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Relatório
Histórico do Projeto
Wikinarua visa a criação de rede social a partir da utilização de dispositivos
móveis, como celulares, com tecnologia de Realidade Aumentada (RA), para que
cada individuo, localizado em qualquer parte do Brasil, incluindo os de
comunidades isoladas como quilombolas, indígenas ou outras, possam modificar
e intervir no seu contexto urbano e/ou meio ambiente, por meio da arte com
imagens, sons, animações, entre outras informações, no intuito de diminuir
inclusive as diferenças sociais, em tempo real. Por definição uma rede social é um
conjunto de entidades sociais tais quais indivíduos ou organismos sociais
conectados por relações criadas a partir de interações sociais. Com o advento da
Web2.0, novas possibilidades surgiram e a mais importante nesta proposta é que
o usuário participa da sua construção, com novos conteúdos que levarão à
formação de novos grupos. As redes sociais, como a Wikinarua pretende ser,
dialogam entre si e permitem a importação de conteúdos multimídia, fotos Flickr,
vídeos Youtube ou Myspace, de redes sociais de sucesso. Wikinarua significa que
valoriza-se a mobilidade em conexão, como principal fator na constituição do
sujeito da atualidade, que vive seu tempo. Sujeitos em estreita relação com o real
cibridizado (cibernética+hibrido) vivem mútuas influências oriundas do virtual/real.

Objetivos do workshop no Aniversário de Brasília – Evento realizado na
Funarte, com apoio do Ministério da Cultura
Realização de um wokshop, nos dias 21 e 22 de abril de 2010, com
atividades práticas-teóricas sobre a rede social WIKINARUA envolvendo a criação
de imagens, animações, vídeos, textos e sons sobre a artenarua, culturanarua,
patrimônio histórico, material, imaterial e comunidades no sentido da biocenose.

Detalhamento
A atividade realizada foi interativa e visou alcançar e sensibilizar
comunidades tradicionais, com a possibilidade de diminuir as diferenças sociais
em tempo real pela arte, criatividade e o imaginário. Participaram das atividades
crianças, adolescentes e público da compunidade do Distrito Federal que
participavam das comemoração de aniversário de 50 anos de Brasília.
As instalações físicas e infra-estrutura do workshop contou com 10
computadores, 10 totens interativos, 1 painél de leds e transmissão em tempo real
pela rede social wikinarua.com.
As atividades corresponderam em 3 etapas principais:
1. Apresentação da rede social wikinarua;
2. Apresentação do desenvolvimento do software wikinarua para celular
3. Realização de fotografias e vídeos, com a comunidade, para a
formação do banco de dados da rede social wikinarua.

Participaram 10 monitores, que trabalham no projeto como bolsistas. O
local foi visitado por mais de 500 pessoas e no site se cadastraram
aproximadamente 200 pessoas.

O workshop durou dois dias, aproximadamente 20 horas consecutivas.

