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(    )  SAÚDE 
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(    )  TRABALHO 
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Resumo: As tecnologias de informação e comunicação, no contexto educacional, estão sendo desenvolvidas de 

forma acelerada, trazendo mudanças sociais e culturais e possibilitando novas práticas de ensino-aprendizagem. 

Uma das ferramentas que podem ser utilizadas como facilitadoras no ensino são os aplicativos de celulares, os 

quais devem possuir usabilidade e ofertar uma boa experiência de uso ao usuário. Assim, o presente trabalho tem 

como objetivo aplicar diretrizes, contendo técnicas da área de Interface Humano-Computador, no 

desenvolvimento de um software educacional específico para a área de botânica, baseado em informações 

obtidas para as espécies do Conjunto Arbóreo do Colégio Agrícola Augusto Ribas, administrado pela 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. As diretrizes serão adaptadas de acordo com as necessidades dos 

usuários que utilizarão o aplicativo. Por meio dos resultados, será possível determinar se a diretriz aplicada foi 

efetiva ou se necessita de mudanças em trabalhos futuros. 

Palavras-chave: Aplicativo. Ensino. Interface Humano-Computador. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Aplicativo de celular para o ensino de botânica: uma proposta de educação 

ambiental vinculada ao Conjunto Arbóreo do Colégio Agrícola Augusto Ribas. 

PÚBLICO-ALVO 

Estudantes dos cursos de Graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

alunos do Colégio Agrícola Augusto Ribas e demais instituições de ensino de nível superior, 

fundamental e médio. 

                                                 
1 Desenvolvedora do aplicativo, UEPG, Curso de Engenharia de Computação; isahok@gmail.com. 
2 Coordenadora; Departamento de biologia Geral; rc.tardivo@uol.com.br. 
3 Supervisora; UEPG; Departamento de Biologia Geral; meri_ol@yahoo.com.br. 
4 Orientador; UEPG; Departamento de Informática; ljsenger@uepg.br. 
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JUSTIFICATIVA 

A cada dia que passa, o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS) é 

potencializado e modifica as práticas sociais tradicionais exercidas pelo ser humano. Uma das 

áreas afetadas por essa nova maneira de estabelecer relações sociais é a educação (BARBOSA 

et al., 2004). Referente a isto, um dos atuais desafios está na construção de um processo de 

ensino-aprendizado aliado às novas tecnologias disponíveis. 

Uma das ferramentas que vem se tornando populares e que podem ser utilizadas 

como facilitadoras no ensino são os aplicativos para dispositivos móveis. Segundo Ferbeck e 

Vila (2013), os aplicativos voltados para a educação podem trazer benefícios nos processos 

educativos sendo fontes de interação entre alunos e professores, incentivando o aprendizado 

de forma menos complexa e mais prazerosa.  

Para promover o aprendizado através do uso de aplicativos, é necessário que os 

mesmos contenham uma união de características que envolva tanto aspectos pedagógicos 

como tecnológicos. De acordo com Vieira e Baranauskas (2003), para que um sistema seja 

aceito por um determinado grupo alvo, é necessário se preocupar com o design, avaliação e 

implementação de recursos interativos. A Interface Humano-Computador (IHC) é a área que 

se preocupa com esses fatores através do estudo dos principais fenômenos que ocorrem entre 

a interação de usuários e computadores.  

De acordo com Barros et al. (2003), um dos aspectos mais relevantes para a 

determinação da qualidade de um software é a interface. Uma das justificativas para esta 

afirmação, refere-se ao fato de que é por meio da interface que o usuário interage e possui o 

maior contato com as funcionalidades de um sistema.  

Assim, considerando que a integração do aluno está vinculada com a metodologia 

utilizada pelos professores, principalmente em disciplinas que possuem um extenso conteúdo 

a ser transmitido, a exemplo da disciplina de botânica, e a possibilidade de utilização de 

aplicativos como recurso alternativo às tradicionais salas de aula, pretende-se por meio desse 

trabalho o desenvolvimento de um software educacional específico para a área de botânica. 

OBJETIVOS 

• Realizar um levantamento das principais técnicas da área de IHC, compreender quais 

são significativas ao contexto e aplicá-las.  
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• Desenvolver um software educacional específico para a área de botânica, adequado à 

realidade dos alunos que o utilizarão.  

• Viabilizar o uso do aplicativo combinado às aulas em ambientes naturais, visando uma 

mudança na postura do aluno em relação ao meio ambiente, bem como permitir a 

aproximação entre o que está sendo ensinado em sala de aula e a realidade fora dela, 

de forma a concretizar os conhecimentos adquiridos. 

• Incentivar o uso nas instituições escolares das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) como ferramentas educativas, permitindo que estas façam parte do 

plano pedagógico. 

METODOLOGIA 

O local de estudo corresponde ao Conjunto Arbóreo do Colégio Agrícola Augusto 

Ribas (CAAR), situado na Rua Alameda Nabuco de Araújo, 469, administrado pela 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – Paraná (UEPG).  

A partir de informações obtidas para as espécies contidas no Conjunto Arbóreo do 

CAAR será criado um software educacional específico para a área de botânica, o qual 

consistirá de um aplicativo de celular que permitirá a leitura de códigos QR (sigla do inglês 

Quick Response), criados para cada espécie, contendo as informações levantadas.  

 

Levantamento de Heurísticas e Investigação de técnicas da área de IHC 

Inicialmente foi feito o levantamento de diretrizes e heurísticas que definem regras 

para melhorar a qualidade da interface e a interação do usuário com os softwares em geral.  

Por meio da leitura de artigos relacionados com o tema foi possível perceber que a maioria 

das heurísticas e diretrizes giram em torno de uma principal: a heurística de Nielsen (1994). 

Esta, porém, apesar de ser muito utilizada e respeitada, foi criada sem foco em interfaces de 

dispositivos móveis. 

Além disso, algumas categorias de problemas de usabilidade gerais também não são 

exploradas pela heurística de Nielsen (1994), o que justifica a criação de uma nova diretriz 

que inclua regras para avaliar a interface de dispositivos móveis. Para cumprir o objetivo de 

desenvolver um aplicativo adequado à realidade dos usuários que o utilizarão, a diretriz será 

criada com foco na área da educação. 
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A partir disso, as técnicas descritas na diretriz criada serão utilizadas para criar um 

modelo de design de interface, esse que servirá como parâmetro para o desenvolvimento do 

aplicativo. 

 

Ambiente de Desenvolvimento 

Para o desenvolvimento do aplicativo, será empregado um notebook com as 

seguintes configurações: Sistema Operacional Windows 10, 8GB de memória RAM e 

Processador Intel Core i7-8550U. 

Para realizar testes no aplicativo durante o desenvolvimento, será utilizado um 

celular Motorola G5S Plus, com sistema Android 8.1.0, 4GB de memória RAM e processador 

Qualcomm Snapdragon 2,0 GHz Octa-core. Além disso, para preparar o ambiente de 

desenvolvimento será necessário realizar a instalação dos seguintes softwares: 

• Ionic (versão 3): Foi a linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento 

do aplicativo. É um framework da linguagem JavaScript, que permite a criação de 

aplicações híbridas. Além dessa funcionalidade, outro fator motivador de escolha foi a 

grande quantidade de recursos visuais disponíveis, esses que permitem a criação de 

uma interface amigável e funcional. 

• Node.js (versão 10.15.3): Através do node.js, é possível realizar a transpilação de um 

código TypeScript, linguagem original utilizada pelo Angular para JavaScript, que é 

uma linguagem que o navegador compreende. 

• Angular (versão 6.0.7): O framework Ionic implementa integração com o Angular, 

onde grande parte dos componentes desenvolvidos para o Angular podem ser 

utilizados também no Ionic. 

• Android SDK: Fornece as bibliotecas e ferramentas necessárias para realizar o build e 

debug de um aplicativo Android. 

• Visual Studio Code: É um editor gratuito de código-fonte desenvolvido pela 

Microsoft, compatível com a maioria das principais linguagens de programação. 

Também foi necessário cadastrar e configurar a plataforma Firebase Realtime 

Database, essa que permite armazenar e sincronizar, em tempo real, dados em um banco de 

dados NoSQL em nuvem. 

RESULTADOS 
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Por meio dos estudos e desenvolvimento realizados foi possível até o momento 

perceber que as principais heurísticas existentes não conseguem abranger alguns dos 

requisitos exigidos por um aplicativo educacional. Logo, será necessário a criação de uma 

diretriz que considere o ambiente dos dispositivos móveis e da educação, e que resultará no 

desenvolvimento de uma interface adequada à melhor usabilidade do aplicativo, conforme 

modelo previsto na Figura 1.  

FOTO(S) 

Figura 1 – Ficha dendrológia de Acer palmatum Thunb.  

 

Legenda: Modelo de interface do aplicativo para ficha dendrológica de identificação das espécies do Conjunto 

Arbóreo do Colégio Agrícola Augusto Ribas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio das pesquisas iniciais é possível concluir que a aplicação de heurísticas e 

diretrizes durante o desenvolvimento de um aplicativo são essenciais, pois permite prevenir 
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possíveis erros. Além disso, a criação de um aplicativo, baseado nas características dos 

usuários e ambiente que o utilizarão, promete melhores resultados de usabilidade.  

Tais tecnologias, quando utilizadas como recursos didáticos, representam uma 

renovação metodológica que visa aumentar o interesse do aluno sobre os assuntos abordados 

em sala. Assim, espera-se alcançar uma mudança na postura do aluno em relação ao meio 

ambiente, bem como permitir a aproximação entre o que está sendo ensinado em sala e a 

realidade fora da aula, de forma a concretizar os conhecimentos adquiridos.  
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