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1. Introdução e Justificativa 

 

Nas últimas décadas temos assistido à proliferação de iniciativas cidadãs, para 

além dos muros da academia, em diversos tipos de espaços de experimentos de pesquisa 

direta, tais como hackerspaces, fablabs, makerspaces e laboratórios cidadãos, entre 

outras denominações. Eles são parte da chamada Ciência Cidadã, uma vertente do 

movimento Ciência Aberta em que o cidadão comum participa de investigações 

científicas.  

Esses espaços de experimentação, no entanto, vão além de uma contribuição 

pontual em projetos científicos, como SETI@Home
1
 ou Clickworkers

2
, exemplos 

clássicos de Ciência Cidadã nos quais voluntários contribuem de diferentes maneiras em 

pesquisas de grande porte coordenadas por cientistas. São iniciativas que subvertem a 

lógica corrente de que a pesquisa é campo restrito aos experts, com títulos e carreira 

acadêmica consolidada que podem chancelar o conhecimento como tal, e apontam para 

um sistema produção de conhecimento aberto à participação e influência da sociedade, 

já que podem interferir não só na coleta de dados ou realização de estudos, mas na 

própria definição das investigações a serem desenvolvidas.   

A perspectiva de construção de conhecimento que incorpore o saber leigo ao 

lado do acadêmico tem sido pensada por Lafuente e Estalella (2015) como a 

constituição de uma Ciência Comum, que se faz não só com conhecimentos de 

diferentes procedências, mas entre todos. Uma ciência diferente da ciência pública e da 

ciência privada, pois seu objetivo não é chegar rapidamente a resultados pela expertise 

de acadêmicos, mas considerar na mesma medida no processo de construção do 

conhecimento a experiência dos cidadãos, qual seja: a do enfermo sobre seu padecer, a 

dos camponeses sobre seu território, a dos vizinhos sobre seu bairro (ALONSO, 

LAFUENTE, RODRÍGUEZ, 2013).  

A participação da cidadania na busca pelo conhecimento tornou-se algo tanto 

necessário quanto irrefreável. Isto porque a complexidade dos desafios enfrentados na 

atualidade, como o aquecimento global e o esgotamento dos recursos naturais, por 

                                                             
1 SETI@home é um experimento científico que usa o tempo ocioso de computadores conectados à 
internet na busca por vida extraterrestre inteligente. Mais informações em: 
<http://setiathome.ssl.berkeley.edu/>. 
2 Clickworkers foi um experimento realizado pela NASA no qual cidadãos voluntários ajudaram a 
identificar e estabelecer a idade das crateras de Marte. Mais informações em: 
<http://nasaclickworkers.com/classic.php>. 
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exemplo, não podem prescindir da intervenção da sociedade na definição de 

alternativas. Em todo mundo, em diversas iniciativas, os cidadãos têm tomado para si a 

responsabilidade de produzir dados nos quais possam confiar para enfrentar questões 

como a má qualidade do ar, da água e dos alimentos, entre outras
3
. Por tudo isso, 

observamos a emergência das mais diversas iniciativas de pesquisa extramuros da 

academia que, além de contarem com uma cidadania ativa e informada, aproveitam-se 

das potencialidades das novas tecnologias, como a impressora 3D entre outras 

inovações, para expandirem os limites do laboratório ao tecido social como um todo. 

Com objetivo de contribuir para uma maior compreensão da abrangência e das 

características desse fenômeno, este projeto se propõe a investigar os hackerspaces 

brasileiros, que representam um tipo específico de espaço cidadão de pesquisa direta no 

qual, em nossa hipótese, haveria mais condições para o desenvolvimento de pesquisas 

articuladas aos interesses da cidadania. 

Embora não exista um consenso sobre o que é um hackerspace, algumas 

características comuns podem ser elencadas. Em primeiro lugar, ao contrário de outros 

espaços de pesquisa e aprendizado no estilo Do It Yourself (DIY), como makerspaces e 

fablabs, os hackerspaces são mantidos por seus membros, em um modelo de auto-

organização não hierárquica, sem ingerência externa ou patrocínio de qualquer órgão 

público ou privado. Moilanen (2012), com base em pesquisa empírica, enumera ainda 

mais alguns critérios para sua caracterização: não são voltados ao lucro; são abertos ao 

público em geral de forma mais ou menos regular; os equipamentos, ferramentas e 

ideias são compartilhados sem discriminação; têm forte ênfase em tecnologia, ciência e 

inovação; seu espaço funciona como um centro comunitário de encontros e trocas; e, 

por último, as informações são livremente compartilhadas.  

Atualmente, no mundo todo, estão registrados 1299 hackerspaces ativos e mais 

351 em fase de planejamento, de acordo com dados da rede Hackerspaces.org, que 

mantém alguns serviços para essa comunidade, como wiki, lista de e-mails e blog, entre 

outros
4
. No Brasil, o Garoa Hacker Clube, fundado em 2010, mantém uma lista 

atualmente com 26 entradas de hackerspaces ativos e mais 20 em fase de 

                                                             
3 Como exemplo pode-se citar o caso do Tokyo Hackerspace que, logo após a tragédia de Fukushima, 
desenvolveu um artefato, no modelo DIY, para que os próprios cidadãos pudessem medir os níveis de 
radiação de seu meio ambiente de forma independente. Conferir em KERA, Denise (2012). 
4 Dados disponíveis em: <https://wiki.hackerspaces.org/List_of_Hacker_Spaces>. Acesso em: 20 Out. 
2016. 
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planejamento
5
. Esta lista, no entanto, serve mais como parâmetro, pois traz links de seis 

sites de hackerspaces que não são atualizados há mais de um ano, além de ter dois links 

para sites que não estão mais no ar. Este é primeiro indicativo do pouco conhecimento 

que se tem sobre esses espaços no País. 

Numa pesquisa preliminar em sites de hackerspaces brasileiros, constata-se a 

predominância de projetos de prototipagem eletrônica de hardware livre e de 

desenvolvimento de software livre. No entanto, não é incomum encontrar iniciativas 

ligadas a áreas tão diversas como culinária, jardinagem, artes plásticas e música, entre 

outras. Só um estudo mais profundo poderá dizer em que medida tais iniciativas podem 

estar articuladas com problemáticas locais coletivas ou se são restritas a atividades 

circunscritas como hobbies pessoais. No entanto, pelo menos em dois casos pode-se 

observar o engajamento com demandas da população local. 

O primeiro deles é a Revolta da Antena, desenvolvido pelo Tarrafa Hacker 

Clube, em Florianópolis (SC).  Na época das mobilizações de junho e julho de 2013, foi 

criada uma rede mesh
6
 para disponibilizar o acesso à internet sem fio aos manifestantes. 

A rede funcionava por meio de roteadores instalados em capacetes transportados por 

voluntários, que estavam conectados entre si e a alguns pontos de acesso durante o 

percurso. O projeto envolveu programação de software, montagem de equipamentos, 

criação de cartazes físicos e digitais, realização de campanha na internet, registro da 

documentação etc. “A Revolta da Antena foi um projeto essencialmente colaborativo, 

comunitário e libertário, tanto no seu processo de desenvolvimento como na forma 

como se inseriu no espaço público da cidade, propondo e modificando relações 

territoriais.” (MATTOS, SILVA, KÓS, 2015, p. 11) 

Outro projeto é o Salve o Angico
7
, hotsite desenvolvido pelo Teresina Hacker 

Clube
8
 para colher assinaturas contra a derrubada indiscriminada do Angico Branco e 

demais árvores das praças da cidade. No mesmo local está em desenvolvimento o 

projeto Peba
9
, um indexador de dados públicos. Atualmente em versão beta, ele analisa 

e disponibiliza os gastos de todos os deputados federais do Brasil. Mas seu objetivo é 

                                                             
5 Dados disponíveis em: <https://garoa.net.br/wiki/Hackerspaces_Brasileiros>. Acesso em: 20 Out. 2016. 
6 De acordo com a Wikipédia: “Uma rede mesh é composta de vários nós/roteadores, que passam a se 
comportar como uma única e grande rede, possibilitando que o cliente se conecte em qualquer um 
destes nós. Os nós têm a função de repetidores e cada nó está conectado a um ou mais dos outros nós. 
Desta maneira é possível transmitir mensagens de um nó a outro por diferentes caminhos”. 
7 Endereço eletrônico em: <https://salveoangico.com.br/>. 
8 Endereço eletrônico em: <http://teresinahc.org/wiki/index.php/P%C3%A1gina_principal>. 
9 Endereço eletrônico em: <http://peba.teresinahc.org/>. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nodo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Router
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bem mais amplo: utilizando software livre, pretende vasculhar sites públicos a procura 

de dados não tratados e indexá-los, tornando-os acessíveis para visualização e pesquisa 

por qualquer cidadão. Nesse mesmo espaço, há registro ainda do projeto Mão Amiga, 

para o desenvolvimento de próteses de baixo custo para pessoas com deficiência física. 

Em nível mundial, existem já alguns estudos de maior amplitude sobre esses 

espaços, enfocando diferentes temas como: as atividades desenvolvidas; o perfil dos 

participantes; suas relações sociais; o ativismo político; a articulação com a cultura local 

etc (DELFANTI, 2013; MAXIGAS, 2012; MOILANEN, 2012; KERA, 2012, 2015). 

No Brasil, ainda há poucos estudos mais aprofundados nessa área e os que existem, pelo 

seu próprio escopo, destinam-se à pesquisa de um hackerspace específico, como 

Mattos, Silva e Kós (2015) e Burtet (2014). Constata-se, portanto, como ainda é 

pequeno o conhecimento sobre esse fenômeno emergente no País. 

A fim de se ressaltar a relevância da realização de uma pesquisa mais a fundo 

sobre os hackerspaces brasileiros, vale demarcar sua diferença em relação aos demais 

espaços de produção e aprendizado não institucionais. Ao analisar diferentes tipos de 

laboratórios, institucionais e cidadãos, Sangüesa (2013) chama a atenção para a 

problemática da relação entre tecnocultura e democracia, com base nas categorias 

propostas por Feenberg para definir o tipo de relação estabelecida com a tecnologia: de 

participação subjugada, que se limita ao consumo passivo; ou de participação 

estratégica, que intervém já em sua própria concepção e desenvolvimento. Segundo essa 

categorização, a participação estratégica se dá quando a própria concepção dos projetos 

é compartilhada entre todos. Por outro lado, a mera condição de alunos receptores de 

informações define uma participação subjugada, em posição subalterna sem intervenção 

nos rumos das pesquisas. Na análise de diferentes tipos de laboratórios abertos à 

participação do público (living labs, laboratórios cidadãos e hackerspaces), Sangüesa 

identifica o hackerspace como espaço no qual, mesmo com variações de caso a caso, 

predominam os procedimentos abertos e participativos em sua organização e, portanto, 

onde haveria em tese maior espaço para uma participação estratégica. 

Outro ponto importante é relativo ao grau de porosidade às demandas da 

sociedade local. Com enfoque maior no movimento maker, Silva, Kira e Merkle (2016) 

criticam o que consideram uma visão ingênua destas iniciativas frente à tecnologia, ao 

apenas reproduzirem modelos importados, sem incentivar uma interlocução que 
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favoreça a construção digital e vise o empoderamento daqueles que participam
10

. Em 

nossa hipótese, os hackerspaces seriam lugares ainda mais propícios para o 

desenvolvimento de projetos ligados às questões locais na medida em que são 

iniciativas geridas por seus próprios membros. Além disso, de modo geral, estão abertos 

à participação de qualquer pessoa que, além de poder circular pelas atividades já em 

andamento, pode propor e até mesmo conduzir novos projetos segundo seus interesses, 

bastando encontrar parceiros para isso. Só uma pesquisa mais profunda poderá apontar 

em mais detalhe o grau de articulação desses espaços com seu território. 

Uma última questão na qual os hackerspaces, em tese, se destacariam é a 

relativa aos dados abertos, já que seguem os preceitos da cultura hacker que preconiza o 

conhecimento livre e compartilhado. O conjunto de princípios para dados abertos foi 

definido em um encontro em Sebastopol, na Califórnia, em 2007, como uma orientação 

para sua implantação em instituições governamentais. Posteriormente estes princípios 

tiveram seu uso ampliado também para dados científicos e até mesmo para organizações 

privadas. Os critérios para sua aplicação no campo da ciência podem ser resumidos em: 

todos os dados das pesquisas desenvolvidas devem estar acessíveis a todos, sem 

restrição, de forma completa e com o maior detalhamento possível, de modo a permitir 

seu estudo, reprodução e, se houver interesse, sua modificação. Isso deve ser feito o 

mais rapidamente possível, dentro do entendimento de que o novo conhecimento deve 

estar disponível o quanto antes a fim de contribuir com o desdobramento da cadeia de 

inovação. Segundo Machado (2015), embora traga vantagens não só para acadêmicos, 

mas para toda a sociedade, a abertura dos dados científicos é ainda um desafio que 

depende da definição de políticas governamentais que incentivem seu uso. No tocante à 

pesquisa proposta, cabe aferir em que medida a política de tratamento de dados em 

hackerspaces corresponde a esses critérios. 

 

 

 

 

                                                             
10 Cabe lembrar, no entanto, que ainda não há evidência de uma relação estrita entre o tipo de espaço 
(hackerspace, makerspace, fablab etc) e maior ou menor articulação com demandas locais. Ao lado de 
críticas aos makerspaces, como um modelo industrial de educar, Silva, Kira e Merkle destacam o Fab Lab 
Livre SP, iniciativa da prefeitura municipal de São Paulo, como um laboratório no qual há processos 
colaborativos de criação e compartilhamento do conhecimento, aberto para projetos coletivos ou 
pessoais. E, portanto, aberto também à inclusão de projetos que venham da sociedade. 
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2. Objetivo geral 

 

Caracterizar os hackerspaces brasileiros, avaliando suas possibilidades e limites 

como espaços comunitários de produção de conhecimento, no contexto da Ciência 

Cidadã e da Ciência Comum. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Verificar a articulação desses espaços com seu território e o desenvolvimento de 

projetos vinculados a demandas locais. 

Investigar sua política de tratamento de dados a fim de averiguar o grau de 

aderência aos princípios de Dados Abertos. 

Explorar teoricamente a constituição de novos sujeitos epistêmicos, não 

acadêmicos, como forma emergente de produção de conhecimento na atualidade. 

 

3. Quadro teórico  

 

Esta pesquisa se articula com dois campos teóricos complementares. De um 

lado, o campo da Ciência da Informação no que vem tratando da questão da Ciência 

Aberta e dos apontamentos mais recentes de Lafuente e Estalella (2015) na proposta de 

uma Ciência Comum. De outro, os estudos no campo das Ciências Sociais relativos à 

cultura hacker e, especialmente, à emergência dos hackerspaces em nível mundial.  

 

3.1 Cultura hacker 

 

Hackers, segundo a definição do Jargon File
11

, é “uma pessoa que gosta de 

explorar em detalhes os sistemas de programação e suas capacidades, ao contrário da 

maioria dos usuários que preferem aprender só o mínimo necessário”. Herdeiros do 

modelo de produção do conhecimento científico praticado pela academia
12

, no qual a 

evolução da ciência se dá pela troca de informação e colaboração entre pesquisadores, 

                                                             
11

 Jargon File um repositório sobre a cultura hacker desenvolvido coletivamente pela comunidade. A 
tradução é nossa: “A person who enjoys exploring the details of programmable systems and how to 
stretch their capabilities, as opposed to most users, who prefer to learn only the minimum necessary.” 
Disponível em: <http://www.catb.org/jargon/html/H/hacker.html>. Acesso em: 20 out. 2016. 
12 Sobre a influência do modelo de produção acadêmico na comunidade hacker ver. 

http://www.catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html
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radicalizaram a máxima do conhecimento compartilhado transformando-a em uma 

bandeira pela livre circulação de informação (HIMANEN, 2001; LEVY, 1994, 

MARTINS, 2006).  

A cultura hacker é o pano de fundo que contextualiza certo ethos presente nos 

hackerspaces: o trabalho cooperativo; o conhecimento compartilhado; o prazer em 

desvendar e inventar. Para o que nos interessa pesquisar, no entanto, é interessante 

observar que o tipo de perfil desses espaços pode variar consideravelmente, entre os que 

estão mais engajados em problemáticas sociais e os que estão mais voltados à 

experimentação tecnológica como exploração inventiva mais descomprometida com 

demandas locais. Uma das pistas para entender essa variação vem de duas genealogias 

apontadas por Maxigas (2012) que se desdobraram em duas linhagens, os hacklabs e os 

hackerspaces. Embora o próprio autor ressalte que esta diferença de nomenclatura não 

se aplique mais nos dias atuais, pois cada espaço se autonomeia sem levar em conta 

essas nuances, ajuda a perceber a constituição de propostas e ações bastante 

diferenciadas.  

Assim, os hacklabs tiveram início em meados dos anos 1990, na Europa, com 

um perfil mais politizado ligado aos movimentos autonomista, anarquista e 

situacionista. Eram instalados em ocupações, como parte de ações de squatting
13

, 

dedicados ao ativismo político, tendo a Internet e o midiativismo como principais 

instrumentos de intervenção. Em geral, seus participantes tinham elos com a 

comunidade local e usavam o espaço para convivência, produção, ensino e 

aprendizagem.  

Como exemplo, é citado o caso do Ultralab, em Forte Prenestino, uma fortaleza 

ocupada em Roma, que funcionava no final dos anos 1990 como um centro social 

atendendo a diversas demandas tecnológicas locais, com uma rede de computadores, 

mailing lists para grupos locais e terminais de acesso público. Trabalhavam em um 

conceito de Telemática Subversiva, que permitia a comunicação entre ativistas, como 

grupos anti-fascistas e o movimento Disobbedienti, protegendo-os da vigilância das 

autoridades. Outros exemplos citados pelo pesquisador são os hacklabs Print, localizado 

em Dijon, e Riereta, em Barcelona, ambos engajados no movimento alterglobalização
14

. 

                                                             
13 Squatting é um tipo de ação direta na qual áreas ou prédios vazios ou abandonados são ocupados 
como um ato de resistência política. Está relacionado a movimentos políticos como anarquismo, 
autonomismo e socialismo. 
14 O conceito de alterglobalização surgiu no contexto do Fórum Social Mundial e diz respeito a 
construção de alternativas à globalização econômica, financeira e informativa.   
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Os hacklabs, portanto, estavam inseridos no contexto de um movimento político mais 

amplo, engajado em reivindicações coletivas. 

Já os hackerspaces, de acordo com Maxigas, têm outra genealogia mais ligada à 

ideologia liberal, mesmo que com uma visão muito peculiar do liberalismo: defendem o 

direito à liberdade articulado à livre circulação do conhecimento, o que vai de encontro 

aos parâmetros da propriedade intelectual defendidos tradicionalmente pela política 

liberal. Diferentemente dos hacklabs, os hackerspaces estão instalados geralmente em 

espaços alugados. Na Europa, o alemão Chaos Computer Club
15

, fundado em 1981, é 

um dos exemplos mais significativos, com seu ativismo mais voltado às questões de 

segurança e privacidade nos países de língua alemã.  

Uma importante diferença entre os dois tipos de espaço, para esse pesquisador, é 

que os hackerspaces não estão comprometidos com um projeto político de forma mais 

explícita. No entanto, ressalta a importância deles para o avanço da tecnologia de 

hardware, como microcontroladores e impressoras 3D, e ainda para a democratização 

do acesso a essa tecnologia, já que são abertos ao público em geral. Sua indefinição 

ideológica, salienta, tem duas facetas: por um lado, abre o potencial para uma maior 

difusão do projeto, por outro, pode levar à mera reprodução de estruturas de poder 

dominantes, sem questioná-las. 

Cabe observar que a linhagem dos hackerspaces europeus apresentada por 

Maxigas encontra consonância com a cultura hacker norte-americana, de caráter mais 

liberal, que ao mesmo tempo em que afirma o valor da cooperação e da liberdade de 

forma acrítica, ignora as populações de negros e imigrantes que não compartilham dos 

mesmos espaços e oportunidades. Barbrook (1995) identifica na década de 1990 a 

existência de uma Ideologia Californiana que combina de forma promíscua os ideais dos 

hippies com o empreendedorismo dos yuppies. Uma mistura de determinismo 

tecnológico, herdado das ideias de McLuhan, e individualismo libertário gera um 

ambiente onde imperam as leis do mercado ao lado da liberdade e há a promessa de que 

cada um pode se tornar um empresário hi-tech bem sucedido.  

Os hackespaces proliferam nos EUA por influência europeia. Em 2007, um 

grupo de hackers norte-americanos esteve no Chaos Communication Camp, promovido 

pelo já citado CCC na Alemanha, e pôde conhecer diversas experiências. Voltando para 

casa, fundaram hackerspaces em suas cidades. Porém, a tradição de um espaço para a 

                                                             
15 Endereço eletrônico em: <https://www.ccc.de/en/>. 
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comunidade hacker se reunir e inventar coisas coletivamente já existia no Homebrew 

Computer Club na Califórnia, que exploravam o hardware, como o MITS Altair 8800, 

nos anos 1970 (COLEMAN, 2014). 

 

3.2 Ciência Aberta e Ciência Comum 

 

Se no princípio os hackers herdaram o modelo de produção da academia, pode-

se dizer que, em contrapartida, acabaram por influenciar de volta os próprios cientistas 

que tiveram no modelo produtivo do software livre, que preconiza a livre circulação do 

conhecimento, a inspiração para lançar o movimento Ciência Aberta (ALONSO, 

LAFUENTE, RODRÍGUEZ, 2013). 

O movimento Ciência Aberta, como ressalta Albagli (2015), deve ser visto como 

um processo ao qual se filiam diferentes interesses e pontos de vista. Por um lado, 

representa um contraponto ao recrudescimento das restrições dos Direitos de 

Propriedade Intelectual (DPI), especialmente a partir das duas últimas décadas do século 

passado, o que impactou os processos de produção e circulação da pesquisa científica. A 

prioridade dada pelas instituições à publicação em periódicos e/ou ao registro de 

patentes tornou mais lenta a divulgação de dados e resultados das investigações, com 

isso impondo uma desaceleração a toda cadeia produtiva da pesquisa científica.  

Essa dinâmica mais fechada, argumenta-se, impõe barreiras artificiais 

contraditórias aos recursos e potencialidades da comunicação digital e, principalmente, 

prejudiciais o avanço da ciência e da inovação. A Ciência Aberta por diferentes 

vertentes (Acesso Aberto; Dados Abertos; Recursos Educacionais Abertos; Hardware 

Aberto, Cadernos de Pesquisa Abertos etc.), defende a eliminação de tais barreiras para 

a ampla circulação dos dados de pesquisa e o consequente avanço do conhecimento.  

Novas interrogações, no entanto, foram ganhando espaço dentro desse 

movimento, apontando para a necessidade de se questionar mais a fundo as próprias 

concepções de ciência e abertura. Nesse viés encontram-se especialmente as iniciativas 

que propõem a inclusão de novos sujeitos epistêmicos, questionando de imediato a 

própria noção de ciência, e relacionando a abertura do processo de pesquisa não apenas 

ao acesso aos dados, mas à porosidade que a prática investigativa pode ter junto aos 

leigos e à sociedade como um todo.  

Podemos elencar, sem a pretensão de dar conta de todas as influências, alguns 

fatores que colaboraram para o fortalecimento desse segundo ponto de vista. Por um 



12 
 

lado, a influência dos valores da cultura hacker, disseminados pela cultura digital, que 

inspirou iniciativas nas mais diversas áreas com seu modelo de produção colaborativa 

ancorada em uma ética do compartilhamento e da defesa do conhecimento como um 

bem comum. Paralelamente, o crescimento de movimentos civis e comunitários em 

várias partes do mundo, adotando práticas de ação direta ou participativa com o objetivo 

de dar maior poder aos cidadãos sobre decisões que lhe dizem respeito
16

. Aliado a isso, 

o maior acesso a instrumentos de pesquisa, seja pela maior disponibilidade de 

informações de como fazê-lo, através das redes de comunicação, seja pela maior 

facilidade de desenvolver seu próprio equipamento, inclusive com auxílio da tecnologia 

da impressora 3D. 

Outro importante fator, lembrado por Alonso, Lafuente e Rodríguez (2013), é a 

dificuldade, ou até mesmo a incapacidade, da ciência institucional, pública ou privada, 

de dar conta da complexidade dos problemas atuais como o aquecimento global e o 

esgotamento dos recursos naturais. Podemos agregar ainda, ao rol de questões não 

esclarecidas, os potenciais riscos de tecnologias que contam com o aval da ciência, 

como o uso de agrotóxicos, os alimentos geneticamente modificados, os avanços da 

nanotecnologia e até mesmo as informações desencontradas sobre efeitos colaterais de 

medicamentos. Todas essas dúvidas encontraram um ambiente propício, em uma 

cidadania mais ativa e informada, para o desenvolvimento de diversas iniciativas na 

busca por respostas que incluam também sua experiência e seu ponto de vista
17

.  

A vertente da Ciência Cidadã é onde a disputa entre essas diferentes visões tem 

ficado mais evidente, já que sob seu guarda-chuva se aninham iniciativas nas quais o 

tipo de intervenção cidadã é bem contrastado. De um lado, segundo Albagli (2015), há a 

vertente pragmática ou instrumental na qual a participação se restringe ao 

compartilhamento de recursos computacionais ou à coleta de dados, no que também é 

conhecido como crowdsourcing science, mas sem acesso aos dados ou voz ativa na 

definição do formato e nos resultados da pesquisa. E, de outro, uma vertente 

democrática, na qual a participação de leigos se dá na própria concepção da 

investigação e de seus desdobramentos. Nesse modelo, em tese, todos são 

corresponsáveis pelas decisões e seus saberes dialogam entre si num mesmo patamar de 

reconhecimento e valor. 

                                                             
16

 No Brasil, a experiência do Orçamento Participativo, implantado em várias cidades, vai nessa direção.  
17 Pode-se citar como exemplos nessa direção, o Movimento Ciência Cidadã 
<http://www.movimentocienciacidada.org/> e a iniciativa Interactivos, Água e Autonomia 
<http://interactivos16.info/>. 
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Os atores desse último caso podem ser definidos como tecnocidadãos
18

 que, 

segundo Alonso, Lafuente e Rodríguez (2013), são aqueles que aprenderam a desconfiar 

dos interesses por trás das pesquisas e querem que a ciência esteja sob o escrutínio 

público. Passaram a problematizar a relação entre ciência e sociedade, porque conhecem 

tragédias, como a de Chernobil e Fukushima, entre outras, e decidiram participar ativa e 

diretamente da pesquisa, seja para a proposta de soluções para problemas existentes ou 

para a denúncia de decisões governamentais baseadas em expertises, mas que trazem 

prejuízos para a sociedade. 

Ao pensar a inclusão de outros sujeitos epistêmicos à produção de 

conhecimento, Lafuente e Estalella (2015) avançam na proposta de uma Ciência 

Comum, não apenas como um bem comum disponível a todos, mas principalmente 

como algo que se constrói entre todos. Ao lado dos casos dos afetados por doenças, 

como os eletrossensíveis que se organizaram para fazer reconhecer suas necessidades e 

seus direitos, o autor chama a atenção também para a premência de que os cidadãos 

participem de debates estratégicos para a vida contemporânea, como as opções 

energéticas e a qualidade do ar, por exemplo. Decisões que não podem mais se escudar 

no parecer de especialistas e ignorar os saberes e as opiniões de quem sofrerá 

diretamente suas consequências. 

Já é possível, de acordo com Lafuente e Estalella (2015), imaginar que a 

pesquisa cidadã possa se contrapor aos dados oficiais e influenciar na investigação sobre 

novas alternativas para as crises que enfrentamos, como a do meio ambiente e a de 

alimentos, por exemplo. Do seu ponto de vista, podemos estar no alvorecer de um novo 

regime epistêmico que venha a incluir outros saberes, extramuros da academia, com 

novos atores e diferentes perguntas. Para poder incorporar outros saberes, a Ciência 

Comum necessita de outro tempo, mais lento, para escutar e dialogar. Precisa também 

de outras formas de validação que reconheçam os saberes para além da academia, já que 

não exige credenciais para participação.  

Nesse sentido, os hackerspaces se apresentam como lugares estratégicos para a 

emergência desse tecnocidadão, anunciado Alonso, Lafuente e Rodríguez (2013), que se 

dispõe participar diretamente do processo de construção do conhecimento sobre aquilo 

que diz respeito diretamente a sua vida, a fim de intervir de forma qualificada no debate 

sobre a definição dos rumos da sociedade. 

                                                             
18 Em espanhol: “tecnocidanos”. 



14 
 

4. Metodologia 

 

Para atingir os objetivos colocados, será realizada uma exploração teórica e uma 

pesquisa empírica. 

 

4.1 Pesquisa bibliográfica 

 

A fim de explorar a emergência na atualidade de processos de construção de 

conhecimento extramuros da academia, será feita uma investigação teórica a respeito da 

constituição de novos sujeitos epistêmicos na atualidade, tendo como ponto de partida a 

bibliografia específica sobre hackerspaces, makerspaces e fablabs, seus aspectos 

comuns e distintivos, a fim de aprofundar a compreensão sobre seu papel no cenário 

contemporâneo. 

Na construção dessa reflexão nos interessará compreender em que medida esse 

fenômeno se filia a uma linhagem de pesquisa leiga não institucional já existente 

anteriormente, quais suas características distintivas e quais foram as condições de 

possibilidade para sua expansão nos dias atuais. Neste ponto, os estudos relacionados à 

Ciência Cidadã e os trabalhos de Lafuente e outros (2012; 2013; 2015) serão importante 

fonte de referências. 

De forma complementar, também será importante pensar as relações entre esses 

espaços emergentes de produção de conhecimento e os espaços de pesquisa 

institucionalmente consolidados, suas diferenças e articulações, tendo em vista ser 

comum a presença de acadêmicos nesses espaços, mesmo que inseridos em dinâmicas, a 

princípio, mais horizontais de troca e produção de conhecimento. 

 

4.2 Pesquisa empírica 

 

Em uma primeira etapa, será feito um levantamento dos hackerspaces ativos no 

País a fim de identificar as atividades ali desenvolvidas, tendo em vista que há poucos 

estudos sobre o corpus da pesquisa.  

Deste universo, serão escolhidos os que tenham maior inserção junto à 

comunidade local para acompanhamento. Serão, então, realizadas pesquisas qualitativas 

junto a esses espaços com o objetivo de identificar as características e abrangência das 

atividades e dos projetos em desenvolvimento. Além disso, serão programadas visitas 
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para a realização de entrevistas presenciais e o acompanhamento de sua dinâmica de 

atividades e participação.  

Em pesquisa preliminar, conforme já mencionado, foi constatado que ao menos 

oito hackerspaces, dos 26 listados como ativos, não atualizaram seus sites ou páginas 

nas redes sociais há mais de um ano, o que indica que podem ter encerrado suas 

atividades. Seus participantes, quando localizados, serão também entrevistados a fim de 

se saber o motivo da descontinuidade de sua iniciativa. 

Assim, se pretende montar um quadro mais bem delineado sobre os 

hackerspaces brasileiros, suas potencialidades e limites como espaços comunitários de 

produção de conhecimento em articulação com demandas locais. 

 

5. Atividades no Grupo de Pesquisa 

 

O estágio pós-doutoral irá envolver também atividades no Grupo de Pesquisa da 

supervisora, tais como: colaboração em curso ou disciplina e participação em 

seminários de pesquisa. 
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6. Cronograma 

 

 01 a 

03/2017 

04 a 

06/2017 

07 a 

09/2017 

10 a 

12/2017 

01 a 

03/2018 

Pesquisa 

bibliográfica 

     

Mapeamento 

hackerspaces 

     

Pesquisa 

qualitativa  

     

Visita e 

entrevistas 

     

Elaboração 

de relatório 

final e 

redação de 

artigo 

     

Realização de 

seminário de 

apresentação 

de resultados. 
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