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Mão na Rota

Ruy Castilho Barrichelo

Resumo

A cidade de Campinas é repleta de histórias e cultura que, em geral, passam desper-
cebidas não só por turistas, como também por seus próprios moradores de longa data.
Embora o conhecimento histórico local tenha sido registrado e compilado, não há meios
para que seja acessado ou distribúıdo.

Tendo em vista o cenário descrito, desenvolveu-se um projeto de software livre
(código-fonte aberto) em parceria com o portal Campinas.com.br [1], com o intuito
de fornecer uma plataforma para que roteiros históricos e culturais possam ser disponi-
bilizados sem custos para a população local e turistas.

Embora inicialmente planejada para uso na cidade de Campinas, o serviço pode ser
adaptado e implantado em qualquer localização, mediante a introdução de conteúdo
por organizações ligadas à cultura e ao turismo.

Com base nesta proposta inicial, desenvolveu-se (1) uma aplicação móvel que per-
mite usuários finais a percorrerem rotas tuŕısticas com acesso a conteúdo multimı́dia
sobre elementos históricos e culturais, e (2) uma aplicação Web para administração da
plataforma, seguindo uma metodologia ágil. Testes de usabilidade aplicados no primeiro
demonstram que, apesar do curto peŕıodo de desenvolvimento, os indicadores de usabi-
lidade coletados são majoritariamente positivos, alinhados com o propósito do projeto
e demonstram que os serviços podem de fato ser implantados, caso submetidos a mais
ciclos de desenvolvimento, teste e aperfeiçoamento.

1 Introdução

Toda cidade tem sua história, mas nem sempre os próprios habitantes estão cientes do
que aconteceu, quem nasceu, morou ou mesmo passou por onde vivem, contruibuindo para
a construção do que se conhece hoje.

A cidade de Campinas, além de ser a casa para mais de um milhão de habitantes,
abriga uma comunidade rotativa e majoritariamente temporária vinculada ao ambiente
universitário de diversas instituições, entre elas a UNICAMP. Estudantes, pesquisadores,
docentes e associados migram para Campinas e completam seu peŕıodo de vivência sem
conhecer de fato o local onde passaram anos de suas vidas.

A prinćıpio, poderia-se atribuir como causa dessa ocorrência o afastamento do distrito de
Barão Geraldo a outras regiões do munićıpio, no entanto, percebe-se que o mesmo fenômeno
ocorre com residentes permanentes e de longa data.

Uma segunda hipótese, embora ingênua, seria presumir que não haja tanta história a ser
descoberta ou recontada, porém uma simples busca mostra que, em seus mais de 200 anos
de história, a cidade esteve ligada com grandes atividades econômicas e produção cultural,

1



2 Barrichelo

além de ser berço de personagens importantes como o presidente Campos Sales e Antônio
Carlos Gomes, considerado o mais importante compositor de ópera brasileiro.

Assim, resta assumir que o conhecimento histórico existe, mas é incapaz de atingir ou é
inacesśıvel a seus moradores e visitantes.

O Campinas.com.br [1], uma das organizações culturais de Campinas, pôde chegar à
mesma conclusão. Ao entrar em contato com especialistas e reunir materiais de diversas
fontes, incluindo historiadores, foi posśıvel reunir uma grande variedade e quantidade de
conhecimento histórico local, suficiente, ainda, para ser curado e organizado em diversos
roteiros culturais situados na cidade. Assim, o que faltava era o fator de acesso.

Para isso, inspirado principalmente no projeto Rolê Carioca [2], foi proposta a ideia
de um serviço com intuito e funcionalidades similares, porém expandidas, para remediar
algumas desvantagens da solução existente, como a falta do acompanhamento do roteiro em
um mapa real, tomando proveito da capacidade de geolocalização dos aplicativos móveis.
Isto é, foi idealizada uma plataforma gratuita, com conteúdos curados e disponibilizados
para qualquer indiv́ıduo que porte um aparelho celular.

No entanto, embora essa seja a base inicial, idealiza-se um projeto que possa ser continua-
mente incrementado, aproveitando-se cada vez mais da tecnologia para facilitar e aprofundar
a manutenção e distribuição do conhecimento histórico, como em avanços em acessibilidade
e implementação de funcionalidades com aux́ılio de realidade aumentada.

Finalmente, a motivação de disponibilizar e manter o código-fonte aberto advém, primei-
ramente, pela origem do projeto, que, ao ser desenvolvido no contexto de uma universidade
pública, deve ser de acesso igualmente público. Ainda, provém de um desejo de retorno do
investimento, estrutura e garantia de estudo por parte do páıs, na forma de um elemento
tecnológico que contribua para seu avanço. Por fim, pela possibilidade de que possa receber
contribuições diversas e continuar a evoluir com o passar do tempo.

Assim, estabeleceu-se o Mão na Rota, com o intuito de ser a ferramenta de distribuição
para o conceito idealizado por Luciana de Almeida, e para quaisquer outros projetos futuros
que necessitem de uma solução como esta.

A seguir, descreve-se esse conceito - o projeto original que levou à concepção do Mão
na Rota -, soluções já existentes no mercado e inspirações para a concepção da aplicação,
a metodologia de desenvolvimento e os resultados obtidos no que se refere às interfaces
criadas, ao código implementado e aos testes de usabilidade realizados sobre o resultado
final.

2 Projeto base: Trilhas na Mão

Idealizado pela jornalista Luciana de Almeida, responsável pelo conceito, planejamento e
produção do trilhas históricas, o projeto é uma parceria entre o portal Campinas.com.br e o
desenvolvedor Ruy Castilho Barrichelo. Ainda, com mapeamento e curadoria de conteúdos
históricos da historiadora Mirza Pellicciotta, intérprete incansável da história de Campinas,
com várias contribuições para cidade neste aspecto.

Seu objetivo é, segundo Luciana, a “Construção de uma plataforma online para ca-
talogar, disponibilizar e organizar a comunicação de conteúdos histórico-culturais de uma
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cidade, reunindo de forma criativa, a partir de roteiros autoguiados, um acervo de in-
formações sobre o patrimônio histórico local, utilizando-se de recursos diversos (mapas,
pontos históricos, áudios, fotos, v́ıdeos e outros materiais complementares), para facilitar
a democratização e disseminação destas informações por seus moradores, estudantes e tu-
ristas. Acesśıvel a qualquer pessoa por meio da internet, promove a partir de passeios
descomplicados, a preservação da história e o senso de pertencimento.”

Este projeto base conta com a participação de outras partes interessadas, incluindo
profissionais e instituições:

• Ideação, conceito e coordenação geral do projeto: Luciana de Almeida;

• Realização e difusão: Campinas.com.br [1];

• Coordenação histórica e curadoria de conteúdo: Mirza Pellicciotta;

3 Inspiração e Benchmarking

O ińıcio do desenvolvimento do projeto consistiu na coleta e análise de informações
sobre soluções similares já existentes, seja no Brasil, seja no exterior, para a realização de
um benchmarking básico, referente às capacidades e funcionalidades de cada um dos serviços
encontrados.

As subseções a seguir detalham cada uma das soluções similares e a Tabela 1 apresenta,
de forma comparativa, as funcionalidades e plataformas existentes em cada uma das soluções
estudadas.

Tabela 1: Benchmarking entre serviços de roteiros guiados. O śımbolo ”X”indica a
presença de uma funcionalidade

Rolê Carioca GPSmyCity Geotourist Detour VoiceMap

Rotas X X X X X
Mapa X X X X X
GPS X X X X
Rotas curadas X X X
Descrição de áudio X X X X
Aspecto social X X X
Gratuito X X
Conteúdo feito por usuários X X
Sincronização em grupo X
App X X X X
Website Responsivo Mobile X

3.1 Rolê Carioca

O Rolê Carioca [2], inspiração para este projeto, foi concebido pelo estúdio M’BARAKÁ
[6], e é voltado para turistas e residentes locais, promovendo passeios por diversos pontos
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da cidade do Rio de Janeiro, guiados por historiadores e com o intuito de “difundir para
preservar entre moradores, estudantes e turistas, a história da cidade e de seus bairros,
proporcionando um ambiente multidisciplinar de aprendizado, promovendo o diálogo entre
a população, o espaço urbano e a memória da cidade“ [3].

Os roteiros culturais dessa plataforma se destacam por serem criados por um grupo de
especialistas formado por um arquiteto, um pesquisador, um produtor e uma personagem,
ou seja, são criados a pedido e iniciativa do grupo, não a partir de um material já coletado
e, ainda, por ocorrerem exclusivamente de forma mediada e conduzida.

Do ponto de vista tecnológico, o serviço consiste em uma aplicação Web com responsi-
vidade para dispositivos móveis, para possibilitar o uso em ambientes externos. Os roteiros
estão dispońıveis em uma visualização organizada em cards, na versão Web, e em telas, na
versão móvel, cada uma relativa a uma parada do roteiro, com seus respectivos textos e
imagens.

A navegação do roteiro é auxiliada por meio de um mapa, no formato de ilustração,
dispońıvel juntamente com as outras informações do roteiro, onde estão registrados as lo-
calizações aproximadas de cada ponto do roteiro, acompanhada da numeração relativa a
ordem de visita, de representações ilustrativas do locais e de uma legenda indicando seus
respectivos nomes.

O Rolê Carioca [2] é, sem dúvidas, uma grande iniciativa, com uma proposta incŕıvel e
bem-sucedida, motivos pelos quais tornou-se a principal referência para o Mão na Rota. No
entanto, no contexto deste trabalho, faz-se uma análise da vertente tomada pela plataforma
e suas consequentes vantagens e desvantagens.

A opção por roteiros exclusivamente guiados eleva, por um lado, a capacidade de trans-
missão de conteúdo, o sentimento de grupo e “o esṕırito de encontro e a oportunidade de
ouvir a história a partir das palavras de experientes historiadores“ [3]. Nessa linha de pen-
samento, a disponibilização de um mapa no formato de ilustração estática não é um ponto
notavelmente negativo, visto que responsáveis pela condução do roteiro se encarregam de
guiar o trajeto do percurso, amenizando a necessidade de uso do mapa para essa finalidade.

Porém, essa mesma exclusividade torna-se uma desvantagem, quando vista como res-
trição temporal ao acesso do conteúdo. O usuário final perde a flexibilidade mediante a
existência de data e horário marcados e, nesse ponto, o mapa em forma estilizada e grande
demais para a maioria das telas de celulares, sem informações completas sobre o território
e sem o aux́ılio de ferramentas de geolocalização deprecia a experiência do usuário.

A alternativa - disponibilizar um aplicativo móvel - permite o aproveitamento de um
maior leque de recursos do dispositivo e oferece um teto maior para a qualidade da ex-
periência promovida. No entanto, essa solução é acompanhada de um grande ônus: a
necessidade de realizar o download de uma aplicação em uma das lojas oficiais e tê-la no
dispositivo para poder usufruir o conteúdo existente, o que acrescenta uma barreira no que
antes consistia em apenas o acesso a uma página web em qualquer navegador.

As soluções restantes consistem em produtos lançados para o mercado, assim, por um
lado, o intuito principal deixa de ser a promoção do acesso ao conteúdo, que dá lugar a
rentabilidade, mas por outro, surgem uma maior gama de funcionalidades e formatos para
a resolução do problema em questão.
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3.2 GPSmyCity

O produto chamado GPSmyCity [7] cobre diversos pontos notados como desvantagens
da vertente tomada pelo Rolê Carioca. Primeiramente, além de possuir toda a informação
de cada roteiro em sua aplicação web, disponibiliza uma aplicação móvel que se aproveita da
capacidade de geolocalização do dispositivo celular, além de traçar rotas para o percurso.

No quesito conteúdo, a plataforma opta por oferecer roteiros criados principalmente
pelas próprios usuários, fato que, embora leve a uma maior quantidade de roteiros - evi-
denciada pela presença de múltiplas cidades no serviço -, ocasiona uma perda de qualidade,
uma vez que muitas paradas se resumem a um único parágrafo, muitas vezes retiradas
integralmente de outros sites e fontes.

Por fim, o aplicativo dispõe de praticidades como o uso sem conexão com a internet e
descrições em áudio, no entanto, funciona a partir de planos pagos e compras internas, com
um plano grátis para experimentação.

3.3 Geotourist

A aplicação Geotourist [8] é, em muitas formas, similar à anterior, porém, o seu foco é
exclusivamente em áudios, além de ser gratuito.

O serviço é fundamentado em contribuições de usuários, que são registradas em coorde-
nadas espećıficas, para simular a experiência que tiveram quando outros indiv́ıduos passarem
pela mesma localização, conforme percorrem paradas de rotas estipuladas. Ainda, sugestões
de conteúdo aparecem de acordo com a localização do dispositivo para facilitar o acesso à
informações próximas e existe um aspecto social de compartilhamento de experiências em
redes sociais.

3.4 Detour

Embora seja uma solução já extinta, o Detour [9] foi um dos primeiros produtos a
oferecer o serviço de roteiros autoguiados por áudio, tomando a frente no que se refere ao
aproveitamento dos recursos dos smartphones.

Funcionava a partir de um modelo de compra de roteiros, que eram sincronizados com
a geolocalização do dispositivo, integralmente narrados em voz e com uma funcionalidade
de sintonização via bluetooth para a realização de trajetos em grupos.

3.5 VoiceMap

Finalmente, o VoiceMap [10] é a mais robusta e extensa ferramente entre as encontradas.
É um produto ativamente desenvolvido e voltado completamente para o mercado, com uma
equipe dedicada em sua criação.

Basea-se, também, em um modelo pago, e investe em conteúdo criado por especialistas
locais e curados por uma equipe interna. Ainda, do ponto de vista técnico, possui as funci-
onalidades de áudio narração, geolocalização e sincronização com a posição do dispositivo
e geração de percurso entre paradas.
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4 A Plataforma Mão na Rota

A partir da análise das soluções já existentes, da proposta inicial do projeto e dos recursos
dispońıveis, principalmente no que se refere ao tempo de desenvolvimento, estipulou-se um
sistema inicial que, embora não pronto para distribuição em produção, fosse funcional, apto
para testes e que satisfizesse o problema em questão.

A solução inicial foi, então, definida como um aplicativo móvel, com capacidades de geo-
localização, uso de um serviço de mapas, reprodução de áudio, uso sem conexão, galerias de
imagens e disponibilização das informações de cada roteiro, tanto permanentes em formato
auto-guiado, como agendados em um calendário, no formato guiado.

Dessa forma, as principais funcionalidades encontradas na ánalise realizada e as que
mais se alinham com o propósito desejado são cobertas. O ideal de maximizar o acesso,
sem a restrição temporal, com a capacidade de realização indivual de um roteiro é atingido
e são deixados pontos claros para evolução.

O sistema, assim, consiste em três grandes módulos: a aplicação móvel, a aplicação web
e a API, responsáveis, respectivamente, para desfruto do usuário final; para funções admi-
nistrativas; e para armazenamento e processamento de dados, cujo diagrama de arquitetura
básica pode ser visto na Figura 1.

O plano, por fim, consiste no foco primário no aplicativo móvel, onde há maior proposta
de valor, maior complexidade de execução, maior proximidade com o objetivo final e maior
possibilidade de testes para validação e feedback da solução. Ficam, em segundo plano, a
implementação da aplicação web e do servidor, na medida em que configuram estruturas
mais t́ıpicas e de implementação mais diretas.

No que se refere às tecnologias escolhidas para a implementação do projeto, foram
priorizadas aquelas que promovessem um desenvolvimento mais ágil, seja por sua natureza,
seja pela profiência do desenvolvedor.

Primeiramente, para a aplicação móvei, optou-se por Flutter [11], que consite em um
toolkit open-source de interface visual, lançado pela Google em 2017. Apesar do pouco
tempo no mercado, mostrou-se estável, com alto desempenho e repleto de capacidades e
recursos nativos e prontos para uso.

Por ser uma tecnlogia multi-plataforma, permite uma base de código única para execução
em ambas plataformas Android e iOS, o que reduz a carga de implementação, quando com-
parada a soluções nativas espećıficas a plataformas. Ainda, utiliza a linguagem Dart [13],
outra criação da Google, cujos desenvolvimentos estão intimamente conectados, possibili-
tando maiores otimizações para código de máquina nativo ARM, além da funcionalidade de
hot-reload, responsável por refletir instantâneamente as mudanças de código num aplicativo
em execução, reduzindo ainda mais o tempo de desenvolvimento.

Um último fator importante é a comunidade em torno da tecnologia. O toolkit não só
contém diversos recursos por padrão, como também tem uma gama de módulos externos
criados e disponibilizados abertamente por usuários. Dentre eles, módulos prontos de geo-
localização, reprodução e controle de áudio e navegação por mapa, requisitos estritamente
necessários para a concretização do sistema desenvolvido, eliminando a necessidade de im-
plementação própria.
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Figura 1: Diagrama de arquitetura básica do sistema

O serviço externo mais crucial, no entanto, é a obtenção dos dados de mapas, onde quer
que o sistema seja implantado. Felizmente, dada a natureza aberta do projeto, a iniciativa
OpenStreetMap [18] torna-se pasśıvel de uso. Ela consiste em um projeto colaborativo para
a criação de um mapa gratuito e editável de todo o mundo, com dados sobre estradas,
trilhas, estabelecimentos, meios de transporte, entre outros, ao redor de todo o mundo.

Referindo-se, agora, à aplicação web, optou-se pela utilização da biblioteca open-source
React [14], atualmente mantida pelo Facebook e mais comumente utilizada em conjunto
com a linguagem JavaScript [19], porém, neste caso, substitúıda por sua extensão tipada
TypeScript [15], para maior robustez. A biblioteca possibilita, também, um processo de
desenvolvimento rápido, modularizado e reutilizável, com foco em interfaces de usuário,
fato que exige o uso conjunto de bibliotecas externas para capacidades essenciais como na-
vegação e manutenção de estado global, para as quais foram escolhidas React-Redux [16] e
React-Router [17].

Para a implementação da API, não há a necessidade de ferramentas complexas. Tanto
a simplicidade de suas funcionalidades, quanto natureza possivelmente colaborativa do pro-
jeto, direcionam a escolha a tecnologias t́ıpicas e de uso amplo, como Node.js, um runtime
open-source de JavaScript, também pasśıvel de uso com a acima mencionada TypeScript.
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Em direta associação a esse componente do sistema, estão os serviços de armazenamento.
Nesse aspecto, a principal escolha envolve o tipo do banco de dados, visto que há uma
gama de serviços de hospedagem de arquivos sem diferencial que impacte na construção do
sistema. Considerando a natureza dos dados e da campo do problema proposto, nota-se
que informações de diferentes roteiros são pouco, senão majoritariamente não relacionadas
entre si, com cada um deles configurando uma entidade de conteúdo independente. Assim,
conclui-se que um banco de dados não-relacional orientado a documentos supra os requisitos
de forma mais concisa e de acordo com as caracteŕısticas intŕınsecas das informações.

5 Metodologia de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento do projeto, foi adotado um processo com caracteŕısticas Ágeis,
em virtude, principalmente, da escala do sistema, do pouco tempo de desenvolvimento e da
necessidade de organização e divisão do trabalho em partes gerenciáveis e fact́ıveis.

Assim, foram criados, logo de ińıcio, histórias de usuário que contemplassem o que
se entendia como o núcleo do desenvolvimento da aplicação móvel e da aplicação web,
distribúıdos em três diferentes épicos: Gerenciamento de Roteiros, Seguir Roteiro e Agenda
de Roteiros Guiados.

Para auxiliar no acompanhamento e na organização de progresso, aproveitou-se um
quadro Kanban por meio da ferramenta de Issue Boards do GitLab, já utilizada para o
gerenciamento de configuração do projeto.

De ińıcio, as histórias de usuário foram reordenadas de acordo com suas prioridades e
impacto no produto final. Em seguida, trabalhou-se em uma única história de usuário por
vez - a de maior prioridade - até seu encerramento, momento no qual a próxima tarefa de
maior prioridade era iniciada.

6 Interfaces

No entanto, antes da implementação em código, foi realizada a criação das interfaces
de usuário. A priorização das interfaces permitem não só melhor guiar o desenvolvimento
front-end, mas também melhor visualizar alguns requisitos do sistema, encontrar posśıveis
cenários ou problemas não considerados no planejamento inicial e melhor compreender as
estruturas de dados e organização de código.

O foco no desenvolvimento das interfaces foi a facilidade de uso, de navegação e a in-
tuitividade das ações dispońıveis, visto que o aplicativo é tanto destinado ao uso amplo da
população, ou seja, não necessariamente versada no uso de tecnologia, quanto voltado a pro-
piciar o acompanhamento dos roteiros sem aux́ılio externo algum. Assim, em linhas gerais,
buscou-se aproveitar-se de padrões, sempre evidenciar claramente o estado da aplicação e
evitar a disposição de múltiplas funcionalidades em uma mesma tela.

Como base, muitos prinćıpios do Material Design [12] foram utilizados, uma vez que
o toolkit Flutter, ao ser criado pelo Google, segue esses prinćıpios tanto nativamente em
seus recursos quanto na maioria das bibliotecas provenientes da comunidade. A Figura 2
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apresenta as três abas iniciais da interfaces inicial da aplicação.

Figura 2: Abas da interface principal do aplicativo móvel. Fotos originais: [22] [23] [24]

A apresentação inicial, contida na primeira aba, consiste majoritariamente de imagens
que, além de chamar a atenção e informar visualmente o usuário sobre o conteúdo do roteiros
dispońıveis, evita uma primeira interação polúıda, ao possuir como texto apenas os t́ıtulos
das rotas e resumir em um breve trecho o ideal de todo a aplicação.

A segunda, por sua vez, apoia-se da mesma maneira na passagem de informação visual,
evidenciando de forma clara os t́ıtulos e datas dos roteiros agendados, com a indicação de
ińıcio dos meses conforme se faz a rolagem da lista, dando enfoque completo no conceito de
calendário, passagem do tempo e existência de ocorrências espećıficas e restrição de tempo,
inexistentes na aba anterior.

Por fim, uma aba informativa expande sobre a origem e o objetivo do projeto, não
somente para o entendimento do usuário, como também para fornecer os devidos créditos
a todas as pessoas envolvidas nele.

Em seguida, como visto na Figura 2, as duas primeiras abas levam o usuário às telas de
roteiros e suas respectivas paradas (Figura 3). Elas, mais uma vez, procuram condensar to-
das as informações essenciais de forma intuitiva e facilmente acessável, sem exigir múltiplas
ações, seja para navegação, seja para realizar suas funcionalidades.

De forma análoga, ambas dão enfoque aos t́ıtulos e tipos de conteúdo contidos nas inter-
faces, contêm uma galeria de imagens que, ao estar redimensionada, tenta induzir o usuário
a pressioná-la para expandi-la. Ainda, exibem uma versão reduzida, porém expanśıvel, da
descrição, para dar espaço a informações mais vitais de serem viśıveis em um primeiro mo-
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Figura 3: Interfaces de roteiro e parada. Imagens originais: [25] [26]

mento, evitando, portanto, dados escondidos em razão de uma tela muito longa e uma barra
de rolagem. No entanto, na Figura 4 é posśıvel notar que, diante da expansão de grandes
textos ou da rolagem da tela, a interface se transforma de modo a manter a exibição das
informações e funcionalidades essenciais fixadas - t́ıtulo, duração e distância percorrida -
e evitar a justaposição de botões, no caso do botão de iniciar trajeto e da reprodução de
áudio descrição.

Na interface do mapa (Figura 5), por sua vez, embora seja necessário abrigar múltiplas
informações cruciais, a natureza dos dados passa a ser mais visual e a ter mais restrições. Em
virtude da importância da visibilidade do mapa e suas informações intŕınsecas, elementos
adicionais devem ser concisos, para não se tornarem obstáculos na navegação do usuário
pelo espaço f́ısico. Assim, exibe-se a indicação de posição atual do dispositivo, as indicações
de paradas do roteiro - que limitam-se a marcadores numerados, aproveitando o espaço para
a indicação de ordem, a parada selecionada atualmente com sua respectiva descrição em



Mão na Rota 11

Figura 4: Interfaces de roteiro e parada. Imagens originais: [25] [26]

áudio. Além disso, estão presentes duas funcionalidades cŕıticas para uma boa usabilidade:
a centralização do mapa na posição atual do usuário e o reposicionamento do mapa no
centro de todas as paradas, para que todas possam ser visualizadas.

Finalmente, a funcionalidade restante consiste na reprodução de áudio, que estão dis-
pońıveis para as descrições de roteiro e de paradas, assim como para suas informações
adicionais. Porém, tanto dado o objetivo de habilitar a escuta das narrações enquanto
se visita um dos pontos para evitar o comparilhamento de foco entre aplicativo e mundo
f́ısico, quanto para possibilitar navegação interna da aplicação entre diferentes seções de um
mesmo roteiro, faz-se imprescind́ıvel que a reprodução se mantenha ativa entre telas e que
esteja dispońıvel ainda que o dispositivo esteja com a tela desabilitada ou com a aplicação
em execução em background.

Dessa forma, ao iniciar uma das faixas dispońıveis, uma barra de reprodução surge no
lado inferior da tela, com indicações de tempo e botões que possibilitar a pausa, retomada,
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Figura 5: Interface de mapa e de pontos de parada.

avanço e retorno de 30 segundos. Ainda, o mesmo vale para a caixa na barra de notificações,
como visto na Figura 6.

7 Usabilidade

7.1 Heuŕısticas de Nielsen

Do ponto de vista da usabilidade, o design acima pode ser analisado conforme as 10
Heuŕısticas de Nielsen [27] - prinćıpios gerais do design interativo, aplicados no campo de
interfaces humano-computador.

No que se refere à visibilidade do estado do sistema, a aplicação preocupa-se em sempre
manter o usuário informado de peŕıodos de carregamento, ocorrências de erro ou bloqueios
para o prosseguimento de uso. Como pode ser visto nas interfaces da Figura 7, são exibidas
skeleton screens [28], utilizadas para diminuir a percepção de duração de tempo no carrega-
mento, principalmente quando acompanhada de movimentação no sentido esquerda-direita,
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Figura 6: Interfaces e caixa de notificação acompanhadas da barra de reprodução de áudio.
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e indicadores de progresso rotacionais em botões e no acompanhamento de download.

Figura 7: Interfaces com feedback de carregamento.

Ainda, o estado (Figura 8) é evidenciado em detalhes como alteração de cor em botões
ativos e a diferenciação de parada escolhida atualmente, seja no marcador colorido, seja no
cartão em tamanho maior no inferior da tela, que também indica a existência de opções
seguintes e anteriores.

Figura 8: Detalhes de feedback de estado.

Em relação à compatibilidade entre o sistema e o mundo real, a aplicação foca em utilizar
śımbolos facilmente reconhećıveis e intuitivos, com o intuito de evitar informações textuais
supérfluas que poluam a interface e que agilizem a compreensão do usuário. Isso pode ser
notado na barra de navegação inicial (Figura 9), cujos ı́cones remetem, respectivamente,
a pontos tuŕısticos, calendário e informações, além de nos botões de áudio, download de
anexo, marcadores de posição e botões de funcionalidade no mapa, além de informações de



Mão na Rota 15

tempo e de distância de roteiros.

Figura 9: Śımbolos utilizados na aplicação.

Já os esforços para consistência e padronização são observados, primeiramente, pelo
aproveitamento e aplicação, como mencionado anteriormentem dos recursos do Material
Design. Ainda, pela padronização de estilo visual de botões, do uso de uma mesma cor
para indicar o mesmo tipo de conteúdo - como nos cabeçalhos de roteiros e paradas -,
sinalizar estados positivos ou de ativação - vistos na barra de navegação, nos botões de
áudio e download -, pelo uso de mesma simbologia ou mesmos componentes para executar
as mesmas funções em toda a aplicação, como no caso da narração em áudio, presente no
mesmo formato, independentemente da tela em que se encontre.

No que tange à prevenção de erros, mas remetendo, ainda, à indicação do estado do sis-
tema, a aplicação impede o usuário de prosseguir com sua utilização nos fluxos de roteiros
nos casos em que permissões de utilização de geolocalização não estejam ativadas no disposi-
tivo, informando corretamente a partir de uma nova interface, cuja liberação ocorre somente
mediante a liberação das funcionadades necessárias, assim, evitando mal-funcionamento de
recursos essenciais como o mapa, como pode ser visto na Figura 10.

Por fim, o aplicativo busca aplicar, em geral, a heuŕıstica de estética e design mini-
malista. Isso é evidenciado, em primeiro momento, como explicado anteriormente, com a
priorização de informações visuais nas interfaces iniciais. Porém, pode ser notada também
pela preferência pelo uso de śımbolos e em interfaces espećıficas, como as de roteiros e pa-
radas, com trechos expanśıveis e retráteis, responsáveis por redimensionar, dar enfoque e
manter apenas informações essenciais à vista, e como na interface do mapa, cuja disposição
de elementos busca ser a mais concisa posśıvel para evitar a competição de múltiplas fontes
de informação relevante.

No entanto, a usabilidade de uma aplicação, ainda que planejada a partir de heuŕısticas,
experiência de trabalho e visão do desenvolvedor, não tem eficácia garantida ou comprovada
até ser de fato testada por um grupo de indiv́ıduos, com destaque àqueles que se incluam
na persona do usuário alvo do sistema.

Assim, buscou-se uma forma de avaliação, ainda que breve, do aplicativo como um todo.
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Figura 10: Tela de requisição de permissão.

Como método, foi-se utilizada a plataforma AttrakDiff [29], que provê um questionário
cujo intuito é avaliar atributos hedônicos e pragmáticos de um produto. Isto é, testam-no
conforme suas qualidades tanto práticas, relativas à facilidade de seu uso e manuseio, quanto
as relacionadas ao bem-estar psicológico, ao usuário como indiv́ıduo. Ainda, avalia o apelo
do produto como um todo, em um resumo da experiência de sua utilização.

Para o teste, foram questionadas um grupo de pessoas (n=13) de faixas de idade va-
riadas, entre 20 e 64 anos, sem familiariade com a aplicação, que continha, para mais
proximidade com um caso de uso reaĺıstico, um roteiro real completo, com localizações de
parada corretas e narrações em áudio inclusas. Embora o número possa parecer pequeno,
testes de usabilidade não necessitam, em geral, de mais de 5 usuários [30], conforme mostra
pesquisa de Jakob Nielsen, para o Nielsen Norman Group, um dos ĺıderes em usabilidade
baseada em pesquisas.
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8 Resultados

Durante o peŕıodo da disciplina, foi posśıvel desenvolver um aplicativo móvel com-
pletamente funcional, com todas as funcionalidades estipuladas - roteiros, geolocalização,
reprodução de áudio, uso de um serviço de mapas,, uso sem conexão, galerias de imagens e
disponibilização das informações de roteiros auto-guiados e agendados -, ainda que em uma
versão inicial para testes, evidenciado pelas capturas de tela usadas de exemplos, retiradas
de um dispositivo real.

Além disso, uma aplicação Web inicial, com as funcionalidades de login e de geren-
ciamento de roteiros - crição, atualização, remoção. O repositório aberto encontra-se no
endereço: https://gitlab.com/ruy/maonarota, onde estão, também, as instruções para
obter os APKs do aplicativo para teste e para acessar o protótipo da aplicação Web.

Os resultados de testes de usabilidade para a aplicação móvel podem ser vistos na Figura
11.

Figura 11: Portfólio de resultados: qualidade hedônica X qualidade pragmática.

O portfólio de resultados permite observar que a aplicação, embora em fase inicial,
já se encontra em um ńıvel adequado de qualidade em ambos aspectos hedônicos (HQ) e
pragmáticos (PQ), mesmo considerando o intervalo de confiança, denotado pelo retângulo
azul.

https://gitlab.com/ruy/maonarota


18 Barrichelo

O diagrama de valores médios (Figura 12), por sua vez, evidencia que a aplicação se
destaca em seu ńıvel de atração e tem como atributo menos desenvolvido o est́ımulo de
qualidade hedônica.

Por fim, a descrição de pares de palavras mostra-se como a maior fonte de informações
e pontos de atuação em mudanças futuras. Pode-se perceber, a partir dela, que o valor
inferior de est́ımulo de qualidade hedônica está ligado à falta de um aspecto desafiador no
uso da aplicação e que a identifição hedônica contém o ponto mais isolado, referente ao
par cheap-premium (Figura 13). Ainda, que a aplicação não aparenta estar suficientemente
previśıvel em suas ações e razoalvemente mais técnica do que humana.

No entanto, do ponto de vista do objetivo da aplicação e a partir do contexto em que
será inserido e utilizado, não ser desafiador não necessariamente configura uma desvantagem
e, ao ser gratuito e de igual acesso para todos, não ser qualificado como premium não é
alarmante, embora possa significar uma falta de polimento em sua execução. Os indicadores
de previsibilidade e qualidade mais técnica, porém, vão de encontro ao desejado e são
importantes pontos de evolução em versões futuras.

Figura 12: Diagrama de valores médios

9 Trabalhos Futuros

Como inicialmente estipulado, o projeto é idealizado com cont́ınuos incrementos e me-
lhorias.

Primeiramente, o passo mais prioritário consiste na implementação de uma API e banco
de dados permanente para que o sistema esteja completo e totalmente integrado, assim,
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Figura 13: Descrição de pares de palavras

possibilitando que alterações por administradores sejam refletidas para o usuário final, de
maneira opaca e prática. São necessárias as operações básicas de criação, atualização e
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remoção de objetos, assim como automatização do armazenamento de arquivos de mı́dia
e da obtenção dos arquivos de mapa necessários para cobrir o percurso de um roteiro, em
casos de uso da aplicação enquanto sem conexão.

Em seguida, é necessária a preparação e organização do sistema para versões e ambientes
de produção, na medida em que lojas oficiais de aplicativos exigem configurações espećıficas
para a disponibilização do serviço para o público. Ainda, cabe a organização do projeto
para o acesso e colaboração ao código-fonte.

No que tange de fato à melhoria do serviço já constrúıdo, o fator da acessibilidade se
mostra como um dos mais significantes. Embora a aplicação já contenha funcionalidades
de áudio descrição, necessita-se de avanços para garantir, de fato, o acesso universal ao
conteúdo, de modo que a navegação e o uso seja integralmente posśıvel, por exemplo, para
usuários cegos, com baixa visão ou daltônicos.

Por fim, com a realização das alterações prévias, pode iterar-se continuamente sobre o
projeto para a adição de funcionalidades mais avançadas. Entre elas, estão a capacidade
de uso de realidade aumentada como mais uma ferramenta para melhor transmissão de
conteúdo e de interação para o usuário final, ao se aproveitar do fato que a presença f́ısica
nos locais de interesse já é garantida pelo uso primário da aplicação.

A expansão, no entanto, não se limita exclusivamente à introdução de ferramentas.
Planeja-se que novos roteiros possam ser sugeridos e promovidos pela própria população,
para que não apenas recebam, mas também ativamente contribuam para a distribuição do
conhecimento histórico, por meio da atuação como guias em roteiros agendados, referenteas
a assuntos sobre os quaise sejam conhecedores ou especialistas, após a curadoria da entidade
administrativa.

10 Considerações Finais

O projeto como um todo foi uma grande fonte de aprendizado. Além de evolução em as-
pectos técnicos e teóricos relacionados ao desenvolvimento, foi posśıvel rever conhecimentos
estudados em disciplinas de interfaces humano-computador e ser introduzido na aplicação
testes de usabilidade, extremamentes úteis em diversos projeto de software com pessoas
como usuárias finais.

A execução do projeto foi atrasada e dificultada em razão do estado de pandemia global
e quarentena, a partir do ińıcio do primeiro semestre de 2020. Não só a mudança de rotina
e estilo de vida foram prejudiciais para o progresso do desenvolvimento, como a aplicação
e teste da solução em cenários tornou-se inviável. No entanto, o resultado final mostrou-se,
felizmente, funcional e bem avaliado, com potencial para ser, de fato, utilizado no futuro.
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[5] estúdio M’BARAKÁ, Rolê Carioca, Mapa do Roteiro - Alto da Boa Vista. Dispońıvel
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