


A atualidade representa um salto antropológico sem 

precedentes, evidenciando a progressão das 

velocidades, desde a revolução industrial.

Lucia Santaella



A conectividade expande o mundo, complementa as relações sociais, viabiliza comunicação 

imediata, em contrapartida, controla, vigia seus usuários, cria um poder moderador invisível e 

limites de acesso.



O que é uma realidade mista?



Realidade Aumentada
Atua como uma ponte entre o mundo físico e digital, adicionando elementos 
ao mundo ao redor. Não se trata de uma nova realidade criada, mas sim da 
inserção de informações e objetos virtuais no mundo real ao redor usuário a 
partir de referenciais determinados. Ou seja, ao invés de entrarmos num 
mundo tridimensional, é o 3D que imerge no mundo ao nosso redor.



Realidade Virtual
A mais conhecida, é a tecnologia que está definindo o rumo de grandes 
empresas de tecnologia como Facebook, Sony e Samsung. Para esse tipo de 
interação, é necessário que o usuário utilize um device nos olhos, como 
Oculus Rift ou Google Cardboard, e que o ambiente virtual seja criado em um 
modelo 3D ou foto/filme orbitais. Diferentemente da Realidade Aumentada, 
a Realidade Virtual cria um mundo completamente novo, interativo e reativo. 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3120345/The-Oculus-Rift-Facebook-s-virtual-reality-headset-finally-revealed-sale-early-year.html
http://uk.playstation.com/psn/news/articles/detail/item712371/Seeing-the-future-of-virtual-reality-with-Project-Morpheus/
http://www.tecmundo.com.br/samsung-gear-vr/75709-samsung-anuncia-nova-versao-gear-vr-compativel-galaxy-s6.htm


Realidade Mista
Em teoria, Realidade Mista permite ao usuário ver o mundo real (como em 
RA) ao mesmo tempo em que vê objetos virtuais (como em RV). E então ela 
ancora esses objetos virtuais para um ponto no espaço real, tornando 
possível manipula-los. 

















Por que a cidade?

A cidade existe a cerca de cinco mil anos e, ao que tudo indica, 

é improvável que surja um substituto já pronto para ela. Não 

tenho nenhuma duvida quanto ao fato de que a cidade é uma 

expressão da cultura que as pessoas criaram, uma extensão da 

sociedade, que desempenha muitas funções complexas, inter-

relacionadas, de algumas das quais nós nem chegamos a ter 

consciência.

Edward Hall
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http://www.youtube.com/watch?v=4ZdCByYeNRU


Espaço e novas 
dimensões



mais imagens google art 
project + google cultural 
institute e a relação com 
cardboard













A Cultura e o Poder...mas

onde esta o poder?



Dados e cidade



http://www.youtube.com/watch?v=H5AO_Ky-r28










http://www.youtube.com/watch?v=l_1wMJ2DfHY


“The Night Cafe” é um ambiente imersivo de realidade virtual que permite que você 
explore o mundo de Vincent van Gogh em primeira mão. Reserve um momento para 
aproveitar seus icônicos girassóis em 3 dimensões ou andar em torno da cadeira que 
ele pintou em seu quarto para vê-la de outro ângulo. Adentre as cores vívidas direto 
da sua paleta.

http://www.youtube.com/watch?v=jBOL5yakREA
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- realidades mistas
- revisão da identidade do objeto
- presença<>ausência
- contração<>expansão
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O acervo e 
realidade aumentada



CHESS (Cultural Heritage Experiences 
through Socio-personal interactions and 
Storytelling) i



http://naturalhistory.si.edu/exhibits/bone-hall/


WeARinMoMA

http://www.youtube.com/watch?v=b9T2LVM7ynM


Cidade como 
Interface Museológica



Street
Museum

http://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo


Talking 
Statues

http://www.youtube.com/watch?v=5L3N8CesqmY


Secrets Behind 
Paintings

http://www.youtube.com/watch?v=JNY-ogBkt4Q


Memória da Amnésia
Percurso Interativo em RA





1- Baixe o aplicativo Layar gratuitamente, 
pela PlayStore (Android) ou AppleStore 
(IOS).

2- Abra o aplicativo e a partir dos pontos 
marcados no mapa do percurso, se 
posicione próximo as áreas indicadas. 

3- Com o aplicativo aberto, vá no canto 
esquerdo superior da tela, abra o menu de 
acesso e clique em >> GEOLAYERS
4- Na zona de busca digite>> MEMORIA

5- Em seguida, aparecerá a camada 
MEMÓRIA DA AMNÉSIA. Selecione e 
pronto!



Porque?



A disputa em torno da história da arte tem como o seu 
lugar atual, e também o futuro, no museu de arte 
contemporânea. É uma questão de instituições e não de 
conteúdo [...] afinal, as catedrais sobreviveram, há muito 
tempo, à fundação dos museus. Por que os museus atuais 
não devem vivenciar a fundação de outras instituições em 
que a história da arte não tem mais lugar ou tem uma 
aparência completamente diferente?

HANS BELTING















http://www.youtube.com/watch?v=RrgjufJhmwk


http://www.harvardartmuseums.org/visit/exhibitions/4768/mark-rothkos-harvard-murals


O lapso da interatividade



http://www.youtube.com/watch?v=KkmceD0qpmc


http://www.youtube.com/watch?v=nkbwiQrdGMo


http://www.youtube.com/watch?v=6QH5p8AFkdM


CHESS (Cultural Heritage Experiences through 
Socio-personal interactions and Storytelling) is 
a project, co-funded by the European 
Commission, that aims to integrate 
interdisciplinary research inpersonalization 
and adaptivity, digital storytelling, interaction 
methodologies, and narrative-orientedmobile 
and mixed reality technologies, with a sound 
theoretical basis in museological, cognitive, and 
learning sciences.


