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Resumo 

Este projeto visa a criação de um aplicativo para 
dispositivos móveis para consulta e conhecimento 
de patrimônios históricos na cidade de Ribeirão 
Preto. O desenvolvimento do aplicativo foi 
separado em três áreas distintas: História, Ciência 
da Computação e Design Gráfico. Os objetivos 
específicos da área do Design Gráfico, foco deste 
trabalho, são o desenvolvimento da identidade 
visual e design da interface do aplicativo. 

Introdução 

Cada vez mais a experiência do usuário (UX, do 
inglês User Experience) é um fator definitivo no 
desenvolvimento de um aplicativo móvel, pois este 
deve se sobressair dentre milhares de opções 
disponíveis no mercado. Uma definição clara de 
UX é tão importante para o mercado quanto para 
a área acadêmica, pois é necessária para a 
formação de profissionais e para estabelecer 
padrões de comparação entre produtos (LOPES, 
2012). O termo experiência é usado, desde Platão, 
tanto na arte como na ciência e expressa um 
conhecimento de alguém por algo (MORA, 2001). 
Nos dias atuais este termo está associado a um 
contexto mais abrangente (NORMAN, 2004). É 
preciso ter em mente que a experiência ajuda e 
capacita o sujeito a compreender situações novas 
(LOPES, 2012). Mas afinal, como podemos definir 
a “experiência do usuário”? 

O termo foi cunhado por Donald Norman dentro 
dos laboratórios de inovação da Apple, na década 
de 1990, que sentiu a necessidade de definir 
melhor o tipo de trabalho que desenvolvia. 
Segundo ele, toda e qualquer interação com o 
produto, desde a primeira impressão, até sua 
compra, transporte e instalação, já pode ser 
definido como UX. Engana-se quem acredita que 
a experiência se limita apenas ao produto e às 
interações com ele. A experiência é como o 
usuário experiencia o produto e o ambiente ao 
redor dele. Assim, a interação possibilita a 
experiência numa combinação de aspectos 
externos e internos (NORMAN, 2004; 
AGNI, 2016 a). 

Vale lembrar que não existe uma fórmula para o 
desenvolvimento de UX. Cada produto é diferente 
de outros, cada empresa é diferente de outras. 
Não é possível generalizar e, em pouco tempo, 
criar uma solução definitiva para o problema 
(LESLIE, 2016). Parafraseando Whitney Hess, que 
trabalhou com design centrado no usuário por mais 
de uma década: 

“a maioria das pessoas acredita 
que experiência do usuário é 
somente encontrar a melhor 
solução para os seus usuários  - 
mas não é. UX trata sobre definir o 
problema que precisa ser resolvido 
(o porquê), definir para quem esse 
problema precisa ser resolvido (o 
quem), e definir o caminho que 
deve ser percorrido para resolvê-lo 
(o como)” (HESS, 2016).  

Para criar a UX, segundo Mike Kuniavsky 
(designer de UX na PARC/Xerox), é preciso cuidar 
da arquitetura da informação, para que o usuário 
não se sinta perdido, do design de interação, 
para que o usuário supra suas necessidades, e da 
identidade visual, para que a experiência seja 
lembrada pelo usuário (KUNIAVSKY, 2003).  

Apesar de Petter Morville (especialista em 
arquitetura da informação) não apresentar uma 
definição clara de UX, ele a descreve por meio de 
de sete conceitos básicos. I) útil: é preciso se 
perguntar sempre se nosso produto é útil e 
encontrar soluções inovadoras que as torne mais 
útil; II) utilizável: facilidade de uso é vital, mas não 
suficiente; III) desejável: a busca pela eficiência 
deve ser temperada por elementos de design que 
levem o usuário a aprovar o produto; 
IV) encontrável: o usuário deve encontrar 
informações facilmente; V) acessível: é 
necessário pensar nos usuários com deficiência, é 
bom para os negócios e eticamente necessário; 
VI) credível: basear o produto em elementos 
confiáveis; e VII) valioso: o produto deve render à 
empresa, seja ela com ou sem fins lucrativos. Com 
estes conceitos é possível categorizar problemas 
e buscar soluções que vão além da usabilidade, 
apenas, sempre balanceando o tripé: usuário, 
contexto e conteúdo (MORVILLE, 2004).  
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Edu Agni, designer especialista em UX, diz que “o 
design centrado no usuário é o processo aonde 
mantemos o foco nas necessidades, desejos e 
limitações dos usuários durante todo o projeto, a 
cada tomada de decisão, desde a concepção até 
o lançamento do produto”. Assim, ele divide o 
processo de desenvolvimento de UX em quatro 
etapas: identificar requisitos, criar soluções 
alternativas, construir protótipos testáveis e 
avaliar com os usuários (AGNI, 2016 b). Assim, 
podemos concluir que UX não existe sem o 
produto ou o usuário. Para conhecer a UX é 
necessário buscar seus indicadores e 
qualificadores e reconhecer os usos óbvios e os 
inesperados (LOPES, 2012). 

Metodologia 

A metodologia de trabalho foi dividida em quatro 
etapas: pesquisa, planejamento, desenvolvimento 
e publicação. A etapa de pesquisa foi realizada e 
concluída anteriormente, sendo o foco deste 
trabalho a etapa de planejamento e 
desenvolvimento. Para o desenvolvimento do 
aplicativo deste trabalho foi escolhida a plataforma 
iOS. Para tanto, utilizaremos o iOS Human 
Interface Guidelines, o manual de diretrizes de 
design de aplicativos para iOS, desenvolvido pela 
própria empresa desenvolvedora do sistema, a 
Apple. Com isso, será aplicado os conceitos da 
chamada Interação Humano-Computador (IHC) 
através da tríade Design de Interação (DI), Design 
Experiencial (DE) e Design Thinking (DT) 
(ELLWANGER, 2014). O DI nos auxilia a observar 
as formas de interação do usuário com o produto, 
explorando futuros possíveis e verificando 
problemas. Já pelo DE, entendemos as 
motivações emocionais que levam o usuário a 
gostar ou não do produto. Após tudo isso, 
encontra-se soluções criativas que estimulem em 
diversos aspectos a experiência do usuário (DT). 

Resultados e Discussões 

Para que a experiência do usuário seja bem-
sucedida, é interessante minimizar o número de 
interações do usuário com o aplicativo para chegar 
à determinada informação, além de deixar cada 
tela visualmente limpa e com as informações mais 
importantes em destaque (GRIFFITHS, 2015). 
Com isso em mente, foi feito o planejamento das 
diferentes telas, contendo diferentes informações. 
Como resultado chegamos a quatro diferentes 
telas: “Patrimônios Recomendados”, 
“Patrimônios Próximos”, “Patrimônio 
Detalhado” e “Configurações Gerais”. Na barra 
de navegação, localizada na parte superior do 
aplicativo, encontra-se o título de cada tela, além 
de botões de "voltar" e de "filtro", quando aplicável. 
Na barra de ferramentas, localizada na parte 
inferior do aplicativo, encontram-se apenas três 
ícones que servem como atalhos para as telas 

Patrimônios Recomendados, Patrimônios 
Próximos e Configurações Gerais, podendo ser 
acessados a qualquer momento. Tanto a barra de 
navegação quanto a barra de ferramentas foram 
desenvolvidas conforme especificações do guia da 
Apple (APPLE, 2017), conforme apresentado nas 
figuras 1, 2 e 3. 

Ao inicializar o aplicativo pela primeira vez (e a 
cada modificação de funcionalidade ou fluxo de 
navegação posterior), o funcionamento do 
aplicativo é apresentado ao usuário. Desta forma, 
o usuário fica ciente das possibilidades que o 
aplicativo oferece, além de conhecer os ícones que 
serão usados dentro do aplicativo. Esta é uma 
recomendação que se encontra no guia da Apple 
e em outros artigos sobre UX encontrados durante 
a fase pesquisa bibliográfica (APPLE, 2017; 
BABICH, 2017; SOARES, 2017). 

Como tela padrão, foi escolhida a de “Patrimônios 
Recomendados” (Figura 1). Nesta tela, os 
patrimônios são apresentados em lista por meio de 
uma foto com uma tarja preta semitransparente 
sobre ela com informações de nome, categoria, 
distância do usuário e avaliações. A lista é 
organizada por distância, podendo ser aplicados 
filtros de categorias, como, por exemplo, “apenas 
teatros”. 
 

Figura 1 - Tela “Patrimônios Recomendados”: 
apresenta os patrimônios organizados por 

distância 

 
 
Caso o usuário prefira a visualização por mapa, 
basta clicar no ícone "Próximos" (Figura 2). Nesta 
tela, dividida em dois segmentos, é apresentado 
um mapa indicando a localização do usuário e a 
localização dos patrimônios mais próximos, e, no 
segmento inferior, uma lista dos patrimônios mais 
próximos, organizados pela menor distância. O 
usuário pode alternar o tamanho do mapa e da lista 
deslizando o dedo sobre a tela na vertical. 
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Figura 2 - Tela “Próximos”: apresenta os 
monumentos em forma de mapa e lista 

simplificada, ao mesmo tempo. Existe variação da 
área ocupada por cada uma, podendo ser alternada 

ao deslizar o dedo sobre a tela 

   
 
Em qualquer uma das telas "Recomendados" ou 
"Próximos", o usuário pode clicar sobre um 
patrimônio específico e ser encaminhado para a 
tela "Patrimônio Detalhado" (Figura 3). Nesta tela, 
o nome do patrimônio fica localizado na barra de 
navegação e numa tarja preta semitransparente 
sobre uma foto, a mesma apresentada na tela 
"Recomendados", porém com tamanho maior. 
Logo abaixo, encontra-se o endereço completo do 
patrimônio, o mapa dos arredores, fundação do 
patrimônio, horário de visitação, história resumida 
e fotos. O campo história e fotos podem ser 
expandidos para mais detalhes, levando o usuário 
para uma nova tela. 
 

Figura 3 - Tela “Próximos”: apresenta os 
monumentos em forma de mapa e lista 

simplificada, ao mesmo tempo. Existe variação da 
área ocupada por cada uma, podendo ser alternada 

ao deslizar o dedo sobre a tela 

   

Cores neutras foram escolhidas para a identidade 
visual do aplicativo para destacar as informações 
do patrimônio em si. 

Conclusões 

A tríade DI, DE e DT nos auxilia a analisar a 
interação do usuário, explorando futuros possíveis 
e verificando problemas (DI); entender as 
motivações emocionais que levam o usuário a 
gostar ou não do aplicativo (DE); e encontrar 
soluções criativas que estimulem a experiência do 
usuário (DT).  
As telas apresentadas na seção de Resultados 
foram obtidas aplicando-se os conceitos da tríade 
DI, DE e DT com foco no usuário, estudadas 
durante a fase de revisão bibliográfica, com o 
auxílio do manual de diretrizes de design de 
aplicativos da Apple.   Tendo o usuário como a 
parte mais importante do planejamento e 
desenvolvimento do aplicativo, tornou-se possível 
o desenvolvimento de uma solução completa, com 
poucas telas e poucos cliques para atingir a 
informação desejada. 
A finalização do projeto se dará quando o protótipo 
for testado com usuários reais e obtivermos o 
retorno necessário destes para aprimorar ainda 
mais o aplicativo. 
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