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Resumo 
Ações coletivas dependem da coordenação dos elementos ou atores sociais que compõem a 
comunidade onde ocorrem. Para isso os fluxos de informação e comunicação que permeiam o 
grupo tornam-se determinantes. A partir de uma visão sistêmica, o presente artigo se propõe 
analisar o problema da preservação do patrimônio material da cidade de São Luís e a aparente 
inércia que tem envolvido poder público e sociedade civil em achar soluções efetivas para a sua 
manutenção. Faz-se também a apresentação do projeto de educação patrimonial SEMENTE 
DIGITAL que, focando nas novas gerações e usando recursos inovadores e novas tecnologias de 
processamento de imagem, se propõe a apresentar de forma lúdica, não só o problema, mas 
também suas possíveis soluções, desenvolvendo a temática da importância da preservação do 
conjunto arquitetônico de origem portuguesa da cidade. 
 
 
Palavras-chave: : Ação coletiva; patrimônio histórico; realidade aumentada; espaços 
interativos; educação patrimonial. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Fundada em 1612, por franceses, São Luís, capital do Maranhão, guarda na área 

do Centro Histórico um dos maiores conjuntos arquitetônicos coloniais de origem 

portuguesa das Américas, fato que lhe rendeu o título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade, dado pela UNESCO em 1997. 
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Depois de completar 400 anos, a maior riqueza da cidade, suas edificações do 

período colonial, estão em risco, devido ao abandono e a dificuldade de articulação 

entre os poderes públicos para implementar de fato estratégias mais efetivas de 

preservação. 

Se é consenso que o acervo arquitetônico tem um enorme potencial turístico, 

constituindo-se no maior diferencial de São Luís em relação a outras capitais, pode-se 

perguntar: como comercializar plenamente um produto turístico se a própria 

comunidade a qual pertence não o reconhece como tal, ou pelo menos, não o valoriza 

como deveria ? 

Tal questão nos leva a supor que apenas os esforços voltados para a promoção do 

turismo local junto a potenciais consumidores externos não são suficientes para garantir 

que um círculo virtuoso gerador de riquezas e oportunidades para São Luís se estabeleça 

de forma plena, como em outros polos turísticos de grande reconhecimento nacional. 

Avançando ainda mais na questão da percepção que o próprio morador tem desse 

potencial, fica claro que as novas gerações que não tiveram a oportunidade de morar no 

na área, estão ainda mais distantes dessa temática.  

Entre outros aspectos, tal fato, põe em risco ainda maior a conservação desse 

patrimônio que, sem o sentido de pertencimento junto aos jovens, poderá transformar-

se, a médio e longo prazo, em algo sem valor algum ou, na melhor das hipóteses, num 

produto artificial, alavancado por grandes investimentos em mídia, mas que não irá 

refletir o sentimento dos moradores e por isso, por vários aspectos, eventualmente até 

frustrar ou empobrecer a experiência do turista no contato com a cidade. 

O mais estranho é que, apesar desse quadro negativo (facilmente comprovável por 

uma visita ao bairro do Centro histórico), no discurso geral dos órgãos públicos através 

da mídia, com exceção dos ligados diretamente à preservação patrimonial como o 

IPHAN, o que se observa é a descrição de outro lugar, apresentado como uma peça 

ficcional, onde enquadramentos planejados, produção cinematográfica, recursos óticos e 

digitais de primeira linha, além de textos publicitários convincentes, reconstroem São 

Luís a partir de um imaginário ligado ao que ela foi ou deveria ser, num esforço 

normalmente descrito como de “promoção do turismo na cidade”. 



  
 

Utiliza-se aqui o termo estranho não como crítica ou desqualificação das 

campanhas de turismo, porque é compreensível que tentem mostrar a beleza e os 

cenários que ela tem a oferecer.  

A estranheza refere-se basicamente a dois aspectos: 

a) A constatação de que existem duas cidades, uma real, onde o Centro Histórico 

pede urgentemente por intervenções que ajudem a preservar seu casario 

colonial e outra, reconstituída pelo discurso midiático produzido pelas 

atividades de promoção turística, basicamente com investimento público em 

peças publicitárias, onde justamente belas imagens são utilizadas como 

elementos de construção de uma narrativa ficcional que propõe um passeio 

por um lugar que em tese é bem diferente do apresentado. 

b) Pela ausência ou escassez de outras ações efetivas, quer do poder público ou 

da sociedade civil7, para que o problema da preservação do patrimônio público 

municipal seja enfrentado, indicando que, de certa forma, as atividades de 

promoção turística e sua ressignificação ficcional parecem ser suficientes para 

ambos os segmentos como solução para as questões aqui apresentadas. 

 Para a situação acima descrita, considerando um problema que envolve bens 

públicos materiais, propomos o conceito de “imaterialidade social” como tentativa de 

descrever um processo onde uma espécie de virtualização do real, operada pela 

produção de conteúdos midiáticos e esforço comunicacional, transporta questões 

concretas para uma espécie de mundo diegético onde os problemas não existem ou 

podem ser resolvidos com facilidade, provocando um distanciamento tanto de uma 

análise crítica da situação como de possíveis soluções para enfrenta-la. 

Diegese vem do grego diègèsis e em termos simples indica a história, a narrativa e 

o mundo particular que ela cria.  Gardies (2008) esclarece, entretanto, como o termo, 

vindo do pensamento dos filósofos gregos que analisavam as narrativas orais, teve sua 

aplicação estendida por Gérard Genette e outros autores para utilização na Teoria da 

Narrativa de forma geral.  

                                                
7 Existem ações isoladas da sociedade civil atualmente em andamento como o projeto SEMENTE DIGITAL do 
LABCOM/DCS/UFMA e o Movimento de Preservação da Praia Grande do ICE. 



  
 

O caráter específico da diegese é constituir-se num mundo singular, com as 
suas próprias leis e povoado de objetos (humanos, animais e objetos 
propriamente ditos), na maioria dos casos à imagem do mundo real, mas não 
necessariamente. Trata-se de um mundo que o espectador constrói 
imaginariamente a partir das sugestões do filme. Assim definida, a diegese 
não é específica do cinema (toda a narrativa, seja qual for a sua linguagem, 
elabora um universo diegético), mas a maneira como implica o espectador 
tem características específicas e consequentes (GARDIES, 2008, p.79). 

 
Enquanto a cidade construída no mundo ficcional do discurso de promoção 

turística apresenta casarões perfeitamente conservados e um centro histórico limpo e 

organizado pronto para receber visitantes e surpreendê-los com uma experiência única; 

a São Luís que completou 400 anos sente o peso da idade e dá sinais claros de que 

outros tipos de ação também precisam ser desenvolvidos. 

O noticiário jornalístico veicula com frequência matérias sobre desabamentos de 

casarões e telhados, pontos turísticos em péssimo estado de conservação, falta de 

organização urbana em praças e calçadas, desrespeito ao espaço de pedestres e 

problemas diversos que indicam a ausência ou pelo menos ineficiência do poder público 

na organização e gestão dos espaços ligados ao acervo histórico e arquitetônico da 

cidade. 

Há, portanto, uma dualidade em termos de discursos midiáticos sobre o tema. O 

primeiro baseado na apuração jornalística, com farto material através de fotos e vídeos, 

que retrata e divulga uma realidade problemática; o segundo que apresenta, também 

com imagens agora organizadas a partir de uma ótica publicitária, uma versão 

“remixada” do mesmo espaço geográfico. 

O problema que nos interessa explorar aqui é por que uma situação com polos tão 

opostos parece não conseguir influenciar a comunidade local a posicionar-se 

considerando, por exemplo, que, pelo próprio discurso oficial, o turismo é gerador de 

empregos e negócios e os casarões são um dos principais senão o único motivo da 

cidade de São Luís poder ser oferecida como destino turístico nacional e internacional, 

excluindo os festejos juninos que tem um forte apelo também, mas com caráter 

eminentemente sazonal. 

 

2. TEORIAS DA AÇÃO COLETIVA E O DILEMA COMUNICACIONAL 



  
 

Para a presenta análise, utilizaremos as Teorias de Ação Coletiva por 

considerarmos que possíveis explicações para o estado assumido pelo sistema descrito, 

ou seja, de apatia e falta de mobilização ao redor do problema dos casarões, poderão ser 

encontradas justamente a partir dos elementos que esse olhar teórico contempla. O 

caminho que decidimos percorrer, de forma alguma nos afasta do Campo da 

Comunicação, mas apenas permite o diálogo interdisciplinar para que novas abordagens 

possam contribuir para a compreensão do problema proposto. 

 

2.1  Teoria dos Bens Públicos  

 

Nas Ciências Sociais, o termo “ação coletiva” está ligado normalmente às 

questões sobre “interesses mútuos e a possibilidade de benefícios a partir de ações 

coordenadas” 8(MARWELL E OLIVER, 1993, p.2).  A mais conhecida teoria que se 

encaixa nesse quadro é a Teoria dos Bens Públicos que Samuelson (1954) propôs para 

explicar a economia da propriedade coletiva, ou seja, de bens que, ao contrário daqueles 

de propriedade privada, pertencem teoricamente a uma coletividade ou comunidade, 

podendo ser usufruídos de forma igual por qualquer um de seus membros. Praças 

públicas, pontes e, com certas restrições, os casarões tombados pelos serviços de 

Patrimônio Histórico podem ser incluídos nessa categoria. 

É interessante observar que os casarões de São Luís, em sua grande maioria são 

de propriedade privada mas, por terem sido identificados como portadores de 

características específicas que os levaram à condição de tombamento, passam a ficar 

parcialmente sobre domínio público, num tipo de relação que não implica em gestão 

direta mas se materializa principalmente através da submissão a uma legislação 

específica que impõe restrições a por exemplo efetuar livremente alterações na sua 

estrutura física ou demoli-lo.  

Entendemos que essa parcela de “propriedade coletiva” que a situação do 

tombamento traz através do reconhecimento do imóvel como bem de valor histórico e 

                                                
8 Tradução nossa – “ ...mutual interests and the possibility of benefits from coordinated action.” 



  
 

patrimonial comunitário (mundial no caso específico de São Luís) é que nos permite 

considerar as premissas da Teoria da Ação Coletiva para esse caso. 

Essa relação ambígua inclusive parece ser um dos principais problemas na 

situação dos casarões de São Luís. Impedidos de utiliza-los com total liberdade e 

obrigados a reforma-los com custos superiores aos normais devido aos cuidados 

específicos impostos pela condição do tombamento, muitos dos proprietários preferem 

ou são impelidos a deixa-los abandonados, sem qualquer manutenção, para que com seu 

descaso e a ação do tempo, possam posteriormente voltar a utilizar os terrenos sem 

monitoramento algum, após sua completa destruição.  

A Teoria dos Bens Públicos oferece uma categoria interessante, ao nosso modo de 

ver aplicável à situação. O conceito de dilema social (social dillema) é descrito 

justamente como a situação onde há um conflito entre os interesses da comunidade, no 

caso a preservação do patrimônio histórico, e os interesses individuais, o desejo dos 

proprietários de explorarem sua propriedade livremente.  

A Teoria dos Bens Públicos tem seu foco sobre como convencer as pessoas a 

contribuir para sua criação ou manutenção de forma que todos da comunidade possam 

usufruir deles. Nesse esforço os teóricos identificam os indivíduos que chamam de 

“free-riders”, que poderíamos traduzir como “caroneiros”, ou seja, os que se 

beneficiam dos bens comuns sem, entretanto, fazer qualquer esforço pessoal para 

colaborar com sua criação ou manutenção.  

De certa forma, grande parte dos moradores da cidade, com exceção talvez de 

alguns poucos (entre eles os interessados diretamente nas questões da preservação, tais 

como historiadores, acadêmicos, funcionários públicos ligados aos órgãos oficiais de 

preservação patrimonial e moradores do Centro), podem ser classificados nesta 

categoria já que se mostram felizes e orgulhosos pelo título de Patrimônio da 

Humanidade, incorporam o discurso que destaca o valor turístico da área central mas, 

efetivamente, fazem muito pouco para colaborar com sua preservação, alguns inclusive 

contribuindo para a degradação do local. Como já foi apontado, são comuns matérias 

jornalísticas nas emissoras locais que mostram pessoas jogando lixo na rua, urinando 

em locais públicos e estacionando seus carros em locais proibidos depredando inclusive 



  
 

o calçamento original de pedras de cantaria portuguesas que são características da 

região. 

Marwell e Oliver (1993) propõem uma análise sobre os componentes de um 

processo através do qual os indivíduos podem ser estimulados a contribuir diretamente 

para o bem comum. São eles as características do bem, dos indivíduos envolvidos, da 

comunidade ou coletividade e o processo de ação especificamente. Nesse texto 

observaremos esses parâmetros para através do recorte teórico proposto tentar construir 

um quadro mais claro da situação. 

Características do Bem - Os casarões coloniais de São Luís, cerca de 3.500 

edificações tombadas pelos governos estadual e federal, tem seu valor histórico 

e patrimonial reconhecido pelo poder público e de forma geral pela população, 

apesar de sua condição majoritária de free-riders. Suas dimensões (alguns tem 

mais de mil metros quadrados de área) agravam a dificuldade de manutenção já 

assinalada. De forma geral, a área do Centro Histórico tem progressivamente 

perdido moradores para os bairros mais novos e principalmente para os 

localizados perto das praias e da Lagoa da Jansen, áreas com elevada 

valorização imobiliária. Hoje o Centro Histórico da cidade concentra 

basicamente o comércio popular, parte das repartições públicas das esferas 

municipal, estadual e federal, além de moradores que resistem na região que 

apresenta ainda elevado índice de assaltos, principalmente nos finais de semana 

e a noite. 

Características dos Indivíduos - Segundo a Teoria dos Bens Públicos, quatro 

fatores influenciam os indivíduos em suas relações que envolvem os bens 

comuns ou públicos. O primeiro deles é o interesse que tem nessa manutenção. 

Em São Luís, isso se configura como um problema já que, excetuando 

moradores do próprio Centro, não há benefícios diretos para os outros 

moradores. Para a maioria da população que ocupa bairros de periferia, o Centro 

Histórico e seu valor arquitetônico são referências distantes. O segundo fator são 

os recursos disponíveis, o que mesmo para os proprietários dos imóveis parece 

ser um problema. O terceiro são os benefícios que o bem público oferece à 

comunidade. Para os moradores da cidade, o título e a distinção recebidos são 



  
 

interessantes mas  a área do Centro é para a grande maioria um lugar comum, 

com o qual estão acostumados, o que de certa forma, retira um pouco do 

interesse e importância percebida por um turista, por exemplo. Tal situação 

ainda complica mais um possível engajamento num esforço pelo acervo da 

cidade. Por fim o quarto fator são os custos desse esforço, o que pela 

especificidade gerada pelo tombamento, já foram identificados como bastante 

altos. 

Características da Comunidade - Os fatores analisados individualmente 

também valem para a comunidade vista como um todo e, neste caso, apresentam 

características semelhantes. 

Processo de Ação - O processo da ação trata das coisas que influenciam as 

contribuições e trabalha com o conceito de “massa crítica”. É fato que num 

processo desse tipo as pessoas não decidem todas participar na mesma hora. 

Pelo contrário, estudos de Oliver (1993), Markus (1987) e Marwell e Oliver 

(1993), bem como de outros autores indicam que a adesão acontece 

normalmente a partir de um grupo menor com alto nível de interesse na 

mudança e às vezes poucos recursos. Em situações assim o papel das redes de 

comunicação e suas características podem fazer a diferença entre um padrão de 

propagação e convencimento progressivo ou não. A massa crítica é justamente o 

ponto onde esse processo consegue angariar interesse suficiente de uma parte 

significativa dessa comunidade a ponto de tornar-se autossustentável. Um fator 

negativo no caso específico dos casarões é que o processo de ação não busca 

algo que deva ser alcançado e a partir dai finaliza o processo. Pelo contrário, no 

caso citado, o processo implica uma mudança de atitude constante e coletiva que 

permita pelo menos a diminuição das ações de depredação e descaso pelo 

acervo. 

 

2.2  Dilema Comunicacional 

 

A formação de uma massa crítica, ou seja, de um grupo com recursos e motivação 

suficientes para desencadear um processo sustentável de transformação e solução do 



  
 

problema, passa pelos fluxos de comunicação que se estabelecem entre os componentes 

do sistema. 

Como já foi descrito identifica-se, no que poderíamos caracterizar como esfera 

pública, dois fluxos distintos. Um informativo e crítico que apresenta as dificuldades da 

região e outro retórico, baseado na premissa da promoção turística que recria a cidade 

como um mundo diegético particular.  

Essa última abordagem é justamente a da maior parte dos órgãos públicos que, na 

situação clássica estudada por Bonacich e Schneider (1992) é identificada como “dilema 

comunicacional” (communication dilema), um dilema social que impede a 

comunicação. 

O fato da escolha do poder público, em termos de comunicação, ser 

prioritariamente guiada pelo argumento da promoção turística, impede a princípio o 

início de outros diálogos entre os gestores e a população em termos mais pragmáticos 

voltados à solução do problema (que no discurso retórico aparentemente não existe). 

O dilema comunicacional se expressa na postura dos gestores em não tocar 

diretamente, em nível da esfera pública, na lista de questões que transformam a 

preservação do Centro histórico em algo problemático, impedindo a formação de massa 

crítica potencial para encarar a questão e achar soluções. 

 

3. PROJETO SEMENTE DIGITAL  

 Para enfrentar essa situação, o projeto SEMENTE DIGITAL, criado pelo 

LABCOM – Laboratório de Convergência de Mídias - da Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA, tem o objetivo de sensibilizar os moradores de São Luís, 

principalmente os jovens, para a questão da preservação patrimonial, literalmente 

plantando uma ideia nova através de uma abordagem diferente, com o uso de 

tecnologias como realidade aumentada, ambientes imersivos, o controle Kinect e a 

plataforma Photosynth.  

O projeto foi criado em 2011 e apresentado durante a Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia do mesmo ano com apoio de edital FAPEMA e ampla cobertura 

da mídia, incluindo notícia na revista nacional da Microsoft. 



  
 

 

 

Material de Divulgação da SNCT 2011 

 

Exemplo de repercussão na mídia: Revista Nacional da Microsoft 

Links para exemplos de repercussão na mídia: Revista da Biblioteca Nacional e Portal Terra 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/em-dia/de-volta-para-o-passado 

http://tecnologia.terra.com.br/com-realidade-aumentada-publico-viaja-no-tempo-em-
sao-luis,421833558596b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 

 

Em 2012, mais uma vez fazendo parte da programação oficial da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia, evento nacional promovido pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia e com o apoio da FAPEMA, o LABCOM realizou a II Mostra 

Interativa do projeto com amplo sucesso de visitação e cobertura da mídia.  



  
 

 

Material de Divulgação da SNCT 2012 

Ainda em 2012 o projeto foi apresentado em evento da SETUR no Centro de 

Convenções de São Luís. Já em 2013 o projeto foi convidado para participar da Feira do 

Livro de São Luís e em outubro desse ano participou novamente da SNCT (3ª Mostra 

Interativa), a convite da FAPEMA, dentro da Cidade da Ciência. 

 

 

Para visualizar melhor os experimentos da Mostra acesse: 

https://www.facebook.com/ProjetoSementeDigital/photos_stream 

 

 



  
 

O projeto tem os seguintes objetivos a partir de suas três linhas básicas de ação, a 

saber, educação, conexões e registro: 

. Promover eventos abertos ao público alvo para discussão da temática da 

preservação do patrimônio usando ambientes interativos e experiências lúdicas. 

. Produzir conteúdo audiovisual sobre o centro histórico de São Luís para efeito de 

registro e pesquisa dos interessados. 

. Formar redes de pessoas interessadas na mesma temática. 

. Desenvolver e explorar novas tecnologias ligadas à imagem e ao audiovisual que 

possam ser usadas para a criação dos experimentos e produtos do projeto. 

Assim, através das mostras interativas públicas, o projeto Semente Digital 

proporcionou experiências lúdicas e de entretenimento aos visitantes, em especial aos 

estudantes do ensino básico.  

 

Estudante em interação com um dos painéis do Semente Digital 

 

3.1 Tecnologias utilizadas: 

● Realidade Aumentada: possibilita, a partir da interação com elementos virtuais, 

uma imersão nas histórias dos casarões e suas personalidades que fizeram parte 

da cultura local. A instalação conta com painéis impressos que contém imagens, 

áudios e animações vinculadas ao conteúdo textual. Ao posicionar a câmera do 

dispositivo móvel (smartphone ou tablet) em direção ao painel, o aplicativo 



  
 

usado para essa tecnologia aciona o conteúdo carregado àquele texto, que após o 

reconhecimento da imagem gera outras informações para além do impresso. 

Assim, uma das interações possíveis de visualizar é a atriz com roupas de época 

da imagem dando as boas-vindas na tela. 

 

Demonstração da Realidade Aumentada 

● Leapmotion: tecnologia de reconhecimento de gestos . Funciona com um sensor, 

que ligado a um computador, permite ao usuário controlar a aplicação (um 

game, por exemplo) através do movimento das próprias mãos. Tendo conteúdo 

ainda em elaboração pela equipe do LABCOM, a tecnologia foi exposta na 

Mostra para exemplificar mais uma das formas possíveis de interagir com as 

interfaces. O objetivo é que futuramente haja uma aplicação ou game com 

suporte para o leapmotion que permita ao usuário interagir com as histórias de 

São Luís.  

 

Estudantes durante interação com leapmotion 



  
 

 
● Photosynth: tecnologia da Microsoft que permite a criação de uma super-

composição de imagens a partir de várias fotografias, criando a possibilidade de 

exploração virtual de espaços reais pela internet. Com essa tecnologia, o 

Semente Digital elaborou dois experimentos no Museu Histórico e Artístico do 

Maranhão que mostram como eram as residências de famílias ricas que 

moravam nos casarões do século XIX. O experimento do Photosynth pode ser 

visualizado também por meio do site do projeto Semente Digital: 

http://www.projetosementedigital.com.br.  

 
Fotocomposição de imagens no Photosynth 

 
● Kinect: também da Microsoft, esta tecnologia do console Xbox consiste em um 

sensor com câmera que permite ao usuário a navegação pelo conteúdo através de 

seus próprios movimentos. No Semente Digital, o visitante pode, através do 

movimento com as mãos, “passear” pela Praça da Faustina, no Centro Histórico 

de São Luís, ao explorar uma foto em 360º.  

 
Rua do centro histórico em 360º visualizada através de movimentos 



  
 

 
● Realidade Aumentada com reconhecimento de face: nesta sessão, o visitante 

experimenta mais uma vez a RA, mas agora posicionando a sua face na direção 

da câmera. Através do reconhecimento de face, a tela cria o desenho de um 

bigode na pessoa. O objetivo é lembrar as nossas origens portuguesas através de 

um ícone desta nacionalidade. 

 
Bigode sobreposto com realidade aumentada 

   

● QR Code: sistema QR (sigla em inglês para Quick Response) é um código de 

barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado por uma webcam ou 

smartphone, e em seguida convertido em outros elementos digitais, como textos, 

endereço URL, número de telefone, uma localização georreferenciada, um e-

mail etc. Na mostra interativa do Semente Digital, essa tecnologia é usada para 

passar a mensagem da preservação patrimonial. Ao apontar a webcam de um 

computador para o QR Code, automaticamente uma mensagem é exibida: “São 

Luís, 400 anos. Preserve”, tendo ao fundo um globo com imagens antigas da 

Praça Benedito Leite. O usuário da mostra é desafiado a “abraçar o globo”.  

 
Adolescente abraçando o globo dos 400 anos de São Luís 



  
 

 
● Cardboard: aplicativo desenvolvido pela Google que permite imersão em 

realidade virtual pelo smartphone e um óculos artesanal, feito de papelão. 

Através do Cardboard é possível fazer passeios pelos locais cadastrados na base 

de dados do aplicativo. A câmera do smartphone detecta o ambiente para 

movimentar a imagem exibida na tela do aparelho conforme o usuário se move. 

Durante a Mostra do LABCOM, foi feita a experimentação do passeio virtual 

pelo Palácio de Versalhes, na França, para exemplificar o uso. A ideia é que 

futuramente seja possível passear da mesma forma por museus de São Luís, ou 

até mesmo pelas ruas do Centro Histórico. Esta foi uma das demonstrações de 

maior destaque no evento e a última da sessão do Semente Digital. 

 
Estudante utilizando o cardboard 

 

 
Professora da rede pública municipal interagindo com o cardboard 



  
 

 
Cardboard – óculos de realidade virtual de baixo custo feito de papelão 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar das dificuldades apresentadas pela situação da cidade, o projeto Semente 

Digital tem colaborado para o aumento do nível de conhecimento da população de São 

Luís, principalmente os jovens, sobre a questão da necessidade de preservação dos 

casarões históricos da cidade, como forma de criação de uma dinâmica social e 

econômica positiva em termos de geração de empregos e renda a partir da exploração 

sustentável desses bens materiais. 

 Outros resultados conseguidos foram a formação de uma rede de pessoas 

interessadas na questão, capaz de gerar e potencializar ações ligadas à preservação do 

patrimônio bem como a produção de material de registro em fotos e imagens de alta 

resolução para posterior formação de banco de dados sobre o Centro Histórico de São 

Luís, que será aberto à consulta pública e enriquecido por aplicações e ambientes 

interativos de forma a permitir um modo de exploração desse conteúdo de forma lúdica 

e interessante. 

 A equipe envolvida no projeto já participou de quatro edições da SEMANA 

NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, em 2011, 2012, 2013 e em 2014 teve 

seu recorde de público com mais de mil e quinhentos visitantes registrados nesses 

eventos. Além disso, o projeto já foi apresentado em outras situações sempre com 

grande receptividade tanto de público, como da mídia, inclusive nacional. 



  
 

O projeto tem sua sustentabilidade garantida a partir da renovação das equipes 

de alunos envolvidos que só tem crescido ao longo do tempo, interessados basicamente 

na produção de conteúdo e na pesquisa da história de sua própria cidade. 

A situação do dilema comunicacional e a falta de sincronia entre as ações 

públicas direcionadas à preservação continuam mas com o projeto talvez uma nova 

forma de levar essas questões à comunidade esteja sendo construída, utilizando a 

tecnologia, não como fim, mas como um meio para a descoberta de sua própria história 

e de sua identidade. 
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