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Objetivos
I - Abordar os aspectos teóricos e conceituais 
dos processos interativos  de imagens perten-
centes  a  realidades  de  diferentes  naturezas 
(chamaremos Mistas);

II - Promover um cruzamento entre uma produ-
ção teórica e artística, possibilitando que novos 
trabalhos de criação sejam desenvolvidos;

III - Reunir as pesquisas sobre realidades mis-
tas (mixed reality) que estão sendo realizadas 
atualmente nas áreas de artes, comunicação e 
computação;

IV - Produzir fontes primárias de pesquisa (en-
trevistas e tomadas de depoimentos de artistas 
e agentes ligados ao meio artístico e cultural, 
cuja trajetória se demonstre relevante ao estu-
do da arte e tecnologia e que justifique ques-
tões sobre realidades mistas).

Métodos/Procedimentos
I –Fazer inicialmente um levantamento da bibli-
ografia já existente sobre o assunto; 
II – Localizar e identificar trabalhos de arte refe-
rentes ao tema, para futura catalogação e ana-
lise; 

Resultados
Além do levantamento bibliográfico, da catalo-
gação de diversas pesquisas e obras de arte e 
entrevistas com estudiosos do tema. Foi possí-
vel  criar  uma  definição  mais  precisa  do  que 
vem a ser as realidades mistas, através da dis-
cussão das definições propostas por  Paul Mil-
gram, Romero Tori e Ronald T. Azuma: 
Realidades Mistas são aquelas em que objetos 
reais  e  virtuais  apresentam-se  imiscuídos  e 
igualmente ajustados ao ambiente predominan-
te (seja real ou virtual), apresentando possibili-

dades de interação com o usuário  em tempo 
real, em condições diversas de imersão e con-
tato (direto ou indireto).

Conclusões
Cabe notar que os termos “realidades mistas” e 
“realidade  aumentada”  não  se  referem  a  um 
aumento em tamanho,  número,  complexidade 
ou quaisquer outras variações da realidade em 
si. A realidade constitui um todo  ao qual expe-
rienciamos através  de  nossas  percepções.  O 
que  podemos  notar  é  que,  estas  tecnologias 
operam  uma  modificação  de  nossas  percep-
ções sobre as coisas tais  quais  elas são,  de 
modo a alterar a forma como experimentamos 
a realidade. De maneira geral, constituem uma 
modificação  das  possibilidades  e/ou  informa-
ções do indivíduo.
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