comando do 

projeto por meio das listas de email normalmente mantidas por todas CDSL160 (mais 

sobre elas no próximo item).  

 

Em último caso, a função de organizar informações dispersas sobre a 

governança é suprida por sites externos. Eles podem ser genéricos, como, por 

exemplo, a revista eletrônica DistroWatch161, ou específicos, como o caso do 

Kernel.org, mantido pela Linux Foundation, cujo quadro com os mantenedores das 

versões ativas do kernel foi apresentado na figura 29 acima (p. 289). 

 

                                                
 
154 Ver “About the X.Org Foundation” disponível em: <https://www.x.org/wiki/XorgFoundation/>. Acesso em 25 

abr. 2016. 
155 Ver “About Libav” disponível em: <http://www.libav.org/about/>. Acesso em 25 abr. 2016. 
156 Ver “Ubuntu Membership Board call for nominations” disponível em: <http://fridge.ubuntu.com/ 

2014/04/28/ubuntu-membership-board-call-for-nominations-2/>; e Gentoo Foundation “Main Page” disponível 
em: <https://wiki.gentoo.org/wiki/Foundation:Main_Page>. Acessos em 25 abr. 2016. 

157 Ver as páginas sobre os grupos de gestão dos projetos GCC, Samba e LLVM disponíveis, respectivamente, 
em: <https://gcc.gnu.org/steering.html>, <https://www.samba.org/samba/team/> e 
<http://blog.llvm.org/2014/04/the-llvm-foundation.html> (blog post). Acessos em 25 abr. 2016. 

158 Ver as já citadas, Itseez, responsável pelo OpenCV (p. 161), e da Zend, pelo homônimo framework (p. 103). 
159 Caso do projeto Samba citado na nota 150 e do projeto GIMP, ver página do time responsável disponível em: 

<https://www.gimp.org/about/authors.html>. Acesso 26 abr. 2016. 
160 Ver os emails nos quais Linus Torvalds comunicou a mudança de liderança no projeto Git e Donnie Berkholz, 

idealizador do Gentoo, abandonou da posição de arquiteto chefe do projeto, respectivamente, disponíveis 
em: <http://marc.info/?l=git&m=112243466603239> e <http://thread.gmane.org/gmane.linux.gentoo.nfp/73>. 
Acessos 26 abr. 2016. 

161 Disponível em: <http://distrowatch.com/>. Acesso 26 abr. 2016. 
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Ainda mais interessante para a demonstração da fluência expressiva são as 

páginas dedicadas ao relato da história dos projetos Drupal162 e GIMP163. Diversos 

blogs mantidos por programadores para reportar o desenvolvimento cotidiano dos 

projetos164 funcionam no mesmo sentido. Alguns mantêm agregadores concentrando 

o acesso aos blogs de seus diversos desenvolvedores165. 

 

Tal prática tem uma manifestação menos “editorial” na simples publicação de 

minutas de reunião166. Alguns coletivos também tornam públicas as agendas de seus 

grupos de gestão167. E a transparência tem sua instância ainda mais direta na 

publicação de logs das seções de IRC desses grupos, caso do X.org Foundation168, 

ou de vídeos das reuniões de organismos equivalentes, caso da Drupal Association169. 

 

Já outras CDSL seguem um modelo mais colaborativo de documentação, 

utilizando wikis para estruturar as informações sobre o projeto. É o caso do projeto 

Asterisk, cujo produto é um complexo software capaz de realizar as funções de uma 

central telefônica profissional, tendo ganhado o apelido de “Open Source PBX”. Seu 

wiki170 contém tudo sobre o projeto, de informações sobre a governança aos recursos 

de desenvolvimento e tutoriais e manuais do sistema.  

O projeto Python mantém, além do site já citado, um wiki171 concentrando diversas 

informações, também indo além do uso mais corriqueiro dessa ferramenta – suporte 

e documentação. O projeto Debian segue na mesma linha, sendo, nesse caso, 

possível encontrar, até mesmo, a documentação de decisões relevantes ocorridas nas 

                                                
 
162 Disponível em: <https://assoc.drupal.org/about/history>. Acesso 26 abr. 2016. 
163 Disponível em: <https://www.gimp.org/about/prehistory.html> e <https://www.gimp.org/about/ 

ancient_history.html>. Acessos 26 abr. 2016. 
164 Ver, por exemplo, o LLVM weekly blog disponível em: <http://blog.llvm.org/>; o Python Weekly disponível em: 

<http://www.pythonweekly.com/>; e o Drupal Association News disponível em: 
<https://assoc.drupal.org/news>. Acessos 26 abr. 2016. 

165 Ver, por exemplo, o “Planet Gentoo” disponível em: <https://planet.gentoo.org/>. Acesso 26 abr. 2016. 
166 Ver, por exemplo, os “meeting minutes” da Bitcoin Foundation Board disponíveis em: 

<https://bitcoinfoundation.org/category/meeting-minutes/> e os “meeting notes” de  2016 do projeto OpenCV 
disponíveis em: <https://github.com/Itseez/opencv/wiki/2016>. Acessos 26 abr. 2016. 

167 Ver, por exemplo, o calendário público do Board of Directors da X.org Foundation disponível em: 
<https://calendar.google.com/calendar/embed?src=nl1n1fmvu091eqh35ldqspar80@group.calendar.google.co
m&ctz=Australia/Brisbane> e a página “Open Board Meetings” da Drupal Association disponível em: 
<https://assoc.drupal.org/about/meet>. Acessos 26 abr. 2016. 

168 Lista disponível em: <https://www.x.org/wiki/BoardOfDirectors/IrcLogs/> e notas do encontro em 28/04/2016 
disponível em: <https://www.x.org/wiki/BoardOfDirectors/MeetingSummaries/2016/04-28/>. Acessos 26 abr. 
2016. 

169 Disponível em: <https://assoc.drupal.org/node/18863>. Acesso 26 abr. 2016. 
170 Disponível em: <https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/About+the+Project>. Acesso 27 abr. 2016. 
171 Disponível em: <https://wiki.python.org/moin/FrontPage>. Acesso 27 abr. 2016. 
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listas de discussão do projeto172. Uma demonstração cabal do extensivo cuidado com 

a permanência das informações (uma de minhas hipóteses auxiliares, como vimos). 

 

Ainda mais “radical” é a utilização, pelo projeto Bitcoin, da ferramenta wiki da 

plataforma GitHub para a escrita colaborativa de seus estatutos173. Com outra 

ferramenta, mas também digno de nota é o caso da OpenProject.org com o uso de 

seu próprio software – uma ferramenta de gestão de projeto – para dar transparência 

a seus planos de desenvolvimento (“roadmap”)174. E, uma vez mencionada essa 

CDSL, vale conhecer na figura 30 abaixo seu ilustrativo modelo de governança, cujas 

linhas gerais são comuns a outros projetos: 

 

Figura 30 – Modelo de governança da OpenProject Foundation 

 
Fonte: OpenProject.org175 

                                                
 
172 Ver a documentação do debate encaminhando a decisão de usar as bibliotecas FFmpeg ao invés das Libav, 

incluindo extratos de opiniões emitidas em listas de email do projeto, disponível em: 
<https://wiki.debian.org/Debate/libav-provider/ffmpeg>. Acesso 27 abr. 2016. 

173 Disponível em: <https://github.com/pmlaw/The-Bitcoin-Foundation-Legal-Repo/blob/master/Bylaws/ 
Bylaws_of_The_Bitcoin_Foundation.md>. Acesso 27 abr. 2016. 

174 Disponível em: <https://community.openproject.com/projects/openproject/timelines/36#_ga= 
1.63186671.1329295875.1463433866>. Acesso 27 abr. 2016. 

175 Disponível em: <https://www.openproject.org/open-source/openproject-foundation/openproject-foundation-
boards/>. Acesso 27 abr. 2016. 
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A transparência tem longa tradição entre as tecnoelites, conforme demonstra o 

excelente exemplo da IETF (Internet Engineering Task Force). Todas as atividades 

dessa organização criada em 1986 ocorrem por meio de RFC (requests for comment). 

As “Netiquette Guidelines”, já comentadas, e que ainda discutirei abaixo, 

correspondem a um RFC. Em certos casos, esses RFC são transformados em 

declarações (“statements”) do IESG (Internet Engineering Steering Group)176. E claro, 

não poderia faltar um documento voltado a explicar o caminho das pedras para 

novatos177. Ou seja, existe um esforço constante de formalização para a apresentação 

coerente e acessível dos métodos da organização. 

 

O exemplo da IETF também aponta no sentido da generalizada preocupação 

com o acolhimento de novos membros pelas CDSL. O projeto Gentoo talvez 

apresente o caso mais bem-acabado desse impulso. Além de uma página genérica 

apontando para recursos direcionados a diferentes tipos de participação178, há outra 

com o título “Become a developer”179, apresentando um breve roteiro associado ao 

abrangente programa de recrutamento de programadores180 instituído pela Gentoo 

Foundation. 

 

Mas, novamente, esse é apenas um caso dentro de uma infinidade de formatos 

dedicados ao mesmo intuito. O projeto Apache possui uma seção inteira dedicada aos 

novatos181. Já o OpenCV disponibiliza uma série de tutoriais182. Embora sua função 

primária seja o suporte mais genérico, em conjunto com seu Coding Style Guide 

montado em um wiki183, funcionam como mecanismo para o acolhimento de possíveis 

desenvolvedores – fator fundamental para a compreensão da eficácia das CDSL. O 

projeto Webkit apresenta instrumento análogo184. 

                                                
 
176 Ver “The IETF Process: an Informal Guide” disponível em: <http://www.ietf.org/about/process-docs.html>. 

Acesso em 28 abr. 2016. 
177 Ver “Getting Started in the IETF” disponível em: <https://www.ietf.org/newcomers.html>. Acesso em 28 abr. 

2016. 
178 Disponível em: <https://gentoo.org/get-involved/contribute/>. Acesso 28 abr. 2016. 
179 Disponível em: <https://gentoo.org/get-involved/become-developer/>. Acesso 28 abr. 2016. 
180 Disponível em: <https://wiki.gentoo.org/wiki/Project:Recruiters>. Acesso 28 abr. 2016. 
181 Ver a “Newcomer’s Section” disponível em: <http://community.apache.org/newcomers/index.html>. Acesso 28 

abr. 2016. 
182 Disponível em: <http://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/tutorials.html>. Acesso 28 abr. 2016. 
183 Disponível em: <https://github.com/Itseez/opencv/wiki/Coding_Style_Guide>. Acesso 28 abr. 2016. 
184 Disponível em: <https://webkit.org/contributing-code/>. Acesso 29 abr. 2016. 
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Todos esses documentos são evidências claras do uso da fluência expressiva 

como ferramenta fundamental para a facilitação das situações-ação revistas no 

capítulo anterior. Eles garantem o conhecimento das regras do jogo e compartilham 

as informações técnicas necessárias para contribuições funcionais ou de ajuste. Em 

muitos casos, vão além da mera informação, oferecendo estímulo e canais de apoio 

diretos a possíveis colaboradores. Ou seja, a cooperação não é um resultado 

colateral. Ela é um objetivo conscientemente gerido. 

 

O cuidado com a forma na programação constitui outro traço da fluência 

expressiva. Embora o público geral não tenha contato com o estado bruto do código, 

a preocupação com a documentação e com o estilo é fundamental para o advento do 

software livre. Sem indicações precisas da função de cada segmento de código, o 

trabalho colaborativo seria praticamente impossível. Sem regras claras para o 

desenvolvimento coletivo, o resultado final seria caótico. 

 

É complicado demonstrar essa qualidade sem recorrer à leitura de códigos, 

uma atividade verdadeiramente ingrata para os não programadores. Não obstante, a 

figura 31 a seguir apresenta um trecho de código do principal software livre para 

gestão de lista de email, o Mailman. As linhas em vermelho são declaratórias – 

apresentam as variáveis utilizadas – e as linhas em cinza claro são comentários – 

explicam a função de cada segmento. 

 

Alternativamente, vale consultar, além dos guias acima citados, “folhas de 

estilo” contendo regras detalhadas para a formatação do código185. Tais 

recomendações “estilísticas” são complementadas com as práticas documentais 

religiosamente adotadas por todos os programadores de código aberto e evidenciadas 

por páginas que extraem os comentários internos ao código186. 

 

                                                
 
185 Ver, por exemplo, as minuciosas instruções da página “Code Style Guidelines” do projeto WebKit disponível 

em: <https://webkit.org/code-style-guidelines/>. Acesso 29 abr. 2016. 
186 Ver, por exemplo, a extração dos comentários descritivos do código incluído no pacote FFmpeg 7:3.0.1-

3ubuntu2 disponível em: <https://launchpad.net/ubuntu/+source/ffmpeg/7:3.0.1-3ubuntu2>; e as alterações 
incluídas (Changelog) da versão 11.6 de seu concorrente Libav disponível em: 
<https://git.libav.org/?p=libav.git;a=blob;f=Changelog;hb=refs/tags/v11.6>. Acesso 29 abr. 2016. 
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Figura 31 – Trecho de código do Mailman escrito na linguagem Python 

 
Fonte: Python.org187 

 

                                                
 
187 Disponível em: <http://bazaar.launchpad.net/~mailman-coders/mailman/3.0/view/head:/src/mailman/app/ 

membership.py>. Acesso 29 abr. 2016. 



 

 

318 

7.2 Evidências do potencial afetivo 

 

Se as evidências do potencial expressivo são úteis para a demonstração da 

fluência digital geral dos participantes das CDSL, as provas mais diretas de minhas 

hipóteses auxiliares encontram-se no exercício do potencial afetivo. O trecho a seguir, 

explicando o papel central das listas de email na gestão do projeto Apache, embora 

tenha sido editado ao longo dos anos, foi o responsável mais direto pela intuição 

formuladora de minhas suposições iniciais: 

 
Almost everything at Apache uses a mailing list to get work done. People can 
send mail to the list, many other community members get the message, and 
someone will usually reply. Every mailing list at Apache is archived: most lists 
are archived publicly. That means that newcomers to a community can learn 
how decisions on a project were made in the past, because all the discussions 
a project had are archived from their mailing list discussions. 
If you have questions about anything at Apache, the first thing to do is find the 
right mailing list - and then send your question!188 

 

O texto ressalta os efeitos da comunicação muitos-muitos e da permanência 

dos registros. Mas o caráter assíncrono da interlocução nas listas de email, implícito 

na descrição, é igualmente fundamental.  

 

A utilização de listas de email é tão absolutamente corrente no desenvolvimento 

de software livre que o Gmane – site dedicado a arquivar inúmeras delas no formato 

de newsgroups (utilizado na Usenet) para projetos de código aberto – começa sua 

página descritiva (“about page”) com a seguinte frase: “Free software is mainly 

developed on mailing lists.”189 Não encontrei uma única CDSL que deixasse de utilizar 

esse mecanismo de interatividade em alguma medida.  

 

Ressalta-se ainda ser esse o veículo preferencial das interações diretamente 

ligadas ao desenvolvimento de código. Enquanto outros canais de comunicação 

servem a públicos mais diversificados, as trocas entre os membros ativos das CDSL 

– os principais envolvidos nas situações-ação discutidas no sexto capítulo – 

costumam ocorrer prioritariamente por meio de listas de email. Entre as centenas de 

                                                
 
188 Disponível em: <http://community.apache.org/lists.html>. Acesso 29 abr. 2016. 
189 Disponível em: <http://gmane.org/about.php>. Acesso 02 mai. 2016. 
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listas hospedadas pela ASF190, apenas a lista “dev” (dedicada ao desenvolvimento 

propriamente dito) é presente para todos os projetos. A maioria também mantém 

outros espaços eminentemente técnicos, como a lista “commit” (dedicada à discussão 

das contribuições efetivamente aplicadas aos softwares distribuídos). 

 

Outro mecanismo de diálogo absolutamente constante são os canais de IRC. 

O projeto Linux talvez seja uma única, embora importante, exceção. Praticamente 

todas as distribuições possuem canais no Freenode191, icônica rede de IRC. 

Obviamente, esses espaços funcionam em outra dinâmica dada a natureza síncrona 

da comunicação. Por isso mesmo são, claramente, sujeitos às preferências dos 

desenvolvedores. Enquanto Linus Torvalds e Greg Kroah-Hartman, principais 

programadores do Linux, descartam a comunicação por IRC192, os responsáveis pelo 

GIMP Wiki declaram: “This wiki is currently maintained by some GIMP developers, so 

if you have any comments, feel free to contact LightningIsMyName or Alexia_Death 

via the the GIMP IRC”193 

 

Sua utilização é ampla. Embora grande parte das interlocuções seja dedicada 

a questões de suporte (normalmente em nível mais sofisticado do que os fóruns 

dedicados ao mesmo fim) ou a mera convivência, diversas comunidades utilizam salas 

moderadas e/ou restritas para realizar encontros formais relacionados à governança 

(como já visto no item anterior) ou ao desenvolvimento de código194. Nesses casos, 

não é incomum serem mantidos logs dos debates realizados195, em mais uma 

                                                
 
190 Ver lista completa disponível em: <http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/#asf-wide>. Acesso 02 mai. 

2016. 
191 Ver site da rede disponível em: <https://freenode.net/>, e estatísticas dos canais disponíveis para Linux 

(geral): <http://irc.netsplit.de/channels/details.php?room=%23%23linux&net=freenode>; Ubuntu: 
<http://irc.netsplit.de/channels/details.php?room=%23ubuntu&net=freenode>;  
Arch: <http://irc.netsplit.de/channels/details.php?room=%23archlinux&net=freenode>;  
Debian: <http://irc.netsplit.de/channels/details.php?room=%23debian&net=freenode>;  
Gentoo: <http://irc.netsplit.de/channels/details.php?room=%23gentoo&net=freenode>; e  
Fedora: <http://irc.netsplit.de/channels/?net=freenode&chat=fedora>. Acessos 02 mai. 2016. 

192 Ver as entrevistas de Torvalds e Kroah-Hartman, respectivamente, disponíveis em: <https://www. 
linux.com/news/30-linux-kernel-developers-30-weeks-linus-torvalds> e <https://www.linux.com/news/30-linux-
kernel-developers-30-weeks-greg-kroah-hartman>. Acessos 02 mai. 2016. 

193 Disponível em: <http://wiki.gimp.org/wiki/Main_Page>. Acesso 02 mai. 2016. 
194 Ver, por exemplo, as extensas listas de canais dos utilizados pelos projetos Gentoo e Ubuntu, 

respectivamente, disponíveis em: <https://gentoo.org/get-involved/irc-channels/all-channels.html> e 
<https://wiki.ubuntu.com/Teams>. Acesso 03 mai. 2016. 

195 Ver, por exemplo, os logs do canal disponíveis em: <https://irclog.samba.org/> para o debate técnico do 
projeto Samba e <http://meetbot.debian.net/debconf-team/2016/> para as interações do Debconf, grupo 
responsável pelas conferências técnicas do projeto Debian. Acessos 03 mai. 2016. 
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demonstração dos efeitos da permanência para eficiência organizacional. A ASF 

também utiliza canais de IRC como elemento adicional para a resolução de bugs, seja 

para distribuir alertas, seja para realizar e gravar reuniões dedicadas a sua solução196 

(volto ao bug tracking no próximo item). 

 

Esses são os canais primários para a discussão das situações-ação em debate. 

Relembro os motivos da preferência analisados no segundo capítulo (p. 118-9): as 

práticas da interatividade digital (sobre as quais falo mais a seguir) foram 

desenvolvidas originalmente para esses mecanismos; e menos populares que fóruns 

ou blogs, eles selecionam os participantes, especialmente o IRC, excluindo usuários 

menos aptos tecnicamente. Todavia, esses canais estão longe de serem os únicos 

utilizados. Há outros mecanismos de interatividade nos quais o diálogo também pode 

ocorrer, além dos mais voltados ao exercício do potencial expressivo citados no item 

anterior, como blogs e wikis. O grande destaque são os fóruns de discussão, cujo 

papel é central para a articulação de diferentes níveis de participação.  

 

Alguns são amplamente voltados ao suporte de usuários197. Congregam o que 

classifico como o círculo externo das comunidades, seguindo o esquema de Etienne 

Wenger. Alguns muitos funcionam de modo ainda mais amplo, abrangendo quase 

todas as necessidades de interação da CDSL198. Para o projeto Ubuntu, por exemplo, 

os fóruns são um elemento central da estratégia do projeto. Muitos entendem serem 

eles o motivo da sua liderança entre as distribuições GNU/Linux. Os UbuntuForums 

merecem até um modelo de governança próprio199 e um time de gestão específico200. 

 

Os projetos mais estruturados possuem páginas em seus sites organizando 

todos os canais de comunicação abertos a suas comunidades, como, por exemplo, 

                                                
 
196 Ver página “IRC Services for the ASF” disponível em: <http://www.apache.org/dev/asfbot.html>. Acesso 03 

mai. 2016. 
197 Ver, por exemplo, o “FFmpeg Support Forum” e o “OpenCV Questions”, respectivamente, disponíveis em: 

<http://ffmpeg.gusari.org/index.php> e <http://answers.opencv.org/questions/>. Acessos 03 mai. 2016. 
198 Entre os mais ativos e bem geridos, ver o “UbuntuForums” e o “Gentoo Forums”, respectivamente, 

disponíveis em: <http://ubuntuforums.org/index.php> e <https://forums.gentoo.org/>. Acessos 03 mai. 2016. 
199 Disponível em: <https://wiki.ubuntu.com/ForumsGovernance>. Acesso 03 mai.  2016. 
200 Ver nota 126 (p. 279). 
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Apache201, Drupal202, Gentoo203, Python204 e Ubuntu205. Além de apresentar tais 

recursos, essas páginas apontam para códigos de conduta – documentos contendo 

as regras de interação válidas na CDSL206. Alguns têm ainda normas específicas para 

listas de email 207, para canais de IRC208 e para fóruns de discussão209, sem contar 

uma infinidade de FAQ210 (frequently asked questions) – coleta de perguntas e 

resposta mais frequentes, correspondente a uma longa e importante tradição da 

internet, surgida na Usenet211 e amplamente adotada até hoje. Os FAQ são 

verdadeiramente ubíquos nas CDSL. 

 

A preocupação com as práticas de interatividade constitui prova cabal do papel 

imprescindível da fluência digital para o exercício superior da cooperação nas CDSL. 

O ponto de partida de todos esses documentos é o conceito de netiquette. Vale rever 

sua definição no Jargon File de Eric Raymond: 

 
[Coined by Chuq von Rospach c.1983] [portmanteau, network + 

etiquette] The conventions of politeness recognized on Usenet, such as 
avoidance of cross-posting to inappropriate groups and refraining from 
commercial pluggery outside biz groups.212. 

 

                                                
 
201 Disponível em: <http://community.apache.org/>. Acesso 04 mai. 2016. 
202 Disponível em: <https://www.drupal.org/community>. Acesso 04 mai. 2016. 
203 Disponível em: <https://gentoo.org/get-involved/>. Acesso 04 mai. 2016. 
204 Disponível em: <https://www.python.org/community/>. Acesso 04 mai. 2016. 
205 Disponível em: <https://community.ubuntu.com/>. Acesso 04 mai. 2016. 
206 Ver, por exemplo, os “Code of Conduct” do projeto Gnome disponível em: 

<https://wiki.gnome.org/action/show/Foundation/CodeOfConduct?action=show&redirect=CodeOfConduct>; do 
projeto Apache disponível em: <http://www.apache.org/foundation/policies/conduct.html>; do projeto 
GNU/Mailman disponível em: <http://www.gnu.org/software/mailman/coc.html>; do projeto Drupal disponível 
em: <https://www.drupal.org/dcoc>; e do projeto Ubuntu disponível em: <http://www.ubuntu.com/about/about-
ubuntu/conduct>. Acessos 04 mai. 2016. 

207 Ver, por exemplo, o “Mailing List Etiquette Tips” do projeto Apache disponível em: 
<http://www.apache.org/dev/contrib-email-tips>; e o “Mailing List Etiquette” do projeto Samba disponível em: 
<https://www.samba.org/samba/ml-etiquette.html>. Acessos 04 mai. 2016. 

208 Ver, por exemplo, o “Guidelines” do projeto Drupal disponível em: <https://www.drupal.org/irc/courtesy>. 
Acesso 04 mai. 2016. 

209 Ver, por exemplo, o “Tips for posting to the Drupal forums” disponível em: <https://www.drupal.org/forum-
posting>. Acesso 04 mai. 2016. 

210 Ver, por exemplo, da X.org seu FAQ principal e uma lista de FAQ adicionais, respectivamente, disponíveis 
em: https://www.x.org/wiki/FAQ/> e <https://www.x.org/wiki/OtherFAQs/>; o FAQ da lista de email dos 
desenvolvedores do Linux Kernel (onde você regularmente encontra Linus Torvalds e cia) disponível em: 
<http://www.tux.org/lkml/#ss3>; e FAQ da Drupal Association disponível em: 
https://assoc.drupal.org/about/faq#abouttheda>. Acessos 04 mai. 2016. 

211 Ver página da FAQ.org contendo uma explicação sobre o surgimento do formato disponível em: 
<http://www.faqs.org/faqs/faqs/about-faqs/> e uma cópia do FAQ original da Usenet disponível em: 
<http://www.vims.edu/~weiss/usenet/usenetfaq.txt>. Acessos 04 mai. 2016. 

212 Disponível em: <http://www.catb.org/jargon/html/N/netiquette.html>. Acesso 05 mai. 2016. 
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De forma mais ou menos detalhada, seguindo ou não os preceitos reunidos no 

já citado RFC 1855 (hoje bastante desatualizado), as regras derivadas da netiquette 

são presença obrigatória em todos os guias de conduta das CDSL.  

 

Igualmente influente para a cristalização dessas melhores práticas, o 

documento “How To Ask Questions The Smart Way” 213, também escrito por Raymond, 

compilou uma série de preceitos com o objetivo de facilitar a comunicação entre 

usuários menos experientes e os hackers, a quem  recorrem na hora de dúvidas 

técnicas. O texto é extenso, por vezes irônico e contundente214, mas sempre preciso. 

Foi revisado diversas vezes desde a primeira versão, em 2001, até a última, em 2014. 

Já incorpora fontes de informação mais atuais, como o onipresente Google e o já 

citado fórum técnico Stack Exchange215.  

 

Faço a seguir um conciso resumo dos pontos centrais levantados por essas 

peças “históricas” e geralmente adotados pelos códigos de conduta das CDSL 

pesquisadas: 

 

1. em diversas variações, praticamente todos os guias de conduta repetem o 

apelo para que os participantes se mantenham abertos, corteses, 

colaborativos e assumam a boa intenção alheia; 

 

2. ressalta-se o fato de a comunidade ser formada por voluntários; portanto, 

de um lado, presume-se generosidade; de outro, exige-se paciência e 

recomenda-se gratidão (reconhecer a ajuda nominalmente é sempre bom); 

 

3. também se ressalta o fato de a comunicação ser global, compreendendo 

diferentes perspectivas culturais; 

 

                                                
 
213 Disponível em: <http://www.catb.org/esr/faqs/smart-questions.html>. Acesso 05 mai. 2016. 
214 Duas pérolas Raymondianas para dar uma ideia do tom: (1) “Seriously overusing smileys and color and fonts 

will make you come off like a giggly teenage girl, which is not generally a good idea unless you are more 
interested in sex than answers.”; e (2) “If you find this mysterious, re-read the rest of this how-to repeatedly 
until you understand it before posting anything at all.”  

215 Disponível em: <http://stackexchange.com/>. Acesso 05 mai. 2016. 
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4. não só por isso, deve-se tomar cuidado para não ofender ninguém e, ao 

mesmo, não ser facilmente ofendido; 

 

5. são onipresentes os alertas contra a prática de “flaming” (mensagens 

agressivas com o objetivo ou efeito de desorganizar a interação, levando a 

sequências de ataques – “flame wars”) – as mensagens devem estar 

restritas aos fatos discutidos, não remetendo às pessoas ou 

personalidades; 

 

6. comentários pessoais ou mesmo admoestações, especialmente por parte 

dos que atuam como moderadores, devem ser remetidos para mensagens 

privadas, “tratadas em PVT”; 

 

7. outro elemento constante é a solicitação de concisão; mensagens longas, 

quando inevitáveis, devem ser assim marcadas em seu início; 

 

8. o que se adiciona a outros cuidados com a forma, como citar a mensagem 

a qual se está respondendo, mas apenas com o conteúdo mínimo 

necessário para oferecer contexto; 

 

9. é fundamental tomar cuidado com a linha de assunto, que deve ser curta e 

informativa sobre o tema em questão (em fóruns técnicos, recomenda-se 

dizer qual sistema está sendo afetado e qual o efeito/problema); 

 

10. nunca mudar a linha de assunto se o tema for mantido, mas sempre mudá-

la no caso contrário – isso é especialmente válido em listas de email, mas 

também útil em fóruns de discussão; um novo tópico tende a atrair maior 

audiência, pois muitos usuários deixam de prestar atenção para tópicos que 

não lhes interessaram no primeiro momento; 

 

11. há vários outros cuidados com a forma, entre eles o mais importante é não 

escrever somente em maiúsculas – equivalente a gritar; 
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12. deve-se utilizar com parcimônia símbolos como emoticons, asteriscos e 

sublinhados para *ênfase* / _destaque_ e evitar recursos em HTML 

(conselho ainda válido para emails, mas resolvido pela tecnologia em 

fóruns de discussão, nos quais, se não aceitos, normalmente há rotinas 

para extrair tais comandos); 

 

13. também se recomenda cuidado com o bom uso da língua, que pode ser 

informal, mas deve ser correta (e sempre no idioma padrão do fórum),  

 

14. outros cuidados concernem à dinâmica dos mecanismos de interatividade, 

como o hábito de checar todas as mensagens recebidas antes de iniciar 

uma resposta para deixar de considerar uma comunicação já recebida; 

 

15. sempre pedir permissão para repostar mensagens de terceiros, pois, via de 

regra, o que se diz em um espaço virtual é considerado restrito a tal 

ambiente, não devendo excedê-lo sem permissão; 

 

16. as interlocuções devem ser mantidas no canal da troca inicial, não sendo 

divergidas para emails pessoais, pois perde-se o histórico e o aprendizado 

coletivo (em fóruns, normalmente, há sistemas de alerta via envio de email 

para novas mensagens postadas em um tópico que está sendo seguido); 

 

17. é boa prática registrar os aprendizados sobre questões técnicas e, 

essencial marcar como resolvidos os tópicos com problemas solucionados 

(também é recomendado votar nas melhores respostas dadas); 

 

18. por outro lado, alerta-se para a permanência das mensagens, ou seja, para 

o cuidado necessário com o que diz para além do momento do debate em 

questão – buscas podem trazer interlocuções de volta sem a devida 

proteção de seu contexto; 

 

19. presume-se que as mensagens exprimem opiniões pessoais, a não ser 

quando expressamente declaradas como posições formais de uma 

entidade por seus representantes reconhecidos, valendo normalmente a 
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regra de responsabilidade, por vezes expressa pelo acrônimo YOYOW (you 

own your own words), formulado no pioneiro e celebrado fórum The Well 

por seu criador – Steward Brand; 

 

20. postagens sem conteúdo adicional, chamadas “me too”, devem ser 

evitadas – coisas como “gostei”, “também acho”, “concordo” (fora do 

contexto de tomadas de decisão, opinião e votações, obviamente); 

 

21. enviar uma mesma mensagem a mais de um fórum, chamado “cross 

posting”, deve ser evitado e, quando feito, deve ser precedido do devido 

alerta; 

 

22. mensagens de propaganda são fortemente rejeitadas, assim como as de 

autopromoção disfarçada, apelidadas como “astroturfing” em muitos 

ambientes; 

 

23. certamente o ponto mais importante das recomendações de Raymond, 

repetido em diversas formas: sempre pesquise antes de fazer uma 

pergunta técnica, iniciando pela web em geral (“Google is your friend”), 

passando por fóruns mais conhecidos (Stack Exchange, por exemplo) e, 

por último, pesquisando no próprio ambiente que se pretende utilizar; 

 

24. não basta pesquisar, é preciso formular bem a pergunta, demonstrando a 

investigação anterior, os caminhos considerados sem sucesso, detalhando 

o ambiente computacional utilizado e a situação de uso de forma a permitir 

a reprodução do problema em questão (cópias de mensagens de erros ou 

trechos de código são úteis desde que utilizados com parcimônia); 

 

25. a atitude deve ser colaborativa – quem pergunta é parte do processo, não 

deve ser passivo; 

 

26. devem ser evitadas questões abertas e, principalmente, pedidos 

autocentrados que pareçam pressupor uma obrigação de resposta para a 

ajuda pretendida; 
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27. não é aconselhado levantar hipóteses técnicas ao invés de descrever o 

problema, primeiro porque o diagnóstico pode estar errado, depois para 

evitar encaminhamentos restritivos ou errôneos; 

 

28. aconselha-se, também, tomar cuidado – confirmar e reconfirmar – antes de 

declarar ter encontrado um bug, especialmente em fóruns nos quais os 

desenvolvedores do código em questão estejam presentes; 

 

29. é importante escolher corretamente o local para o qual remeter uma 

pergunta técnica, por exemplo, listas ou canais de IRC de desenvolvedores 

não são recomendados para questões de usuário, devem ser utilizadas 

apenas para questões complexas e discussões mais sofisticadas;  

 

30. é preciso considerar o tipo de canal e o público pretendido; canais de IRC 

são válidos para questões urgentes, porém simples, enquanto os fóruns de 

usuários (oficiais, se disponíveis) são, normalmente, os mecanismos de 

interação mais apropriados para questões de usuários mais substanciais; 

 

31. em todos os casos, deve-se observar o ambiente, ler algumas mensagens 

e consultar os FAQ disponíveis antes da postagem; 

 

32. por fim, o alerta para não se assumir a acuracidade das informações 

encontradas, o que corresponde ao cuidado básico do “crap detection” – 

termo de Howard Rheingold discutido no quarto capítulo. 

 

Além desses pontos, as normas também podem incluir questões de 

confidencialidade e responsabilidade, como demonstra o exemplo abaixo, Extrato das 

políticas listadas na página “GCC Mailing Lists”: 

 
Do not include or reference confidentiality notices, like: ‘The referring 

document contains privileged and confidential information. If you are not the 
intended recipient you must not disseminate, copy or take any action in 
reliance on it, and we request that you notify [companyname] immediately.’ 

Such disclaimers are inappropriate for mail sent to public lists. If your 
company automatically adds something like this to outgoing mail, and you 
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can't convince them to stop, you might consider using a free web-based email 
account. 

Notices like: ‘Any views expressed in this message are those of the 
individual sender, except where they are specifically stated to be the views of 
[companyname].’ are acceptable, although they are redundant; unless 
explicitly stated, it's assumed that no-one on these lists means to speak for 
their company.216 

 

Enquanto a questão da fluência torna-se evidente, assim como as 

consequências da interação muitos-muitos, os efeitos da permanência das 

mensagens, as possibilidades da comunicação assíncrona, a complexidade espacial 

é menos explícita. O primeiro passo é constatar quanto as condutas descritas tratam 

o virtual como um território múltiplo. Tópicos de fórum, canais de IRC e linhas de 

assunto em email demarcam espaços específicos. Os temas tratados são as paredes 

desses ambientes virtuais. Para cada local há regras específicas criadas por cada 

comunidade em função de seus objetivos particulares. 

 

Assim, antes de terminar minha exploração do potencial afetivo da 

interatividade digital nas CDSL, ressalto: esses canais e regras estendem-se muito 

além da resolução de dúvidas técnicas, comportando diversas instâncias de tomada 

de decisão e gestão coletiva (muitas já mencionadas). Afinal, a vivência coletiva 

sempre envolverá objetivos e percepções divergentes. Disputas, crises e altercações 

são absolutamente comuns217. Alguns ruidosos casos de forking foram comentados. 

Mas, ao contrário do se poderia supor, não encontrei mecanismos específicos para 

resolução de conflitos na maior parte das diversas comunidades pesquisadas.  

 

Apenas o projeto Drupal possui um procedimento estruturado com formulário 

específico218, resultado de iniciativa razoavelmente recente219 (4 anos atrás em um 

projeto com 15 anos de atividade). Mesmo assim, não encontrei evidências de um 

                                                
 
216 disponível em: <https://gcc.gnu.org/lists.html> Acesso 10 mai. 2016. 
217 Ver, por exemplo, o caso da crise no projeto Gentoo relatado por um artigo do Distrowatch disponível em: 

<http://distrowatch.com/weekly.php?issue=20070312#future> ou, mais diretamente, pelo blog post do 
desenvolvedor Diego Elio Pettenò, aka Flameeyes, abandonando o projeto Gentoo disponível em: 
<https://blog.flameeyes.eu/2007/02/im-tired-of-being-insulted?utm_source=farragut.flameeyes.is-a-
geek.org&utm_medium=url&utm_campaign=vanitydomainsblog>. Acessos em 11 mai. 2016. 

218 Ver página “Conflict Resolution Policy and Process” disponível em: <https://www.drupal.org/conflict-
resolution> e o formulário disponível em: <https://www.drupal.org/governance/community-working-
group/incident-report>. Acessos em 11 mai. 2016. 

219 Ver discussão disponível em: < https://www.drupal.org/node/1561772>. Acesso 11 mai. 2016. 



 

 

328 

volume relevante de casos nas minutas dos grupos responsáveis pelo assunto220. O 

projeto Gentoo, notório por um histórico de conflitos, possui um grupo dedicado ao 

assunto, porém, logo no início do texto de sua página de apresentação, lê-se o 

seguinte: “While Gentoo has an established CoC [community of coders] for years, it 

was mostly ignored by developers and not enforced by the appropriate parties.”221 E, 

novamente, uma pesquisa pela expressão “conflict resolution” em seus fóruns não traz 

resultados significativos. O mesmo pode ser dito pelo mais “populoso” dos projetos de 

código livre, o Ubuntu. Há apenas uma página com cópia de um texto extraído de livro 

(Bacon, 2012) sobre o assunto222. 

 

Obviamente, os conflitos existem. Temos até “flame wars” antológicas, como a 

já citada entre Linus Torvalds e Andrew Tanenbaum sobre a questão dos microkernels 

x monolíticos. Mas, após anos acompanhando fóruns técnicos, posso concluir que: (a) 

os moderadores são experientes, e ânimos exaltados são tratados em “PVT”, ou seja, 

por meio de mensagens de email privadas com as partes envolvidas; e (b) na maior 

parte das disputas técnicas, as hipóteses em oposição são desenvolvidas em 

separado, colocadas em teste e, no final, vale a máxima “may the best code win”. 

 

Por último, é preciso apontar que as CDSL não sobrevivem exclusivamente de 

interações virtuais. Os desenvolvedores reúnem-se em inúmeros eventos face a face. 

Nos projetos menores, não é incomum ao núcleo da comunidade trabalhar no mesmo 

local ou para a mesma empresa. Não é difícil supor que encontros ocorram amiúde. 

Já os projetos maiores costumeiramente promovem reuniões, muitas delas na forma 

de grandes eventos, como a DebConf223, a DrupalCon224, a LinuxCon225, a 

ApacheCon226, entre muitos outros. Há ainda congressos mais gerais, já citados 

                                                
 
220 Ver as minutas do “Community Working Group” disponíveis em: 

<https://www.drupal.org/governance/community-working-group/minutes> e as minutas do “Technical Working 
Group” disponíveis em: <https://www.drupal.org/node/2512312>. Acessos 11 mai. 2016. 

221 Disponível em: <https://wiki.gentoo.org/wiki/Project:ComRel>. Acesso 11 mai. 2016. 
222 Disponível em: <https://wiki.ubuntu.com/BuildingCommunity/Conflict/Resolution>. Acesso 11 mai. 2016. 
223 Disponível em: <http://debconf.org/>. Acesso 12 mai. 2016. 
224 Disponível em: <https://www.drupal.org/drupalcon>. Acesso 12 mai. 2016. 
225 Ver página de eventos da Linux Foundation, com links para as Linuxcon entre outras conferências, disponível 

em: <http://events.linuxfoundation.org/>. Acesso 12 mai. 2016. 
226 Disponível em: <http://www.apache.org/events/current-event.html>. Acesso 12 mai. 2016. 
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(p. 274), em torno do tema do software livre. O Brasil é parte integrante desse 

circuito227.  

 

Todavia, os encontros reduzidos com objetivos delimitados são os mais 

interessantes e produtivos no sentido do desenvolvimento de código. Um bom 

exemplo são as reuniões realizadas pelo projeto Libav seguindo o formato de “sprints” 

228, conforme definidos pela metodologia Agile – preferência inconteste entre os 

programadores de software livre. Os participantes do projeto Drupal realizam 

mensalmente dezenas de eventos ao redor do mundo229. A ASF lista centenas de 

outros230. Porém, atualmente o evento de desenvolvimento de código mais festejado 

pela comunidade do software livre, de maneira geral, é o Google Summer of Code, ou 

GSoC231, cuja lista de 178 organizações participantes reúne um verdadeiro “quem é 

quem” das CDSL. 

 

7.3 Evidências do potencial cooperativo�
 

De toda a tese, chego ao item de escrita mais desafiadora; ao ponto no qual 

não ser um programador é, ao mesmo tempo, uma maldição e uma bênção. É um 

grande problema porque meu entendimento do real funcionamento das ferramentas 

comentadas a seguir é limitado. É uma tremenda vantagem porque, se não fosse 

limitado, uma explicação, possivelmente mais abrangente, seria pouco útil para o 

público delimitado por meu objetivo. Explico: eu não realizei minha pesquisa com o 

intuito de ajudar os participantes das CDSL a fazerem melhor o que já fazem, nem 

mesmo a entenderem melhor o que fazem. Minha pesquisa pretende explicar como 

esses métodos permitem a criação de produtos complexos de maneira distribuída, 

alcançando uma nova potência cooperativa. Pouco importa se tais produtos ou meus 

leitores tenham “base tecnológica”. 

                                                
 
227 Ver página da Wikipedia com lista de eventos de software livre no Brasil disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_eventos_de_software_livre>. Acesso 12 mai. 2016. 
228 Ver página contendo uma explicação do formato e links para descrição dos quatro eventos já realizados 

disponível em: <https://wiki.libav.org/Sprint>. Acesso 12 mai. 2016. 
229 Ver listagem dos “Upcoming Events” do Drupal Groups disponível em: 

<https://groups.drupal.org/events?page=1>. Acesso 12 mai. 2016. 
230 Ver listagem de “Meetups” da ASF disponível em: <http://www.apache.org/events/meetups.html>. Acesso 12 

mai. 2016. 
231 Disponível em: <https://developers.google.com/open-source/gsoc/>. Acesso 12 mai. 2016. 
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Vale notar também: o exame dos potenciais expressivo e afetivo já traz 

evidências suficientes para comprovar minhas cinco hipóteses auxiliares e, por 

conseguinte, arguir com sucesso minha tese. Contudo, como meu objetivo central ao 

longo da pesquisa foi “identificar as práticas de interatividade digital responsáveis pela 

eficiência cooperativa das comunidades de desenvolvimento de software livre...” (p. 5), 

o trabalho não estaria completo sem a análise dos mecanismos de interatividade 

diretamente utilizados na codificação por esses coletivos. Além disso, não tratar o 

potencial cooperativo deixaria incompleta a utilização do arcabouço teórico proposto 

no quarto capítulo com base na fenomenologia de Charles S. Peirce. Não faz sentido.  

 

Em um último preâmbulo: minha interpretação, limitada, como já disse, tenta 

traduzir. Ainda assim, faço um apelo e um convite ao leitor não programador (e 

programadores também, com o receio de estar “rezando o padre-nosso ao vigário”):  

 

1. passe por cima de qualquer dificuldade em entender um termo específico, 

uma tecnologia descrita, ou um caso narrado, e procure perceber, em 

grandes linhas mesmo, a existência de um complexo conjunto de 

ferramentas e práticas focadas no desenvolvimento de código por diversos 

programadores, por vezes milhares; e 

 

2. com a disposição de não se importar com os elementos opacos para focar 

na visão panorâmica, visite algumas das referências web das próximas 

notas de rodapé para ampliar a sua perspectiva. Minha conclusão fará 

ainda último esforço de tradução ao propor um conjunto de princípios de 

design para cooperação no meio digital, configurando o último desafio de 

continuidade da pesquisa. 

 

Começo pelo “Maturity Model” do projeto Apache232. O documento, publicado 

em fevereiro de 2015, é fruto do esforço inicial de Bertrand Delacretaz na lista 

community-dev do projeto. Foi decantado ao longo de mais de 60 emails lá trocados 

                                                
 
232 Disponível em: <http://community.apache.org/apache-way/apache-project-maturity-model.html>. Acesso 13 

mai. 2016. 
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durante o mês anterior233. Contêm 33 regras divididas em 7 seções. Selecionei um 

terço delas, entre as mais interessantes e representativas (omito notas de rodapé): 

 
A Maturity Model for Apache Projects 
 
Code 
CD40 The full history of the project's code is available via a source code 

control system, in a way that allows any released version to be 
recreated.  

CD50 The provenance of each line of code is established via the source 
code control system, in a reliable way based on strong authentication 
of the committer. When third-party contributions are committed, 
commit messages provide reliable information about the code 
provenance.  

 
Licenses and Copyright 
LC40 Committers are bound by an Individual Contributor Agreement (the 

"Apache iCLA") that defines which code they are allowed to commit 
and how they need to identify code that is not their own.  

 
Releases 
RE10 Releases consist of source code, distributed using standard and open 

archive formats that are expected to stay readable in the long term. 
 
Quality 
QU10 The project is open and honest about the quality of its code. Various 

levels of quality and maturity for various modules are natural and 
acceptable as long as they are clearly communicated.  

QU50 The project strives to respond to documented bug reports in a timely 
manner.  

 
Community 
CO10 The project has a well-known homepage that points to all the 

information required to operate according to this maturity model.  
CO40 The community is meritocratic and over time aims to give more rights 

and responsibilities to contributors who add value to the project.  
 
Consensus Building 
CS20 Decisions are made by consensus among PMC members and are 

documented on the project's main communications channel. 
Community opinions are taken into account but the PMC has the final 
word if needed.  

CS50 All "important" discussions happen asynchronously in written form on 
the project's main communications channel. Offline, face-to-face or 
private discussions that affect the project are also documented on that 
channel.  

 
Independence 
IN10 The project is independent from any corporate or organizational 

influence.  
 

                                                
 
233 Ver discussão a partir de sua primeira mensagem (para seguir a conversa, clicar no símbolo “>>” à direita de 

“THREAD” no menu das barras vermelhas) disponível em: <http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/ 
community-dev/201501.mbox/%3CCAEWfVJ=ErFT7K_bv63YZavzW=TPKXh2Azz=L3Z-
FzYnh14TcOA@mail.gmail.com%3E#archives>. Acesso 13 mai. 2016. 
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O plano geral é a intencionalidade produtiva. As regras determinam um como 

fazer. Algumas são mais gerais, como a IN10; outras, como a CS50, são bem 

específicas. Como conjunto, documenta uma prática cooperativa abrangente – 

consagrada por uma das CDSL mais ativas. Porém, não serve como receituário. O 

consenso qualificado utilizado pelo projeto Apache é apenas um método de tomada 

de decisão entre muitos outros adotados por comunidades igualmente produtivas. 

Também há diversas licenças válidas e inúmeras variações possíveis para os direitos 

de publicar alterações ao código (“commit rights”). 

    

As práticas são tecnologias, seguindo o entendimento adotado já no primeiro 

capítulo. A explicitação de método feita pelo Maturity Model demonstra como os 

recursos digitais dependem de um conjunto maior de condutas coletivas para alcançar 

seu potencial. Ao reduzir as complexidades adicionais de outras tecnologias a simples 

descrições, o Maturity Model também facilita o exame dos diferentes elementos 

articulados no desenvolvimento colaborativo de software livre. A fluência opera em 

dois campos: de um lado, o fazer comunidade; de outro, o fazer software. O primeiro 

corresponde ao potencial afetivo tratado no item anterior. O segundo é o que cabe 

examinar agora por meio das tecnologias digitais específicas ao fazer software. 

    

Começo pelos sistemas de controle de versão (VCS – version control systems) 

ou gestores de código fonte (SCM – source code management), como prefere o 

pessoal do já comentado projeto Git. Com um nome ou outro, essa tecnologia delimita 

um universo diversificado, servido por diversos softwares – parte proprietário, parte 

livre234. Acima de tudo, o campo é diferenciado pela presença ou ausência de um “D” 

de “distributed” à frente de um desses acrônimos (DVCS ou DSCM). 

 

Durante um Google Tech Talks, em 3 de março de 2007, Linus Torvalds fez 

uma forte defesa do modelo distribuído na palestra “Git (silly names is what we do 

best): Source code control the way it was meant to be!”235 Mesmo sendo o palestrante 

                                                
 
234 A página da Wikipedia “Comparison of version control software” disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_version_control_software> é um excelente recurso, cujas 
tabelas são fruto de detalhado trabalho de pesquisa. Acesso 13 mai. 2016. 

235 Com o redobrado alerta para dar pouca importância aos detalhes obscuros (você está vendo Torvalds 
esnobar os engenheiros do Google, não entender é absolutamente normal!), recomendo assistir a gravação 
da palestra disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4XpnKHJAok8>. Acesso 13 mai. 2016. 
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– criador do sistema operacional Linux e também do software tema da seção – 

seguramente um dos melhores programadores do planeta, a plateia permaneceu 

incrédula diante da possibilidade do desenvolvimento de código sem uma “cópia 

mestre” mantida sob uma série de cuidados com sua integridade: Como assim 

qualquer um pode commit ou merge? Como assim sem repositório central? Como 

assim toda cópia é, em princípio, tão boa quanto as outras? 

 

Já se vão nove anos desde que tais dúvidas foram levantadas na sede do 

Google. O sucesso absoluto do Git é a resposta definitiva sobre o acerto da estratégia 

descentralizada. A maior parte da programação em software livre ocorre a partir de 

repositórios Git. Todas as CDSL de maior prestígio usam o GitHub. Exceções são 

cada vez mais raras236. E parte opta por outra plataforma de gestão distribuída237.  

 

Distribuído quer dizer: qualquer desenvolvedor, ou melhor, qualquer usuário 

cadastrado na plataforma de SCM utilizada faz uma cópia plena do código fonte do 

software no qual irá trabalhar. Ato contínuo, duplica os arquivos em sua máquina local, 

e passa a realizar seus ajustes, extensões ou mesmo bifurcá-lo em novo projeto. Até 

aqui, nenhum problema, parece conveniente. A complexidade ocorre quando alguém 

vai devolver sua versão modificada ao coletivo, pressupondo não ter sido o único a 

fazer modificações no código durante o período. Como garantir se:  

 

a) mais de um programador não mexeu nas mesmas linhas (pior caso);  

 

b) as mudanças feitas, mesmo apartadas, são compatíveis entre si (pode 

complicar...) e  

 

c) a compilação das múltiplas mudanças em um novo conjunto de arquivos238 

– um release (mais simples, mas raramente é só isso).  

                                                
 
236 A mais notável – ASF – utiliza seu projeto Apache Subversion como ferramenta padrão, mas também oferece 

suporte a repositórios Git como alternativa, ver informação disponível em: 
<http://www.apache.org/dev/git.html>. Acesso 13 mai. 2016. 

237 Por exemplo, o projeto Ubuntu usa a solução distribuída GNU Bazaar projeto também patrocinado por sua 
mantenedora – Cannonical – disponível em: <http://bazaar.canonical.com/en/>; e o projeto Python usa 
Mercurial disponível em: <https://www.mercurial-scm.org/>. Acessos 13 mai. 2016. 

238 Softwares são quase sempre construídos em múltiplos arquivos, seguindo diferentes práticas. 
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A resposta padrão, até o surgimento do modelo distribuído, segue a lógica do 

comando e controle: um repositório centralizado no qual o direito de incluir patches – 

commit rights – está reservado ao conjunto restrito de guardiões do código, conforme 

a imagem utilizada no capítulo anterior para as situações-ação extensiva e de ajuste. 

O desenvolvedor submeterá seu patch devidamente documentado à lista de emails 

do projeto; seu aporte será discutido e testado; se aceito, um dos guardiões fará o 

commit do patch. E, ainda, o committer só poderá fazer tal operação se a versão do 

código na qual estiver trabalhando for a última do repositório central; se algum outro 

committer tiver feito uma alteração no meio tempo, ele terá de recomeçar seu trabalho 

– na maior parte dos sistemas centralizados, o committer abre uma janela para seu 

trabalho, impedindo outras janelas sob a mesma parte do código (branch).  

 

A resposta descentralizada – trazida à arena de ação do software livre não pelo 

Git, mas, sim, pelo sistema proprietário Bitkeeper adotado por Linus Torvalds para o 

kernel Linux em 2002 – sustenta-se pela manutenção de uma memória plena. Todo 

repositório de arquivos de um software carrega seu histórico. Não apenas qual arquivo 

foi modificado e quando, mas também quem modificou cada linha de código de cada 

arquivo, desde sua criação. Como todo arquivo regride a seu ponto de origem, não 

existe qualquer dificuldade em implementar a fusão de dois desenvolvimentos 

distintos – “merge” – o que, de forma alguma, elimina erros e conflitos. Porém, nada 

disso é feito em uma cópia central, cada desenvolvedor tem plenos poderes para fazer 

merges e commits em sua cópia local. 

 

Para combinar diferentes esforços, o modelo distribuído traz uma nova 

operação: o “pull request”. Esse comando carrega consigo os patches com os quais 

um desenvolvedor pretende contribuir com outro. Seguindo os termos identificados no 

sexto capítulo, um proponente envia um pull request a um guardião do projeto 

oferecendo suas contribuições. Os pedidos são considerados em função de laços de 

confiança por via de regra – o que não exclui os devidos testes, obviamente. Durante 

a citada palestra, Torvalds fala em “circles of trust” para descrever como utiliza esse 

mecanismo no desenvolvimento do kernel. A figura 32 a seguir, apresentada no site 

do projeto Git, esquematiza tal dinâmica. 
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Figura 32 – Dictatorship and Lieutenants Workflow 

 
Fonte: Git-scm.org239. 

 

Há ainda outra questão: se toda cópia é igual, o que define o repositório 

referência de um código? Começo pelo mais simples. Ninguém duvida de que a cópia 

“abençoada”, para usar o termo da figura acima, do desenvolvimento do novo Linux 

kernel reside no repositório git de Linus Torvalds. Já os releases das demais versões 

válidas são distribuídos de acordo com a lista de mantenedores apresentada na figura 

29 (p. 289). Além desses “tenentes”, o círculo de confiança de Torvalds ainda conta 

com desenvolvedores especializados em certas seções do código, cujos repositórios 

funcionam como “abençoados” para seus segmentos.  

 

Para muitas outras CDSL, o repositório oficial será aquele que possui o nome 

no projeto no GitHub. Para o OpenCV, por exemplo, esse diretório pertence ao usuário 

da Itseez240. No caso do Samba, existe um espelho oficial (“mirror”) no GitHub, 

enquanto o repositório mestre está hospedado no site da comunidade241. Hoje a 

                                                
 
239 Disponível em: <https://git-scm.com/about/distributed>. Acesso 14 mai. 2016. 
240 Disponível em: <https://github.com/Itseez/opencv>. Acesso em 14 mai. 2016. 
241 Disponíveis, respectivamente, em: <https://github.com/samba-team/samba> e <https://git.samba.org/>. 

Acessos em 14 mai. 2016. 
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prática de manter “official mirrors” no GitHub é muito comum – o próprio Git é outro 

caso exemplar242. 

 

Todo programador tem plena liberdade de ação, mesmo o mais iniciante dos 

iniciantes. Mas ninguém vai dar bola para a versão que está na máquina do iniciante, 

e ele, quase certamente, não terá coragem de submeter seu trabalho via pull request. 

Já um programador respeitado pelos pares será considerado não apenas pelos 

guardiões do projeto, como também por outros potenciais proponentes de código 

trabalhando em componentes coincidentes ou conectados.  

 

A lógica do modelo distribuído segue a dinâmica original do desenvolvimento 

de software livre nas listas de email. Torvalds só começou a utilizar o Bitkeeper em 

2002, mais de dez anos após suas primeiras colaborações para o desenvolvimento 

do Linux. Foi uma resposta ao desafio da escala. Em algum momento entre a primeira 

centena e o primeiro milhar, gerenciar tudo a partir de arquivos comprimidos 

(“tarballs”) e patches ficou inviável. Ao mesmo tempo, Torvalds também vinha de uma 

experiência negativa com o até então mais popular dos softwares de controle de 

versão –  Concurrent Version System, CVS – durante sua passagem pela Transmeta. 

Durante sua palestra, declara: “I hate CVS, hate it with a passion!”  

 

O modelo centralizado adotado pelo CVS faz sentido dentro dos parâmetros 

seguidos pela catedral, para usar os termos de Raymond. No bazar, a centralização 

perde função. Se há um roteiro prévio das atividades de desenvolvimento, o que 

realmente importa é como elas coalescem. Existe um plano, mas as ações individuais 

são autoalocadas e as tarefas de coordenação de esforços possuem outro formato. 

Se lembrarmos da diferença entre eficiência e eficácia, a centralização privilegia a 

ação eficiente, esmera-se por evitar a perda de tempo no conjunto de esforços. Já a 

distribuição promove a eficácia, essa é muito mais dependente da alocação correta 

do melhor esforço. Ou seja, o método distribuído tende a garantir o melhor resultado 

final, sem dar grande importância à otimização dos recursos utilizados. 

 

                                                
 
242 Disponível em: <https://github.com/git/git/>. Acesso em 14 mai. 2016. 
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Para o programador habituado com a extrema flexibilidade dos ajustes 

realizados a partir de “tarballs and patches” nos primórdios do desenvolvimento de 

código aberto, não fazem sentido as regras, janelas e demais operações utilizadas 

por VCS centralizados para garantir a eficiência do conjunto. Resolver o desafio da 

escala por meio da criação de entraves artificiais para atividade de programar é 

completamente antihacker. Retira controle do agente final do desenvolvimento. Assim, 

a criação do Git por Torvalds coroa o esforço coletivo das CDSL. Torvalds lançou as 

bases de um novo método de desenvolvimento de software ao criar o Linux. 

Consolidou esse aprendizado com seu segundo grande projeto. 

 

O resultado é bastante complexo. O representante do Google encarregado de 

apresentar o palestrante diz: “Linus is here to talk to us about a software tool only him 

is smart enough to know how to use.” Como isso era verdade, Git só se tornou popular 

por conta das interfaces gráficas proporcionadas por sites como GitHub, GitLab243 ou 

Bitbucket244. E, mesmo essas interfaces são complicadas. Uma breve visita à página 

de ajuda e ao glossário do GitHub245 dá uma ideia da complexidade. Além disso, é 

bom conhecer as páginas de ajuda de operações fundamentais, como forks246 e pull 

requests247, muitas vezes alteradas por procedimentos particulares de cada projeto248.  

 

Antes de avançar para mais duas ferramentas fundamentais para a cooperação 

no desenvolvimento de software, cabe relembrar o papel social de espaços como o 

GitHub e seus concorrentes, discutido no primeiro item do sexto capítulo. A criação 

do Freshmeat e do Sourceforge em 1997 e 1999, respectivamente, corresponde a 

uma primeira grande onda do desenvolvimento de código aberto. O mundo da grande 

imprensa e do grande negócio descobriu o software livre nesse período. Netscape 

abriu seu código em 1998. No ano seguinte, VA Linux e RedHat realizaram suas bem-

sucedidas ofertas iniciais de ações na Bolsa Eletrônica de Nova York (Nasdaq).  

                                                
 
243 Disponível em: <https://about.gitlab.com/ >. Acesso em 16 mai. 2016. 
244 Disponível em: <https://bitbucket.org/>. Acesso em 16 mai. 2016. 
245 Disponíveis, respectivamente, em: <https://help.github.com/> e <https://help.github.com/articles/github-

glossary/>. Acesso em 16 mai. 2016. 
246 Disponível em: <https://help.github.com/articles/fork-a-repo/>. Acesso em 16 mai. 2016. 
247 Disponível em: <https://help.github.com/articles/using-pull-requests/>. Acesso em 16 mai. 2016. 
248 Ver, por exemplo, páginas “How to contribute to the OpenCV repository” e "Using Git for Samba 

Development”, respectivamente, disponíveis em : <https://github.com/Itseez/opencv/wiki/How_to_contribute> 
e <https://wiki.samba.org/index.php/Using_Git_for_Samba_Development>. Acessos em 16 mai. 2016. 
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Sourceforge reinou absoluto como o centro vital do desenvolvimento de 

software livre até a chegada do GitHub em 2008. Perdeu o status porque se manteve 

fiel a soluções centralizadas por tempo demais. Inicialmente, oferecia repositórios de 

código somente via CVS. Em seguida, acrescentou o suporte a Subversion da ASF. 

Somente em 2011 começou a oferecer hospedagem dos projetos em Git. 

 

Como disse, campo de tecnologias e práticas do desenvolvimento de software 

incluem mais dois elementos vitais para a eficácia da cooperação nas situações-ação 

detalhadas no segundo item do sexto capítulo. Começo pelas ferramentas de bug 

tracking, sobre as quais já falei anteriormente. Existem diversas soluções técnicas. 

Entre elas, o Bugzilla da Mozilla Foundation ocupa certamente uma posição de honra. 

Não foi o primeiro sistema de seguimento de erros, mas foi o o primeiro a usar a lógica 

descentralizada do software livre em seu fluxo de tarefas. A identificação de um erro 

é aberta a todos os usuários. A coordenação entre programadores é feita por avisos 

em email de maneira ad hoc. A figura abaixo apresenta um erro aleatório: 

 

Figura 33 – Detalhe de um erro no Bugzilla do projeto Gentoo. 

 
Fonte: Gentoo.org249 

 

                                                
 
249 Tela de detalhe do erro 582196 disponível em: <https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=582196>. Acesso 

em 16 mai. 2016.  
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Abaixo da imagem apresentada segue um diálogo (não visível acima) entre os 

desenvolvedores envolvidos no conserto do erro. É fácil perceber que o Bugzilla não 

ajuda a resolver o problema diretamente, mas tem papel fundamental na organização 

do esforço necessário para tanto. Cria um espaço específico para a discussão do erro, 

inclui-o em listagens priorizadas, direciona-o para um desenvolvedor designado 

(“assignee”), compartilha recursos úteis para a sua solução (como o build.log no 

quadro ao pé da imagem acima), entre outras funções. 

 

Repito por uma última vez: o processo aberto de correção de erros é uma das 

fortalezas do desenvolvimento de software livre, é central para todas as CDSL. O 

GitHub opera com uma ferramenta própria250. O mesmo fato é verdadeiro para seu 

outro concorrente – a plataforma Launchpad, criada pela Cannonical251. O projeto 

Python utiliza a ferramenta Roundup252. Mas não é incomum a tarefa ser gerida de 

maneira direta por listas de email253, fóruns de discussão254 ou em páginas web 

montadas pela própria comunidade255. E, mais uma vez, cada plataforma e cada 

projeto seguem práticas bastante explícitas para o tratamento de bugs256. E, mais 

importante, a maior parte das instruções não trata de técnicas de programação. Elas 

detalham procedimentos operacionais, em boa parte, práticas de comunicação. 

 

Por último, chamo a atenção do leitor para algumas ferramentas de teste de 

software. Mas alerto: as plataformas de teste em conjunto com as ferramentas de bug 

tracking e com os sistemas de gestão código fonte não completam o conjunto de 

tecnologias utilizadas para a fruição do potencial cooperativo nas CDSL. Escolhi as 

duas primeiras tecnologias para minha demonstração porque são as mais utilizadas. 

                                                
 
250 Ver página de bug tracking do projeto Git-scm no GitHub disponível em: < https://github.com/git/git-

scm.com/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen>. Acesso em 16 mai. 2016. 
251 Ver página de bug tracking do projeto Ubuntu no Launchpad disponível em: 

<https://bugs.launchpad.net/ubuntu>. Acesso em 16 mai. 2016. 
252 Ver site da ferramenta e sua implementação pelo projeto Python disponíveis, respectivamente, em: 

<http://roundup.sourceforge.net/> e <http://bugs.python.org/>. Acessos em 16 mai. 2016. 
253 16 projetos relacionados ao Linux Kernel citam as listas de email como canal apropriado para bug tracking na 

página do Majordomo da Kernel.org disponível em: <http://vger.kernel.org/vger-lists.html>,. Acesso em 16 
mai. 2016. 

254 Ver, por exemplo, o fórum do projeto Imagemagick dedicado ao seguimento de bugs disponível em: 
<http://www.imagemagick.org/discourse-server/viewforum.php?f=3>. Acesso em 16 mai. 2016. 

255 Ver, por exemplo, o “GTK+ roadmap” disponível em: https://wiki.gnome.org/Projects/GTK+/Roadmap>. 
Acesso em 16 mai. 2016. 

256 Ver, por exemplo, a página “Bugs” do projeto GIMP ou a página similar do Apache server, disponíveis em: 
<https://www.gimp.org/bugs/> e <https://httpd.apache.org/bug_report.html>. Acessos em 16 mai. 2016. 
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Detalho essa última porque ela permite perceber um grau ainda superior de 

sofisticação e especificidade. Mas, ao mesmo tempo, convido o leitor a visitar as 

páginas da Wikipedia contendo a comparação de funcionalidades de plataformas 

como as citadas no parágrafo anterior257 ou a lista de ferramentas adicionais do 

GitHub258 para perceber como o universo das ferramentas específicas é extenso. Na 

tabela comparativa da Wikipedia, também vale reparar na presença de mecanismos 

de interatividade mais comuns, como wikis, fóruns, listas de emails e páginas web.  

 

Começo pela análise da figura 34 abaixo: 

 

Figura 34 – Diálogo pós-execução de um pull request no projeto Gentoo 

 
Fonte: Gentoo.org 259 

                                                
 
257 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_source_code_hosting_facilities# 

Other_features>. Acesso em 17 mai. 2016. 
258 Disponível em: <https://github.com/integrations>. Acesso em 17 mai. 2016. 
259 Disponível em: < https://github.com/gentoo/gentoo/pull/1618>. Acesso em 17 mai. 2016. 
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Para entender a imagem, é preciso ter em mente que o “gentoo-repo-qa-bot” é 

um autômato de testes de integração contínua, ou seja, um sistema que executa uma 

série de rotinas de garantia de qualidade (QA – “quality assurance”) de maneira 

periódica. “Marbre” é o proponente. “SoapGentoo” (ou “SoapZA”) é o guardião 

designado por outro desenvolver – “monsieurp” – para acompanhar a contribuição. 

Em diálogo, estendido para além do que mostra a figura, o guardião aponta erros e 

sugere correções. O que importa é o fato de que toda a interação ocorre por meio da 

plataforma. O sistema encaminha os avisos a partir de ações do robô de testes, do 

proponente e dos guardiões habilitados. 

 

Plataformas de teste são coleções de scripts (sequência instruções em linha de 

comando do sistema operacional). Qualquer indício de simplicidade dado por essa 

frase é falso. O teste de software envolve métodos complexos com múltiplas etapas, 

diferentes tipos e níveis. Não há o que ganhar com o exame, mesmo superficial, dessa 

complexidade. O que interessa é a interação dos desenvolvedores a partir de tais 

plataformas.  

 

Automatizar procedimentos é uma face da sofisticação envolvida nesse caso, 

a outra face são os procedimentos, o conjunto de práticas humanas sem as quais a 

tecnologia é impotente. O texto a seguir, extraído da lista de emails do projeto Samba, 

demonstra a motivação para as rotinas de testes. Comentando a partir de um relatório 

de erro, um desenvolvedor propõe: “I think we can do this with an automated test, and 

that we should. The same applies to other aspects of our schema replication, because 

we have had so many issues here over time.”260  

 

A tecnologia responde a uma necessidade prática, não faz parte de um 

protocolo controle restritivo. Desenvolver cooperativamente implica um maior índice 

de erros. Uma atitude controladora procuraria evitar os erros, já as CDSL enfrentam o 

problema por outro ângulo. Não lhes interessa diminuir o número de erros, mas, sim, 

diminuir o tempo para sua identificação e correção. 

                                                
 
260 Disponível em: <https://lists.samba.org/archive/samba-technical/2016-April/113506.html>. Acesso em 17 mai. 

2016. 
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O que chamei de potencial cooperativo é a camada mais elaborada das 

fluências digitais. Ela ocorre a partir das fluências anteriores, como já disse. No caso 

do desenvolvimento de software livre, temos a criação de ferramentas tecnológicas 

específicas à produção de código de computador. A especificidade é uma decorrência 

direta da dimensão produtiva, ou, para utilizar o termo peirceano, da terceiridade do 

potencial cooperativo. Assim, haverá sempre um grande campo de variação em sua 

aplicação prática dada a natureza do que se está produzindo.  

 

Se, no caso das fluências digitais nos potenciais expressivo e afetivo, as CDSL 

constituem campo privilegiado porque as tecnoelites, para voltar ao termo de Manuel 

Castells, conhecem as tecnologias e práticas envolvidas desde sua origem. No caso 

do potencial expressivo, elas ainda têm a vantagem de serem as produtoras dos 

sistemas criados diretamente a partir de suas necessidades cooperativas, não há 

intermediários. É preciso aprender com essa experiência, porque outras situações 

produtivas demandam outros sistemas, como o exemplo da Wikipedia discutido no 

último item do quarto capítulo já deixou claro. Repito meu último ponto: a nova 

potência da cooperação só se realiza plenamente a partir da criação e/ou adaptação 

dos mecanismos de interatividade à situação de produção. 
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Conclusão�
 

Após o longo percurso de mais de quatro anos de pesquisa e mais de 300 

páginas escritas, creio ter demonstrado como os mecanismos de interatividade digital 

conduzem a ação coletiva a uma nova potência da cooperação dado certo nível de 

fluência. Se as CDSL são o campo de criação e experimentação natural das 

tecnologias da inteligência capazes de realizar tal transformação, não há porque 

imaginar serem, também, seu habitat exclusivo. Diversas ocorrências, entre elas os 

casos citados no terceiro e quarto capítulo, demonstram a aplicabilidade extensiva das 

possibilidades aqui descritas. Além disso, a cooperação apresenta-se hoje como novo 

paradigma produtivo para um número cada vez maior de negócios. Empresas como 

Uber ou Airbnb, tecnologias como o blockchain (a inovação por trás do Bitcoin) ou as 

impressoras 3D e os microcontroladores programáveis, como Arduino (motores do 

“movimento maker”), estão em plena evidência. 

 

Contudo, a aplicação do método do software livre não é nem simples nem 

imediata. Os impulsos rasteiros do marketing já se apropriaram do qualificante “open”, 

de open source, para emprestar grandezas a ideias como: “open government”, “open 

science”, “open communications” etc. Mas a consistência dessa generalização é 

bastante discutível. Ao final de uma entrevista dada ao curador da Conferência TED, 

Chris Anderson, em fevereiro deste ano (2016), Linus Torvalds declarou: “It is really 

hard to say you can apply the same principles in other areas.”261 Segundo ele, o 

desenvolvimento de software facilita acordos porque os códigos “either work or don’t”. 

Ao mesmo tempo, lembrou que muitas disputas existem. Tendo lido diversas dessas 

discussões a posteriori, com o afastamento de pesquisador, posso confirmar serem 

os excessos frequentes e, por vezes, irreconciliáveis. O pragmatismo “preto e branco” 

mencionado por Torvalds tem alcance limitado. 

 

Como afirmei na introdução, a verificação da aplicabilidade das práticas 

derivadas da fluência digital além das CDSL excede as possibilidades da tese. No 

entanto, é oportuno adiantar o argumento de que a posição manifestada por Torvalds, 

                                                
 
261 Disponível em: <https://www.ted.com/talks/linus_torvalds_the_mind_behind_linux#t-1203576>. Acesso em 10 

jun. 2016. 
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compartilhada por alguns (Tirole e Lerner, 2000), resulta de um equívoco no foco: o 

elemento crucial para os novos patamares de cooperação não é a natureza 

econômica peculiar do software livre como bem público, afinal tal condição sempre foi 

verdadeira para o conhecimento – o bem econômico da atividade científica. O que 

transforma a ação coletiva é a comunicação – os mecanismos de interatividade digital 

funcionando como tecnologias da inteligência. 

 

Assim como os estudos de matiz econômica focados na natureza do bem, os 

estudos orientados por teorias de gestão também deixam escapar esse aspecto 

fundamental. Dedicam demasiada atenção aos variadíssimos métodos de 

governança. Identificam a inexistência das cadeias de comando e controle. Ressaltam 

as diferenças nas motivações individuais. Mas, ao apontar para o custo marginal zero 

na economia do conhecimento (Rifkin, 2014) ou para uma nova formulação ética 

(Himanen, 2001), acabam tendo dificuldades para propor modelos eficazes na 

repetição da cooperação alcançada pelas CDSL além das fronteiras dos bits e bytes. 

 

Minha última contribuição tem, portanto, o objetivo de trabalhar essa lacuna. 

Apresento a seguir sete princípios para o design de mecanismos de interatividade 

digital capazes de sustentar coletivos cooperativos. Não sei em que momento de sua 

extensa pesquisa Elinor Ostrom chegou à formulação de seus oito princípios, nos 

quais me inspiro, mas, certamente, eles foram objeto de um longo processo de 

validação ao qual ainda deverei submeter minha proposta. Será necessário realizar 

sua verificação exaustiva em estudos de caso aprofundados de coletivos específicos. 

Embora essa tenha sido minha estratégia inicial, foi abandonada ao longo da pesquisa 

em prol de uma abordagem mais abrangente, apta a incluir exemplos advindos de 

inúmeras CDSL. Foi a opção adequada para a realização da tese. A abertura de foco 

figurou-se fundamental para a intuição desses princípios. A continuidade da pesquisa 

agora indica o retorno aos estudos de casos mais detalhados, certamente, caminho 

enriquecido pelo estágio inicial aqui cumprido. 

 

Antes de listar meus sete postulados, cabe um breve comentário sobre sua 

concepção no campo do design. Além da adequação direta à proposta do Programa 

de Pós-Graduação de Tecnologias da Inteligência e Design Digital no qual meus 

estudos estão inseridos, além da inspiração em Ostrom, escolho a disciplina porque 
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suas práticas priorizam o fazer. O design não corresponde a receitas prontas para a 

criação de objetos definidos. Sua perspectiva tem o condão de produzir diferentes 

soluções, adequadas às situações específicas nas quais serão utilizadas. Se bem-

sucedida, a aplicação das ideias a seguir deve conduzir a formação de coletivos nos 

quais uma nova potência da cooperação é alcançada. 

 

 

Princípios de design digital para ação coletiva cooperativa 
 

Os sete princípios propostos são listados da fluência individual às práticas 

coletivas, passando pela estrutura dos canais de comunicação: 

 

I. Fluência digital: 

 

É necessário cuidar da fluência dos participantes de um coletivo na utilização 

dos mecanismos de interatividade digital. Depende-se dela para alcançar os novos 

patamares de cooperação evidenciados durante a pesquisa. Todas as CDSL 

estudadas apresentam conteúdos passíveis de serem descritos genericamente pela 

frase: “como interagimos aqui”. Embora os participantes do núcleo, do círculo ativo e 

mesmo do periférico, nos termos de Wenger, via de regra, já dominem os potenciais 

expressivo e afetivo da fluência digital, a repetição das regras básicas da netiquette é 

comum, conforme exposto no capítulo anterior.  

 

Tal prática atende não apenas aos usuários novatos. Também serve de base 

para a construção das práticas mais sofisticadas e específicas do potencial 

cooperativo. Não é necessário explicar ao desenvolvedor tarimbado sobre a 

necessidade de filtrar bobagens e verificar fontes (crap detection), mas mesmo o mais 

experiente precisa de ponteiros para os canais e práticas utilizadas para a listagem, 

alocação e avaliação da correção de erros (bug fixing) de um programa, por exemplo. 

O funcionamento da plataforma de seguimento de erros (bug tracking) pode ser 

amplamente conhecido, mas cada implementação particular traz desafios. 

 

O cuidado com a fluência vai além da simples explicitação das práticas. 

Manuais, tutoriais e até mesmo cursos devem ser utilizados. Coletivos formados por 
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participantes com menor familiaridade em mecanismos de interatividade digital podem 

recorrer a seções de aprendizado presenciais, como também prover uma estrutura de 

apoio formada por instrutores experientes e ativos. Cada caso terá seus 

requerimentos, mas o ponto de partida deve ser uma avaliação do conhecimento 

inicial dos futuros participantes frente ao conhecimento mínimo necessário para a 

fruição da ação coletiva por meio dos canais de comunicação selecionados. 

 

II. Espaços de interação especializados: 

 

É preciso prover o coletivo com uma certa diversidade de canais de 

comunicação. Sem uma separação de temas e intenções, as interlocuções 

dificilmente alcançarão qualquer eficiência comunicacional. A especialização será 

resultado da convivência. Discussões precisam ser abertas e fechadas. Para isso, não 

é necessário ou recomendável constituir diversos espaços a priori – os vazios 

desmotivam, mas é preciso prover meios para sua criação ad hoc.  

 

Já as atividades produtivas carecem de maior planejamento. Fatores como a 

sincronia ou assincronia dos diálogos e a permanência ou não dos registros devem 

ser levados em conta. Diferentes fases do processo produtivo merecem canais de 

comunicação próprios. Nas CDSL estudadas, mesmo quando tudo é feito por listas 

de email, o espaço no qual se discutem contribuições de código é separado daquele 

em que se tratam dos bugs. Por vezes, seções dos códigos têm espaços específicos, 

por outras, separam-se temas (instalação, rede, multimídia etc.) ou, ainda, funções do 

processo (suporte, desenvolvimento, documentação). 

 

Nesse contexto, as particularidades dos mecanismos de interatividade também 

devem ser consideradas. Wikis funcionam bem para criação coletiva. Blogs são 

adequados para intervenções autorais. Fóruns são apropriados para discussões 

temáticas ou atividades de suporte. Canais de bate-papo são melhores para trocas 

mais imediatas. Listas de email funcionam como “pau para toda obra”, mas, ainda 

assim, é bom separar as funções requeridas pelo processo produtivo em diferentes 

endereços. 
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III. Moderação ativa: 

 

Em todos os canais de comunicação digital a fruição não resulta 

exclusivamente da participação espontânea. É preciso moderar os excessos 

individuais; estimular a participação quando ausente; sugerir caminhos para o 

consenso ou encaminhar a decisão entre posições em disputa. Quem assume tais 

funções precisa estar continuamente atento e atuar não apenas por meio dos 

mecanismos de interatividade coletivos. Deve lançar mão de contatos diretos e 

individualizados, por vias digitais ou não, para estimular ou coibir certas atitudes. Não 

se trata de um papel de comando, mas de facilitador do diálogo e da produção. Ao 

invés de alocar uma tarefa como faz o gestor, o moderador apenas intermedia as 

iniciativas individuais, garantindo que a informação circule, os resultados sejam 

avaliados coletivamente e os possíveis conflitos evitados ou dirimidos. 

 

Mesmo um fluxo produtivo eminentemente pragmático como o 

desenvolvimento de software carece dessa mediação. Via de regra, essa atividade 

não compete, exclusivamente, ao líder do projeto. A moderação é distribuída entre os 

participantes do núcleo no desenvolvimento do código e inclui outros membros do 

círculo de participantes ativos para as demais atividades empreendidas pelas CDSL, 

como suporte ou divulgação, por exemplo. Diferentes mecanismos de interatividade 

requerem diferentes atividades de moderação, mas nenhum deles prescinde da 

função em alguma escala, mesmo que seu exercício seja atenuado. 

 

IV. Espelhamento das funções produtivas: 

 

Esse ponto é menos evidente, especialmente por não ser compartilhado com 

os espaços restritos ao exercício do potencial afetivo. A cooperação depende da 

adaptação dos mecanismos de interatividade aos fluxos das atividades produtivas. A 

Wikipedia depende das funcionalidades de seu sistema wiki. Seu funcionamento 

confunde-se com o funcionamento da sua plataforma. As CDSL utilizam sistemas de 

gestão de código, seguimento de erros e plataformas de teste ou adaptam 

mecanismos de interatividade mais genéricos para essas funções. Os ativistas digitais 

apropriam-se de ferramentas específicas para coordenar suas operações, muitas 
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vezes desviando-as de seus empregos originais. O Pastebin, por exemplo, foi criado 

para armazenar segmentos de código, não roteiros para ataques virtuais. 

 

Organizar a ação coletiva a partir dos meios digitais requer o espelhamento do 

fluxo de trabalho em eventos virtuais, mesmo que as atividades em si sejam realizadas 

fora do ciberespaço. Para alcançar uma nova potência da cooperação, todas as 

interações de um grupo devem ser documentadas pelos mecanismos de interatividade 

utilizados. É o que prescreve a regra CS50 do Maturity Model dos projetos Apache 

quando determina que todas as interações face a face relevantes sejam 

documentadas nas listas de email. Assim, as cadeias de comando e controle são 

substituídas pela permanência dos registros. A cooperação resulta desse registro 

pleno, da mesma forma que a coesão do software resulta do histórico integral do 

desenvolvimento mantido por sistemas de gestão de código fonte de modelo 

distribuído, como o Git, por exemplo. 

 

Esse princípio de design é crucial para a aplicação do aprendizado dessa 

pesquisa, além das fronteiras do desenvolvimento de software. Cada processo 

produtivo carece de uma adaptação específica. A documentação plena das atividades 

não digitais é trabalhosa e facilmente percebida como mera redundância. Contudo, a 

cooperação depende do reconhecimento pleno do outro e seu fazer. Se todos os atos 

podem ser recuperados a partir de seus registros, o controle exercido de forma 

coletiva ganha eficácia. Prazos e resultados podem ser acompanhados de maneira 

distribuída. Atividades em sequência prescindem de comando centralizado, pois se 

automatizam os fluxos. 

 

V. Transparência: 

 

Amplamente documentada no primeiro item do sétimo capítulo, separo o 

requerimento da transparência da necessidade de espelhamento das funções 

produtivas porque, nesse ponto, não está em debate a permanência das interações, 

mas sim a explicitação das regras do jogo. Demonstrei a variedade dos modelos de 

governança adotados. Não obstante a amplitude das diferenças, todas as CDSL 

investigadas deixam claro como são tomadas as decisões relativas ao 

desenvolvimento do código. Muitas delas também tornam públicos os procedimentos 
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atrelados à sua inserção no mercado, e as mais cooperativas detalham 

minuciosamente a organização de suas estruturas de poder. 

 

Em certo grau, a transparência é um requisito da cooperação, seja ela digital 

ou não. Está presente nos primeiro e quarto princípios de design postulados por 

Ostrom: a existência de limites claros e regras de participação definidas para os CPR 

e a existência de sistemas de monitoramento. Também é uma condição presente em 

todos os modernos manuais de governança corporativa. Ou seja, sua aplicação 

estende-se às cadeias de comando e controle. Mas são ainda mais imprescindíveis 

quando a ação coletiva é fruto de esforços autoalocados, pois, sem transparência, os 

atores individuais terão grande dificuldade em acessar seus riscos. 

 

VI. Explicitação do mérito: 

 

A meritocracia é, certamente, uma condição facilitadora da cooperação. 

Todavia não é uma característica particular dos coletivos organizados a partir de 

mecanismos de interatividade digital. Peculiar à nova potência da cooperação 

pretendida pelos princípios de design aqui apresentados é a explicitação do mérito, 

idealmente, traduzido por indicadores numéricos, como faz, em detalhe, a plataforma 

do GitHub. São os “sistemas de reputação”, bastante comuns na Internet, presentes 

em sites de comércio eletrônico, fóruns de discussão e outros formatos específicos 

que exploram o potencial afetivo da interatividade digital (sites de pergunta e resposta, 

portais colaborativos etc.). 

 

A fruição cooperativa depende da formação de laços de confiança. Em um 

circuito de produção, estes dependem da reputação dos atores, conforme 

amplamente discutido ao longo do texto. Os mecanismos de interatividade digital 

transformam a potência da cooperação por meio da explicitação dos acontecimentos 

produtores de mérito. Isso vai além da transparência apontada no princípio de design 

anterior, pois exige mecanismos de medição. 

 

Eventuais divergências, disputas ou mesmo uma propensão para o conflito são 

relevadas diante da capacidade de contribuição efetiva para o objetivo final do 

coletivo. Hackers não são geralmente conhecidos por suas habilidades sociais, mas 
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são admirados pela qualidade de seus códigos, pela criatividade do design de seus 

softwares e por sua capacidade de resolver problemas. As plataformas utilizadas 

transformam esses feitos em métricas evidentes, enquanto as interações ficam 

registradas de maneira mais dispersa, exigindo maior esforço para sua apreensão. 

Dito de outra maneira, a aptidão dos atores para alavancar o potencial cooperativo do 

coletivo importa mais do que as suas habilidades face ao potencial afetivo. 

 

VII. Iniciativa aberta: 

 

Ainda menos evidente do que o quarto princípio, a abertura para a contribuição 

não dirigida é fundamental para a potência da cooperação alcançada pelas CDSL. 

Depende da capacidade de organizar a ação produtiva em módulos, isolando 

dependências e fixando interfaces entre etapas do processo. Apesar das facilidades 

adicionais criadas pela natureza binária do código – “code either work or don’t” como 

diz Torvalds – a divisão de trabalho característica da produção industrial caminha 

exatamente no mesmo sentido. Segmentar a ação coletiva não constitui um novo 

desafio para a maior parte das atividades empreendedoras.  

 

Obstáculo maior encontra-se na ausência de direção, na criação de um 

ambiente propício à ação voluntária – o que chamei de autoalocação do esforço 

produtivo. A empresa moderna estruturou-se a partir das cadeias de comando e 

controle. Embora, hoje, muito se fale da necessidade de dar autonomia ao 

empregado, o paradigma continua sendo o trabalho dirigido. Fora da empresa, a 

organização da ação coletiva a partir do voluntariado é mais comum, porém as cadeias 

de comando e de controle são, muitas vezes, reproduzidas nesses ambientes apesar 

da diferença no vínculo. Não ocorre a ausência do comando ou do controle, mas a 

mudança de sua natureza: o controle é coletivo e a posteriori, e o comando é 

descontínuo e frágil, no sentido de ser incapaz de impelir agentes específicos à ação. 

 

Até aqui, no entanto, esse princípio não se apresenta como matéria para o 

design digital, apenas delimita seus condicionantes. O que importa ao design digital é 

a criação de mecanismos para apropriação de tarefas de maneira distribuída. Uma 

vez atomizadas, as tarefas precisam ser comunicadas à comunidade, sua apropriação 

por um participante deve ser direta, sem necessidade de mediação adicional. O foco 
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não está na execução da tarefa, mas em sua distribuição. A alocação não necessita 

ser, nem mesmo, exclusiva, caso não existam condições materiais que a demandem. 

Apenas os resultados dos esforços decorrentes precisam ser visíveis para os demais. 

 

O foco não está na eficiência da alocação, mas, sim, na eficácia do resultado. 

Estimula-se a iniciativa de forma aberta porque os custos do trabalho realizado são 

decididos por equações individuais. A ineficiência econômica do conjunto é, ao menos 

parcialmente, compensada pela diminuição dos gastos em coordenação, mas esse 

formato não será válido para todas as situações produtivas. Por vezes, as condições 

materiais da produção impedirão a alocação aberta das tarefas, pois recursos únicos 

precisarão ser coordenados. Por vezes, as equações de custo x benefício individuais 

não serão suficientes para estimular a participação sem garantias iniciais de 

aproveitamento e compensação dos esforços empreendidos. 

 

Os princípios de design propostos não têm a pretensão de serem válidos para 

todas as atividades empreendedoras. Talvez sejam mais úteis no contexto da 

economia do conhecimento, mas, de maneira geral, a dinâmica criada pela 

distribuição do trabalho de maneira aberta, como feito pelas CDSL, remete à dicotomia 

entre planejamento empresarial e negociação no mercado descrita por Ronald Coase 

nos anos 30 do século passado.  

 

Hoje, a análise desse dilema precisa partir da complexidade. Como afirmou 

Peter Drucker no início deste século, teremos uma multiplicidade de formatos para 

organização da ação coletiva. Elinor Ostrom desmontou as “certezas centralizadoras” 

da tragédia dos comuns, do dilema do prisioneiro e do problema dos oportunistas (free 

rider problem). As comunidades de desenvolvimento de software livre apontam novos 

caminhos cujos desafios começamos a vislumbrar.  
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Continuidade da pesquisa 
 

Como uma pesquisa digna do esforço empreendido dificilmente esgota-se em 

si mesma, apontei, ao longo do texto, seis pontos de fuga – questões além do escopo 

da investigação realizada. São eles: 

 

1. o estudo mais aprofundado das teorias da cooperação utilizadas como 

elemento de apoio no primeiro capítulo; 

 

2. a comprovação da hipótese de entendimento da produção de software livre 

como recurso comum (CPR - common-pool resource) na teoria dos bens; 

 

3. a construção de uma ontologia da interatividade digital alicerçada na 

semiótica e no pragmatismo de Charles Sanders Peirce, no estudo da 

cooperação a partir da conceituação da ética por Baruch Espinoza e na 

análise da ação coletiva pelo prisma das teorias da complexidade; 

 

4. a continuidade da pesquisa paralela realizada durante o doutorado sobre a 

“revolta de consumidores” Gamergate e o fenômeno do ativismo online, 

com especial atenção para as questões do anonimato e da credibilidade; 

 

5. a investigação, associada a essa pesquisa, das novas formas nascidas da 

linguagem visual a partir das práticas do ativismo online; 

 

6. a sistematização do conhecimento sobre a gestão de comunidades virtuais, 

em geral, de desenvolvimento de software livre; em particular, em materiais 

de aprendizado para cursos de administração, assim como para sua 

aplicação em contextos corporativos. 

O percurso da pesquisa também deixou abertos caminhos de continuidade, 

investigações levadas a cabo segundo os objetivos pretendidos na pesquisa, todavia 

não esgotadas nesse escopo: 

 

1. meu estudo da fluência digital deve continuar, não apenas pelo aumento 

do número de casos e tecnologias analisadas com o objetivo de identificar, 
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com crescente detalhe, as habilidades envolvidas, como também incluindo 

agora a revisão das dimensões da interatividade digital propostas em meu 

mestrado e seu cruzamento com o quadro fenomenológico desenhado em 

outro trabalho paralelo, realizado em 2015 sobre o aprendizado da fluência 

digital; 

 

2. em continuidade ainda mais direta com a pesquisa apresentada, caberá 

comprovar a validades dos princípios de design para ação coletiva 

empreendedora levantados nesta conclusão por meio de estudos de caso 

aprofundados de um conjunto de comunidades de desenvolvimento de 

software livre significativas; 

 

3. de forma mais aberta, a pesquisa tem sua continuidade mais significativa 

na investigação da aplicabilidade de suas conclusões além do universo do 

desenvolvimento de software, na consideração do impacto das ideias aqui 

levantadas para a teoria econômica vista de maneira mais abrangente. 

 

Concluo com uma rápida ousadia derivada desse terceiro ponto de 

continuidade, ousadia porque constitui uma proposição absolutamente especulativa: 

seria possível conceber uma nova teoria da firma a partir das práticas adotadas pelas 

comunidades de desenvolvimento de software livre? Uma teoria capaz de explicar a 

ação coletiva como criticidade auto-organizada, nos termos de Per Bak, para a qual a 

firma resultaria de um equilíbrio pontuado sujeito a avalanches inevitáveis, pois 

necessárias para a manutenção de sua estrutura tal qual ocorre para a pilha de areia.  

 

Se o êxito de um doutorado, além de comprovação da tese, inclui os caminhos 

abertos para o pesquisador, fico feliz por ter uma longa estrada pela frente! 
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