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Workshop 4: Venha descobrir o que perde por não contribuir para
projetos Open Source
Workshop coordenada pela Associação OSGeoPT
ENIIG, 14:30-15:30, 17 de novembro de 2017
A diferença entre “código open source” e “código closed source” não está em “código” nem em “source”. A diferença
está em “open” versus “closed”.
Nesta workshop reforça-se que a opção “open” não é uma questão tecnológica: é uma forma de estar. É uma forma
de estar radicalmente diferente.
Contudo, não se muda da filosofia de closed source para open source de um momento para o outro. Há toda uma
aprendizagem que é preciso fazer, algo que não se aprende na escola nem na universidade. É um percurso que leva o
seu tempo e não pode ser percorrido sozinho, dentro da toca. Não é uma passadeira vermelha: é preciso trabalhar e
ultrapassar alguns mitos (e algum ego).
Ao participar em projetos open source, desenvolvemos um conjunto de caraterísticas que depois são muito úteis no
nosso trabalho e na nossa relação com os nossos colegas.
Na primeira parte (cerca de 30 minutos), vamos rever uma dezena de virtualidades que provavelmente vai descobrir
que está a perder por não estar (ainda) a colaborar em projetos open source, discutindo os tópicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Génios? Só os da lamparina mágica!
Programador 1 - Ego 0
Que és tu para me criticar?
A minha vida é um conto de falhas"
Reagir rápido
Proteger-se na plebe
Deixar-se influenciar
Ser vulnerável
E as ferramentas ajudam?
Quando sair da toca?

Na segunda parte (cerca de 30 minutos), vamos tentar concretizar o “como contribuir”. As oportunidades são muitas
e o difícil é mesmo escolher por onde começar. A ideia é que cada participante desenvolva um plano para começar a
participar num projeto open source. O plano pode passar por começar a contribuir no Stack Overflow, conhecer e
interagir com a comunidade, participar e organizar eventos, etc. Vamos insistir nas coisas mais simples, mas também
vamos ver como todo o processo se desenrola, olhando exemplos de contribuições concretas, no github.
Não é necessário trazer computador. Contudo, durante a workshop teremos um espaço para navegar na net e
escolher um projeto open source para participar. Como trabalho de preparação, olhe para o software open source que
usa e escolha preferencialmente um desses para começar a contribuir.

