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Rede social Arquigrafia

• Ambiente colaborativo para:
– Visualização
– Interação  
– Compartilhamento de imagens digitais de 

arquitetura



Objetivo

• Promover interações colaborativas entre 
pessoas e instituições.

• Contribuir para:
– o estudo
– a docência
– a pesquisa
– a difusão da cultura arquitetônica e urbanística



Breve histórico

• Anos 60/80 → criação do acervo da FAU-USP
• Início do projeto em 2009 → equipe 

multidisciplinar.
– Museu de crescimento ilimitado (Le Corbusier, 

1939).

• Prêmio da Agência de Inovação USP
– Categoria de Tecnologias Sociais Aplicadas e 

Humanas em 2011



Fase I

• Integração do acervo da Biblioteca/FAU-USP
– Cerca de 37 mil slides

• Protótipo experimental
– Usabilidade ágil em SW livre [1]

• Desenvolvimento de funcionalidades 
essenciais
–  Acesso público e gratuito



Arquigrafia



Fase II

• Enfoque no engajamento de usuários com a 
rede social
– Atenção para avaliação das imagens.

• Acesso por novas mídias
– Navegar no acervo georeferenciado enquanto 

circula pela cidade.



Proposta

• Integrar gamificação e inteligência coletiva
– Modelo para engajamento de usuários 
• Elementos de gamificação [2] X Funcionalidades de 

sistemas colaborativos: componentes do modelo 3C -  
Comunicação, Coordenação e Cooperação. 
• Inteligência coletiva: definir ou alterar funcionalidades 

e associá-las a novos elementos de gamificação. 



Características de colaboração [3]



Pesquisa-ação



Obrigada!!

ana@ime.usp.br
http://ccsl.ime.usp.br/usabilidade

Projeto Arquigrafia disponível em:
http://arquigrafia.org.br

Agradecemos a CAPES pelo apoio oferecido para 
desenvolvimento desta pesquisa.

mailto:ana@ime.usp.br
http://ccsl.ime.usp.br/usabilidade
http://arquigrafia.org.br/
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