Escopo do projeto:

Por quê?

Este projeto pretende promover a importância da memória do Rio antigo na preservação da identidade da cidade e do País. Através desta experiência pode-se discutir o futuro com padrões sustentáveis de desenvolvimento.
Destacam-se os seguintes aspectos:
• Mostrar como a cidade do Rio de Janeiro foi formada, com seus problemas e atrativos durante as épocas;
• Estimular o aprendizado entre os usuários através da troca de informações;
• Conscientizar o visitante do site sobre seu papel de zelador da cidade, cobrando a manutenção dos bens históricos, públicos ou
privados, para as autoridades competentes ;
• Discutir os erros e acertos de outros governos e suas heranças para a cidade;

Para quê?
Devido a falta de planejamento, a lógica de ocupação da cidade se dá de maneira invertida, com a população se deslocando para locais remotos que mais tarde, já deteriorados, clamam por serviços essenciais como saneamento básico, vias de acesso pavimentadas, segurança,
postos de saúde e escolas .
A reflexão sobre os erros e acertos passados e cotidianos promovem o conhecimento da história, possibilitando traçar sólidos planos de desenvolvimento para a cidade, reduzindo assim os impactos sobre seu ecossistema natural.

Como?

Este empreendimento consiste no desenvolvimento de um Website e um Aplicativo para smartfones e tablets. O tema escolhido é o Rio de Janeiro de ontem, de hoje e de amanhã.

Site:
Objetivos Gerais
• Fazer com que o visitante se transporte para o Rio antigo entendendo como a sociedade carioca se formou;
• Despertar no visitante o desejo de conhecer as localidades que remontam a história
da cidade.
Objetivos Primários (Antes do entrar no site/esperada)
• Contar ao carioca a sua história;
• Ao turista a história da cidade.
Secundários (no site)
• Fomentar a discussão/ troca de informações/ colaboração acerca dos fatos ocorridos;
• Produzir conhecimento mútuo e interesse pelo assunto;
Final (Pós site/ desejados)
• Sensação sinestésica (tátil e visual) / dejá-vù ao visitar o local visto no site;
• Gerar sentimento de zelo pelo patrimônio público, privado e dos recursos naturais;
• Estimular a cidadania;
• Promover a cultura;
• Retorno do usuário ao site.

Aplicativo:
Há também a possibilidade de se implementar tecnologia de reconhecimento do local através da
câmera de celulares, smartfones ou tablets. Assim a pessoa poderia apontar a sua câmera para o
local histórico seria gerada remotamente na tela do aparelho a informação sobre o que existia ali
em outra época, com conteúdo de texto, foto e vídeo. Esse conteúdo poderia ser gerado pelo site,
ou pelo aplicativo, sendo disponibilizado em ambos bancos de dados.

Protótipo do site disponível em:

www.riodejavu.com.br

