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RESUMO
Esta pesquisa apresenta o processo de construção de uma plataforma digital em código aberto
com objetivo de criar um espaço que possibilitasse maior autonomia tecnológica para a
comunidade virtual de Programação Criativa. Presumiu-se que a capacidade dos artistasprogramadores de criarem suas próprias ferramentas criativas poderia ser utilizada também
para criarem suas próprias plataformas digitais. A pesquisa-ação foi utilizada como método
norteador, onde nove participantes discutiram por seis meses estratégias para promover o
desenvolvimento da Programação Criativa no Brasil, construindo ferramentas que facilitem
a conexão entre pessoas, a disseminação e a organização de conteúdo e, ainda, a autonomia
para adicionar funcionalidades à plataforma. Ao longo do processo, também foram adotadas
entrevistas, questionários online, prototipagem, webanalytics e pesquisa de satisfação de
usuário. O resultado do processo culminou no lançamento do site
<www.encontrosdigitais.com.br> no dia 29/03/2020, um espaço de aprendizado em arte e
tecnologia. A plataforma obteve adesão imediata de centenas de pessoas, observando-se nos
meses finais da pesquisa maior dinamismo da comunidade virtual em atividades com as quais
a plataforma teve alguma relação. Seu êxito envolve obstáculos de poder e mudanças de
hábitos. Privacidade de dados, liberdades sociais e criativas, visão crítica dos algoritmos,
interfaces e plataformas foram alguns dos temas discutidos ao longo da pesquisa.

Palavras-chave: Programação Criativa. Design. Plataformas digitais. Pesquisa-ação. Arte e
novas tecnologias. Comunidades virtuais.

ABSTRACT
This research presents the process of creating a digital platform using an open source aiming
to create a space that would make possible having a greater technological autonomy for the
virtual creative coding community. It was assumed that the ability artist-programmers have
to create their own creative tools could also be useful to develop their own digital platforms.
The action-research was used as a guiding method, where nine participants discussed for six
months strategies to promote the development of creative coding in Brazil, creating tools that
would facilitate the connection among people, the dissemination and the content
organization, plus the autonomy to add new functionalities to the platform. Throughout the
process, interviews were held as well as online questionnaires, prototyping, WebAnalytics
and customer satisfaction surveys. As a result, the site <www.encontrosdigitais.com.br> was
launched on 03/29/2020, a space for learning art and technology. The platform gained the
immediate support from hundreds of people, and by the final months of the research, a greater
movement could be observed in the virtual community in activities in which the platform
was related to. The success of the platform depends on power obstacles and change of habits.
Data privacy, social and creative freedoms, critical view of algorithms, interfaces and
platforms were some of the topics discussed throughout the research.

Keywords: Creative coding, Design. Digital platforms. Action-research. Art and new
Technologies. Virtual communities.
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho é realizado como parte da linha de pesquisa em Design de
Experiência e Estratégias de Inovação do Mestrado Profissional em Gestão da Economia
Criativa pela Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM Rio. Utilizou-se a
abordagem humanista do Design com o propósito de criar projetos para pessoas.
O processo prático-reflexivo da pesquisa interdisciplinar, natural de pesquisa em
Design, contribuiu para compreender questões relacionadas a disciplinas reconhecidamente
criativas, tais como Arte, Arquitetura, Design e Música. Além disso, resgatou o código
utilizado na programação de computadores como matéria-prima para expandir a capacidade
criativa em meios digitais.
Ao combinar diferentes disciplinas, foi possível observar um fenômeno catalizador
que potencializa a criatividade e a inovação. Tal sinergia inusitada presente na interseção de
disciplinas, pode evidenciar as características de uma disciplina específica, como exemplo o
Design e a Programação, mas em determinados momentos, pode aparentar propriedades de
uma nova disciplina, revelando algo que é possível observar entre o Design e a Programação.
Habitar esse local do meio pode ser desconfortável em certas ocasiões, afinal, desde a
segmentação do conhecimento, que resultou na separação das disciplinas, criou-se também
espaços de apropriação pedagógicos que muitas vezes não estão abertos ao diálogo
interdisciplinar. Desta forma, o conhecimento que reside nestes locais do meio acabou sendo
negligenciado.
Este trabalho combina mais especificamente o Design, a Arte e a Computação, bem
como colabora para compreender como a combinação destas disciplinas são influenciadas e
influenciam o desenvolvimento sociotecnológico.
Figura 1 - As três eras modernas da computação ilustram como os computadores têm se tornado
cada vez menores e mais presentes em nossas vidas

Fonte: Krumm, 2010, traduzido pelo autor.
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A tecnologia na sociedade pós-industrial expande-se por cada pequeno espaço da
sociedade, extrapola os limites digitais, escava dados dos comportamentos humanos e
influencia a vida em sociedade. A área da Tecnologia da Informação, como um todo, tem se
beneficiado dessa transformação. Conforme os computadores tornam-se mais presentes em
nossas vidas, eles também têm se tornado mais imperceptíveis.
Ao longo do processo de popularização do uso dos computadores, os softwares
também passaram por tal processo. O software não apenas instrui máquinas sobre como
operarem, como também pode definir as possibilidades de interação pessoas-pessoas,
pessoas-máquinas. Estas interações podem acontecer em plataformas digitais que são
alimentadas por dados. Como se sabe, pessoas compartilham suas vidas através dessas
plataformas, fazendo com que cada pequena interação produza dados que futuramente
poderão ser classificados e, posteriormente, utilizados para influenciar os comportamentos
em escala individual ou mesmo em escalas globais, ou seja, do consumo às eleições.
Plataformas digitais não são apenas sites ou um software, mas sim ecossistemas (VAN
DIJCK, 2018). As plataformas digitais têm se tornado ubíquas e a relação de dependência
com essas plataformas tem colaborado para remodelar a vida em sociedade.
A partir do desejo de se libertar das plataformas digitais criadas por grandes
corporações, esta pesquisa de caráter exploratório visou criar um espaço virtual autônomo
para conectar pessoas e compartilhar conhecimento sobre Programação Criativa.
Parte-se do princípio de que a Programação Criativa é um dos caminhos possíveis
para adentrar no mundo do software, mantendo a expressividade artística como aliada na
jornada de aprendizado e como prática na criação de software e arte.
No referencial teórico, são apresentadas uma breve retrospectiva e algumas reflexões
dos conceitos-chaves da pesquisa:
● Código - autores utilizados: AUGUSTA ADA (1843), SWADE (2002),
MANOVICH (2013), KNUTH (1997) e AMIRI (2011).
● Programação Criativa - autores utilizados: MAEDA (2004), VILLARES
(2019), OAKIM (2018), CAETANO (2010), MCLEAN (2011), NETO
(2010), MACHADO (2001), RAYMOND (1999), STALLMAN (2015),
NAKE (2005), CORDEIRO (1970) e RANOYA (2019).
● Interface - autores utilizados: SAFFER (2007), KRIPPENDORFF (2000),
FLUSSER (2011) e SIMONDON (CAMELOZI, 2015).
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● Comunidade - autores utilizados: DIOMO (2019), SILVEIRA (2008), VAN
DIJCK (2018), FURTADO (1961), ALMEIDA e RICCIO (2011), FREIRE
(1988, 2002), MORIN (2003).
Em seguida, são descritos o delineamento e a metodologia, para então descrever o
processo de construção da plataforma digital brasileira de artistas-programadores com
objetivo de colaborar com o desenvolvimento da Programação Criativa no Brasil.
Utilizou-se a pesquisa-ação como método, um tipo de pesquisa social com base
empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a
resolução de um problema coletivo (THIOLLENT, 2011b, p. 20). Atuou-se de forma ativa
com a participação de nove pessoas durante seis meses. O método assemelha-se ao próprio
objetivo da pesquisa, como reconhece Thiollent (2011a, p. 170, traduzido pelo autor), a
pesquisa-ação promove uma cultura de informação e compartilhamento de conhecimento.
A pesquisa-ação foi realizada de forma remota antes da pandemia do COVID-19
através de reuniões virtuais em videochamadas e discussões por texto, dessa forma
contribuindo também para a utilização da pesquisa-ação em meios virtuais, onde o Thiollent
(2011b, p. 9) indaga: Como aplicar tecnologias de informação e comunicação para facilitar
a interação de grupos e pessoas em redes e à distância?
Com a maior utilização dessas plataformas digitais, a vida em sociedade vem sendo
cada vez mais influenciada pelos acontecimentos nos espaços digitais. Se antes éramos
capazes de exercer a pesquisa-ação apenas nos espaços físicos, agora somos capazes de atuar
digitalmente nas situações sociais.
O lançamento do site e as atividades seguintes aconteceram durante o período da
pandemia. No contexto de isolamento social, a pesquisa realizada contribui, ainda, como
estudo de caso para projetos concebidos remotamente de maneira participativa.
Ao longo do processo, foram adotadas técnicas de entrevistas, questionário online,
prototipagem, pesquisa de satisfação de usuário e WebAnalytics (método de coleta e análise
de dados) com o objetivo de contribuir para a tomada de decisão dos participantes da
pesquisa-ação na elaboração do site. A pesquisa descreve todo o processo de trabalho de
construção da plataforma digital: iniciado pelo convite para participar da pesquisa-ação,
documenta o processo de construção e de lançamento, bem como avalia de que modo as
iniciativas de divulgação, produção de conteúdo e adição de funcionalidade influenciaram
na interação dos visitantes com o site. As discussões da pesquisa-ação são agrupadas por
temas ou tarefas, não necessariamente em ordem cronológica. As discussões são
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apresentadas de forma detalhada, apresentando citações, pesquisas e análises para cada
discussão.
O processo iniciou-se utilizando ferramentas com acesso restrito, como mensagens
de texto e reuniões por videochamada, até que os participantes demandaram total abertura
do processo e as reuniões passaram a acontecer ao vivo no YouTube e as discussões, em
canais abertos. Desse modo, os participantes esperavam que outros interessados pudessem
não apenas acompanhar, como também intervir nas atividades do grupo. Esse pedido de
abertura do processo sugere uma característica do perfil dessa comunidade: o desejo de
compartilhar o conhecimento.
O resultado da pesquisa-ação culminou no lançamento do site no dia 29/03/2020,
onde foi possível observar uma rápida adesão de usuários. Ao ser lançado, o site dispunha
de uma funcionalidade de perguntas e respostas, notícias, blog e chat. O desenvolvimento da
plataforma digital foi sustentado por ferramentas de código aberto que possibilitam que a
comunidade usufrua da contribuição não apenas dos participantes do site criado, como
também de toda a comunidade envolvida na construção das ferramentas que o sustentam.
Figura 2 - Imagem que compõe a identidade visual do "Encontros Digitais". Representa a ideia de
rede, comunidade e diversidade. Criada em p5js, biblioteca de Programação Criativa. Na versão
digital, as conexões são formadas automaticamente quando os emoticons estão próximos uns dos
outros

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

O site chama-se "Encontros Digitais" e é um espaço de aprendizado de arte e
tecnologia. A escolha do nome deu-se como alusão ao grupo que foi criado em 2009 no
Facebook para ser um espaço de troca de referências e discussões sobre usos criativos da
tecnologia.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
O caminho para a construção de uma plataforma digital passa por uma diversidade
de temas. Ao adotar a perspectiva do Design, a compreensão dessa diversidade pode ser
dividida em aspectos como público, funcionalidades, contexto social e propósito da
plataforma. Para compreender a ferramenta, é necessário compreender também o usuário, o
que este espera que a ferramenta faça e o que a ferramenta permite que ele faça.
As disciplinas necessárias para utilizar essas ferramentas digitais interseccionam-se
e pela impossibilidade de se destacar deste meio interseccionado, a ferramenta torna-se o
próprio meio. Enquanto meio, ela apresenta uma perspectiva diferente de realidade e para
desfazer a proposta de realidade dessa ferramenta, começaremos pela matéria-prima:
o código.
2.1 CONCEITUAÇÃO: O CÓDIGO
A palavra código é utilizada para diversos fins. Facilmente vem à mente o código
Morse, o código genético (DNA), o código linguístico (fala e escrita), código binário (zeros
e uns) e outros mais. A presente pesquisa concentra-se no código-fonte escrito para criar
programas de computadores (software), podendo ser entendido da seguinte maneira:
Código-fonte (às vezes descrito apenas como código) é uma versão do software
originalmente escrita (digitado no computador) por um humano em puro texto
(caracteres alfanuméricos legíveis por humanos). (LINUX, 2004, não paginado)

O primeiro computador analógico foi inventado em 1843 por Charles Babbage, a
Máquina Analítica. Babbage convidou Ada Lovelace para traduzir do italiano o manual de
instruções, onde Ada inseriu suas reflexões em forma de notas, aumentando mais de três
vezes o tamanho do documento original, junto destas notas ela escreveu o primeiro algoritmo
da história, assim se tornando a primeira programadora da história. No ano de 1937, Alan
Turing foi o primeiro indivíduo a programar o primeiro computador eletrônico. Esses são os
nomes dos pioneiros da ciência da computação que vislumbraram as possibilidades de uso
destas máquinas. Segundo escreveu Lovelace:
Muita gente imagina que, pelo fato de a máquina fornecer seus resultados em
notação numérica, a natureza de seus processos deve ser aritmética e numérica, e
não algébrica e analítica. Isso é um erro. A máquina pode organizar e combinar suas
quantidades numéricas exatamente como se fossem letras ou outros símbolos gerais.
(AUGUSTA ADA, Condessa de Lovelace, 1843, apud SWADE, 2002, p. 170)

A mente de Lovelace imaginou um futuro em que essas máquinas poderiam
desempenhar funções artísticas, conceito hoje explorado na Inteligência Artificial. Ela disse,
ainda, que:
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Supondo, por exemplo, que as relações fundamentais dos variados sons na ciência
da harmonia e da composição musical sejam suscetíveis de tais expressões e
adaptações, a Máquina poderia compor peças elaboradas e científicas de música de
qualquer grau de complexidade ou extensão. (AUGUSTA ADA, Condessa de
Lovelace, 1843, apud SWADE, 2002, p. 170)

Desde a invenção do computador eletrônico por Alan Turing em 1937, os
computadores têm se tornado menores, imperceptíveis e ubíquos. Junto da presença dos
computadores na sociedade, aumentou também a presença do software. É o que traz a
seguinte citação:
A escola e o hospital, a base militar e o laboratório científico, o aeroporto e a cidade,
todos os sistemas sociais, econômicos e culturais da sociedade moderna - rodam em
software. Software é a cola invisível que amarra tudo. [...] Se a eletricidade e o motor
a combustão tornaram a sociedade industrial possível, similarmente o software
possibilitou uma sociedade global da informação. (MANOVICH, 2013, p. 8,
tradução nossa)

Um software é escrito em uma linguagem de programação constituída de sintaxes, o
que permite instruir computadores como operar. O conjunto de caracteres alfanuméricos
constitui o código-fonte de um programa. Como exemplo de linguagens de programação
escritas, pode-se citar o C++ e o Java.
As instruções descritas no código-fonte recebem o nome de algoritmo, como
reconhece Donald Knuth, criador do campo de análise de algoritmos:
O significado moderno de algoritmo é praticamente o mesmo ao de uma receita,
processo, método, técnico, procedimento, [...]. [Algoritmos] são conjuntos finitos
de regras que determinam um conjunto de operações para resolver um tipo de
problema específico [...]. (KNUTH, 1997, p. 4, tradução nossa)

Um algoritmo pode descrever como achar o maior divisor comum de um conjunto de
números, como descrito por Euclides em 300 a.C., ou pode descrever as etapas para assar
um bolo. Não há um único jeito de realizar essas tarefas, mas a computação está
constantemente preocupada em encontrar maneiras otimizadas para reduzir o consumo de
recursos da máquina.
A programação de computadores pode servir a diferentes propósitos, cabendo nesta
pesquisa uma finalidade menos comprometida com o funcionalismo das máquinas e mais
próxima da expressividade artística. Como se vê,
Há uma diferença fundamental entre ensinar programação para alunos de ciência da
computação e para alunos de arte e design. Espera-se que os estudantes de ciência
da computação se tornem programadores profissionais que poderão programar
aplicações de missão crítica no futuro. Estudantes de arte e design, por outro lado,
são usuários de programação que precisam da programação para criar seus artefatos
exploratórios, experimentais e artísticos. Não estão necessariamente interessados
nos meandros da linguagem por si só. Talvez uma boa analogia seja a diferença
entre ensinar uma língua estrangeira a um linguista e a um viajante. O viajante
precisa da linguagem para poder se comunicar com as pessoas, explorar o novo
ambiente e para sobreviver. O linguista precisa entender a sintaxe, a semântica e a
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pragmática da linguagem, mesmo que nunca precise se comunicar com um falante
nativo dessa língua. (AMIRI, 2011, p. 205)

Parte-se do pressuposto que o ato de programar, incluindo seu aprendizado, busca ser
uma experiência fluida e prazerosa na qual a distância entre o pensamento e a escrita do
código sejam as mais próximas possíveis. Afinal,
O processo de programar um computador é especialmente atraente, não apenas
porque pode ser economicamente e cientificamente recompensante, também pode
ser uma experiência artística tanto quanto compor poesia ou música. (KNUTH,
1997, p. v, tradução nossa)

Antes das primeiras linguagens de programação criadas para que artistas pudessem
se expressar, o conhecimento técnico necessário para obter resultados visuais dificultou a
experiência de aprendizado. Observando a curva de complexidade nas linguagens de
programação, é possível analisá-las em termos de níveis, estes diferenciando-se pela
quantidade de comandos necessários para realizar determinada ação computacional.
Figura 3 - Níveis de linguagens de programação

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A partir do hardware, os níveis inferiores apresentados na Figura 3 possuem mais
simplicidade (menos opções de comandos), porém seus símbolos não possuem metáforas do
mundo físico. Ao subir os níveis, a diversidade de comandos aumenta, assim como a
leiturabilidade do código, pois vão se tornando cada vez mais metafóricos e intuitivos. Desde
as primeiras linguagens de programação, tal como os cartões perfurados (nível de linguagem
de máquina), os cientistas têm buscado melhorar a leiturabilidade da linguagem com o intuito
de tornar as linguagens cada vez mais acessíveis.
É na linguagem de alto nível que estão as estruturas de escritas semelhantes ao inglês.
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Figura 4 - Desenhando um círculo com C++1 e OpenGL2

.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A quantidade excessiva de comandos para realizar funções visuais também dificultou
que artistas acessassem a programação. Alguns artistas estabelecem parceria com um ou mais
programadores para trazer vida às suas ideias; já outros, arriscam-se a aprender programação.
Conforme a comunidade de artistas-programadores cresceu e criaram-se ferramentas capazes
de atenderem à demanda por um código mais intuitivo, diversas ferramentas foram lançadas,
dentre elas o Processing3.

1

C++, criado em 1973. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B Acesso em: 11 abr. 2019.
OpenGL - Open Graphics Library, criado em 1992. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL
Acesso em: 11 abr. 2019.
2

3

Processing, criado em 2001. Disponível em:
https://en.wikipedia.org/wiki/Processing_(programming_language) Acesso em: 11 abr. 2019.
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Figura 5 - Desenhando um círculo em Processing

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Em função da simplificação da escrita do código, as barreiras de acesso foram
gradativamente eliminadas e a programação aproximou-se do domínio artístico e expressivo.
Figura 6 - Algoritmo Random Walker na linguagem Processing

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Com o surgimento das Linguagens de Programação Visuais (LPV), escrever código
deixou de ser requisito para programar. Os comandos são representados por blocos e a
relação entre os comandos, representada por linhas, como os cabos de áudio ou vídeo que
conectam equipamentos com funções distintas. Um exemplo de LPV é o Scratch4, criado
pelo MIT Media Lab em 2003, com objetivo de tornar o aprendizado de programação mais
acessível para crianças:

4

Scratch - Imagine, Program, Share. Disponível em: https://scratch.mit.edu/ Acesso em: 11 abr. 2019.
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Figura 7 - Desenhando um círculo no Scratch

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Há décadas o MIT Media Lab desenvolve pesquisas com o intuito de criar
ferramentas educacionais para crianças aprenderem programação. Em 1967, os
pesquisadores Wally Feurzeig, Seymour Papert e Cynthia Solomon criaram a linguagem
Logo, que posteriormente ficou popularmente conhecida pela tartaruga desenhando na tela.
Figura 8 - Linha do tempo de linguagens de programação alternativas

Fonte: OAKIM, 2018, p. 63.

Todas essas linguagens foram criadas enquanto pesquisas no MIT, com exceção do
Arduino, criado no Interaction Design Institute Ivrea a partir de uma variação da interface
do Processing. O protagonismo do Processing e sua influência sobre a comunidade de
Programação Criativa é notável. Desde sua criação, o Processing objetivou a criação de uma
plataforma simplificada para que artistas e designers pudessem exercer a criatividade por
meio do código. Há uma complexa teia de influências de uma linguagem sobre a outra e
novas linguagens continuam surgindo, tais como o p5js e ORCA, que possuem propostas
diferentes, mas ambas desenvolvidas pela e para comunidade de Programação Criativa.
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2.2 A PROGRAMAÇÃO CRIATIVA
A Programação Criativa “não é uma ferramenta; é uma nova maneira de se expressar”
(MAEDA, 2004, p. 113, tradução nossa), afirma o autor, na obra que possivelmente
disseminou o termo, o livro Creative Code. Ao colocar a expressão artística no centro da
Programação Criativa, Maeda diferencia-a da programação tradicional que, por sua vez,
possui uma proposta funcional com objetivo determinístico. Por outro lado, a Programação
Criativa contribui para a poiesis pela expressão através do código em um processo
experimental.
Esta pesquisa adota o termo Programação Criativa para representar expressão criativa
através da manipulação de códigos escritos em computadores. Programação Criativa não é
um termo estável, podendo demais termos serem utilizados para se aproximar do sentido
expressivo atribuído à programação, tais como Tecnologias Criativas, Programação Visual,
Programação Expressiva, NetArt, MediaArt, DevArt, Computação Poética, Arte Eletrônica,
Arte Digital, Arte Computacional, Arte Algorítmica ou apenas Arte.
A prática da Programação Criativa proporciona um ambiente favorável para um
primeiro contato com o código e tem sido amplamente utilizada com viés educacional.
Segundo Villares (2019), os praticantes da Programação Criativa possuem formações
diversas, muitas vezes distantes da Ciência da Computação, cujo aspecto criativo faz com
que se aproxime de áreas como Design, Arte e Arquitetura.
É possível observar três pilares comuns a diversas linguagens e ferramentas utilizadas
na Programação Criativa (OAKIM, 2018, p. 65, 73):
1 - O objetivo de facilitar a programação pessoas que não são técnicas;
2 - Software livre e
3 - Cultura online de compartilhamento.
A transdisciplinaridade (VILLARES, 2019) presente na Programação Criativa é
reflexo desse cenário onde a difusão do saber livre, da cocriação de ferramentas, do
compartilhamento de incertezas e dos esforços para contornar os desafios criativos
colaboram para a expansão e diversidade da comunidade.
O material gerado sobre a Programação Criativa é vasto. Autores como Caetano
(2010), McLean (2011), Neto (2010) e Oakim (2018) utilizam o termo artista-programador.
Para Neto e Oakim,
O artista-programador é aquele que ao explorar a software arte investiga os
processos de criação com foco principalmente na poética artística da reconstrução
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dos algoritmos. Permite-se inserir no código-fonte a sua poética, ou sobre a
execução do código e as imagens e processos artísticos automaticamente gerados,
ou ainda sobre o uso das linguagens de programação e a estética visual gerada na
construção das interfaces computacionais, mas em qualquer abordagem o código e
a construção algorítmica é parte da poética e do processo criativo da obra. (NETO,
2010, p. 16).
Artistas que trabalham diretamente com linguagens de programação, utilizando o
código-fonte como material artístico. Esse tipo de artista que não usa somente
ferramentas prontas, mas que trabalha diretamente no algoritmo da arte
computacional (OAKIM, 2018, p .49).

Machado (2001) menciona o estranhamento causado pela dicotomia entre técnica e
Arte e observa que tais conceitos nem sempre estiveram distantes:
Sabemos, por exemplo, que a palavra grega téchne, da qual deriva tecnologia, se
refere a toda e qualquer prática produtiva e abrangia inclusive a produção artística.
Os gregos faziam nenhuma distinção de princípio entre arte e técnica, e esse
pressuposto atravessou boa parte da história da cultural ocidental, até pelo menos
o Renascimento (DUFRENNE, 1980, p. 165). Para um homem como Leonardo da
Vinci, pintar uma tela, estudar a anatomia humana ou a geometria euclidiana e
projetar o esquema técnico de uma máquina constituíam uma única atividade
intelectual (MACHADO, 2001, p. 24).

O potencial criativo despertado pela Programação Criativa possibilitou o surgimento
de uma cultura que criou suas próprias ferramentas de código aberto (open source), como
Arduino, Processing e o OpenFrameworks. Criar nesse contexto é se prevalecer da qualidade
multidisciplinar, livre das limitações das ferramentas das ferramentas existentes.
Desse modo, a cultura hacker abrange a comunidade de Programação Criativa. Suas
influências enquanto cultura online de compartilhamento de informação colaboram para a
autonomia (autodidatismo e liberdade criativa) através da criação de ferramentas de código
aberto.
De acordo com Raymond (1999), a cultura hacker começa no MIT nas décadas de
1950 e 1960, surgindo na década de 1980 o movimento pelo software livre, que
posteriormente se ramificou no movimento pelo software open source.
Para Richard M. Stallman, fundador do movimento pelo software livre, as
características necessárias para um software ser considerado livre são (STALLMAN, 2015,
p. 3, tradução nossa):
● A liberdade para rodar o software como quiser, para qualquer propósito
(liberdade 0);
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● A liberdade para estudar como o software funciona e alterá-lo para que faça
a computação que desejar (liberdade 1). Acessar o código fonte é uma
precondição para isso;
● A liberdade para redistribuir cópias para ajudar seus vizinhos (liberdade 2) e
● A liberdade para copiar e modificar versões para outros (liberdade 3). Ao
fazer isso, dar-se-á para toda a comunidade a chance de se beneficiar das suas
alterações. Acessar o código-fonte é uma precondição para isso.
A liberdade de olhar dentro do software pelo acesso ao código fonte possibilita
entender seu algoritmo e, por consequência, entender o que o programa faz e como o faz.
Em paralelo, desde o final da década de 1960, artistas e cientistas, esses
diferenciando-se por uma produção digital de vanguarda, buscaram romper com os limites
criativos emergidos com a chegada do computador. Os primeiros experimentos visuais foram
gerados através do computador pelo matemático Frieder Nake (OAKIM, 2018, p. 19),
despertando curiosidade da comunidade artística e acadêmica. Ao lado de Michael Noll,
Vera Molnár, Manfred Mohr e Georg Nees, é considerado o pioneiro da arte computacional.
Segundo Nake, “Nunca antes na minha vida soube que um computador que pudesse
desenhar. Ele podia calcular e era bastante eficiente nisso. Mas desenhar - como assim? A
tarefa parecia ser desafiante, e apareceu por acaso. Eu o aceitei e isso mudou minha vida”
(NAKE, 2005, p. 56, tradução nossa).
Waldemar Cordeiro foi o pioneiro no Brasil, realizando pesquisas em arte
computacional em parceria com o físico Giorgio Moscati em 1968. Waldemar via a arte
computacional como uma sequência lógica da arte concreta:
Então volto ao ponto de partida. A arte concreta o que fazia: digitalizava a imagem,
números, superfícies com quantidades, relacionava essas quantidades, programava
os quadros. A execução era artesanal apenas porque não havia indústria alguma que
quisesse fazer isso e os artistas não tinham dinheiro para pagar - nós não tínhamos
dinheiro para pagar. Mas intencionalmente os nossos quadros eram programados.
Os quadros concretos poderiam ter sido executados por uma tipografia, por uma
indústria, por uma máquina, porque eles tinham na base um programa numérico note bem - como a arte digitalizada. Evidentemente que a programação com
computador [...] mas os primórdios estão aí. Essas pesquisas como se inseriam todas
essas tendências chamadas genericamente construtivas. (Depoimento de Cordeiro
gravado em 16 de maio de 1970 e citado em COSTA, 2002, p. 28.)

A arte realizada através do computador ficaria restrita a um pequeno grupo de pessoas
ao longo das próximas décadas e os artefatos disponíveis para obter resultados gráficos
estavam limitados a peças impressas através de plotters (RANOYA, 2019). Apenas na
década de 80 a produção, visualização e difusão artística puderam acontecer inteiramente no
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computador, graças ao advento do monitor, do mouse, das interfaces e de outros dispositivos
que tornaram o computador uma máquina semiótica.
2.3 INTERFACES E CÓDIGOS
As interfaces possibilitaram a democratização da manipulação dos computadores e
decompuseram processos complexos em universos simbólicos familiares. Muito comumente
são utilizadas metáforas do mundo físico em mídias digitais. Uma interface física ou gráfica,
em uma ampla variedade de casos, pode possuir uma curva de aprendizado praticamente
nula, vide a facilidade que crianças e até bebês têm de utilizá-las.
Antes dos computadores caberem em mesas de trabalho, ou no bolso das pessoas, era
necessária uma equipe inteira para operar um computador:
A primeira onda de computadores - ENIAC e seus tipos - foram feitos por
engenheiros, não por designers. Humanos tiveram que se adaptar para usá-los, não
o contrário, e isso significava falar a linguagem das máquinas, não a nossa. Inserir
qualquer coisa num computador requeria horas preparando a declaração em um
cartão perfurado para uma máquina ler; estas tiras de papéis eram a interface.
Engenheiros gastaram muito pouco esforço de design para fazer os primeiros
computadores mais funcionais. Ao invés disso, eles trabalharam para fazê-los
rápidos e mais poderosos, para que os computadores pudessem resolver problemas
computacionais complicados. (SAFFER, 2007, p. 11, tradução nossa)

Até a década de 1950, predominou a fabricação em série de produtos com
características funcionalistas pertencentes a uma era industrial. O Design Centrado no
Humano (DCH) de Klaus Krippendorf propôs-se a repensar esses produtos enquanto bens
de consumo, informação e identidade. A partir da década de 1970 e 1980, com a chegada da
interface gráfica, o mouse, o monitor e outros dispositivos gráficos e físicos popularizou-se
também o termo interação-humano-computador (IHC), área do Design que se voltou a pensar
novas formas de interação.
Ao observar as transformações causadas pelos computadores na prática do Design,
Krippendorff (2000) analisa o surgimento destas interfaces gráficas da seguinte forma:
Os computadores pessoais conduziram ao paradigma seguinte: interfaces.
Semelhanças a linguagens, interatividade, experiências internalizadas e a
possibilidade de autodidatismo fizeram com que as interfaces não fosse explicáveis
em termos psicológicos, ergonômicos e semióticos, tornando obsoletos a linguagem
do funcionalismo, as preferências dos consumidores e os apelos estéticos.
Interfaces são processos, elas decompuseram os artefatos em sequências
interativas. Desde os anos 70 e 80, as interfaces proporcionaram ao Design um foco
totalmente novo. A semântica do produto oferece elucidações dinâmicas de como
os indivíduos lidam com os artefatos - e não só com artefatos computacionais
(Krippendorff, 1990). Ela nos ensinou que a natureza tangível dos artefatos é
insignificante quando comparada ao fato de que: os artefatos acontecem dentro de
coordenações sensoriais e motoras. Projetar artefatos nada mais é que do que
projetar a possibilidade de que certas interfaces venham à tona. (KRIPPENDORFF,
2000, p. 89, grifo nosso)
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Estar diante das interfaces de edição de imagem disponibilizadas pelas grandes
fabricantes de softwares, apesar de permitir uma gama variada de resultados, não colabora
nem para o entendimento de como a técnica utilizada no software pode ser remodelada nem
para um novo viés criativo, pois tais softwares são disponibilizados “fechados”, ou seja, os
códigos não estão acessíveis, mas sim protegidos pelos interesses da propriedade intelectual.
Como diz Machado (2001, p.12),
[...] mesmo os aplicativos explicitamente destinados à criação artística (ou, pelo
menos, àquilo que a indústria entende por criação), como os de autoria em
computação gráfica, hipermídia e vídeo digital, apenas formalizam um conjunto de
procedimentos conhecidos, herdados de uma história da arte já assimilada e
consagrada. Neles, a parte ‘computável’ dos elementos constitutivos de determinado
sistema simbólico, bem como as suas regras de articulação e os seus modos de
enunciação, é inventariada, sistematizada e simplificada para ser colocada à
disposição de um usuário genérico, preferencialmente leigo "descartável", de modo
a permitir a produtividade em larga escala e atender a uma demanda do tipo
industrial.

A Programação Criativa adota o código enquanto interface para criação.
Krippendorff (2000)

percebe a importância da autonomia criativa diante da

(re)projetabilidade dos artefatos, pois assim “[...] altera-se o papel que os designers podem
desempenhar dentro de uma cultura que acolhe essa tecnologia e faz com que os usuários
façam parte do processo através do qual a tecnologia é criada” (KRIPPENDORFF, 2000,
p.90). A criação das próprias ferramentas amplia e democratiza a prática projetual: “Conferir
(re)projetabilidade à tecnologia amplia o Design. Ela traz à tona uma cultura que cada vez
mais se compreende como co-constitutível e movida pela prática projetual”
(KRIPPENDORFF, 2000, p. 90).
Sendo assim, ao se questionar as ferramentas utilizadas por artistas, designers e
arquitetos pela ótica das interfaces de código fechados, podemos refletir sobre a contribuição
da programação como recurso para nos relacionarmos de forma mais profunda com o
processo criativo em contexto de mídias digitais, robótica, interatividade, generatividade,
mecanicidade e uma infinidade de possibilidades.
As técnicas utilizadas na Programação Criativa exigem diferentes níveis de
aprofundamento do conhecimento. Quando se relaciona com a programação, cada problema
torna-se uma possibilidade para ampliar o entendimento de como o software (leia-se caixa
preta) funciona. Flusser (2011) analisa o fenômeno da caixa preta no contexto da máquina
fotográfica, aqui entendida como qualquer elemento cujo funcionamento é obscuro, como as
interfaces:
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Uma vez adquirido, o aparelho fotográfico vai se revelar um brinquedo curioso.
Embora repouse sobre teorias científicas complexas e sobre técnicas sofisticadas,
é muito fácil manipulá-lo. O aparelho propõe jogo estruturalmente complexo, mas
funcionalmente simples. Jogo oposto ao xadrez, que é estruturalmente simples,
mas funcionalmente complexo: é fácil aprender suas regras, mas difícil jogá-lo
bem. Quem possui aparelho fotográfico de ‘último modelo’, pode fotografar
‘bem’ sem saber o que se passa no interior do aparelho. Caixa preta (FLUSSER,
2011, p.78).

Resgatou-se também o trabalho de Gilbert Simondon, filósofo francês que elaborou
um sistema de pensamento sobre invenção e objetos técnicos. Ao responder sobre a
importância de discutir a contribuição de Simondon nos dias de hoje, o professor Rodriguez5
lembra que Simondon propôs uma reforma educacional onde “um radar deveria ter a mesma
importância da república de Platão”. Para alguém que se declarava advogado e psicólogo das
máquinas, Simondon era um humanista. Segundo Camelozi (2015, p. 446), a contribuição
de Simondon “não visa apenas a dimensão técnica da vida humana, pois define a vida dentro
da dimensão técnica”. Se conectarmos o obscurantismo tecnológico denunciado por Flusser
e sua convocação para questionar a automatização do consumo destes aparelhos (interfaces),
encontramos no trabalho de Simondon uma perspectiva de ordem sobre como entender e nos
relacionar com os objetos técnicos. Simondon decompõe os objetos técnicos em 3 camadas:
1. Camada externa: aparência, como se manifesta socialmente;
2. Camada intermediária: utilização (operação), compatibilização entre o objeto,
o meio e o operador e
3. Camada interna: aspectos funcionais, compatibilidade intrínseca que o objeto
é capaz de produzir, compatibilizando recursos naturais (energia) com o
desígnio (objetivo).
A interface reside na camada externa. Já o código, permite transitar também entre as
camadas intermediárias e internas.
2.4 COMUNIDADE E LIBERDADES CRIATIVAS
Ser artista-programador é habitar um local em constante construção em meio a
investigação pelo mundo das máquinas. Buscar uma definição de comunidade certamente
seria equivocado. Tal como a arte é transformada diariamente, assim também o é com a
comunidade. Optou-se por descrever práticas que ajudam a entender o comportamento

5

Pablo Rodriguez no IV Colóquio Internacional Gilbert Simondon: Os sentidos da Individuação. 2018.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-GfTutVWzTs Acesso em: 27 nov 2019.
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característico da comunidade de artistas-programadores para então trazer uma visão crítica
dos espaços onde essas práticas são realizadas.
São milhares de artistas-programadores que publicam diariamente seus sketches por
toda internet. O sketch pode ser traduzido como esboço, sendo um termo encontrado mais
amplamente em áreas de essência visual, tais como Ilustração, Modelagem 3D, Arquitetura
e outros. Na Programação Criativa, sketch é o nome dado a um projeto feito em Processing
e é caracterizado por uma abordagem experimental, de diferentes níveis de sofisticação e
acabamento.
Figura 9 - Sketch de Processing na linguagem Python. Recriação do poema visual concretista
VELOCIDADE (1971) de Ronaldo Azeredo

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

A estética dos sketches pode variar do abstracionismo até o hiper-realismo, não
havendo então uma estética que marque a produção artista. Alguns sketches são
compartilhados disponibilizando o código utilizado para produzir a arte, outros divulgam
apenas o resultado do código. Alguns são didáticos e comentam o código com o passo a
passo de como chegaram ao resultado, outros escrevem de modo que apenas um programador
experiente consegue decifrar. Algumas produções podem revelar novos algoritmos ou novas
estéticas, outros acabaram de escrever seu primeiro código. Alguns sketches são ideias
originais, outros são versões (cópias alteradas) de ideias de outras pessoas.
Artistas-programadores que optam por compartilhar o código às vezes o fazem com
base em licenças de uso de software; vale destacar a licença do Creative Commons, que
permite o uso e garante a menção ao autor, possuindo variações que possibilitam a alteração
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e comercialização da obra. A combinação desses atributos resulta em seis tipos de licenças6,
a saber:
Quadro 1 - Os seis tipos de licenças Creative Commons
Etiqueta

Sigla

Título

Descrição

CC BY

Atribuição

CC BY-SA

Atribuição e
Compartilha Igual

CC BY-ND

Atribuição e
Sem Derivações

Permite alteração e uso comercial, mas
não permite o compartilhamento depois
de alterado.

CC BY-NC

Atribuição e
Não Comercial

Não permite o uso comercial.

CC BY-NC-SA

Atribuição e
Não Comercial

Compartilha Igual: Permite alterações
desde que seja mantida a licença original.
Não permite uso comercial.

CC BY-NC-ND

Atribuição,
Não Comercial e
Sem Derivações

Não permite alteração ou
comercialização, apenas o uso do original.

Permite alteração e comercialização sem
restrições.
Permite alteração e comercialização desde
que a licença seja mantida.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Algumas pessoas têm o hábito diário de publicar um sketch, prática conhecida como
Daily Sketch (termo em inglês que no idioma português quer dizer Rascunhos Diários). Os
Daily Sketches são ideias simples, plausíveis de serem escritas em algumas horas ou minutos.
Artistas-programadores têm realizado tal prática há anos e o resultado são murais repletos de
experimentos.

6

Sobre as Licenças Creative Commons. Disponível em: https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR
Acesso em: 21 fev 2021.
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Figura 10 - Daily Sketches do autor

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Independentemente do propósito que levou o artista-programador a criar aquele
sketch, este foi visualizado graças a essa cultura de compartilhamento nas plataformas
digitais que desperta a curiosidade de terceiros e resulta em um efeito positivo para a
democratização da Programação Criativa.
O OpenProcessing é uma plataforma digital onde o único tipo de conteúdo produzido
e compartilhado é o sketch. Em 2017 a plataforma possuía 104.225 (OAKIM, 2018, p 21)
usuários cadastrados. Foi realizado um novo levantamento de dados a partir de uma conversa
por email realizada em 16 de outubro de 2020 com Sinan Ascioglu, fundador da plataforma:
240.000 usuários cadastrados e 686.000 sketches criados na época. Mensalmente, são 10.000
usuários realizando o login e 21.000 sketches criados. Tais dados representam um
crescimento superior a 100% em apenas 3 anos.
No Brasil, é possível observar o surgimento de diversos espaços onde a Programação
Criativa está inserida, tais como grupos de discussão em plataformas digitais e espaços
físicos como hackerspaces.
Em 2014, havia 41 hackerspaces registrados e listados como ativos no site
https://wiki.hackerspaces.org/Brazil. Porém, apenas 21 desses espaços apareceram como
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ativos em 2019 (DOIMO, 2019). A autora da pesquisa define hackerspaces da seguinte
forma:
Hackerspaces são espaços de pensar tecnologia, com a proposta de desafiar as
lógicas dominantes. Entretanto, há ainda um longo caminho para isso acontecer,
visto que muitos outros movimentos, que reproduzem tais lógicas, ainda têm lugar
dentro desses espaços. A tecnologia, neste sentido, é vista a partir de um caráter
experimental que pode levar a outras potencialidades. Entender os mecanismos de
desenvolvimento e uso de tecnologias leva a novas possibilidades de vida social.
(DIOMO, 2019, p. 75)

Dentre as atividades organizadas pelos hackerspaces brasileiros, destaca-se a Noite
de Processing, um encontro regular sobre arte e programação que acontece no Garoa Hacker
Clube, primeiro hackerspace fundado no Brasil na cidade de São Paulo, em 2010.
A Noite de Processing é organizada desde 2016 por Monica Rizzolli, Alexandre
Villares e João Antonio de F. P. e Ferreira, normalmente na última terça de cada mês, às
19h30. Durante a pandemia, a Noite de Processing passou a ser realizada em videochamadas
abertas na internet. Nelas, são realizadas apresentações temáticas (não necessariamente sobre
Processing), a dinâmica é participativa e as dúvidas e considerações das pessoas acontecem
a qualquer momento.
Observa-se uma dispersão de grupos de discussão sobre Programação Criativa,
natural da própria cultura digital que se espalha por plataformas digitais. A diversidade de
iniciativas não se reflete nas empresas responsáveis pela operação das plataformas onde esses
grupos operam, visto que apenas cinco empresas dominam o mercado: Google, Apple,
Facebook, Amazon e Microsoft, juntas, são referenciadas pelo acrônimo GAFAM. O valor

[1]

de mercado acumulado dessas cinco empresas no primeiro trimestre de 20207

foi superior

a US$ 5 trilhões; se esse valor fosse o PIB de um país, o GAFAM teria o 3º maior PIB do
mundo8.
Dentre a circulação de bens que compõe o fluxo de capital dessas empresas,
encontram-se os dados, estes gerando valor das formas mais criativas possíveis, mas são
comumente comercializados quando aliados ao desejo de uma campanha de publicidade
através de um longo processo de cruzamento e refinamento desses dados com o perfil
desejado para se comunicar. A sofisticação das máquinas de venda permite que as

7

Clube do trilhão, Isto É Dinheiro. Disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/clube-do-trilhao/.
Acesso em: 16 ago. 2020.
8
PIB dos países em 2019 segundo World Bank. Disponível em:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&most_recent_value_desc=true&start=2
019&year_high_desc=true. Acesso em: 16 ago. 2020.
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plataformas ofereçam tais dados não apenas para as pessoas certas, mas também nos
momentos certos. Os dados podem ser considerados uma commodity. Cada plataforma
prioriza uma forma de se comunicar que, como consequência, possibilita certos tipos de
interação e produz dados correspondentes. Por sua vez, ao serem trabalhados em perfis de
consumo, tais dados geram valor.
Ao passo que o desenvolvimento das citadas empresas é acelerado, o debate jurídico
que visa proteger a privacidade do indivíduo avança em ritmo lento. Não se sabe quantos
dados foram coletados e quais propósitos têm servido. Aos usuários, cabe aceitar longos
termos de serviços que autorizam a coleta dos dados para fazerem parte das plataformas.
O debate sobre privacidade e o uso consciente de sites que coletam dados pessoais
está em andamento na sociedade. Seguindo a criação da GDPR9 (General Data Protection
Regulation ou Regulação e Proteção Geral de Dados em português) pela União Europeia, o
Brasil aprovou a Lei 13.709/1810, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
que em razão da pandemia e por força da Lei 14.010/2011 vigorará a partir de 1º de agosto
de 2021, instituindo medidas para coleta e tratamento de dados pessoais na internet. O
usuário precisará consentir a coleta de dados do site antes de iniciar a navegação.
Desde a criação da lei europeia citada, é possível observar a adoção de janelas com
mensagens solicitando o consentimento do usuário, valendo a pena destacar que a prática de
consentir sem ler os termos de serviço tem se consolidado como habitual. Como esperar dos
usuários um comportamento diferente quando falta uma educação digital que possibilite a
visão crítica para o uso desses sites? Esse é um debate que seguirá ativo pelos próximos anos,
conforme aumentam também os casos de uso indevido de dados.
Tendo em vista que a internet tem se tornado um espaço onde poucas plataformas
detêm o fluxo informacional, diferente do cenário de dez anos atrás, quando o consumo de
dados na internet era caracterizado por uma variedade de protocolos e plataformas de
comunicação12, propõe-se, então, uma reocupação da rede. O sociólogo brasileiro Sérgio
Amadeu da Silveira, pesquisador de cibercultura, resgata o conceito de commons:
Commons pode ser traduzido como comum, produção ou espaço comum. Seu
significado também comporta a noção de público em oposição ao que é privado.

9

General Data Protection Regulation. Disponível em: https://gdpr-info.eu/. Acesso em: 15 fev. 2021.
Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 15 fev. 2021.
11
Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14010.htm. Acesso em: 15 fev. 2021.
12
The Web Is Dead. Long Live the Internet, Wired. Disponível em: https://www.wired.com/2010/08/ffwebrip/. Acesso em: 16 ago. 2020.
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Seu uso evoca ainda a ideia de algo que é feito por todos ou por coletivos e
comunidades. (SILVEIRA, 2008, p. 49)

Ainda segundo Silveira (2008, p. 49), "o remix, a colagem, a recombinação de
conteúdos e formas são expressões da ideia de commons, ou seja, a cultura das redes é um
terreno típico dos commons".
As plataformas digitais do GAFAM não disponibilizam acesso ao código de suas
plataformas, o que significa dizer que a possibilidade de adição de funcionalidades e acesso
aos dados produzidos é limitada, ou nula.
A liberdade é a base da colaboração. Se, na sociedade industrial, a liberdade serviu
principalmente para a ampliação dos mercados, na era da internet a liberdade está
servindo para a expansão dos commons, e do seu sucesso dependerá o futuro da
criatividade e da própria liberdade humana. (SILVEIRA, 2008, p. 50)

As funcionalidades de uma ferramenta determinam as possibilidades de interação não
apenas com a ferramenta em si, mas com outras pessoas através das ferramentas (VAN
DIJCK, 2018). Não permitir adição de funcionalidades a uma ferramenta representa um
limite determinante do que é permitido ou possível de ser realizado.
O desenvolvimento de uma comunidade de forma a resgatar a liberdade criativa
precisa contemplar a possibilidade de participação em todas as camadas. É necessário
considerar os significados atribuídos pela cultura ocidental à palavra desenvolvimento que,
no contexto econômico, segundo Furtado (1974, p. 75):
A ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito. Graças a ela tem sido
possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das necessidades
fundamentais da coletividade e das possibilidades que abrem ao homem os avanços
da ciência, para concentrá-las em objetivos abstratos como são os investimentos, as
exportações e o crescimento.

Tal conceito de desenvolvimento tem sido lentamente ampliado de modo a considerar
todos os fatores de bem-estar social, colocando o desenvolvimento humano em papel central.
Interessa nesta pesquisa contribuir com a utilização de forma crítica da tecnologia de
modo a facilitar as relações sociais, proporcionar para uma comunidade criativa maior
autonomia para desenvolver suas práticas.
Autonomia pode significar muitas coisas, como no mercado de trabalho, onde
autonomia pode significar a capacidade que o indivíduo tem de resolver problemas sozinho.
A autonomia plena inclui também a possibilidade de o sujeito escolher quais problemas
resolver (ALMEIDA; RICCIO, 2011). A arte, e por consequência a arte feita em código,
imbui no fazer a ideia de autonomia plena e atribui ao artista-programador a ideia de que no
fazer artístico estaria a liberdade criativa.
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Para autores como Paulo Freire (2002, p. 121), autonomia diz respeito ao
amadurecimento do ser em si, às experiências acumuladas ao longo da vida. O indivíduo é
percebido como condutor do seu próprio processo na busca de resolução de problemas. No
contexto da Programação Criativa, isso pode ser observado nas soluções algorítmicas e na
criação de suas próprias ferramentas.
A leitura do mundo precede a leitura da palavra [...] A compreensão do texto a ser
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o
contexto. (FREIRE, 1988)

Quando Paulo Freire discute autonomia e uma pedagogia libertadora, está discutindo
um processo de libertação de uma pedagogia que visa apenas o conhecimento técnico. Freire
reconhece que quando o conhecimento dialoga com a realidade das pessoas, a capacidade de
aprendizado aumenta.
O aprendizado do software, auxiliado pelas artes, beneficia-se das qualidades
sensoriais e críticas. Não basta apenas saber decodificar a palavra ou o comando no software,
o aprendizado deve ser acompanhado por uma visão crítica da realidade. É através da criação
e compartilhamento de ferramentas e da difusão do conhecimento que o artista-programador
colabora para a construção dessa outra realidade.
É nesse sentido que a arte agrega tanto à Programação Criativa, visto que ela dá ao
conhecimento técnico da programação uma oportunidade de se expressar e de se conhecer
através dessa expressão, bem como de refletir sobre as possibilidades que a programação traz
ao mundo, discutir o mundo tecnologizado, problematizar a realidade e desenvolver esse
critica tão importante para essa autonomia eclodir.
O processo de aprendizado proposto por Freire está interessado em fazer perceber as
contradições do mundo, as injustiças e os mecanismos limitadores e exploradores da nossa
força de produção enquanto trabalhadores, que no nosso contexto podemos chamar de
usuários. Para perceber isso, é necessária uma educação que questione, que permita ao sujeito
ver além das possibilidades do que está determinado no desenho das interações mediadas nas
plataformas digitais e limitada em interações através de suas interfaces.
Edgar Morin (2003) situa autonomia numa perspectiva social, o indivíduo enquanto
numa relação com o meio:
[...] os seres vivos são auto-organizadores que se autoproduzem incessantemente, e
através disso despendem energia para salvaguardar a própria autonomia. Como têm
necessidade de extrair energia, informação e organização no próprio meio ambiente,
a autonomia deles é inseparável dessa dependência, e torna-se imperativo concebêlos como auto-eco-organizadores. O princípio de auto-eco-organização vale
evidentemente de maneira específica para os humanos, que desenvolvem a sua
autonomia na dependência da cultura, e para as sociedades que dependem do meio
geo-ecológico. (MORIN, 2003, p. 27-28)
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A cultura de compartilhamento presente no software livre atravessa a comunidade de
artistas-programadores e dá uma pista para compreender uma comunidade tão ativa e tão
interessada numa produção artística e no compartilhamento do processo disponibilizando o
código.
A partir do movimento pelo software livre e da criação crítica de ferramentas em
contextos sociais e criativos torna-se possível, então, entender a postura ativista na utilização
e compartilhamento do código, do conhecimento compartilhado enquanto paradigma de
organização social.
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3 DELINEAMENTO DA PESQUISA
As etapas sistemáticas que constituem a pesquisa científica são a fundação que
promove a complexa reação em cadeia da produção do conhecimento humano. Esta pesquisa
qualitativa coloca-se como agente de mudança em relação a alguns dos fatores que constroem
as relações sociais na internet. O delineamento desta pesquisa diferencia-se
significativamente de outros tipos de pesquisa científica em razão da escolha do método de
pesquisa, a pesquisa-ação. Essa diferenciação caracteriza-se
Não apenas em virtude de sua flexibilidade, mas, sobretudo, porque, além dos
aspectos referentes à pesquisa propriamente dita, envolve também a ação dos
pesquisadores e dos grupos interessados, o que ocorre nos mais diversos momentos
da pesquisa. (GIL, 2002, p. 143)

Foram realizados levantamentos de dados durante a fase exploratória para entrar em
contato direto com o campo, neste caso o virtual. O "vaivém entre as fases, que é determinado
pela dinâmica do grupo de pesquisadores em seu relacionamento com a situação pesquisada"
(GIL, 2002, p. 143) foi observado durante o processo de delineamento desta pesquisa.
3.1 TEMA
O tema colabora para ampliar as definições sobre os assuntos nele contidos. E a
definição do tema é recomendada como ponto de partida da pesquisa científica (CERVO;
BERVIAN; SILVA, 2007). No início da pesquisa, o tema era amplo: "A comunidade virtual
de Programação Criativa Brasileira". A partir dessa primeira definição, foi possível encontrar
o método da pesquisa-ação. Durante o processo colaborativo presente no método, as
definições do tema, problema e objetivo levaram em consideração as contribuições dos
participantes da pesquisa-ação:
Na pesquisa-ação, a concretização do tema e seu desdobramento em problemas a
serem detalhadamente pesquisados são realizados a partir de um processo de
discussão com os participantes. (THIOLLENT, 2011b, p. 59)

Como reconhece Thiollent (2011b, p. 60), se "um tema não interessar à população
não poderá ser tratado de modo participativo". Assim, a condução da pesquisa em acordo
com as necessidades apresentadas pelos participantes foi um aspecto fundamental para a
definição do tema: “Construção de plataformas digitais brasileiras de código aberto”.
3.2 OBJETO DE ESTUDO
Na estratégia metodológica da pesquisa-ação, o objeto de investigação "não é
constituído pelas pessoas e sim pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas
encontrados nesta situação" (THIOLLENT, 1980, p. 23). O enfoque desta pesquisa é dado
no processo de construção daquilo que foi considerado possível solução do problema
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identificado pelos participantes: o processo coletivo e virtual de construção de uma
plataforma digital de Programação Criativa brasileira.
3.3 PROBLEMA
Problemas de pesquisa-ação são associados a problemas de ordem prática, estando a
mediação teórico-conceitual presente ao longo de todo o processo (GIL, 2002, p. 144). Neste
tipo de pesquisa experimental em contexto social, as variáveis não são isoláveis, pois "todas
elas interferem no que está sendo observado" (THIOLLENT, 1980, p. 26). É em tal processo
de observação das ações e dos desafios encontrados que o saber científico é produzido na
pesquisa-ação. Portanto, o problema de pesquisa é construído de maneira que evidencie as
estratégias e reflexões realizadas pelos participantes. No cerne do problema da pesquisa, se
manifesta uma pergunta: como uma comunidade capaz de criar suas próprias ferramentas
conduz a criação de uma plataforma digital mais autônoma?
3.4 HIPÓTESE
Hipóteses formuladas no contexto da pesquisa-ação "são de natureza qualitativa e, na
maioria dos casos, não envolvem nexos causais entre as variáveis" (GIL, 2002, p. 144).
Diante das características que constituem o artista-programador constatadas nas leituras
bibliográficas, pressupõe-se que: a capacidade de construir suas próprias ferramentas,
presente no processo criativo dos artistas-programadores, pode ser aplicada na construção de
uma plataforma digital com a proposta de articular a comunidade virtual de arte e novas
tecnologias.
Afinal, "quando o grupo possui uma ampla autonomia na conduta de suas ações, a
pesquisa exerce a função de fortalecê-la". (THIOLLENT, 1980, p. 49). Essa hipótese será
testada utilizando outros métodos e técnicas de pesquisa que avaliam a satisfação dos
usuários e as qualidades democráticas da plataforma digital criada.
3.5 JUSTIFICATIVA
Os grupos de discussão existentes encontram-se nas redes sociais de grandes
corporações, caracterizadas por recursos limitados para organização de conteúdo, falta de
acesso aos conteúdos produzidos pelos próprios usuários, casos graves de violação de
privacidade e a impossibilidade para acrescentar novas funcionalidades. Tais restrições são
contrárias à própria cultura da Programação Criativa, que cria suas próprias ferramentas:
Os ambientes cibercomunicacionais são, por natureza, transgressores e
supraespaciais. Transgressores no sentido de permitirem uma espécie de “subversão
criativa e potencializadora” nas diversas apropriações culturais, técnicas e artísticas
desses recursos, traduzindo-se em atividades que apontam para (re)significações
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dessas formas de apropriação das tecnologias numa perspectiva cultural, livre e
autônoma. [...] Sobre suas características supraespacias, enfatizamos que, em tese,
estas podem permitir um alargamento das fronteiras espaciais numa perspectiva de
organização de redes colaborativas de saberes, constituídas como teias cooperativas,
que se sobrepõem às redes geográficas, entretanto sem superá-las, mas
materializadas enquanto ambientes ciber intangíveis nos territórios onde
circunscrevem-se. (ALMEIDA; RICCIO, 2011, p. 137)

Sendo assim, a pesquisa busca compreender as autonomias resultantes da construção
de uma plataforma digital.
3.6 OBJETIVOS
O objetivo geral foi realizado em consenso com os participantes da pesquisa-ação e
os objetivos secundários, definidos de forma a viabilizar a realização da pesquisa. Thiollent
reconhece que “Os objetivos dizem respeito aos problemas considerados como prioritários,
ao campo de observação, aos atores e ao tipo de ação que estarão focalizados no processo de
investigação” (THIOLLENT, 1980, p. 58).
No início da pesquisa, outros objetivos foram definidos, porém as discussões
realizadas pelos participantes direcionaram a pesquisa para a construção da plataforma
digital, resultando no seguinte objetivo geral: criar um espaço que possibilite maior
autonomia tecnológica para que a comunidade virtual de Programação Criativa possa se
desenvolver. Já os objetivos específicos para realização da pesquisa são:
1. Levantar dados sobre as comunidades virtuais existentes;
2. Construir protótipos para validar as proposições dos participantes e
3. Avaliar a utilização e satisfação da plataforma digital desenvolvida.
3.7 MATERIALIDADE
Criação de um site para abrigar a plataforma digital.
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS
Pensar em sites de comunidades, espaços de produção e compartilhamento de
conhecimento é um desafio não trivial, envolvendo vários atores e a solução não é
evidente/fácil. Dentre as dificuldades relacionadas para alcançar êxito, encontram-se
obstáculos de poder e mudanças de hábitos. Para isso, adotou-se o diálogo e a ação através
da pesquisa-ação como método norteador:
[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida
e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes da situação ou do
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT,
1980, p. 20)

Para Barros (1986), alguns aspectos importantes servem para identificarmos a
estratégia metodológica da pesquisa-ação:
a. Há uma interação efetiva e ampla entre pesquisadores e pesquisados;
b. O objeto de estudo é constituído pela situação social e pelos problemas de diferentes
naturezas encontrados nesta situação e
c. A pesquisa não fica a nível de um simples ativismo, mas há o objetivo de se aumentar
o conhecimento dos pesquisadores e aumentar o nível de consciência das pessoas e
grupos considerados.
Desse modo, construiu-se coletivamente um site onde a interação possa acontecer e
que, através das informações extraídas das interações que podem ocorrer, seja possível
observar como a construção do site reflete-se no desenvolvimento da Programação Criativa
no Brasil.
4.1 FASES DO DESENVOLVIMENTO
A pesquisa tem início a partir da formação de um grupo de trabalho onde, através de
debates, é possível mapear problemas. Em seguida, são propostas ações para resolver os
problemas identificados. A sequência debate-problema-ação-avaliação pode acontecer
diversas vezes em um processo cíclico e nele, através de experimentos, busca-se a solução
satisfatória.
A pesquisa-ação é um dos inúmeros métodos de investiga-ação:
[...] se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática
e investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma
mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo,
tanto a respeito da prática quanto da própria investigação. (TRIPP, 2019, p. 446)

41
Figura 11 - Representação em quatro fases do ciclo básico da investigação-ação

Fonte: Tripp, 2019, p. 446.

É notável nas fases da pesquisa-ação um processo cíclico de natureza investigativa
presente também no experimentalismo observável na Programação Criativa, ou em métodos
de prototipagem, assim como metodologias ágeis.
A pesquisa-ação é reconhecida pelo caráter normativo. Nesta pesquisa, origina-se a
partir da insatisfação com as plataformas digitais e traduz-se em ação no processo de
construção de uma nova plataforma digital. Assim, o método foi aplicado entre os meses de
agosto de 2019 e janeiro de 2020. O processo foi iniciado a partir da criação de um grupo de
trabalho e foi conduzido em reuniões virtuais por meio de videochamadas. As reuniões foram
gravadas e posteriormente transcritas. Os debates que aconteceram entre as reuniões foram
realizados em diversas ferramentas de discussão, sempre de forma textual. As atas das
reuniões e discussões foram compartilhadas com os participantes, permitindo entendimento
do histórico e do progresso das tarefas, mesmo quando alguns participantes não estavam
presentes.
4.1.1 Protótipo
A partir das discussões geradas na pesquisa-ação, ideias foram mapeadas e depois
validadas através de protótipos, modelos semifuncionais de um produto final (Pearrow,
2000). Usar uma versão parcialmente finalizada do site é uma maneira comum de realizar
testes de usabilidade já nas fases iniciais do ciclo de vida do projeto. Foram realizados dois
protótipos:
1. Média fidelidade - exibido no suporte final e
2. Alta fidelidade - representa fielmente o produto final.
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O primeiro protótipo realizado foi o de média fidelidade, inspirado por uma
ferramenta de documentação do processo criativo. Esse protótipo foi rejeitado pelos
participantes e a partir dele emergiram as funcionalidades desejadas no site.
Para a realização do segundo protótipo, o de alta fidelidade, foi feita uma pesquisa
de plataformas existentes que contemplavam as funcionalidades desejadas. O protótipo foi
feito a partir da ferramenta escolhida. Essa versão foi aprovada e tornou-se a versão final do
produto.
4.1.1.1 Avaliação do protótipo
O QUIS (Questionnaire for User Interface Satisfaction) é um questionário utilizado
para aferir a satisfação do usuário com aspectos específicos da interface para interação
humano-computador (Santos, 2006) e foi aplicado para avaliar quanto que o protótipo de alto
nível foi capaz de satisfazer às expectativas dos participantes. O questionário foi realizado
pouco antes do lançamento da plataforma.
4.2 ANÁLISE DOS DEBATES
A análise dos debates é realizada durante a pesquisa-ação visando ser possível
direcionar a pesquisa de acordo com as contribuições dos participantes:
Na própria interpretação qualitativa dos resultados quantitativos sempre há aspectos
argumentativos (ou deliberativos) para dar sentido ao que se pretende em função de
objetivos científicos (descrição objetiva, comprovação, etc.) e, algumas vezes,
extracientíficos (justificar uma situação, enfraquecer um adversário, influenciar o
"auditório"). (THIOLLENT, 2011b, p. 37)

No processo participativo, é possível observar o efeito imediato da ação através da
resposta dos participantes. Optou-se por apresentar a fala dos participantes com opiniões que
representem a opinião coletiva. Nos casos em que um dado assunto gerou opiniões
complementares, são mostradas mais de uma fala.
Ao apresentar as falas na ordem cronológica e na íntegra, é permitido ao leitor
observar também as interdependências das ideias e como elas vão construindo o consenso
ou a falta dele.
Tripp (2019) aponta também que na análise da pesquisa-ação é necessário avaliar os
efeitos da pesquisa:
Freqüentemente se produzirão dados sobre os efeitos de uma mudança da prática
durante a implementação (mediante observação, por exemplo) e ambos antes e
depois da implementação (como quando se utiliza um método pré/pós para
monitorar os efeitos de uma mudança). (TRIPP, 2019, p. 453)
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Foram produzidos dois tipos de dados, um sobre a satisfação dos participantes com a
plataforma construída e outro sobre a utilização da plataforma pela comunidade. Os dados
são analisados de acordo com a estratégia de coleta.
4.3 ANÁLISE DO USO
Para coletar dados a partir da interação com o site, foi utilizado o WebAnalytics
(Martin, 2012), que se constitui através da medição, coleta, análise e relatórios de dados da
internet para propósito de entendimento e otimização do uso de uma página.
A partir da aplicação do WebAnalytics, espera-se observar padrões de
comportamento que ajudarão a nortear o desenvolvimento futuro de novas funcionalidades
para a plataforma e avançar na utilização da pesquisa-ação, adaptando desenvolvimento de
acordo com as observações.
4.4 ANÁLISE DO PRODUTO
A análise da plataforma digital desenvolvida será feita à luz do framework
(MORELL; ESPELT, 2019) que permite qualificar plataformas com características da
Economia Colaborativa.
Figura 12 - Estrela das qualidades democráticas de uma plataforma digital

Fonte: MORELL e ESPELT, 2019, traduzido pelo autor.

O framework propõe cinco dimensões de qualidades comuns em plataformas
orientadas ao compartilhamento:
1. Governança: transparência, políticas participativas e constituições legais;
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2. Modelo econômico: cooperativismo, associação, fundação, administração
pública e divisão dos benefícios para a comunidade;
3. Políticas tecnológicas: abertura e liberdade (open-source e descentralização
versus centralização);
4. Políticas de dados: privacidade, acesso e propriedade sobre os dados e
5. Responsabilidade social e impacto: reconhecimento das desigualdades e das
exclusões sociais (gênero, renda, cor, localidade, deficiências, outras).
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5 CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL
Esta seção apresenta o processo de construção coletiva da plataforma digital de
Programação Criativa no Brasil.
Na fase exploratória, com intuito de conhecer a comunidade e as plataformas digitais
nas quais se situam, foi realizado um estudo de campo no dia 21 de agosto de 2019. Fez-se
um levantamento de dados primários buscando quantificar as publicações feitas nos dez anos
de existência do grupo Encontros Digitais no Facebook: havia 3.536 publicações e 3.958
comentários. O Facebook atribui à publicação uma classificação que é relacionada ao tipo
de conteúdo.
Figura 13 - Publicações no grupo "Encontros Digitais" agrupadas por tipo

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Descobriu-se também o grupo Processing-Brasil13, naquele momento havia sido
criado recentemente. O Twitter somou-se a esses espaços de troca de conhecimento, onde é
possível observar a interação da comunidade na utilização de hashtags como
#programacaoCriativa,

#creativeCoding,

#processing,

#p5js,

#arteGenerativa,

#arteGerativa, #generativeArt, #computacaoPoetica, #arteAlgoritmica, #designGerativo e
outras. Esse levantamento identificou uma comunidade ávida por discutir usos criativos da
tecnologia e poética computacional.
O processo da pesquisa-ação iniciou-se pela criação de um grupo de trabalho e
aconteceu por meio de reuniões via videochamadas. As reuniões foram gravadas e
posteriormente transcritas. Os debates que aconteceram entre as reuniões foram realizados
em diversas ferramentas de discussão, sempre de forma textual. As atas das reuniões e
discussões foram compartilhadas com os participantes, permitindo entendimento do histórico
e do progresso das tarefas, mesmo quando alguns participantes não estavam presentes.
Abaixo, a sequência cronológica de eventos que marcaram a pesquisa:

13

Grupo Processing-Brasil no Google Groups. Disponível em: https://groups.google.com/g/processing-brasil.
Acesso em: 20 fev 2021.
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1. 03/09/2019 - Envio do convite para os participantes;
2. 10/09/2019 - Criação do Grupo de Whatsapp com os participantes;
3. 12/09/2019 - Primeira reunião por Skype;
4. 17/09/2019 - Segunda reunião por Skype, dois novos membros são adicionados;
5. 26/09/2019 - Terceira reunião por Skype;
6. 01/10/2019 - Quarta reunião por Skype;
7. 04/10/2019 - Descoberta do site ObservableHq;
8. 04/10/2019 - Encerramento da enquete da definição do domínio da comunidade;
9. 07/10/2019 - Teste de sistemas de reuniões ao vivo no Youtube;
10. 08/10/2019 - Quinta reunião - Primeira reunião aberta no Youtube;
11. 14/10/2019 - Conversa com PAR03 sobre o PyP5js;
12. 15/10/2019 - Desenvolvimento do protótipo "Encontros Digitais";
13. 18/10/2019 - Inscrição do projeto no edital de incentivo Itaú Cultural Rumos;
14. 20/10/2019 - Teste de transmissão ao vivo;
15. 21/10/2019 - Migração da plataforma de reunião;
16. 22/10/2019 - Sexta reunião - Segunda reunião aberta no Youtube;
17. 31/10/2019 - Encontro em SP;
18. 28/11/2019 - Sétima reunião - Terceira reunião aberta no Youtube e
19. 29/03/2020 - Lançamento do site.
Posterior a isso, as discussões foram agrupadas por tópicos ou tarefas, não
necessariamente em ordem cronológica. As discussões são apresentadas de forma detalhada,
apresentando citações, pesquisas e análises para cada tópico.
5.1 PARTICIPANTES
O universo de pessoas maiores de idade e de nacionalidade brasileira que possuíam
alguma relação com a Programação Criativa era limitada no início da pesquisa pelo
pesquisador. Por isso, foram convidadas 11 pessoas para participar da pesquisa-ação. A
amostragem é por conveniência da relação com o grupo existente. Optou-se, ainda, por
pessoas que fossem ativas nessas plataformas de redes sociais. O entendimento sobre a
dimensão da comunidade foi expandido ao longo do processo, porém o grupo ativo na
pesquisa-ação manteve-se até o final.
O convite foi realizado de forma virtual no dia 03/09/2019, acompanhado de um
vídeo explicando a pesquisa-ação enquanto método de trabalho e, também, o cronograma
apresentando o plano de trabalho pensado para se realizar ao longo de 2019 e 2020. Das 11
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pessoas convidadas, nove responderam ao termo de consentimento. O Quadro 2 apresenta os
dados de Formação Acadêmica, Idade e Gênero com objetivo de demonstrar a diversidade
do grupo.
Quadro 2 - Participantes da pesquisa-ação
Identificador

Formação Acadêmica

Idade

Gênero

PAR01

Artes Visuais

25

Masculino

PAR02

Arquitetura

43

Masculino

PAR03

Ciência da Computação

30

Masculino

PAR04

Arquitetura

34

Feminino

PAR05

Design

32

Masculino

PAR06

Ciências Sociais

28

Masculino

PAR07

Design

37

Masculino

PAR08

Design

33

Feminino

PAR09

Design

35

Masculino

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

No dia 10/09/2019 foi criado o grupo de Whatsapp14, estabelecendo a primeira forma
de comunicação entre participantes. As primeiras conversas no grupo do Whatsapp visavam
marcar o melhor dia para que a reunião virtual acontecesse, definindo-se o dia 12/09/2019 e
a utilização do Skype15.
5.2 COMUNIDADE
No início da pesquisa, utilizou-se o termo comunidade virtual, ora podendo se referir
à comunidade de pessoas, ora à plataforma digital. A fim de preservar a veracidade dos
dados, manteve-se aqui apenas o termo comunidade virtual. A primeira reunião foi realizada
via Skype no dia 12/09/2019 com a participação de sete participantes e foi voltada ao que se
entende enquanto comunidade. Houve uma breve apresentação da pesquisa e do tema, além
de os participantes terem se apresentado e exposto suas visões a respeito do objetivo da
14

Whatsapp.com - ferramenta de mensagens instantâneas amplamente utilizada no Brasil.
Skype.com - ferramenta de videoconferência que permite gravação, aspecto fundamental para transcrição
dos debates.
15
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pesquisa: criar um espaço autônomo para a comunidade virtual de Programação Criativa
desenvolver-se.
Houve consenso quanto à importância da criação de uma comunidade virtual. Para
alguns participantes, destacou-se a importância da difusão do que é a Programação Criativa
e a criação de uma ferramenta capaz de conectar pessoas:
Pode ser super interessante esse experimento de tentar entender de forma mais
estruturada o que a gente vem trabalhando e pesquisando há tanto tempo. (PAR08)
Há necessidade de estar em contato com outras pessoas que estão fazendo a mesma
coisa que você. (PAR09)
Entender a tecnologia como algo criativo também tem um impacto muito grande na
educação de como as pessoas vão aprender, a inclusão digital e abertura de
mercado de trabalho para pessoas que não tem contato com esse mundo. (PAR01)
Apoio a criação de uma ferramenta online, para trocarmos ideias. Um fórum com
uma cara de blog. Para reunir as informações. Fortalecer o laço entre a gente e
trocar informações, ideias e projetos. (PAR07)

Para outros participantes, destacou-se uma crítica às plataformas existentes, aquelas
em que tais interações da comunidade já têm acontecido:
Eu vejo nas plataformas coisas muito segmentadas, o OpenProcessing16 é muito
segmentado em uma tecnologia. Ou coisas que me parecem mais com plataformas
de Portfólio do que plataformas para fomentar uma interação entre as pessoas.
(PAR03)
Como ferramenta/comunidade estava legal há uns anos atrás, mas deu uma
esfriada. A questão de muito marketing no facebook, roubar dados e etc, isso
combina muito com fazer algo mais autoral/proprietário para a comunidade e
depender menos de terceiros. (PAR05)

Em seguida, iniciou-se uma discussão acerca do que o grupo entende por comunidade
e quais objetivos essa comunidade teria. Definiu-se o Trello17 como ferramenta para
possibilitar que essa discussão amadurecesse ao longo dos dias até a reunião seguinte. Foram
definidas perguntas para que os participantes respondessem; sete participantes contribuíram
com respostas, algumas delas com sentido semelhante e, por isso, suprimidas.
O que entendemos enquanto comunidade?
Pessoas interessadas por tecnologia, dispostas a compartilhar conhecimentos e
aprender. Assim promover um ambiente virtual democrático, desburocratizado e
convidativo à geração de novas ideias de forma coletiva. (PAR04)
Um coletivo de pessoas com um interesse em comum, no caso o desenvolvimento de
peças expressivas utilizando algoritmos e meios digitais. (PAR07)

16

OpenProcessing.org - plataforma de língua inglesa de compartilhamento de códigos em Programação
Criativa.
17
Trello.com - ferramenta de gestão de tarefas, que permite diversos tipos de organização, seja por tópicos
ou por progresso de andamento.
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Pela minha vivência na comunidade Python no Brasil, entendendo uma comunidade
de tecnologia como um grupo de pessoas com interesses diversos mas que
compartilham de um mesmo ferramental. No nosso caso, acho que não é um
ferramental, mas sim a prática de Programação Criativa. (PAR03)

A figura 12 apresenta a nuvem de palavras geradas a partir das respostas à pergunta:
O que entendemos enquanto comunidade? O tamanho das palavras é relativo à recorrência
de utilização nas respostas. Destacam-se verbos como compartilhar, fomentar e promover.
Nota-se também palavras que dão sentido de união: comunidade, comum, grupo e coletivo.
Além de palavras que permeiam o tema da Programação Criativa, como tecnologia,
ferramenta, expressão e criativa.
Figura 14 - Nuvem de palavras das respostas para a pergunta: O que entendemos enquanto
comunidade?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A seguir, as respostas para a segunda pergunta: O que gostaríamos que essa
comunidade fosse?
Inclusiva, que fosse um hub de compartilhamento de conhecimentos que extrapola
barreiras físicas, territoriais, econômicas, sociais. (PAR04)
Não sei direito ainda, mas que fosse uma estrutura aberta, acolhedora, e baseada
no compartilhamento de conhecimento. (PAR02)
Gostaria de uma rede mais coesa para realização de eventos, projetos, oficinas.
(PAR01)
Acredito que devemos montar um ecossistema onde pudéssemos nos relacionar
para trocar informações, divulgar iniciativas e criar projetos de colaboração entre
os membros que provoquem um impacto em nossa sociedade e o desenvolvimento
da Arte Digital brasileira. (PAR07)
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Para mim, o maior valor de uma comunidade é o quanto ela consegue absorver
novas pessoas e novas ideias e ainda assim manter seus valores íntegros. (PAR03)
Pessoalmente, eu gostaria que essa comunidade funcionasse como um hub tanto de
referências e anúncios quanto de comunicação e associação entre desenvolvedores
criativos. (PAR09)

A outra nuvem de palavras (Figura 15) foi criada a partir das respostas relacionadas
à pergunta: O que gostaríamos que essa comunidade fosse? Destacam-se palavras como
compartilhamento, colaboração, aberta, brasileira, hub, conhecimento e comunicação.
Figura 15 - Nuvem de palavras das respostas para a pergunta: O que gostaríamos que essa
comunidade fosse?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Em ambas as respostas, é possível notar as características pertencentes à filosofia do
movimento pelo software livre, como a preocupação com a comunidade, com o
compartilhamento do conhecimento produzido e a vontade de criar coletivamente através de
práticas colaborativas.
5.3 ESCOLHA DO NOME
O debate sobre a escolha do nome originou-se na segunda reunião, realizada no dia
17/09/2019. Na ocasião, foram discutidos temas como o que é Programação Criativa, o
objetivo da comunidade e teve início o debate para escolha do nome. Tal escolha caminhou
para uma discussão no Trello ao longo dos dias seguintes e na terceira reunião, realizada no
dia 26/09/2019, foi tomada a decisão de realizar uma pesquisa via questionário com os
participantes apresentando os nomes que haviam sido mencionados em debates prévios.
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Cada nome possui um significado distinto, como se observa a seguir:
1. Arquivação - refere-se a um local de memória, a armazenagem do
conhecimento produzido pela comunidade;
2. Cosmo Tecnologia - propõe uma visão mais ampla do uso da tecnologia, não
apenas como artefato ou ferramenta, mas algo carregado de símbolos
presentes em uma cultura;
3. Codificação - refere-se à matéria-prima do uso da tecnologia digital, o ato de
codificar e
4. Encontros Digitais - refere-se à comunidade existente no Facebook desde
2009, comunidade esta da qual sete membros participantes da pesquisa-ação
fizeram parte ativamente. O nome propõe um sentido de local virtual.
Foram coletadas as contribuições de sete participantes nessa pesquisa e os
participantes poderiam votar em mais de um nome, se assim o quisessem. O resultado pode
ser visto no gráfico abaixo, estando no eixo vertical os nomes desejados e no eixo horizontal,
o total de votos recebidos.
Gráfico 1 - Resultado da votação para escolha do nome

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

No gráfico, observa-se que o nome “Arquivação” não recebeu votos, dois
participantes votaram em "Cosmo Tecnologia", três em "Codificação" e cinco em "Encontros
Digitais". O nome "Encontros Digitais" foi decidido sem unanimidade, porém foi aprovado
na quarta reunião realizada no dia 01/10/2019.
5.4 ESCOLHA DO DOMÍNIO
A partir da escolha do nome "Encontros Digitais", prosseguiu-se para definir o
domínio que abrigaria a plataforma digital – destacando-se que os domínios são as extensões
que identificam sites na internet, por exemplo o domínio .com. Os domínios brasileiros têm
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extensão com terminação .br, e são mantidos desde 1996 pelo Comitê Gestor da internet no
Brasil (cgi.br). Em 09/11/2019, havia 4.108.387 de domínios com terminação .br registrados,
de acordo com o site da instituição.
A discussão iniciou-se na quarta reunião, seguiu para o Trello e tornou-se uma
pesquisa por questionário. A pesquisa, realizada entre os dias 01/10/2019 e 04/10/2019,
contou com a resposta de oito participantes que poderiam, como já explicitado, votar em
mais de uma opção e sugerir novas alternativas.
Gráfico 2 - Votação para escolha do domínio

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Os domínios mais votados foram o .com.br e a sugestão do .com indica intenção de
se aproximar da comunidade internacional. Como fator de estratégia, recomenda-se a compra
de todos os domínios com intuito de defender a marca de uma empresa ou projeto. Apesar
disso, no dia 08/10/2019 o domínio .com.br foi registrado; por questões orçamentárias, não
foi feito o registro de domínio .com.
5.5 CAPTAÇÃO
A partir da oportunidade de inscrição do projeto de desenvolvimento da comunidade
no edital de incentivo cultural promovido pelo Itaú através do programa Rumos Itaú Cultural,
houve esforço para adaptação do projeto de pesquisa de modo a se adequar às necessidades
descritas no edital.
O desenvolvimento de um site (plataforma digital) implica em alguns custos, tais
como registro de domínios, hospedagem de arquivos na internet, desenvolvimento do
software que sustenta a comunidade e criação da interface deste software. Deve-se
considerar, ainda, os custos de operação, tais como moderação da comunidade (exemplo:
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remoção de spam), manutenção do software (exemplo: resolução de mau funcionamento e
criação de novas funcionalidades) e segurança (exemplo: monitoramento de ataques ao site).
O projeto de captação previu verba para operação da comunidade pelo período de dez
anos, totalizando o valor de R$ 70.000,00. Manteve-se o cronograma de desenvolvimento
idêntico ao projeto de pesquisa. Dessa maneira, a possibilidade de captação permitiria que
ambos os esforços pudessem conviver em harmonia.
Caso o projeto fosse aprovado no edital, o grupo da pesquisa-ação reduziria a
demanda por engajamento no desenvolvimento do software, que permaneceria aberto a
contribuições no código-fonte, e o grupo poderia se concentrar na avaliação do
desenvolvimento do software e colaboração na produção do conteúdo do site.
O projeto foi submetido à avaliação no dia 18/10/2019, mesmo dia que o edital
encerrou suas inscrições, e o resultado da aprovação estava previsto para ser divulgado até o
dia 25/05/2020. Contudo, segundo comunicado enviado por email pela instituição, foi
informado que em razão das recomendações sanitárias durante a pandemia da COVID-19, o
processo para finalizar a seleção do programa Rumos Itaú Cultural 2019-2020 foi adiado,
com previsão de retorno em julho de 2020. Até março de 2021 não houve novos
comunicados.
5.6 ABERTURA DO PROCESSO
O debate sobre a abertura do processo começou na terceira reunião e se desenvolveu
na quarta reunião, no dia 01/10/2019, quando se questionou o processo fechado de
desenvolvimento da comunidade. As ferramentas de discussão utilizadas (Whatsapp, Skype
e Trello) não permitiam que toda a comunidade participasse do processo de forma
transparente. Indicou-se, então, a adoção de ferramentas que possibilitaram a transmissão
das reuniões ao vivo pela internet e a participação aberta nas discussões entre as reuniões.
Tal mudança colocaria os participantes em exposição, podendo causar desconforto
para alguns. Sendo assim, os participantes foram consultados individualmente para que se
buscasse entender as questões que essa decisão poderia suscitar. Todos os membros foram
favoráveis a participar das reuniões ao vivo e as preocupações e reflexões da dinâmica das
reuniões de cada um foi compilada na seguinte lista de demandas para as próximas reuniões:
1. Ter uma pauta definida;
2. Ter uma mediação das conversas;
3. Ter o horário de 20:00 definido para não ficar muito tarde para alguns e
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4. Ter uma sequência mais espaçada de encontros, a cada duas semanas.
O processo foi adaptado rapidamente, adotou-se o YouTube18 para as transmissões
ao vivo e registro das reuniões, as discussões que antes aconteciam no WhatsApp passaram
a acontecer no Twitter19, e o Trello foi substituído pelo Github20. Os links das contas criadas
são:
Figura 16 - Página do "Encontros Digitais" no Youtube

Fonte: YouTube, 202021.

Figura 17 - Página do "Encontros Digitais" no Twitter

Fonte: Twitter, 202022.
18

Youtube.com - plataforma de compartilhamento de vídeos. Disponível em: https://www.youtube.com.
Acesso em: 08 ago 2020.
19
Twitter.com - plataforma de microblogging com textos de até 140 caracteres. Disponível em:
https://www.twitter.com. Acesso em: 08 ago 2020.
20
Github.com - plataforma de compartilhamento de código. Disponível em: https://www.github.com. Acesso
em: 08 ago 2020.
21
Página do "Encontros Digitais" no Youtube. Disponível em:
https://www.youtube.com/channel/UC1rPqP6rwVAk9AL4stWkNzA. Acesso em: 08 ago 2020.
22
Página do "Encontros Digitais" no Twitter. Disponível em: http://twitter.com/encontrosdigi. Acesso em: 08
ago 2020.
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Figura 18 - Página do "Encontros Digitais" no Github

Fonte: Github, 202023.

Alguns aprendizados técnicos marcaram o processo, como o dia 07/10/2019, quando
foi realizado um teste com o Skype transmitindo para o YouTube, utilizando o software
XPlit24. O teste foi bem-sucedido e no dia seguinte foi realizada a primeira reunião
transmitida ao vivo no YouTube.
Ao fim da transmissão, percebeu-se que o som não ficou audível por causa de um
ruído gerado pela ventoinha do computador e a gravação foi comprometida. Sendo assim,
optou-se por realizar novos testes com outros equipamentos e ferramentas.
No dia 20/10/2019, o participante PAR09 reuniu-se com o pesquisador para realizar
novamente os testes de transmissão ao vivo para o YouTube. O Skype foi substituído pelo
Discord25 e o XPlit foi substituído pelo Open Broadcaster Software (OBS)26. Também foi
adquirida uma webcam com microfone embutido, para que o som da ventoinha do
computador pudesse ser isolado. O teste foi realizado com sucesso e a segunda reunião foi
transmitida ao vivo para o YouTube sem problemas.
O esforço para tornar as reuniões abertas teve como objetivo agregar mais pessoas
no processo participativo. Todavia, houve poucas interações, sendo elas os usuários
respondendo às enquetes no Twitter. As reuniões ao vivo no Youtube não tiveram interações

23

Página do "Encontros Digitais" no Github. Disponível em: https://github.com/EncontrosDigitais. Acesso
em: 08 ago 2020.
24
Xsplit, ferramenta de captura de tela e transmissão de vídeos ao vivo para YouTube. Disponível em:
https://xsplit.com. Acesso em: 08 ago 2020.
25
DiscordApp, ferramenta de bate-papo e videoconferência. Disponível em: https://discordapp.com. Acesso
em: 08 ago 2020.
26
Open Broadcast Project, ferramenta de captura de tela e transmissão de vídeos ao vivo para YouTube.
Disponível em: https://obsproject.com. Acesso em: 08 ago 2020.
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com outras pessoas. Apesar disso, essa abertura colaborou para documentar o processo, o
que foi feito em um histórico das discussões, disponível para consulta. No dia 08/08/2020,
havia 134 inscritos no Youtube e as três reuniões registradas no Youtube tinham 61, 50 e 41
visualizações, respectivamente. Já o Twitter, possuía 42 seguidores.
5.7 FUNCIONALIDADES
Foi observada a necessidade de discutir as funcionalidades desejadas para a
plataforma digital desde as primeiras falas de apresentação dos participantes. Durante a
segunda reunião que aconteceu ao vivo no YouTube (a sexta reunião do grupo), o tema foi
discutido com mais profundidade. A discussão iniciou-se a partir de uma lista de
funcionalidades apresentadas ao grupo, elaborada de forma aberta no Github, e todos os
membros foram convidados a colaborar, apesar de não se ter observado engajamento. A lista
foi construída com base em comentários anteriores dos próprios participantes e observações
de campo. A lista de funcionalidades desejadas que abriu o debate tinha os seguintes pontos:
1. Perfil do usuário - apresentação pessoal contendo texto, foto, links para outras
redes, habilidades, amigos, publicações/projetos e medalhas por contribuições na
comunidade;
2. Fórum - formato de discussão em tópicos, agrupados por categorias;
3. Eventos - formato de agenda e
4. Publicações - formato de artigo de blogs.
A partir da apresentação dos itens, os participantes contribuíram com suas
considerações:
Com relação às habilidades, eu acho interessante também colocar a questão de
desejos de aprendizado. A pessoa pode editar o que ela quer contribuir e também
receber mentoria. Criar essa plataforma com a ideia de auxiliar a busca de pessoas
que pudessem se oferecer para ensinar. (PAR09)
Poderíamos ter campos do tipo habilidade, pesquisas que tem a ver com o desejo
de aprender. Está todo mundo sempre pesquisando alguma coisa, digamos assim.
(PAR07)

As contribuições possibilitaram pensar o sistema de habilidades relacionado à
classificação: Experiente, Desejo aprender e Pesquisando.
Houve uma reflexão sobre a complexidade das funcionalidades mencionadas e
explicitou-se a necessidade de pensar o processo estrategicamente, simplificando as
funcionalidades iniciais e adicionando funcionalidades posteriormente, sugerindo começar,
por exemplo, com um sistema de fórum existente. Em seguida, discutiu-se sobre a
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importância de se pensar desde o início as funcionalidades desejadas para futuramente, então,
simplificar:
Acho legal criar como rede, mesmo que o usuário no início seja apenas uma
abstração, um ID, não tenha perfil, não tenha nada. (PAR05)
Acho interessante esse caminho, pensar de uma maneira que não ficasse tão
centrada no usuário, e um pouco mais em projeto. Uma maneira de ter páginas de
projetos, atrelado a várias pessoas. (PAR07)

Não houve consenso sobre as funcionalidades desejadas. Por isso, os esforços a
seguir buscaram realizar discussões com base em iniciativas empíricas e, assim, caminhar
em direção a realização da construção da comunidade.
5.8 PROTÓTIPO PARA NARRAR O PROCESSO CRIATIVO
No dia 04/10/2019, um dos membros da pesquisa indicou o site observablehq.com,
onde se revelou o conceito de cadernos de código (Notebooks), que são definidos da seguinte
maneira pelo criador do site, Mike Bostock27 (tradução nossa): “Um Notebook é um
documento interativo e editável definido por códigos. É um programa de computador, mas
que foi construído para ser mais facilmente lido e escrito por humanos”.
Esses cadernos possibilitam descrever o código, permitindo narrar a trajetória do
código (ou dado) até o resultado, muitas vezes visualmente. O ObsevableHQ utiliza a
linguagem JavaScript, compatível com os navegadores da internet. O caderno é composto
por blocos, ou células, contendo códigos, textos, imagens e outros tipos de mídia. Dessa
maneira o caderno permite documentar o raciocínio do autor, favorecendo o entendimento
do código pelo leitor.
Essa descoberta foi compartilhada com o grupo via Whatsapp no mesmo dia, tendo
a discussão seguido em paralelo com o participante PAR03 via chamada de vídeo. PAR03
apresentou seu projeto Pyp5Js28, uma biblioteca de Programação Criativa escrito na
linguagem Python, inspirado no P5.js29, na linguagem JavaScript.
Traduzir uma biblioteca em linguagem JavaScript para Python permite que a
comunidade de Python seja beneficiada pelas facilidades criativas disponíveis na biblioteca.

27

Introdução ao ObservableHq. Disponível em: https://observablehq.com/@observablehq/introduction-tonotebooks. Acesso em: 08 ago 2020.
28
Pyp5js, biblioteca de Programação Criativa em Python. Disponível em:
https://github.com/berinhard/pyp5js. Acesso em: 08 ago 2020.
29
P5js, biblioteca de Programação Criativa em JavaScript. Disponível em: https://p5js.org. Acesso em: 08 ago
2020.
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O Pyp5Js utiliza o Transcrypt30 para traduzir o código escrito em Python para JavaScript,
permitindo que o código escrito em Python seja executado nos navegadores Web.
A linguagem JavaScript foi criada em 1995, dois anos depois do surgimento dos
primeiros navegadores, estabelecendo-se como a linguagem mais utilizada compatível com
navegadores. JavaScript é uma linguagem de alto nível cujo código utiliza uma sintaxe
semelhante à linguagem Java. O Python, por sua vez, foi criado em 1989 e sua filosofia é
baseada na simplicidade, proporcionando uma sintaxe menos burocrática, o que favorece um
ambiente mais adequado para o aprendizado de programação.
O StackOverflow é um site de perguntas e respostas sobre programação,
disponibilizando uma ferramenta de tendências na qual é possível comparar a demanda por
perguntas de diferentes linguagens. Tal demanda é um indicativo de popularidade de uma
linguagem, possível de ser notada no Gráfico 3:
Gráfico 3 - Perguntas realizadas por mês agrupadas por linguagem de programação

Fonte: StackOverflow, 202031.

Sendo assim, com o objetivo de criar um caderno orientado à Programação Criativa
utilizando Python, desenvolveu-se um protótipo inspirado no ObservableHQ. Fez-se a
apresentação desse protótipo na segunda reunião aberta (sexto encontro do grupo), realizada
ao vivo no YouTube no dia 22/10/2019.

30

Transcrypt, tradutor de Python para Javascript. Disponível em: https://transcrypt.org/. Acesso em: 08 ago
2020.
31
Ferramenta de tendências das perguntas mais realizadas no StackOverflow. Disponível em:
https://insights.stackoverflow.com/trends. Acesso em: 22 set 2019.
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Figura 19 - Protótipo do caderno de Programação Criativa em Python

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A seguir, os comentários dos participantes após a apresentação do protótipo:
Eu tive um pouco de experiência com o Jupyter (Ferramenta de cadernos de código,
semelhante ao Observable), achei muito interessante porque vai narrando o código,
só que eu acho que talvez tivéssemos que focar em JavaScript pra deixar mais
acessível e não ter que traduzir o código de Python para JavaScript para rodar no
navegador. (PAR07)
A gente poderia focar nesses notebooks estilo Jupyter, ou Observable, já focando
em quais linguagens nós vamos utilizar, que vão se tornar as ferramentas para
apresentar essas coisas, mas que vai dificultar o compartilhamento de coisas em
outras linguagens, como por exemplo VVVV, OpenFrameworks ou Unity3D. Esse
tipo de coisa não se rende à esse tipo de notebook. Embora seja bem útil para
apresentar esse processo, eu acho que seria bacana já focar qual vai ser o método
padrão de apresentar as coisas. Isso talvez afunile a experiência do usuário, de
quem vai estar compartilhando lá dentro. (PAR09)
Acho importante a gente não cair no erro de querer reinventar a roda, já existe o
P5js, uma comunidade, que roda as coisas parecido com Processing. Não sei, a
gente rodaria em Python, não sei como isso jogaria a nosso favor. A Programação
Criativa não se resume ao Processing, e também não se resume a programação em
si, tem a eletrônica, tem um monte de coisa, que faz parte desse universo, na
comunidade que a gente já tem, nem todo mundo tem essa prática, talvez esse seja
um ponto em comum forte. E por isso eu estava falando da rede social, da gente
não querer recriar um twitter, recriar um reddit, recriar plataformas que já existem,
porque as pessoas têm muita resistência de usar mais de 3 plataformas no dia a dia.
Acho que a gente deveria focar no que a gente está buscando, que é fortalecer uma
comunidade, não perder o conhecimento como hoje a gente perde no Facebook e
no Instagram. A gente tem que manter isso como nosso norte, porque existem muitos
projetos na internet que as pessoas acabam não usando porque tem muita
resistência, as pessoas não tem energia pra focar em muitas aplicações. Então a
gente deveria focar no que a gente quer e no que a comunidade precisa. Talvez isso
caiba mais como um projeto paralelo, que seja legal pesquisar. (PAR01)
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A gente poderia pensar num MVP(Minimum Viable Product ou Produto Mínimo
Viável) agora sem compilar código, e deixar isso pra uma etapa posterior, e a cada
mês se quiser migrar para uma outra linguagem, fazer isso numa etapa seguinte.
(PAR07)
Eu acho interessante isso ser um dos subprojetos da comunidade, você teria um
subdomínio, como se fosse observable.encontrosdigitais.com, que estaria nessa
sub-plataforma, esse ambiente tipo Observable que você poderia experimentar com
código, mas não seria o End All Be All (de última importância) dessa comunidade.
O espaço central eu to imaginando mais como uma ideia de fórum mesmo, que as
pessoas estariam trocando ideias, informações, e não necessariamente explorando
uma linguagem específica, um modo específico de apresentar o próprio processo.
Que acaba que o Observable e o P5Js, e essas coisas assim são modos específicos
de apresentar o processo. (PAR09)
Eu não sou conhecedora de outras comunidades de compartilhamento, mas eu achei
muito visual e didático, esse jeito de explorar um raciocínio, a construção de
código. Mas realmente, eu acho que a gente tem muito mais coisas pra gente
abordar do que isso, mas que esse é legal, é legal! (PAR04)
Acho que a gente deveria manter o norte do que a gente quer contribuir enquanto
comunidade, como construir essa rede, como visualizar essa rede. Lembrar que
essa ideia saiu de um grupo do Facebook, onde foi necessário minerar para
conseguir obter esse conteúdo. Como ter uma rede onde o conteúdo não se perca,
que seja indexável, esse é um problema que a gente está aqui tentando resolver.
Pensar essa comunidade de maneira aberta, navegável, e que as coisas não se
percam tão facilmente, como se perde nas outras redes que a gente está preso hoje
em dia. (PAR01)

Então, sugeriu-se a necessidade de primeiro imaginar essa ferramenta para
posteriormente pensar na estratégia de seu desenvolvimento. Mas ficou a dúvida sobre qual
seria, então, a primeira ferramenta, tendo sido indicada a ferramenta de Fórum. Questionouse também se existe uma ferramenta de fórum adaptável:
Acho que valeria, principalmente pelo perfil que a gente tem, de desenvolver uma
coisa nossa, e simplificar mesmo, acho que a gente ganha mais liberdade, no início
simplifica. O PAR01 comentou que o que a gente tem de conteúdo do Facebook está
desorganizado. O Carlos (Pesquisador) gostou bastante dessa coisa de como
mostrar um código, que é código livre. A PAR08 está vidrada em eventos, e talvez
a pegada dela seja fazer calendário de eventos, pessoas que participam de eventos.
E a gente vai abrindo braços de acordo com os interesses das pessoas da
comunidade. Mas uma sugestão que fica, pra gente já começar uma coisa mais
prática, seria levantar uma infra inicial, que é uma micro estrutura de usuário e
conteúdo genérico, usando como espelho o fórum do Facebook. E a partir daí vai
ampliando e explorando mais, até que conforme a gente tem se reunido, eu tenho
sentido necessidade de compartilhar coisinhas também, mandei um link lá no
grupo, só um joguinho, mas uma coisa assim, vai esquentando o novo conteúdo da
comunidade. (PAR05)

A partir das reflexões vistas, apesar de algumas pessoas demonstrarem reações
positivas sobre o protótipo apresentado, não foi possível encontrar um consenso sobre criar
uma ferramenta que permitisse narrar o código orientado a Python ou a JavaScript, como
também não houve consenso sobre as funcionalidades previstas na ferramenta. Então, a
decisão foi por realizar um levantamento de ferramentas de fórum ou redes sociais existentes,
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cabendo ao grupo decidir coletivamente qual ferramenta mais se adequaria às necessidades
da comunidade.
5.9 FERRAMENTAS DE CÓDIGO-ABERTO PARA CRIAÇÃO DE COMUNIDADES
VIRTUAIS
Foi realizado um levantamento de ferramentas de código aberto para criação de
comunidades virtuais, iniciado a partir de uma chamada aberta no Twitter.
Figura 20 - Chamada aberta no Twitter onde o levantamento de ferramentas foi realizado

Fonte: Twitter, 201932.

O levantamento foi apresentado na terceira reunião aberta (sétimo encontro do
grupo), realizada ao vivo no YouTube no dia 28/11/2019 com a presença de dois
participantes.
Uma apresentação de slides destacou as funcionalidades de cada ferramenta e os
requisitos de software necessários para as executar. As ferramentas levantadas
disponibilizam o acesso ao código via Github, onde é possível observar a popularidade da
ferramenta através de indicadores resultantes das atividades de colaboração. Indicadores
positivos de um projeto no Github podem ser a quantidade de favoritos do repositório,
quantidade de contribuição (commits) e quantidade de cópias (forks).

32

Publicação no Twitter. Disponível em: https://twitter.com/EncontrosDigi/status/1186968616232722439.
Acesso em: 08 ago 2020.
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Quadro 3 - Comparação de ferramentas e funcionalidades. Números coletados em 28/11/2019 a
partir do repositório dos projetos no Github

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

É bastante válido entender as considerações de cada ferramenta.
Discourse é uma ferramenta de fórum, a mais popular dentre as demais, utilizada por
outros softwares de Programação Criativa, tal como Processing e OpenFrameworks. Para
atender às expectativas, a ferramenta precisaria ser modificada, tendo sido questionado se o
Discourse possibilitaria alterações nesse nível.
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Figura 21 - Página de demonstração do Discord

Fonte: Discourse, 201933.

O Mastodon apresenta um conceito inovador de redes distribuídas e espaços
especializados de discussão, mas que se conectam num âmbito maior.
Figura 22 - Página inicial do Fosstodon, uma rede criada a partir do Mastodon

Fonte: Mastodon, 201934.

O Humhub é uma ferramenta de criação de redes privadas, recomendada para escolas
e corporações. O acréscimo de novas funcionalidades dá-se através de plugins que são
adicionados ao marketplace. Apresenta funcionalidades não necessárias para o projeto.

33

Try Discourse, exemplo de uso da ferramenta de discussão. Disponível em: https://try.discourse.org/.
Acesso em: 08 ago 2020.
34
Fosstodon, uma rede criada a partir do Mastodon. Disponível em:
https://fosstodon.org/web/timelines/home/. Acesso em: 08 ago 2020.
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Figura 23 - Página inicial do Humhub

Fonte: Humhub, 201935.

Já o Bootcamp, concebido pelo paulista Vitor Freitas, destacou-se pela simplicidade
da interface do projeto.
Figura 24 - Página de demonstração do Bootcamp

Fonte: Bootcamp, 201936.

O Create Social Network é um projeto com fins educacionais que se propõe a ensinar
como criar uma ferramenta escalável.

35
36

Demonstração do Humhub. Disponível em: https://www.humhub.com/en. Acesso em 12 jul 2020.
Demonstração do Bootcamp. Disponível em: https://trybootcamp.vitorfs.com/. Acesso em 12 jul 2020.
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Figura 25 - Página de demonstração do Create Social Network

Fonte: Create Social Network, 201937.

Spruce é um projeto mais embrionário que os demais, tendo uma simplicidade
positiva. Algumas funcionalidades pareciam quebradas durante os testes no link de
demonstração da ferramenta.
Figura 26 - Página de demonstração do Spruce

Fonte: Spruce, 201938.

37

Demonstração do Create Social Network. Disponível em: https://worldexplorer.netlify.com/. Acesso em 12
jul 2020.
38
Demonstração do Spruce. Disponível em: https://spruce.glitch.me/. Acesso em 12 jul 2020.
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Human-connection propõe-se a trabalhar com base no compartilhamento de
conhecimento e incentiva ações para além do curtir e do compartilhar. Apesar do conceito
inovador, a interface pareceu confusa.
Figura 27 - Página de demonstração do Human-connection

Fonte: Human-connection39

5.9.1 Análise do Bootcamp
A ferramenta que os participantes escolheram com base na simplicidade apresentada
foi o Bootcamp. Ela atendeu às demandas iniciais do projeto e incluía a funcionalidade extra
de Perguntas e Respostas. Foi feita análise do site onde é possível utilizar o Bootcamp em
ambiente de demonstração.
As seguintes características foram observadas ao navegar pelas páginas do site:
A. Notícias: tem comportamento semelhante à rede social de microblogging Twitter,
com limitação de 140 caracteres por publicação. Essas publicações podem ser
curtidas e comentadas por outros usuários.
B. Artigos: a escrita possui formatação rica (títulos, imagens, texto em itálico e negrito),
imagem de capa e sistema tags para categorização das publicações. Uma vez
publicado, os artigos podem ser comentados.
C. Perguntas e Respostas: funciona de maneira semelhante ao StackOverflow, as
perguntas e as respostas possuem sistema de tags e podem ser votadas pela
comunidade, servindo como um índice de relevância.

39

Demonstração do Human-connection. Disponível em: https://human-connection.social/. Acesso em 12 jul
2020.
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D. Rede: apresenta todos os usuários cadastrados no site. Ao clicar e selecionar um
usuário, apresenta-se o Perfil de Usuário, aba que exibe todas as atividades dos
usuários no site.
E. Bate-papo: é possível conversar com qualquer usuário da comunidade de forma
privada através de mensagens de texto.
As interações possíveis foram classificadas em: comunicação rápida através das
Notícias, em profundidade por Artigos, em forma de dúvidas por Perguntas e Respostas e
comunicação privada, um para um, através do Bate-papo.
A principal limitação constatada na ferramenta foi a obrigatoriedade de entrar com
usuário e senha para acessar o conteúdo. Como uma das premissas do projeto é democratizar
o acesso ao conteúdo, buscou-se a realização de um protótipo para avaliar a flexibilidade da
ferramenta em romper essa barreira.
5.10 PROTÓTIPO DA PLATAFORMA DIGITAL
O protótipo foi criado com objetivo de validar o Bootcamp enquanto ferramenta que
sustentaria a plataforma digital. A configuração da ferramenta foi feita a partir do manual de
instalação. Apesar de não possuir familiaridade com as tecnologias envolvidas na ferramenta,
o manual possibilitou a instalação sem maiores dificuldades.
A primeira iniciativa de personalização da ferramenta buscou retirar o requisito de
entrar com usuário e senha para acessar o conteúdo do site. Foi aberto pedido de ajuda no
Github, pelo qual outros usuários explicaram como que alterações deveriam ser realizadas.
Desse modo, as funcionalidades Notícias, Artigos e Perguntas e Respostas ficaram abertas
sem usuário e senha e as funcionalidades Bate-papo e Perfil de usuário continuaram
fechadas, já que vinculadas à interação individual.
Também foi feito um esforço de tradução da ferramenta do Inglês para o Português.
A documentação da ferramenta guiou o procedimento e as dificuldades foram sanadas
novamente com ajuda dos usuários via Github.
A reação dos participantes ao Bootcamp e ao protótipo foi positiva:
Achei ótimo, acho que o Feed (Notícias) que é a parada pra gente, e parece que
super atendeu, por mim é colocar no ar e começar a usar. (PAR05)
O legal é que dá pra desenvolver coisas em cima, se a gente quiser, por exemplo,
colocar um modo creative code, com um snippet de código que roda, se animar de
algo do tipo, acho que pode ser bom. A vantagem dessa ferramenta é que você
resolve a parte mais chata: Usuário, Feed, CSS, banco de dados. E aí só fica com
a parte boa pra fazer, que é a parte que a gente vai pensar, e não ficar programando
muito um sistema. (PAR01)
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Aconselho a gente colocar a ferramenta numa URL, vamos postando coisas lá e o
resto a gente vai lapidando. (PAR05)

Foi proposto criar responsabilidades para gerir a manutenção da ferramenta e das
redes sociais do projeto. Para isso, a resposta dos participantes foi negativa, recomendando
deixar o processo mais orgânico:
Vale a pena deixar a coisa rolar, deixar acontecer, deixar mais orgânico. (PAR05)
Focar no conteúdo. A ferramenta, já que está funcionando, não tem muito o que
mexer. Quando surgir a gente pensa com calma. Mais importante que commitar, é
as pessoas participarem de algum jeito. Isso é mais difícil do que commitar. Não
que leve mais tempo, mas é divulgar, criar um conteúdo legal, compartilhar em
outras plataformas. Uma questão que temos que testar é como esses links aparecem
no Facebook, se aparece foto, descrição. Isso pode virar uma ferramenta de
divulgação de projetos, as pessoas poderem falar quais tecnologias foram
utilizadas, uma coisa meio entrevista. Você conhece uma pessoa que acho legal,
você poderia descrever na parte de tecnologia esse projeto, e como você vê. Aí já
vai criando conteúdos interessantes que estariam hospedados nessa rede. (PAR01)

O protótipo foi validado para dar suporte ao desenvolvimento da plataforma e o
pesquisador comprometeu-se a colocar o site no ar.
5.11 VISUALIZAÇÃO DA REDE DE PROGRAMADORES CRIATIVOS BRASILEIROS
Na reunião do dia 28/11/2019, foi feita uma apresentação com objetivo de discutir a
criação de uma visualização que pudesse dar uma dimensão da rede de programadores
criativos no Brasil. Essa apresentação foi criada a partir da solicitação do participante
PAR01. Houve a organização das diversas trocas de mensagens com ideias do participante,
o que culminou numa proposta de visualização.
Primeiro, foram apresentadas referências de projetos que serviriam de inspiração para
a criação da visualização:
Figura 28 - Rede de alunos da Escola de Design Industrial (ESDI), a escala é determinada pela
quantidade de alunos que pesquisaram aquele tema

Fonte: ESDI, 201940.

40

ESDI. Disponível em <http://www.esdi.uerj.br/>. Acesso em: 28 de nov 2019.
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Figura 29 - Mapa de Tecnologias Criativas de Guilherme Ranoya. Escolas e os estúdios/escritórios
que trabalham com tecnologias criativas

Fonte: Guilherme Ranoya, 201941.

Figura 30 - La community di creative coders in Italia (A comunidade de creative coders da Itália,
em português)

Fonte: Codice Inutile, 201942.

A partir do levantamento, foi produzido um relatório propondo uma maneira de
visualizar a rede:

41

Mapa de tecnologias criativas por Guilherme Ranoya. Disponível em
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1LtNpEmi2wDMT0DUM_xuYOYgG6I5hVHfp&hl=ptBR&ll=21.047062646150405%2C10.62892185000004&z=2. Acesso em: 28 de nov 2019.
42
Codice Inutile. Disponível em https://www.codiceinutile.org/community/. Acesso em: 28 de nov 2019.
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Figura 31 - Visualização proposta para a rede de programadores criativos

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.43

Diante da questão de como esses dados seriam coletados, discutiram-se formas
automáticas de conseguir dados já existentes ou de buscar meios para que voluntariamente
pessoas disponibilizassem esses dados. Por fim, considerou-se futuramente utilizar os dados
do próprio site para visualizar a rede existente no "Encontros Digitais".
Ao final da apresentação, foi consensual que o esforço de visualização fosse posterior
ao da construção do site e que houvesse concentração para lançar o site e produzir conteúdo.
5.12 DESENVOLVIMENTO DO SITE EM CONTEXTO COLABORATIVO
O site foi desenvolvido como uma cópia (fork) do Bootcamp, a ferramenta escolhida
para construir a rede social. O desenvolvimento foi marcado por desafios técnicos, superados
com suporte de alguns participantes da pesquisa-ação, como também com o suporte dos
usuários que contribuem com o desenvolvimento do Bootcamp via Github.
Durante essa etapa de desenvolvimento, encontraram-se falhas de software (bugs),
estas foram corrigidas e devolvidas ao Bootcamp em forma de pull-request, sendo este um
pacote de código enviado a um projeto. Tal pacote pode passar por revisão, momento em que
o código é validado, podendo ou não ser aceito. Algumas vezes, são solicitadas revisões.
A imagem abaixo apresenta o conceito presente nesses processos colaborativos. Cada
linha representa uma cópia (forks) daquele projeto. Cada círculo representa uma alteração,

43

Relatório sobre visualização da rede de programadores criativos do Brasil. Disponível em
https://observablehq.com/@vamoss/rede-de-programadores-criativos. Acesso em: 28 de nov 2019.
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ou uma nova versão da ferramenta. As linhas que atravessam verticalmente o gráfico
conectam as diferentes cópias no fluxo adoção das alterações realizadas em outras versões.
Figura 32 - Representação da colaboração presente nos projetos de código aberto

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

O modelo colaborativo pode ser observado no livro The Book of Shaders44, escrito
por Patricio Gonzalez Vivo e Jen Lowe, disponibilizado em código aberto. Considere que ao
obter a cópia do livro, um leitor possa encontrar um erro de digitação, corrigi-lo e enviar
novamente a correção ao autor. O autor pode ou não incorporar essa alteração no livro
original. Algumas páginas adiante, o leitor complementa um parágrafo com algo que julgue
relevante, mas que não se aplica a outros, assim fazendo uma personalização. É possível
guardar a alteração no livro sem obrigatoriamente enviar o livro original. Ao longo do tempo,
outras pessoas fazem contribuições neste livro, de modo que é possível sempre atualizar a
cópia que se tem sem necessariamente perder as alterações já feitas. Um caso recorrente
desse tipo de colaboração são as traduções. Em 11/07/2020, o The Book of Shaders havia
sido traduzido para dez idiomas.
No início, não havia entendimento de como preservar as alterações já realizadas no
"Encontros Digitais" para obter as novas alterações realizadas no Bootcamp. Uma vez
superado o entendimento técnico, toda correção de falhas, novas funcionalidades e qualquer
outra alteração realizada no Bootcamp poderiam ser também refletidas no site do "Encontros
Digitais".

44

The Book of Shaders, livro de ensino de programação na linguagem GLSL, escrito colaborativamente no
Github. Disponível em: https://thebookofshaders.com/. Acesso em: 12 jul 2020.
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Figura 33 - Visualização das alterações feitas no Github antes de compreender como atualizar o
"Encontros Digitais" sem perder as alterações já realizadas. Note que a seta do Bootcamp nunca
volta para o "Encontros Digitais"

Fonte: Github, 201945.

As alterações que vinham sendo feitas nos "Encontros Digitais" passaram a ser
realizadas diretamente no Bootcamp. Essas contribuições só voltariam ao site após a
validação, muitas vezes acompanhada de melhorias realizadas por outros usuários.
Após a conclusão do desenvolvimento do site, foi divulgado um vídeo teaser
informando a data e hora de lançamento do site, 29/03/2020 10:00 (horário de Brasília), cujo
endereço seria divulgado.
Figura 34 - Página Inicial do "Encontros Digitais"

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
45

Github do Bootcamp. Disponível em https://github.com/vitorfs/bootcamp/network. Acesso em: 28 de nov
2019.
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Figura 35 - Página de Notícias do "Encontros Digitais"

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Figura 36 - Página de Perguntas e Respostas do "Encontros Digitais"

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
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5.13 AVALIAÇÃO DO SITE
O site ficou disponível para avaliação dos participantes dias antes do lançamento
previsto e enviado aos participantes da pesquisa-ação através do grupo de trabalho no
Whatsapp. O processo de avaliação foi realizado utilizando o QUIS (Questionnaire for User
Interface Satisfaction), questionário que afere a satisfação do usuário. As respostas foram
coletadas entre os dias 23/03/2020 e 28/03/2020. Orientou-se que os participantes
navegassem no site antes de responderem ao questionário. Dos nove participantes, cinco
responderam ao questionário.
As respostas estão apresentadas em forma de gráficos, tendo sido dispostas aqui
apenas as respostas da categoria Geral do QUIS:
Gráfico 4 - Gráfico apresentado a avaliação geral do site.
Para você o site é? 1 representa péssimo e 9 representa excelente

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Gráfico 5 - Gráfico apresentado a avaliação geral do site.
Para você o site é: 1 representa frustrante e 9 representa satisfatório

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
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Gráfico 6 - Gráfico apresentado a avaliação geral do site.
Para você o site é: 1 representa monótono e 9 representa estimulante

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Gráfico 7 - Gráfico apresentado a avaliação geral do site.
Para você o site é: 1 representa difícil e 9 representa fácil

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Gráfico 8 - Gráfico apresentado a avaliação geral do site.
Para você o site é: 1 representa rígido e 9 representa flexível

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
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Gráfico 9 - Gráfico apresentado a avaliação geral do site.
Para você o site possui funcionalidades: 1 representa insuficientes e 9 representa suficientes

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Alguns participantes justificaram as avaliações através de comentários no
questionário:
Gostei bastante do site. Me parece no caminho super promissor. Mas a maior parte
das questões não conseguiria responder agora, precisamos usar bastante e ter mais
fluxo de conteúdo pra avaliar e eventualmente sugerir melhoramentos.
(RESPONDENTE 1)
Dá pra ver que tem mais coisa pra chegar... falta o povo chegar e o material crescer
e algumas funcionalidades serem ajustadas. (RESPONDENTE 2)
Fiquei com dúvida na seção de notícias por conta do volume a longo prazo.
Gostaria de ter uma forma de poder linkar diretamente uma das notícias ao invés
de ter que acessar a listagem total de notícias. (RESPONDENTE 3)

Foi possível observar que os participantes ficaram satisfeitos com a interface do site,
o questionário, se aplicado muitas vezes, pode avaliar a satisfação do projeto ao longo do
tempo. Futuramente, como desdobramento desta pesquisa, o QUIS poderá ser reaplicado
para comparar as respostas dos usuários do site com as respostas dos participantes da
pesquisa-ação.
5.14 LANÇAMENTO DO SITE E O COVID-19
O lançamento do site ocorreu no dia 29/03/2020, às 10:00 (horário de Brasília) pelos
canais de divulgação do "Encontros Digitais" e em grupos de discussão em redes sociais de
Programação Criativa no Brasil. Seu endereço foi revelado através de uma animação:

77
Figura 37 - Frame do vídeo de divulgação do endereço do site

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Em 29/03/2020, a pandemia do COVID-19 havia recentemente chegado ao Brasil.

[1]

Na época, com 4.269 casos identificados como positivo46

e sendo relatadas as primeiras

vítimas fatais do vírus, algumas pessoas optaram pelo isolamento social voluntário.
Ao passo que mais pessoas ficavam confinadas em casa, aumentava também a
demanda por conteúdo. Na internet, acontecia o fenômeno das lives, transmissões ao vivo
em redes sociais. Músicos apresentavam-se de suas casas, verdadeiros shows caseiros.
O descontentamento com as políticas de saúde adotadas pelo governo, contrárias às
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), fez surgir um novo tipo de
protesto47: brasileiros projetavam imagens de protesto da janela de suas casas.
Realizou-se, então, como primeira iniciativa de produção de conteúdo do site
"Encontros Digitais" e em comemoração ao lançamento, a live Introdução à Projeção
Mapeada, transmitida no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=1dDLAZ8Epj0 às
14:00 daquele 29/03/2020.

46

Dados disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em:
http://susanalitico.saude.gov.br/#/dashboard/. Acesso em: 11 jul 2020.
47
Projeções viram nova forma de se manifestar. Disponível em:
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,projecoes-viram-nova-forma-de-se-manifestar,70003252143.
Acesso em: 29 mar. 2020.
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Figura 38 - Imagem divulgação da transmissão ao vivo sobre projeção mapeada

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A divulgação dessa transmissão ao vivo teve apoio de outras organizações, dentre
elas o Projetemos e Projetação, ambos coletivos de videoativismo. Em levantamento
realizado no dia 11/07/2020 na conta do Instagram desses coletivos, constatou-se que o
Projetemos possuía o total de 29.000 seguidores, e o Projetação, 1.651 seguidores.
Como resultado do apoio na divulgação e do contexto político-sanitário, o
engajamento durante a transmissão foi superior ao observado nas transmissões das reuniões
da pesquisa-ação antes realizadas. Foi possível observar 49 interações no chat da
transmissão. A audiência demandou perguntas sobre a técnica de projeção mapeada e houve
demonstração de apoio às projeções que vinham sendo realizadas por aqueles coletivos. Em
especial, destaca-se a interação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos comentários.
A pandemia do COVID-19 impossibilitou a realização de alguns tipos de pesquisa
por conta do risco de saúde inerente à presença do pesquisador em campo. A pesquisa-ação
aplicada virtualmente através de reuniões ao vivo, e tendo como uma proposta de ação a
construção de um site para reunir pessoas e gerar conhecimento, adquiriu uma nova
dimensão.

79
6 ANÁLISE
A análise da pesquisa-ação ocorreu anteriormente, envolvida com as discussões que
ocorreram a partir dos dados levantados e dos protótipos desenvolvidos. A análise a seguir
busca avaliar a plataforma digital de acordo com a utilização do site por usuários na internet.
Em seguida, a plataforma digital é analisada sob a ótica do framework que avalia suas
qualidades democráticas.
6.1 ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DO SITE
Esta seção apresenta os dados resultantes da interação das pessoas com o site, dados
foram coletados entre os dias 29/03/2020 e 07/05/2020. Utilizou-se a técnica de
WebAnalytics para coletar os dados automaticamente enquanto as pessoas navegam no site.
Foram excluídos os dados de navegação do pesquisador e foram considerados dados de
navegação onde não fosse possível identificar o visitante, estes representados como nulos.
A partir dos dados, é possível observar como pessoas comportam-se nas dinâmicas
de interação do site, e assim avaliar o engajamento e resultado das iniciativas de divulgação,
produção de conteúdo e adição de novas funcionalidades no site.
Optou-se pelo Amplitude enquanto ferramenta de WebAnalytics. Nessa ferramenta,
as interações ou eventos recebem identificadores únicos. A ferramenta monitora os seguintes
dados:
1. Dados no navegador de internet;
2. Dados do dispositivo (computador, celular etc.);
3. Local de origem do acesso ao site através do IP;
4. Nome do usuário quando logado;
5. Login;
6. Logout;
7. Confirmação de cadastro;
8. Páginas acessadas;
9. Tempo de navegação;
10. Publicações criadas, curtidas e comentadas;
11. Perguntas e respostas criadas, votadas e respondidas e
12. Artigos rascunhados, criados, atualizados e comentados.
Os dados coletados são possíveis de serem visualizados em tempo real na ferramenta,
porém a forma de visualizar os dados é restrita a gráficos de barras, pizzas e linhas. As
imagens a seguir foram criadas utilizando o Tableau, ferramenta especializada em
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visualização de dados, a partir dos dados exportados pelo Amplitude. A visualização de
dados é a ciência que permite transformar dados em imagens. Dessa forma, as visualizações
facilitam a compreensão e análise dos dados, além de colaborar para tomadas de decisão.
No gráfico 10, é possível notar três números elevados de acesso. O maior no evento
de lançamento e os seguintes em eventos onde o pesquisador participou e divulgou o site.
Gráfico 10 - Acessos por dia, onde é possível associar os eventos de divulgação aos picos de
acesso

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A página inicial é a página mais acessada, seguida por Nulo, onde não foi possível
identificar o endereço acessado, possivelmente um erro da plataforma de coleta de dados.
Em seguida, a página de notícias, sendo a página com maior número de contribuições de
conteúdo recorrente.
Gráfico 11 - Total de acesso por página, ordenado por páginas mais acessadas e segmentados por
subpáginas (Exemplo: artigos e usuários específicos)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
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A visualização geográfica dos acessos apresenta uma dispersão pela costa do Brasil,
com mais número de acessos na região sudeste. É possível observar acessos de usuários
residentes na Europa.
Gráfico 12 - Mapa com dados de navegação georeferenciados. As áreas excluídas do mapa não
apresentam dados de navegação

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Ao agrupar eventos de interação por usuário, é possível observar que poucos usuários
são responsáveis pela maior parte das interações.
Gráfico 13 - Usuários mais ativos no site. A posição no gráfico é aleatória

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
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O gráfico 14 apresenta a trajetória do usuário na utilização do site, sendo possível
observar cada interação ao longo do tempo.
Gráfico 14 - Comportamento de usuários na ferramenta organizados cronologicamente e agrupados
por tipo de interação

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Alguns fenômenos chamam atenção:
● A criação de um artigo é seguida por atualizações múltiplas vezes;
● Usuários fazem login no mesmo dia de cadastro e não voltam a realizar login
nos dias seguintes, indicando a possibilidade de acesso prioritariamente de
dispositivos pessoais. Login recorrente poderia indicar o acesso em locais
públicos, como lan houses. Diante da pandemia do COVID-19, esse
comportamento é justificado e
● Eventos que exigem menos esforço geram mais engajamento. Em nível de
esforço podemos classificar em: Curtir, Comentar, Publicar.
A análise de comportamento de usuário através da visualização da trajetória do
usuário ao longo do tempo surgiu a partir de um exercício de experimentação cruzando os
dados; o Tableau exibe as visualizações possíveis automaticamente. Esses dados, quando
analisados em nível individual, podem revelar comportamentos psicológicos intensos, como
frustração de uso.
Os esforços para adequar o site desenvolvido aos requisitos da LGDP (Lei 13.709/18)
não foram realizados, mas estão previstos para acontecer dentro do prazo estabelecido da Lei
14.010/20.
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6.2 ANÁLISE DAS QUALIDADES DEMOCRÁTICAS E COLABORATIVAS DA
PLATAFORMA
Ao longo do desenvolvimento do site que abrigou a plataforma digital foram feitas
escolhas que atribuíram a ele características observadas em redes sociais. Ao considerar o
site enquanto uma plataforma digital, podemos utilizar o framework que analisa as
qualidades democráticas de uma plataforma digital (MORELLESPELT, 2019). As cinco
dimensões do framework foram analisadas individualmente.
6.2.1 Governança
A utilização da pesquisa-ação enquanto método participativo e a adoção da política
de código aberto possibilitaram a construção da plataforma com políticas participativas e
transparentes. O código aberto permite que a plataforma seja auditada e alterada de acordo
com os interesses da comunidade.
6.2.2 Modelo econômico
O modelo econômico tem características do Commons (MORELL; ESPELT, 2019),
assim como a Wikipedia, onde fundações e organizações não lucrativas possuem sistema
participativos, autogerido pela comunidade. A tentativa única para buscar a sustentabilidade
econômica para o projeto foi o incentivo cultural, que em razão da pandemia não foi
concluído.

Outros

modelos

possíveis

são:

doação,

crowdfunding,

assinatura,

comissionamento na venda de cursos e venda de arte. Esses modelos não foram discutidos
na pesquisa-ação, mas possuem sinergia com as características da comunidade.
6.2.3 Políticas tecnológicas
As tecnologias adotadas no desenvolvimento possuem código aberto, porém por
questões orçamentárias a plataforma foi hospedada no servidor do pesquisador. A busca por
descentralização é recomendada para alcançar mais qualidade democrática. Tecnologias P2P
(Peer-to-Peer) poderiam ter sido consideradas, e assim distribuir a aplicação por vários
servidores.
6.2.4 Política de Dados
A política de dados é deficitária. Os esforços para sanar os requisitos da Lei Geral de
Proteção de Dados não foram realizados na parte construtiva. Outras políticas possíveis são:
Conteúdo Aberto, através da qual todos podem utilizar o conteúdo produzido na plataforma
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livremente, Dados Abertos, fazendo com que todos os dados da plataforma estejam
disponíveis para consulta.
6.2.5 Responsabilidade Social
A diversidade humana é reconhecida na identidade visual do projeto (Figura 2)
através de emojis que constituem a rede de pessoas conectadas. A plataforma define-se como
"Espaço de Aprendizado" e se aproxima de pessoas iniciantes nesse meio. Tais qualidades
não foram explicitadas durante a fase construtiva do projeto, mas o projeto pode ter sido
beneficiado pela busca por inclusão e diversidade da própria comunidade de artistasprogramadores.
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7 CONCLUSÕES
Como resultado do processo de debates realizados na pesquisa-ação, a comunidade
virtual de Programação Criativa beneficiou-se com uma plataforma digital que contempla
funcionalidades semelhantes às redes sociais. O processo de decisões para definição de
funcionalidades foi aberto, inclusivo e interativo, bem como marcado por reflexões dos
caminhos almejados para o futuro dessa comunidade.
Observou-se que o desejo por autonomia na construção das próprias ferramentas foi
alcançado a partir da adoção de práticas colaborativas da cultura do código aberto, o que
possibilitou a reutilização de códigos e otimização do tempo de construção da plataforma
digital. O benefício foi mútuo, já que a ferramenta escolhida também recebeu melhorias
realizadas durante esta pesquisa.
O site “Encontros Digitais” está no ar no endereço https://encontrosdigitais.com.br,
e

seu

código

está

disponível

para

modificação

e

reuso

em

https://github.com/encontrosdigitais/bootcamp.
Ao produzir uma plataforma digital que coletasse dados de interação, foi possível
observar o comportamento dos usuários na utilização de cada recurso. Os primeiros esforços
de divulgação científica através da participação de eventos realizados pela comunidade
foram convertidos no aumento do número de acessos da plataforma. Os resultados da análise
de acesso da plataforma apontaram relações com os esforços de comunicação e geração de
conteúdos. De outra maneira, o número de acessos entrou em declínio rapidamente.
Ao longo dos meses finais desta pesquisa, durante a fase de redação do relatório,
realizações expressivas foram conquistadas pelo Encontros Digitais e pela comunidade. No
ano de 2021, o Encontros Digitais foi apoiador da 2a edição do Multiverso, primeiro evento
de arte generativa da América Latina, e a comunidade virtual organizou pela primeira vez o
evento Processing Community Day (PCD) de forma nacional; nos anos anteriores, os eventos
foram realizados em diferentes cidades. O site da edição do PCD foi hospedado no Encontros
Digitais. Os relatos desses eventos foram publicados também no Encontros Digitais.
Os objetivos foram alcançados, permitindo que a hipótese fosse comprovada,
considerando a construção e lançamento da plataforma digital, a satisfação dos participantes,
a adesão da plataforma enquanto espaço de troca e a consolidação do processo colaborativo
para adição de novas funcionalidades.
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Compreende-se que o resultado dessa pesquisa está relacionado a fatores complexos
que envolvem muitos fenômenos e pessoas. A maior articulação da rede é notável, e o futuro
da comunidade de artistas-programadores brasileiros parece promissor.
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8 DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA
A construção da plataforma digital possibilita um campo fértil para outras pesquisas.
A possibilidade de analisar os conteúdos publicados, o perfil das pessoas cadastradas, a
forma como a plataforma e a comunidade desenvolvem-se após alguns anos de uso.
A aplicação do método QUIS para os usuários da plataforma e a comparação com os
resultados dos participantes da pesquisa-ação possibilitaria avaliar a satisfação dos usuários
que a idealizaram em relação aos usuários que a utilizam.
Em razão da abertura do código da plataforma, é possível analisar as qualidades
colaborativas por meio das contribuições via Github. A aba issue do projeto no Github
continha 37 solicitações no dia 07 de março de 2021, contendo diversos tipos de pedidos,
como mau funcionamento da plataforma, solicitação de melhorias e adição de
funcionalidades.
O produto resultante dessa plataforma passa a ser não apenas o conteúdo, mas o
desejo pelas funcionalidades, pensar a plataforma como um laboratório para estudar o
esforço humano em busca da superação das limitações interativas e sociais nos meios
digitais. Seria interessante a exploração de outros tipos de análise para além do conteúdo.
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