
Processo criativo 
Criações com visuais imprevisíveis feitos a partir de códigos de 
programação é a base da arte generativa. Conheça mais aqui 

Muitos designers se preocupam com o kerning 
perfeito ou curvas Bezier que tenham o acabamento 
certo; ter o controle exato do trabalho para eles é 
fundamental. Porém, para outros designers, existe algo 
mais livre, que diz respeito à ideia de deixar levar até a 
beleza surreal. Chamada de arte generativa, nesta área 
não há espaço para o grid, e os limites impostos não 
existem, basta deixar que os pixels, guiados por códigos 
de programação, criem uma obra de arte. 

"Eu amo criar experimentos que começam em 
um ritmo lento. É como andar calmamente por um 
jardim", conta Dr. Woohoo (www.drwoohoo.com), artista 
que vive nos Estados Unidos e tem como referência 
Joshua Davis, Erik Natzke e Marius Watz."Para mim, a 
idéia de permitir que arte e código se fundam, com a 
paz necessária, é algo particular da arte generativa." 

0 artista recorre a uma metáfora visual para 
explicar este campo que considera fascinante: "Imagine 
um cubo com muitos pontos, cada um representando 
uma possibilidade. Cada ponto é um único modelo, uma 
variação", explica. "A arte generativa pode selecionar 
uma variação aleatoriamente. Ou, no caso dos pontos 

do cubo, a seleção de um ponto específico é 
influenciada pela entrada do ponteiro do mouse, da 
amplitude da música ou de algum dado dinâmico." 

Arte generativa ainda é algo bem novo em 
termos artísticos, por isso, as ferramentas usadas para 
criá-la estão em constante evolução. "Genericamente, a 
programação de códigos possui a mesma expressão 
artística que uma pintura", afirma Chandler McWilliams 
(www.brysonian.com), artista californiano. "Fazemos 
isso há um bom tempo e ainda continuamos achando 
novos modos de expressão." 

Para o colega Mitchell Whitelaw (www. 
teemingvoid.blogspot.com), que dá aulas no curso 
Master of Digital Design na Universidade Australiana de 
Canberra, as possibilidades da arte generativa estão em 
aberto: "0 processo generativo é o processo de fazer 
algo", pontua. "E o que podemos fazer? É mais fácil 
perguntar o que não podemos fazer?" continua. "Arte 
generativa é uma forma de trabalhar com o computador 
que exige o máximo da computação, em vez de apenas 
imitar as técnicas da arte tradicional." 

Mitchell estava envolvido com arte generativa 
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desde pequeno, apesar de não saber isto na época: 
"Comecei brincando no LOGO, no Apple II, quando eu 
tinha nove anos. Não sabia que aquilo seria arte 
generativa. Vendo agora, eu estava escrevendo uma 
programação que produzia um padrão. Eu clicava no 
botão Run e o computador devolvia algo na tela", conta. 

De maneira resumida, Dr. Woohoo explica que 
arte generativa é a reação visual a estímulos que são 
dados por códigos: "0 conteúdo criativo pode ser 
afetado desde os pontos de uma curva, até a 
possibilidade de misturar e combinar qualquer variável 
de entrada ou saída", esclarece. "A amplitude do som 
pode definir a forma ou velocidade da imagem criada." 

Dr. Woohoo começou a pensar nisso na década 
de 1990, quando cruzava códigos com retorno estético 
na indústria de games. Alguns anos depois, passou 
bastante tempo no departamento de ciência da 
informática na Universidade de Maryland, estudando 

inteligência artificial e realidade aumentada - tecnologias que na época 
eram restritas apenas ao universo acadêmico ou a agências 
governamentais."Agora podemos comprar um iPad ou um Kinect, baixar 
alguns frameworks e desenvolver qualquer experimento criativo", alegra-se. 
"Quando terminamos, podemos compartilhar o código para que qualquer 
um tenha acesso. É insano!" 

0 artista e professor da Universidade da Califórnia, em Los 
Angeles (EUA), Casey Reas (www.reas.com) começou a 
experimentar a arte generativa no final da década de 
1990, usando os computadores da universidade que 
custavam entre US$ 10 mil e US$ 50 mil."Hoje em dia, 
trabalho com laptops de US$ 2 mil que são muito 
melhores", diverte-se. "0 ambiente de programação 
mudou significativamente. Hoje, existem sistemas 
criados especificamente para artes visuais, em vez de 
campos mais técnicos." 

A maior parte dos designers visuais usa a 
linguagem Processing como uma ferramenta, por ser > 
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04'Wall Exploder',do 
artista Marius Watz. 
"Queria criar um 
sistema generativo 
que pudesse ser 
renderizado sem 
computador", afirma. 
Um wireframe 3D foi 
projetado em uma 

parede de uma 
galeria, e então foi 
meticulosamente 
traçado com uma fita. 
"0 resultado é uma 
imagem estática que 
perpetua movimento", 
acrescenta Marius 

mais acessível que outras linguagens de programação. "Qualquer um pode 
aprender: só leva algumas horas para começar a escrever com esses 
programas", fala Casey, que desenvolveu a linguagem junto com Ben Fry. A 
dupla já publicou diversos livros sobre como usar a linguagem de forma 
eficiente em projetos de design. 

Além do Processing, Dr. Woohoo inclui o Xcode e 
o open Frame works em seu arsenal, e também Cinder, Quartz Composer, 
ExtendScript e ActionScript quando precisa. 0 processo criativo varia 

conforme a ferramenta usada: para imersão e instalações 
de arte experimental, ele geralmente cria uma aplicação 
para o processo e analisa os dados, mudando o visual e o 
áudio em tempo real. A aplicação pode ter sido criada 
anteriormente ou então é um código open-source. 

Então quão acessível é este campo para o 
designer experiente?"Se você prefere não usar códigos, 
mas mexer com aplicações generativas para ajudar na 
criatividade, pode usar algo simples como um plug-in para 
lllustratorou Photoshop",esclarece Dr. Woohoo."Para 

quem tem um espírito mais aventureiro, ExtendScripts é 
uma versão do JavaScript customizada para Adobe. 
Processing segue próximo a isso, por ter uma linguagem 
natural, sem as regras que podem ser complicadas 
para designers." 

Por outro lado, diferente do final dos anos 
1990, custo não é mais uma barreira:"A maioria dos 
softwares é de graça", observa Mitchell Whitelaw."0 
desafio é a linguagem em códigos, mas nunca houve 
época tão boa para aprender sobre isso quanto hoje. As 
fontes e comunidades existentes por aí são incríveis." 

Chandler, que é autodidata em código, acredita 
que não é algo tão difícil de se familiarizar: depende 
realmente do que você faz com os códigos. "0 
complicado é a sintaxe.Técnicas e estratégias para criar 
um projeto também são simples", comenta. 

Como palestrante,ele possui muita 
experiência em passar seu conhecimento: "Sempre digo 
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aos meus alunos: quando pensar em programação, 
lembre que aquilo é uma linguagem. Por isso, saiba ler 
assim como escrever. Pessoas entram no universo da 
programação e já tentam escrever algo sem nem olhar 
para os códigos como uma leitura." 

Mais do que nunca, artistas dessa área irão 
expandir seu conhecimento em vez de estudar 
programação de u m modo geral. "Os desafios estão se 
tornando muito mais conceituais do que técnicos: a 
parte mais difícil é ter a ideia certa. Meu conselho? Faça 
você mesmo. Crie um sistema bizarro, mas que você 
compreenda por completo, ou então baixe algum já 
existente e mude-o até torná-lo irreconhecível. É aí que 
a diversão começa", acrescenta Mitchell. A ut
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Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 59, p. 52-55, jul. 2012.




