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Resumo:
Os dispositivos móveis se tornaram um dos produtos de maior consumo no mercado
mundial. Sua popularidade entre os diversos grupos de consumidores, principalmente
entre os jovens, transformou-se em âncora para a utilização em diversas áreas, com
destaque atualmente na área educacional. A inserção desses dispositivos no ambiente
educacional é de alta relevância, principalmente entre os jovens que utilizam e entram
em contato com essa tecnologia diariamente. Tendo em vista esses fatores, há a
necessidade de facilitar e incentivar experiências de qualidade com o desenvolvimento
de aplicativos educacionais. Nisso um dos principais aspectos que incentivaria esse
público é uma interface que atenda às suas necessidades e seja também atrativa aos
seus olhos. Para uma interface de qualidade, é de fundamental importância levar em
consideração os aspectos ergonômicos e a usabilidade da mesma, sendo esses dois
pontos a chave para o design de telas de um aplicativo. Sendo assim, com este trabalho,
apresenta-se um processo de criação de telas para um aplicativo educacional para
dispositivos móveis para aprendizagem de produção textual, com ênfase no público
jovem, desde o desenho à mão até a modelagem com o auxílio do software de edição
Adobe Photoshop CS6 - Pró 12.
Palavras-chave: Aplicativos educacionais. Design de interface. Produção textual.
Abstract:
Mobile devices have become one of the most consumed products on the world market.
Its popularity among the various consumer groups, especially among young people, has
become an anchor for use in several areas, most notably in the educational field. The
insertion of these devices into the educational environment is of high relevance,
especially among young people who use and get in touch this technology daily. In view of
these factors, there is a need to facilitate and encourage quality experiences with the
development of educational applications. In this one of the main aspects that would
encourage this public is an interface that meets your needs and is also attractive in your
eyes. For a quality interface, it is of fundamental importance to consider the ergonomic
aspects and the usability of the same, these two points being the key to the screen
design of an application. This work presents a process of creating screens for an
educational application for mobiles to learning textual production, with emphasis on the
young audience, from manual drawing to modeling with the help of editing software
Adobe Photoshop CS6 - Pro 12.
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1. Introdução
O crescimento contínuo da tecnologia em escala global tem afetado diretamente o
cotidiano de seus utilizadores, influenciando hábitos sociais, profissionais, de
entretenimento, e, principalmente, de produção e apreensão do conhecimento.
As opções para aquisição do conhecimento, que antes se limitavam somente a aulas
presenciais regidas por professores e guiadas por livros didáticos encontrados nas
bibliotecas de escolas, expandiram-se para conteúdos variados disponíveis na web, por meio
de tecnologias digitais, possibilitando a expansão da educação virtual ou a distância.
A tecnologia mobile, cujas características auxiliam em diversas áreas de
conhecimento, já é acessível para a maioria das pessoas. Sua popularidade, nos últimos 10
anos, resultante da expansão dos dispositivos móveis por todo o mundo, e a acessibilidade
que oferece para as novas gerações, sua utilização no auxílio de suas tarefas diárias, tem se
tornado cada vez mais frequente, seja dentro de casa, nas ruas ou em sala de aula
(presencial ou virtual).
Dessa forma, com base na notoriedade da tecnologia mobile e dos dispositivos
móveis em relação aos jovens, e nas diversas possibilidades de utilização, é de grande
relevância a criação de uma interface adequada a esse grupo específico de usuários. Assim, o
cuidado que se deve ter na criação de uma interface voltada para esse público tem como
finalidade facilitar as atividades no uso dessa tecnologia, garantindo maior qualidade e
eficiência na interação dos jovens com esses dispositivos.

2. Interação humano-computador
IHC, abreviação do termo “Interação Homem-Computador” (em inglês, HCI - HumanComputer Interaction), é uma disciplina que fala sobre o design, avaliação e implementação
de sistemas de computadores com enfoque no uso humano e no estudo dos fenômenos que
os cercam.
Inicialmente, o conceito predominante era de que a adaptação deveria partir do
usuário, e não da máquina. O enfoque era unicamente no sistema e suas funções enquanto
o usuário recebia o papel secundário de se adaptar e aprender a utilizar a tecnologia que era
apresentada a ele, não realmente tendo significância se o sistema era ou não de fácil
entendimento para que o usuário pudesse aprender a utiliza-lo rápido e de maneira
eficiente. Somente mais tarde surgiu a perspectiva de que a máquina era uma ferramenta
secundária e o usuário que iria utiliza-la era quem detinha o "papel principal”.
De acordo com Mayhew (1992) e Padovani (1998), a Interação Humano-Computador
se dá por um revezamento de controle da situação, feito em três fases que são:
ler/examinar, pensar e responder, onde ora o usuário tem o controle, ora a máquina tem o

2

controle. Em outras palavras, o usuário, através do que lhe é apresentado pela interface,
interpreta a informação e, em seguida, interage com a máquina através de uma ação.
A perspectiva que antes era de que o enfoque era na máquina, alternou-se para uma
perspectiva onde o enfoque é no usuário e suas necessidades. Onde a máquina era
considerada uma ferramenta que o usuário deveria utilizar para obter um resultado e que,
nessa situação, era extremamente necessário que o sistema com o qual o usuário iria lidar
fosse de fácil entendimento para o mesmo.

2.1. Ergonomia
O processo de avaliação da Interação Humano-Computador ocorre com a ajuda de
um conjunto de qualidades ergonômicas que auxiliam na verificação de possíveis problemas.
O termo “Ergonomia”, em seu estudo etimológico, “Ergo” vem de trabalho e “Nomos” vem
de normas, leis ou regras.”. Ligando os termos, ergonomia é uma área que objetiva um
melhor desenvolvimento, conforto, e satisfação no ambiente de trabalho,
consequentemente aumentando o desempenho e produtividade dos indivíduos trabalhando
no local.
"A Ergonomia objetiva modificar os sistemas de trabalho para adequar a atividade
nele existente, às características, habilidades e limitações das pessoas com vistas ao seu
desempenho eficiente, confortável e seguro " (Associação Brasileira de Ergonomia ABERGO, 2000).
Como visto, a Ergonomia objetiva uma melhor eficiência, conforto e satisfação do
usuário/trabalhador tanto no ambiente profissional como nas atividades realizadas no dia-adia.
2.2. Critérios Ergonômicos
Os chamados Critérios Ergonômicos definidos pelos pesquisadores franceses Bastien
e Scapin (1993), proporcionam um aumento na sistematização dos resultados da usabilidade
de uma interface, que era um dos principais inconvenientes enfrentados pelos especialistas
durante as avaliações.
Esses critérios foram divididos em 8 categorias com 17 subcritérios, de acordo com as
características mínimas que um sistema interativo deveria apresentar, contudo como
estaríamos utilizando a Ergonomia como uma referência, serão citados os tópicos que
seriam de maior significância para esse projeto:
Condução
A Condução refere-se aos recursos utilizados para orientar e conduzir o usuário,
especialmente os novatos, na interação com a máquina, facilitando o aprendizado e a
utilização do sistema. Nesse contexto a interface deve aconselhar, orientar, informar, e
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conduzir os usuários na utilização do sistema. Esse critério é dividido quatro subcritérios
distintos que são:
 Presteza/Convite:
Como o nome do termo refere-se “Convite”, é uma qualidade que “convida” o
usuário a realizar uma ação no sistema. Dessa forma, deve-se possuir títulos
claros para as telas, caixas de diálogo bem posicionadas e organizadas,
informações sobre o sistema, opções de ajuda e todas outras características
que facilitem o usuário de entender e realizar uma ação como por exemplo:
uma tela de cadastro de dados.
 Agrupamento e distinção entre itens:
Nesse critério há uma subdivisão entre Agrupamento de itens por localização,
e Agrupamento de itens por formato.
Agrupamento por localização refere-se ao usuário identificar em que sessão
do sistema ele está através de qualquer referência de localização do menu., A
exemplo disso, o usuário estar ciente de que está na sessão de “dados gerais”
de um menu, por estar na tela de cadastro.
Já o Agrupamento por formato refere-se ao usuário reconhecer em que
sistema está através do formato do mesmo, como por exemplo, os usuários
reconhecerem pelas similaridades, que o Outlook era antigamente o popular
MSN.
 Feedback imediato:
O Feedback é uma característica que possibilita ao usuário entender melhor o
sistema. Se houver ausência de um feedback/resposta imediata do sistema, o
usuário irá suspeitar de alguma falha no sistema e pode acabar tomando
atitudes prejudiciais para o andamento do sistema. Como por exemplo: O
celular “travar”, e o usuário não conseguir abrir, ou mexer em qualquer
aplicativo desse aparelho. O usuário vendo que o sistema não reponde, retira
a bateria do celular, desligando-o completamente. Nesse caso o usuário para
que o celular que “travou” volta-se a responder, retirou a bateria, desligando
completamente o aparelho com a esperança de que ao reiniciar o sistema
logo em seguida, o aparelho estaria respondendo perfeitamente. Esse é um
claro exemplo de uma ação de usuário resultante da falta de resposta do
sistema.
 Legibilidade
Esse critério se refere a qualquer aspecto que facilite ou dificulte a leitura de
informações no sistema (brilho do caractere, contraste do fundo e do
caractere, esquema de cores entre fundo e texto, tamanho da fonte,
espaçamento entre as letras, parágrafos, comprimento de linha, etc.). Por
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exemplo: um sistema com plano de fundo preto e texto vermelho é um
exemplo de legibilidade baixa, pois um usuário que já apresenta a vista
cansada devido ao trabalho, iria chegar ao um ponto em que não iria sequer
enxergar a tela devido ao esforço com a vista.
Carga de trabalho
Critério que se aplica em ambientes de trabalho extensivos e repetitivos dos quais os
profissionais que operam no sistema precisarão de sistemas que possuam interfaces
econômicas, que dispensem leitura e memorização de informações desnecessárias. Em
outras palavras, o critério Carga de trabalho engloba a todos os elementos da interface que
reduzem a carga cognitiva e perceptiva do usuário, e aumentam a eficiência do diálogo,
assim, reduzindo a probabilidade de erros cometidos pelo usuário e aumentando a eficiência
no desempenho de suas tarefas. Nesse critério estaríamos utilizando somente como uma
referência os subcritérios:


Brevidade por ações mínimas do usuário:

O tópico Brevidade é dividido pelos subcritérios “Brevidade por concisão” que
envolve recursos que proporcionem concisão nas entradas por meio de
seleção de valores ou por “Brevidade por ações mínimas do usuário”, sendo
que o último referente a recursos que possibilitem o mínimo de ação por
parte do usuário, como por exemplo, antigamente para abrir e visualizar uma
imagem no Windows era necessário, várias ações por parte do usuário, que
em comparação com hoje em dia são realizadas com um único clique.
 Densidade informacional:
Sendo uma qualidade mais essencial para usuários iniciantes, diz respeito a
quantidade de informação que está sendo filtrada na tela para o. Dependendo
da densidade informacional as tarefas do usuário podem ser influenciadas
positiva ou negativamente. Se o fluxo de informações for muito alto ou baixo,
podem aumentar a ocorrência de erros por parte do usuário, bem como
dificultar o entendimento e aumentar a possibilidade de confusão do usuário
quanto as informações na tela. Sendo assim necessária uma densidade
informacional adequada que oferecesse uma boa experiência para usuários
iniciantes.
Como um bom exemplo de um fluxo informacional adequado temos a
ferramenta de pesquisa Google, cuja página inicial oferece somente as
informações necessárias para que o usuário realize suas pesquisas, não
exibindo um excesso de informações desnecessárias para a função da página
inicial que é “pesquisar”.
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Controle explícito
Diz respeito ao processamento das ações do usuário pelo sistema e o controle que o
usuário tem sobre essas ações dentro do sistema. Proporciona a diminuição de erros e
ambiguidades no sistema, bem como uma melhor aceitação do sistema pelo usuário, que é
atraído pelo fato de ter um controle sobre o diálogo. Está dividido nos subcritérios ações
explícitas do Usuário e Controle do Usuário.
 Ações explícitas do usuário:
Esse subcritério refere-se ao sistema executar somente o que o usuário quiser
e somente quando ele ordenar, sendo uma característica que enfatize a
ligação que deve existir entre uma ação do usuário e um processamento de
sistema. Um exemplo de uma ação explicita do usuário seria a seleção de
redes a se conectar.
 Controle do usuário
Diz respeito ao processamento das ações do usuário pelo sistema e o controle
que o usuário tem sobre essas ações dentro do sistema. Proporciona a
diminuição de erros e ambiguidades no sistema, bem como uma melhor
aceitação do sistema pelo usuário, que é atraído pelo fato de ter um controle
sobre o diálogo. Em outras palavras esse subitem refere-se ao controle das
ações do usuário em relação ao sistema, podendo ou não ser realizado meio
de etapas sequenciais que o usuário deve realizar para realizar certa tarefa.
Adaptabilidade
Diz respeito ao modo e capacidade do sistema reagir diante do contexto,
preferências e necessidades do usuário.
Como não pode atender a todos os seus usuários em seu potencial, a fim de evitar
efeitos negativos, uma interface deve se adaptar ao usuário, fornecendo várias opções de
ferramentas para se chegar a um mesmo objetivo. Critério subdividido em Flexibilidade e
Consideração a experiência do usuário:
 Flexibilidade
Essa subcritério específica que o sistema deve dar ao usuário mais de uma
alternativa para realização de uma tarefa. Por exemplo no navegador Google
Chrome para se criar uma nova guia o usuário pode simplesmente clicar na opção
nova guia ao lado da aba aberta, ou usar o atalho das teclas Ctrl+T.
 Consideração da experiência do usuário
Como o nome indica, este critério tem como objetivo considerar quais tipos de
usuário irão utilizar o sistema, como por exemplo, no caso desse projeto, o
público principal consiste em jovens e estudantes.
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Gestão de erros
Diz respeito a todos os meios que reduzem a ocorrência de erros, ou que quando eles
ocorram, favoreçam a sua solução. Envolvendo todas as ações do usuário que possam estar
sujeita a erros, implica que o sistema deve fornecer opções para evitar, notificar e corrigir
erros que aparecem no sistema ao decorrer de sua utilização. Sendo dividido nos
subcritérios.
 Proteção contra erros
Afirma que o sistema deve fornecer ao usuário recursos que evitem a
ocorrência de erros ao decorrer de sua experiência.
 Qualidade da mensagem de erro
Na ocorrência de erros o sistema geralmente irá exibir para o usuário uma
notificação sobre o problema, esse tópico indica que essas mensagens de erro
exibidas para o usuário devem ser claras, e de fácil entendimento para que o
usuário consiga interpretar e identificar o erro.
 Correção de Erros
Esse tópico implica que o sistema deve ter recursos que auxiliem na correção
de erros ocorridos durante a sua utilização
Homogeneidade/Coerência (Consistência)
Refere-se a forma sobre a qual as escolhas na concepção de interface são
conservadas idênticas em contextos idênticos, e diferentes em contextos distintos. Os
procedimentos, rótulos, comandos, etc., são mais bem reconhecidos, localizados e
utilizados, quando seu formato, localização, ou sintaxe são estáveis de uma tela para outra,
dessa forma o sistema é mais previsível e a aprendizagem é mais generalizável. Em palavras
mais sucintas, esse tópico enfatiza o uso de “padrões” na elaboração da interface (cores,
fonte, tamanho da fonte) que irão facilitar e melhorar a experiência para o usuário.
Significados de Códigos e Denominações
O critério Significado dos Códigos e Denominações diz respeito a adequação entre o
objeto e/ou a informação apresentada ou pedida, e sua referência. Quando a codificação é
significativa, a recordação e o reconhecimento são melhores, assim evitando erros.
Em outras palavras esse tópico diz respeito ao uso de “metáforas” que serão
interpretadas pelo usuário. Por exemplo, no navegador Google Chrome a indicação de
“página inicial” ou “home” é feito pelo símbolo de uma “casa”
Compatibilidade
Este recurso refere-se ao acordo que pode existir entre as características do usuário e
das tarefas, de uma parte, e a organização das saídas, das entradas e do diálogo de uma
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dada aplicação. Ela diz respeito também ao grau de similaridade entre diferentes ambientes
e aplicações.
Os desempenhos são melhores quando a informação é apresentada de uma forma
diretamente utilizável, resultando numa maior eficiência na utilização do aplicativo por parte
do usuário.

2.3. Interface
“A interface de usuário deve ser entendida como sendo a parte de um sistema
computacional com a qual uma pessoa entra em contato, física, perceptiva ou
conceitualmente.” (Moran, 1981).
A interface é a parte do sistema com a qual o usuário interage fornecendo os dados
de entrada, através da dimensão física (teclado, mouse, etc.) e recebendo os resultados de
suas ações (dimensões perceptivas), que são interpretados por ele para definir suas
próximas ações (dimensão conceitual, resultado da interação do usuário com o
computador), assim, a interface em outras palavras é o meio de comunicação entre o
usuário a máquina, e esse processo de comunicação entre usuário e máquina é denominado
“Interação”.
Nesse cenário, durante a criação do produto, se encontra o UI Design (User Interface
Design) que se refere ao projeto da interface de usuário, e o “UX” (User Experience) que se
refere ao design de experiência do usuário, elementos cruciais para a elaboração de uma
interface, que funcionam juntos. (Lamprecht, 2017). Em outras palavras, o UI Design é o
meio pelo qual o usuário interage e controla o dispositivo, podendo ser através de toques,
botões, menus ou qualquer elemento que forneça interação entre o usuário e o dispositivo,
de maneira mais específica é o desenho do da parte visual do produto, bem como dos
elementos que forneçam a interação. E o UX, seria a parte que foca na experiência do
usuário, como ele se sente ao utilizar o produto, o que ele pensa sobre o produto.
Ainda de acordo com Lamprecht, visando facilitar o processo de criação e destacar as
necessidades do usuário, as interfaces atualmente são projetadas baseadas nesses dois
conceitos de design com o intuito de fornecer uma interação humano-computador o mais
“amigável possível”, ou seja, de forma com a qual o usuário se sinta mais confortável e
encorajado a utilizar. Sendo assim, a facilidade de uso e navegabilidade do software são
aspectos que não podem ser ignorados na criação da interface, se o objetivo é garantir uma
alta qualidade de uso do seu software.
O conceito geral da qualidade de uso de um software está estreitamente relacionado com a
capacidade e facilidade dos usuários atingirem suas metas com eficiência e satisfação. Dessa
forma, a qualidade de uso do software está amplamente ligada ao conceito de Usabilidade
de um software.
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2.3. Usabilidade
“Usabilidade é um atributo de qualidade que avalia quão fácil uma interface é de
usar” (NIELSEN, JAKOB, 1994). Em outras palavras, o conceito de usabilidade permite a
avaliação de um sistema de acordo com os critérios que os projetistas consideraram
prioritários para o sistema. Geralmente a usabilidade gira em torno dos aspectos: facilidade
de uso, e satisfação do usuário, contudo, há vários outros atributos incorporados no
conceito da Usabilidade.
O processo de avaliação da usabilidade de um sistema ocorre através de testes com
usuários selecionados, que utilizam o software para realizar uma variedade tarefas prédeterminadas, verificando o desempenho do software avaliado.

2.4 Aplicativos para dispositivos mobile
A tecnologia mobile destaca-se entre as outras mídias interativas, pois além de
promover um rápido acesso a informações, e outros meios, ainda possui os quesitos
“portabilidade” e “mobilidade” que atualmente são termos que estão em alta na Tecnologia
de Informação (TI).
A popularização desses dispositivos móveis, se dá pelo fato dessa tecnologia fornecer
um acesso rápido e fácil a informações de todo o mundo, de qualquer lugar, a qualquer
momento, e como bônus, disponibilizando e fornecendo, outras funcionalidades, como
meios de comunicação e serviços personalizados, bem como a capacidade de se mover
utilizando essa tecnologia, algo que não é possível com os clássicos computadores de mesa.
Devido a esse grande acesso a uma rede infinita de informações, junto a mobilidade
proporcionada, os dispositivos móveis foram muito bem-sucedidos em atrair diversos
públicos-alvo, mas principalmente a geração mais nova, que já nasceu em um mundo onde o
conceito de tecnologia já estava bastante difundido. Sendo assim, a visão de jovens, adultos
e até de crianças, possuírem acesso à uma boa parte dessa tecnologia, já não é um fato que
gera estranheza. Mesmo que os dispositivos móveis, se encontrem citados como “vícios” e
“prejudiciais” em alguns casos, o fato de que a tecnologia mobile pode auxiliar de maneira
significativa na área da educação, que é onde se encontra a maioria de seu público-alvo, é
inegável.

3 Métodos e técnicas
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas bases de dados para
pesquisa bibliográfica, tais como Google Acadêmico, Scielo.
A elaboração do design da interface do aplicativo passou, por duas fases de teste,
primeiramente, a fase preliminar onde foram feitos os esboços da interface em um caderno
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de desenho básico e, posteriormente, a fase secundária, onde as telas, baseadas nos
esboços, foram modeladas, com o auxílio do software de edição Adobe Photoshop CS6 - Pró
12.

4 RESULTADOS
Como resultado desta pesquisa, foi feito primeiramente o rascunho de esboços.
Foram feitos vários desenhos que foram evoluindo até chegarem nos esboços definitivos
que foram utilizados como modelo para as telas.

4.1 Comparativo de Aplicativos na questão da ergonomia
Dentro do contexto no qual o aplicativo se insere, sendo na área da educação e
especificamente na parte de produção textual, não é de se negar a abundância de aplicativos
existentes com o intuito de auxiliar os estudantes nessa área. Devido a existência desses
aplicativos foi realizado um pequeno estudo com objetivo de analisar a interface, recursos e
usabilidade desses aplicativos. Os aplicativos analisados são todos gratuitos, sendo eles as
opções mais acessíveis aos estudantes.
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Tabela 1- Análise de aplicativos de produção textual

Aplicativo
Manual da
Redação
Redação Nota
100

Como fazer
uma boa
redação

Conteúdo
Excesso de
conteúdo, não
resumido
Oferece
somente
redações
prontas das
edições
anteriores
Pouco conteúdo

Interface
Simples

Recursos
Somente texto

Anúncios
Excessivos

Organizada e
bem elaborada

Somente texto

Moderados

Simples

Somente texto

Excessivos

Fonte: autoria própria
O aplicativo “Manual da Redação” apresenta uma grande quantidade de conteúdo
que não é resumido, apresentado apenas por texto, o que torna a leitura cansativa e
maçante para o para o usuário. Os anúncios estão presentes a cada vez que o usuário é
redirecionado a uma parte do aplicativo. A interface do aplicativo é bem simples e limpa,
seguindo os critérios ergonômicos básicos do aplicativo como homogeneidade e densidade
informacional que são essenciais para o conforto visual e experiência do usuário.
O aplicativo “Como fazer uma boa redação” oferece ao leitor pouco conteúdo,
apenas ressaltando dicas genéricas como a importância de leitura e prática para se produzir
um texto satisfatório que atenda aos critérios dos vestibulares. O aplicativo não oferece
nenhum outro recurso além de texto, tendo uma interface simples e não muito organizada,
na qual os anúncios estão presentes para o usuário quase que a todo momento.
Por outro lado, o aplicativo “Redação Nota 1000” oferece ao estudante somente
temas de redações anteriores, não possuindo nenhum outro recurso que beneficie o
aplicativo que foi o único a oferecer uma interface organizada e elaborada ao usuário.
A informação coletada durante a análise desses aplicativos, juntamente com a
pesquisa bibliográfica e a ajuda de um profissional na área de l foram utilizadas para a
criação da interface na qual esse trabalho se refere.
4.2 Esboços
Os primeiros esboços do logotipo e ícones foram feitos juntamente com uma
profissional na área de Língua Portuguesa que auxiliou na formação dos ícones baseando-se
em seus conhecimentos e possíveis interpretações dos alunos sobre os ícones.
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Figura 1 – Esboço primário do Logotipo
Fonte: autoria própria
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Figura 2 – Esboços primários dos ícones da Tela Inicial (Parte 01)
Fonte: autoria própria

Figura 3 – Esboços primários dos ícones da Tela Inicial (Parte 02)
Fonte: autoria própria

Nos esboços secundários, alguns desenhos sofreram alteração, com objetivo de
alcançar uma maior interpretação do usuário.
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Figura 4 – Esboços secundários do Logotipo e ícones da Tela inicial
Fonte: autoria própria

4.3 Modelagem das telas
Após o desenho de duas versões de esboços, foram modelados os protótipos no
software de edição Adobe Photoshop CS6 Pró 12. utilizada neste trabalho. A primeira tela
modelada, sendo a tela que o usuário irá visualizar logo ao iniciar o aplicativo, é a tela de
abertura do aplicativo que irá aparecer para o usuário assim que ele inicializa o aplicativo.

Figura 5 – Tela de abertura do aplicativo: 1º e 2° versões respectivamente
Fonte: autoria própria

Na primeira versão a interface da tela inicial é bastante intuitiva para o usuário,
sendo uma interface limpa, somente fornecendo ao leitor o que ele precisa para se localizar
e realizar ações dentro do aplicativo. Na parte superior está o logotipo apresentado o
aplicativo ao usuário e na parte inferior da tela está o menu de opções no formato
“swapping”, no qual o usuário deve deslizar o dedo na tela para visualizar todos os ícones, o
que faz uso do critério convite, que tem como foco incitar o usuário a realizar uma ação
dentro do aplicativo. A cores utilizadas são tons de verde e azul que estimulam criatividade
e concentração respectivamente (EVA, MULLER; 2012).
Já na segunda versão, utilizou-se somente tons de azul como base, a parte superior
da tela se manteve praticamente a mesma e o menu de opções foi feito no clássico modelo
com as categorias para acessar dispostas em ícones na tela.
Nas duas versões a organização da tela inicial possibilita ao usuário interagir com o
aplicativo de maneira fácil, e não há grande densidade informacional, exibindo somente o
necessário para o usuário realizar ações dentro do aplicativo, ao invés de uma interface
inicial poluída com um background de texto e anúncios que podem atrapalhar o usuário
durante a utilização do aplicativo. Sendo assim nessa tela foram aplicados os critérios de
densidade informacional, convite e legibilidade.
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Figura 6 – Tela Inicial: 1º e 2º versões respectivamente
Fonte: autoria própria

Tendo em vista que o aplicativo terá como função auxiliar estudantes na produção de
textos para qualquer vestibular que for prestar. O aplicativo fornece várias seções, indicadas
nos ícones, para o usuário acessar.
O modelo de telas a seguir, nas duas versões foi pensado com a ideia de que parte do
conteúdo no aplicativo não será alterado. Por exemplo, a maneira como é feita a análise de
um tema de uma redação não muda. É necessário exercícios de leitura, manter-se informado
sobre os acontecimentos no mundo que consequentemente podem se tornar temas dos
vestibulares, e outros fatores significativos que auxiliam a pessoa. Essas dicas embora sejam
genéricas ainda são parte essencial do conteúdo.
Inicialmente a interface foi esboçada com a ideia de frequente atualização do
conteúdo, contudo o cliente, não teria muito tempo para atualizar com frequência grande
parte do conteúdo, dessa forma optou-se pelo famoso “texto estático”. Porém terão
imagens e gráficos que auxiliem o usuário na compreensão do texto. Vale ressaltar que o
conteúdo será atualizado se for necessário.
O modelo na versão 1, foi utilizado em sete das nove categorias: Análise do Tema,
Estrutura Textual, Plano de Redação, Arquitetura de Parágrafo, Recursos Argumentativos,
Arquitetura de Texto e Erros Comuns. Já na versão 1, o modelo foi utilizado em 8 categorias,
sendo utilizado também na tela de Dicas.
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Figura 7 – Tela de Análise do Tema: 1º e 2º versões respectivamente
Fonte: autoria própria

O aplicativo também irá oferecer vídeo aulas sobre os assuntos abordados dentro das
categorias, um recurso que não estava presente em nenhum dos aplicativos analisados
anteriormente. Em ambas as versões, os vídeos serão disponibilizados da plataforma de
vídeos Youtube, e o usuário será direcionado ao vídeo na plataforma assim que o acessar de
dentro do aplicativo. Na primeira versão foi utilizado o formato de lista e na segunda versão
foi utilizado um formato semelhante a plataforma do Youtube que é mundialmente
conhecida e utilizada.
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Figura 8 – Tela de Vídeos Explicativos: 1º e 2º versões respectivamente
Fonte: autoria própria

Vale ressaltar que as miniaturas dos vídeos do Youtube serão exibidas normalmente
dentro do aplicativo, sendo as imagens exibidas nesse trabalho somente um protótipo da
interface do aplicativo. Dentre as duas versões exibidas, uma será escolhida para ser
utilizada no aplicativo que está sendo desenvolvido por um outro aluno.

5 Considerações finais
Fazendo um comparativo com o processo de design de interface de software em
geral abordado na Interação Humano-Computador, o conceito e a metodologia aplicados
não são muito distintos, entretanto, há uma adaptação na forma como a metodologia é
aplicada, ao se levar em consideração as restrições fornecidas ao se trabalhar com
dispositivos móveis e, principalmente, para o público estudantil jovem.
O desenvolvimento desse estudo, possibilitou um maior entendimento sobre
processo de desenvolvimento do design de um aplicativo e das limitações relacionadas a
uma aplicação mobile, notável também a importância que é ter um aplicativo com uma
interface ergonômica, levando em consideração que é extremamente essencial que o
usuário, no caso o estudante, entenda com que tipo de aplicação ele está lidando, e possa
utiliza-la de maneira fácil e eficiente
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Tendo em vista todo esse estudo, vale ressaltar que a intenção é futuramente aprimorar
e melhorar a interface desse aplicativo, de acordo com o que for melhor considerado para o
usuário.
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