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RESUMO:  
 
Este trabalho tende a solucionar um problema identificado na Galeria de Artes do 
Campus Natal-Cidade Alta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN): ao passo que aumenta o número de artistas 
interessados em expor suas obras ao público, diminuem os espaços destinados a 
esta finalidade. Pensando nisso, aproveitando a ruptura espaço-tempo causada pelo 
crescimento da tecnologia de telefonia móvel e Internet, nos propusemos explorar 
estes veículos por meio de aplicativos para celulares, com a finalidade de criar um 
suporte que permita ao artista divulgar e comercializar seu trabalho, aproximando-o 
do público. O desenvolvimento do trabalho se deu em 5 etapas: (1) Identificação da 
necessidades dos utilizadores, com a aplicação de questionários online com artistas 
plásticos que participaram do 6º Ateliê a Céu Aberto, evento realizado anualmente 
pelo campus. (2) Tabulação e análise dos dados coletados; (3) Definição do objeto 
da pesquisa onde se identificou o perfil do usuário para etapa seguinte. (4) 
Realização de grupos focais com alunos do curso técnico de nível médio integrado 
em Multimídia do campus e artistas que participaram do evento. Nas sessões de 
grupos focais, foi aplicada a técnica de prototipagem em papel com storyboard; (5) 
Criação das telas do protótipo do aplicativo com base nos storydoards.  
Identificamos que já se aponta uma mudança no perfil dos artistas, com relação ao 
uso dos aparatos tecnológicos que se apresentam atualmente, em favor do seu 
trabalho. Estes, que já utilizam a Internet como fonte de informação, lazer e 
entretenimento, realizam compras e participam redes sociais para divulgar sua 
produção artística, mostraram-se favoráveis à utilização de um aplicativo para 
smartphone que facilite a interação do público com suas obras e permita sua 
comercialização.  Assim, baseados nos estudos do Design Centrado no Usuário, os 
convidamos a participar da prototipação do referido aplicativo.  Com a inserção dos 
utilizadores nesta etapa do projeto pudemos identificar e corrigir de erros e reduzir o 
tempo de trabalho para criação de leiautes ainda na fase de projetação. Com base 
nestas informações, conseguimos desenhar um protótipo de aplicativo para 
smartphone que atenderá às necessidades apontadas pelos utilizadores.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Artes. Celular com tela de toque. Design Centrado no Usuário. 
Usabilidade. Aplicativos.  
 
 



ABSTRACT:  
 
This work tends to address a problem identified in the Art Gallery of the Campus 
Natal-Cidade Alta of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN): while increase the number of artists interested in exhibiting 
their works to the public, reduces the spaces destined for this purpose. Thinking 
about it, taking advantage of the disruption space-time caused by the growth of 
mobile phone and Internet, we set out to explore these vehicles through mobile 
applications, in order to create a support that allows the artist to promote and to 
market his work, approaching him to the public. The development work has been 
developed in 5 steps: (1) Identification of user needs, with the enforcement of online 
questionnaires with artists who participated in the 6th “Ateliê a Céu Aberto”, event 
realized annually by the campus. (2) Tabulation and analysis of the collected data; 
(3) Definition of the object research where it was identified the user profile to the next 
step. (4) Conducting focus groups with students of Multimedia’s technical integrated 
mid-level course of the campus and artists who participated in the event. In the focus 
group sessions, it was applied the prototyping paper storyboard techniques; (5) 
Creation of application prototype screens based on the storyboards. We identified 
that already point to a change in the artist’s profiles, regarding the use of 
technological devices that are currently present in favor of their works. These, that 
already use the Internet as an information source, leisure and entertainment, make 
purchases and participate of social networks to spread their artistic production, were 
favorable to the use of a smartphone application that facilitates the public interaction 
with his works and permit its commercialization. Therefore, based on the User-
Centered Design studies, we invited them to participate of the application 
prototyping. With the inclusion of users in this stage of the Project, we were able to 
identify and correct errors and reduce working time to create layouts still in the 
design stage. Based on this information, we can draw a prototype application for 
smartphone that will meet the identified user needs. 
 
KEY-WORDS: Arts. Touch screen phone. User-Centered Design. Usability. Apps. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Enveredamos por um caminho sem volta.  Mais e mais estamos envoltos 

e dominados pelos dispositivos tecnológicos eletrônicos e digitais. São notórios e 

inquestionáveis os benefícios que os avanços tecnológicos proporcionaram à 

humanidade. Sua presença é percebida (ou não) em nosso dia-dia, desde as 

atividades mais simples, como nos dispositivos que nos despertam pela manhã, ou 

nos que preparam comida ao mais leve toque de um botão, até atividades mais 

complexas, como resultados de exames médicos ou realização de cirurgias à 

distância. 

Mais especificamente à área da informática, com a invenção do 

computador (década de 1940) e, posteriormente da Internet (década de 1960), a 

sociedade vivenciou o surgimento da Revolução Tecnológica. A partir dela, se 

observou saltos qualitativos e quantitativos nos avanços tecnológicos, com a criação 

dos computadores pessoais cada vez mais acessíveis, com custo cada vez menor e 

qualidade cada vez melhor. (CASTELLS, 1999). 

Dentre os avanços tecnológicos mais recentes, os que nos afetam de 

maneira mais expressiva são os do âmbito das tecnologias da informação. Estas 

alteraram os modelos sociais e cenários econômicos e geopolíticos globais, 

encurtando distâncias, unificando moedas, ao passo que, num processo inverso, 

disseminaram conteúdos locais em redes mundiais. 

A Internet propiciou difusão e acesso à informação de maneira rápida e 

está, a cada dia, mais disponível. Com a invenção dos aparelhos de telefonia móvel 

e as possibilidades de conexão com a Internet, vivemos mais imersos na virtualidade 

das inter-relações. Os aparelhos celulares se tornaram pontes que ligam mundos 

distintos e desterritorializados. 

A imersão no mundo destes aparatos acontece quase à revelia, 

independente de nossas vontades ou mesmo consciência de seu uso. Em um 

cenário moderno específico, objeto desta pesquisa, vivenciamos uma interação 

digital sem precedentes com os aparelhos de telefonia móvel. Sua experiência junto 

à Internet torna ainda mais dominante essa relação que os dispositivos exercem 

sobre o usuário. A necessidade de checar mensagens, fazer e postar fotos, atualizar 

redes sociais, estar conectado o tempo todo vem se tornando um processo de 

interação em que a máquina exerce forte controle sobre o homem.  
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Contudo, enxergamos também, várias contribuições positivas neste 

mesmo cenário. A combinação celular-Internet promoveu uma interação jamais vista 

nos registros históricos da humanidade e a copresença já não é mais essencial para 

as pessoas interagirem.  

Dos celulares com acesso à Internet para os atuais celulares com tela 

sensível ao toque1, a tecnologia da informação deu mais um grande salto em curto 

espaço de tempo. Os atuais dispositivos de telefonia móveis não se limitam apenas 

a realizar ligações e outras tarefas simples, como envio de mensagens de texto, 

cálculos e lembretes, como faziam seus antecessores. As possibilidades de 

interação entre os equipamentos se expandiram. Vídeos, fotos, áudios, documentos, 

músicas, receitas culinárias, atividades esportivas, notícias, previsão do tempo, 

cuidados com a saúde e um sem número de outras interações são possíveis com os 

dispositivos. 

Os smartphones se popularizaram e alcançaram públicos diversos e em 

todas as classes sociais. É, portanto, pensando nesta capacidade de alcance 

proporcionada pelas tecnologias móveis, através do uso de smartphones e da 

Internet que ensejamos à criação de um aplicativo que servirá de repositório para 

artistas plásticos exporem seus trabalhos, numa perspectiva de encurtar distâncias 

entre o produtor e o apreciador/comprador de artes. 

No entanto, precisamos voltar no tempo, para entendermos melhor os 

motivos que nos levaram ao desenvolvimento de uma pesquisa, que visa propor 

solução para o problema dos artistas que buscam, na galeria de artes do Campus 

Natal-Cidade Alta do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, um espaço para 

expor seus trabalhos e que, no entanto, acabam esbarrando em dificuldades. Iniciar 

uma viagem a uma Natal de ruas largas e estradas de terra.  

                                                           
1 Neste trabalho, trataremos celulares de tela sensível ao toque ou de tela grande e smartphones 
como sinônimos, haja vista que o público não os difere. Vale, no entanto, esclarecer certas diferenças 
existentes entre as categorias de dispositivos móveis. Segundo Nielsen (2014), os dispositivos 
celulares têm classes distintas, sendo denominados como: 1. Telefones celulares normais (ou com 
recursos), que dispõem de uma pequena tela, teclado alfanumérico, pouca interação com a Internet 
e usabilidade considerada horrível; 2. Smartphones com telas um pouco maiores e teclados A-Z 
completos. Os dispositivos oferecem conectividade via 3G ou WI-FI, mas ainda com uma usabilidade 
ruim; e 3. Telefones com tela sensível ao toque (ou de tela grande), que oferecem uma interface 
mais amigável e a interação com o aparelho se dá através de gestos e toques direto na tela. Por 
terem software e hardware mais robustos, sua conectividade com a Internet oferece uma experiência 
de usabilidade superior em relação aos demais tipos de celulares, seja através do 3G/4G ou Wi-Fi. 
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1.1 Contextualização 

 

Era, então, 1909, quando o presidente Nilo Procópio Peçanha contemplou 

o Rio Grande do Norte e mais dezoito estados com a fundação do ensino 

profissional federal, através do Decreto Presidencial nº. 7.566, de 23 de setembro 

daquele ano. (BRASIL, 1909). 

Situado à Rua Presidente Passos, no bairro da Cidade Alta, o prédio 

onde, à época, funcionava o Hospital de Caridade Juvino Barreto, fora cedido ao 

governo para abrigar, provisoriamente, os primeiros cursos técnicos do nosso 

estado, que passaram a funcionar em 1910. Depois de quatro anos de atividades 

neste endereço, a Escola de Aprendizes Artífices (EAA) de Natal foi transferida em 

definitivo para novo prédio situado à Avenida Rio Branco, nº. 743, no centro da 

cidade que, até então, era ocupado pelo Batalhão de Segurança da capital. 

(MEDEIROS, 2011). 

 

Figura 1 – Fundação das Escolas de Aprendizes Artífices (1909) 

 

Fonte: Acervo do IFRN 
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Em paralelo a isso, em 1947, a União adquiriu um terreno e iniciou a 

construção da atual sede do Campus Natal-Central, no Bairro de Morro Branco. Com 

a construção e transferência da Escola Industrial de Natal2 para a nova sede, em 

1967, iniciou-se uma sucessão de concessões do uso o antigo prédio. Primeiro, foi 

doado ao Instituto Nacional do Livro, pelo Ministério da Educação. Depois concedido 

à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que abrigou ali, além da 

Televisão Universitária (TVU), a Associação dos Funcionários da UFRN (Afurn), a 

Comissão Permanente de Vestibular (Comperve), o Centro Regional Universitário de 

Treinamento e Ação (Crutac) e a Associação Nacional dos Veteranos da Força 

Expedicionária Brasileira – Seção Natal (Anvfeb). Neste período de posse da UFRN, 

teve início o movimento artístico no prédio com a Cooperativa de Artesãos e, a partir 

de 1997, a Associação República das Artes, que reunia vários grupos artísticos da 

cidade (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 

A falta de investimentos para manter sua estrutura e todas as atividades 

que lá aconteciam, acabaram por deteriorar o prédio de quase cem anos.  

Assim, prestes a complementar seu primeiro centenário de educação técnica 

profissionalizante no estado, a direção geral do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Rio Grande do Norte (Cefet-RN) buscou para si a responsabilidade 

pela restauração do local. Em novembro de 2007, foi aprovada sua reintegração de 

posse pelo Conselho Superior da UFRN, sendo iniciados os trabalhos de 

recuperação no ano seguinte e reinaugurado aos 23 de setembro de 2009, como 

Campus Avançado Natal-Cidade Alta, já como Instituto Federal. (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 

Quando ocorreu sua reintegração de posse, estes movimentos artísticos 

que ocupavam os espaços tiveram que deixar o prédio com a promessa que, após 

sua reinauguração, os artistas seriam incluídos na programação do novo espaço 

(MONTEIRO, 2010). 

 

                                                           
2 Em Natal, a Escola de Aprendizes Artífices – EAA (1909-1937) passou a se chamar de Liceu 
Industrial (1937-1942); posteriormente, Escola Industrial de Natal – EIN (1942-1968); Escola Técnica 
Federal do RN – Etfern (1968-1999); Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica – Cefet 
(1999-2008). Em 29 de dezembro de 2008, a Lei 11.892, transforma o Cefet em Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia – IF. (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 

 

http://www.uern.br/comperve/
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Em 2007, a edificação (em risco de desabamento) havia sido cedida 
pela UFRN ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do RN (IFRN). Na época, a Associação República das Artes, 
composta por um grupo de 200 artistas, tinha autorização da UFRN 
para utilizar o prédio e realizar suas atividades. Para que a estrutura 
comprometida pudesse ser reparada, era necessário desocupar o 
imóvel. (PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RN, 2010, p. 1). 

 

Após sua restauração, o edifício passou a contar em seus espaços, até a 

realização desta pesquisa, no ano de 2016, com: salas dos setores administrativos e 

de aulas; um grande pátio interno para realização de eventos; o Museu do 

Brinquedo Popular, que reúne e reconta a história dos brinquedos populares antigos; 

o Museu do Centenário, que conta um pouco da história do Instituto; a Cinemateca 

Potiguar, que reúne vasto acervo de vídeos e filmes produzidos no estado e por 

produtores locais; o ateliê de artes, com aulas e cursos voltados ao ensino das artes 

plásticas; salas de teatro, dança e música, onde são ministrados cursos e atividades 

nestes campos artísticos; a lutheria para confecção de instrumentos musicais; e uma 

galeria de artes, constituída por três salas, onde acontecem exposições de artistas 

plásticos, principalmente, do cenário local.  

Atualmente, a Galeria de Artes do Campus Natal-Cidade Alta é um 

espaço público aberto à comunidade onde são realizadas, ininterruptamente, 

exposições  

 

[...] de obras, mediações, eventos, produções, manifestações culturais, 
performances e pesquisas, que envolvam arte, educação, ciência e 
tecnologia. Na sua missão busca ampliar os diálogos com a diversidade 
de expressões de artistas e coletivos, nacionais e internacionais, 
assegurando formação estética, convivência pacífica, igualdade de 
acesso e garantia do direito cultural [...] (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, 2015, p. 01). 

 

Assim, após a recuperação do edifício em ruínas, a promessa de 

reocupação pelos artistas da cidade vem sendo cumprida, através da realização de 

eventos científicos, tecnológicos e culturais envolvendo as comunidades interna e 

externa. Quanto à galeria de artes, sua ocupação se dá através de concorrência em 

editais próprios lançados anualmente e abertos ao público em geral. 
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1.2 Justificativa 

 

Em 2016, o IFRN conta com 21 (vinte e um) campi distribuídos por todas 

as regiões do estado. No entanto, o Campus Natal-Cidade Alta é o único que tem, 

em suas instalações, uma galeria de artes pública, atendendo, principalmente, aos 

artistas locais. 

Contudo, a demanda de artistas-expositores ainda é maior que a oferta 

que o campus proporciona, o que acarreta algum tipo de exclusão do artista do 

contexto das atividades promovidas. Esta falta de espaço para atender à crescente 

movimentação artística dentro das dependências do campus foi o que nos motivou à 

produção deste trabalho. 

Diante das dificuldades, tanto de distribuição das artes plásticas por parte 

de artistas, quanto de acesso por parte do público, associado ao anseio de amparar 

os artistas que não conseguem espaço para expor seu trabalho, buscamos uma 

proposta de solução para encurtar distâncias e facilitar a interação artista-público por 

meio da criação de um aplicativo que servirá de sistema repositório de obras de 

artes plásticas que poderá ser acessado via para dispositivos móveis. 

A partir da análise de similares, percebemos que o mercado virtual 

oferece algumas aplicações voltadas para arte que são bem distintas em suas 

finalidades. Dentre algumas, podemos citar: o “Arart”, criado para permitir ao público 

interagir com obras de arte durante exposições específicas (HEINZELMANN, 2012). 

Já aplicações como o “Art Lite” e “Pinturas Famosas” catalogam e trazem 

informações de obras de artistas renomados como Michelangelo, Rembrandt, Van 

Gogh, entre outros (HEINZELMANN, 2012). Ainda, o “Arte no Museu” 

(HEINZELMANN, 2012) e o “Cool Tours” (APP M..., 2014) mapeiam arte de rua, 

museus, passeios e arquitetura na cidade de São Paulo.  

Estas novas formas de interação nos permitem fazer passeios virtuais por 

museus e galerias e “visitar” exposições. Assim, acontece com aplicativo “Museu do 

Louvre”. Este oferece um tour virtual pelos corredores do famoso museu francês, 

onde obras de Da Vinci e Michelangelo e as joias do acervo French Crown Jewels 

podem ser apreciadas de qualquer lugar (HEINZELMANN, 2012). Ainda, entre as 

aplicações mais populares, muitos artistas têm usado o “Instagram” como rede de 

disseminação de conteúdo artístico, facilitando a interação com o público (SANTOS, 

2015). 
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No âmbito de aplicativos dissociados de grandes museus, mas, ainda, 

citando o mercado nacional e internacional, encontramos o “Coletivo Amor de 

Madre”, de uma galeria física em processo de virtualização (TSUTSUMI, 2013) e o 

“Artsy”, que coleta obras em mais 600 galerias de arte de 50 países 

(APLICATIVO..., 2013). Ambos permitem a compra das obras, mas apenas dos 

artistas destas galerias. Encontramos, também, o “DeviantArt”, que foi lançado 

como app do DeviantArt.com, uma rede social para artistas e apreciadores de arte 

(APP D..., 2015).  

Diferentemente destas aplicações, nosso produto pretende suprir uma 

carência do mercado nacional, o que justifica seu desenvolvimento. Diante de 

todos os aplicativos listados acima, apenas o “DevianArt” tem características 

similares à nossa proposta, que é reunir artistas e apreciadores/compradores de 

arte, facilitando a comercialização das obras. Contudo, o aplicativo supracitado não 

oferece versão no idioma português, o que acaba limitando a participação dos 

artistas nacionais.  

Ainda, pretendemos atender usuários de representatividade mais 

popular, como é o caso do público-alvo desta pesquisa: artistas populares com 

dificuldades de inserir seu produto no mercado das artes plásticas. Com isto, 

também, resgatar a proposta de inserir os artistas da cidade nas atividades do 

campus. 

O trabalho está organizado em 5 capítulos, distribuídos entre a 

fundamentação teórica, realização da pesquisa, desenvolvimento do projeto e 

conclusões. Neste primeiro capítulo, apresentamos e justificamos a pertinência do 

projeto. O capítulo 2 trata dos aspectos da arte enquanto produto comercial. Ainda, 

introduz o leitor ao mundo dos aplicativos para plataformas móveis, apresentando 

dados que sustentam nossa escolha para criação de um aplicativo para 

smartphone e o promissor mercado do comércio via dispositivos móveis. O capítulo 

3 traz os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa e os instrumentos de 

coleta, análise e avaliação dos dados coletados. O capítulo 4 apresenta resultados 

e discussão da pesquisa e a criação do aplicativo. E, o último capítulo, as 

considerações sobre o trabalho e futuras intervenções. 
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1.3 Objetivos 

 

 Geral:  

 Desenvolver protótipo de um aplicativo que sirva de espaço para divulgação e 

facilite a comercialização de obras de arte de artistas populares que 

demandam por exposições na galeria de artes do Campus Natal-Cidade Alta 

do IFRN. 

 

 Específicos:  

 Identificar as necessidades do público-alvo da pesquisa; 

 Examinar o mercado da arte e suas relações com o comércio virtual; 

 Entender o comércio eletrônico e móvel; 

 Desenvolver um protótipo que atenda aos principais critérios do design de 

interação em relação a aplicativos para smartphones. 
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2 A ARTE E O PROCESSO DE VIRTUALIZAÇÃO 

 

Ao longo de sua evolução, o homem sempre tentou marcar sua presença 

na história, quer fosse através das pinturas e gravuras da Arte Rupestre, na era pré-

histórica, quer fosse com a produção e transformação de metais como cobre, bronze 

e ferro, na Idade dos Metais, ou ainda, mais recentemente com a invenção da 

escrita, quando passou a registrar suas atividades através de um código com 

significado linguístico. 

Também por meio da arte, o homem vem deixando sua marca ao longo 

do tempo. Segundo princípios da Sociologia e da Etnologia, tudo que o homem cria, 

seja através da arquitetura, das ciências ou da arte – em suas várias expressões –, 

é uma maneira de materializar suas crenças, valores e ideias dentro da sociedade 

na qual é partícipe. (VILA NOVA, 2008). 

Para Smiers (2006) e Vila Nova (2008), muito além de beleza ou objetos 

de simples contemplação, a arte é uma forma de comunicação que se faz presente, 

mesmo que de forma subjetiva, em nosso cotidiano e se materializa nas relações de 

trabalho, na moda, na religião, no esporte, no lazer, no comportamento em grupo, 

através de nossas emoções, sensibilidade e linguagem. Ela é, para o criador, 

expressões de seus sentimentos, pensamentos políticos, sociais e/ou religiosos, o 

registro da história de um povo; e, para o público, momentos de prazer, diversão, 

reflexão ou, ainda, objetos de desejo, que conferem beleza, status, harmonia e 

interação. 

Assim, falar da arte nos tempos atuais requer, também, falar dos novos 

recursos tecnológicos para divulgação e comercialização dos bens artísticos. Hoje, 

os processos e mecanismos de criação de arte vão muito além dos pinceis e tintas 

usados por séculos. A tecnologia computacional gerou uma profusão de artistas 

digitais. A fotografia sofreu grande avanço desde a primeira câmara escura até as 

modernas câmeras fotográficas digitais. As próprias galerias de arte têm dividido 

mercado com galerias virtuais, sites e aplicativos voltados à divulgação de arte.  

Imersos nesta realidade, vemo-nos obrigados a nos render e nos 

adaptar às novas diretrizes tecnológicas para sobrevivência no mundo digital. Viver 

de arte significa, também, entender que existem novos saberes e fazeres que se 

tornam imprescindíveis à subsistência do artista neste novo mercado. 
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2.1 O mercado da arte 

 

Com a evolução do homem, evoluíram também os processos de criação 

artística e, hoje, as artes somam um vasto campo que abrange a poesia, a música, a 

dança, o teatro, a fotografia, a pintura, a escultura etc. Nestes últimos, conhecidos 

como artes plásticas, o artista trabalha com materiais diversos como papel, tinta, 

gesso, argila, madeira, metais, fotografia, programas de computador e outras 

ferramentas para produzir suas peças. 

A produção artístico-artesanal local é ampla e diversificada. Contudo, os 

espaços para os artistas exporem andam na contramão desse fluxo produtivo. 

Artistas plásticos e artesãos buscam espaços para dar visibilidade a suas obras de 

maneira que o público possa não apenas contemplar as peças, mas, também, 

adquiri-las. Desta forma, Vila Nova (2008, p. 51), afirma que 

 

[...] é de se notar que o desenvolvimento do artesanato, num 
aparente paradoxo, depende dos estímulos pecuniários derivados de 
sua comercialização sistemática, pois artesão nenhum, ao menos em 
uma economia de mercado, pode dedicar-se, predominante ou 
exclusivamente, a um trabalho cujo produto não tem comprador.  

 

Ainda, sobre a crescente profusão artística, principalmente no Nordeste 

brasileiro, Vila Nova (2008) trata a produção de arte como uma alternativa à falta de 

mercado de trabalho e complementação de renda e não como atividade laboral 

efetiva, que permita ao produtor dedicar seu tempo exclusivamente a produzir para 

seu sustento, garantindo um padrão de vida confortável. 

Já sobre a “complexa relação existente entre arte, mercadoria e 

apreciação”, o pensamento compartilhado por Smiers (2006) para uma maior 

visibilidade da arte envolve não apenas o interesse do artista, mas, também, a 

atuação de ricos e de famosos em busca de status. Segundo o autor,  

 

[...] a criação, produção, apresentação, distribuição e promoção da 
arte dependem em grande parte dos esforços daqueles interessados 
em ver, ler ou ouvir, eles próprios, alguns trabalhos em especial, ou 
obter lucro ou status a partir desses trabalhos e, portanto, estarem 
dispostos a auxiliar no que for necessário para sua criação e entrada 
na arena pública. (SMIERS, 2006, p. 27-28) 
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Não obstante aos problemas de visibilidade de suas obras, ainda tem o 

público que não consegue contemplar os trabalhos, pois o acesso a museus e 

galerias convencionais ainda é uma realidade para poucos. 

No âmbito da Galeria de Artes do Campus Natal-Cidade Alta do IFRN, as 

obras podem ser comercializadas durante a exposição. Contudo, estas produções 

estão limitadas ao alcance daqueles que a visitam, o que acaba não gerando o 

retorno financeiro desejado, nem uma valorização do trabalho do artista. 

Observamos hoje, portanto, com os avanços da tecnologia, uma mudança 

na produção artística, que se expande dos suportes tradicionais (telas, pinceis, 

tintas, cavaletes e o próprio espaço da galeria etc.) para as mídias digitais. Segundo 

Arantes (2005, p. 31-32),  

 

[...] o trajeto seguido pela arte – de sua fase moderna à 
contemporânea – tem sido o de conduzir à vida, negando, 
gradativamente, tudo aquilo que se relaciona de forma mais direta 
aos conceitos da estética tradicional: a moldura na pintura e o 
pedestal na escultura, a utilização do suporte de representação, a 
exposição em espaços convencionais, como museus e galerias de 
arte, a dicotomia obra/público. 

 

“Acrescente-se a esse repertório o fato de que os meios de comunicação 

e os suportes tecnológicos, como o vídeo, computador, fax, videotexto e slow-scan 

tv, ou ‘televisão de varredura lenta’, começam a fazer parte do cenário artístico” 

(ARANTES, 2005, p. 32, grifo do autor), e mais, associados à Internet, deixam mais 

evidente a necessidade de criação e inserção do veículo de difusão das artes 

plásticas proposto neste trabalho. 

Smiers (2006, p. 70) afirma que  

 

[...] a multiplicidade de trabalhos artísticos está refletida nos pontos-
de-venda disponíveis. Poucos artistas vendem bem no mercado 
‘aberto’ ou por meio de uma rede restrita de galerias de arte 
contemporânea no mundo ocidental. Assim, podemos comparar a 
situação das artes visuais com a música, a literatura, o cinema e 
outras formas de arte mídia-mix, na qual o número de artistas é 
incrivelmente grande, mas apenas alguns recebem atenção do 
público. 

 

A produção artística vem crescendo gradativamente. Contraposto a isso, 

o acesso cada vez menor do público a esta produção, entremeados pelas infinitas 
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possibilidades de alcance proporcionadas pela Internet, justificam nossa 

preocupação com o processo de disseminação e escoamento do produto artístico. 

Esta preocupação surge do desejo de propagar o trabalho artístico e levar arte ao 

público a qualquer hora e em qualquer lugar, e da necessidade de reconhecimento 

que o produtor tem enquanto artista, valorizando e valorando sua produção, 

mediando os processos de compra e venda, oferecendo iguais condições de 

circulação no mercado. 

Este aumento na produção e distribuição artística, causado pelo avanço 

das tecnologias e da globalização promove, ainda, uma troca de experiências entre 

os produtores de arte de regiões e culturas completamente diferentes, seja no 

conhecimento técnico, nos materiais utilizados, ou mesmo nos processos de 

distribuição. Já para o público, trazer a produção cultural de espaços territoriais 

diversos, disseminando-a através da Internet, é uma forma de aproximá-lo de 

culturas de povos distintos, do fazer artístico cotidiano, das matérias-primas, 

técnicas e instrumentos utilizados etc. e, por vezes, perceber como estas 

sociedades se identificam enquanto comunidade. (VILA NOVA, 2008). 

Assim, envoltos num cotidiano que vive arte, propomos expandir o acesso 

ao acervo dos produtores de artes plásticas, proporcionando ao artista a 

desterritorialização de seu trabalho, no sentido deste alcançar novas localidades.  

Sobre isso, Smiers (2006, p. 43) diz que  

 

[...] a globalização econômica e a era digital oferecem as novas 
condições para a maior parte da produção e distribuição artística no 
mundo. Isso ocorre especialmente nos campos da música, do 
cinema, da literatura, da fotografia e do design; mas cada vez mais, 
também no campo das artes visuais. 

 

Entretanto, levar um produto físico para o ambiente virtual requer estudos 

para o desenvolvimento de um projeto que atenda a critérios do design de interação. 

Usuários antes habituados a interagir com a obra de forma visual e tátil passarão por 

uma adaptação à nova realidade. Assim, para se criar formas acessíveis de 

comunicação entre produtor e comprador é essencial o desenvolvimento de um 

projeto que facilite esta interação, que seja claro e intuitivo e que esteja em 

consonância com o atual modelo mental utilizado por artistas e usuários para 

comercialização de seus produtos. 
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2.2 Por que criar um aplicativo para o comércio da arte? 

 

Ao longo das últimas décadas, o Brasil vem mostrando e renovando sua 

força quando o assunto é inclusão digital. De acordo com pesquisas realizadas pela 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – 

FGV/Eaesp (MEIRELES, 2014; 2015), o Brasil, que vendia em 1988, 0,4 milhões de 

unidades de computadores, alcançou a marca de 12,2 milhões de unidades em 

2008. Daí para 2013, o salto foi para 22,6 milhões, sofrendo uma queda para 20,4 

milhões em 2014. Um crescimento percentual de 17% em 26 anos (1988-2014) e de 

9% em apenas 6 anos (2008-2014), apesar da retração de -10% em relação a 2013. 

O estudo estima, ainda, que serão vendidos 22 milhões de Pc’s 2016. 

Além disso, a pesquisa mostra que o número de smartphones já 

ultrapassa o número de computadores vendidos no país. Dos 306 milhões de 

dispositivos conectáveis à Internet, 152 milhões são computadores (destes, 24 

milhões são tablets) e 154 milhões são smartphones, isto é, 3 dispositivos para cada 

2 habitantes. (MEIRELES, 2015). Segundo dados de pesquisa da Kantar 

Worldpanel, a penetrabilidade dos aparelhos já atingiu 9 em cada 10 brasileiros 

(NOVE, 2016). 

Junto ao crescimento no uso de smartphones vem crescendo o número 

de acessos à Internet através destes dispositivos. Gradativamente, mais e mais 

pessoas se tornam conectadas ao mundo virtual. Compartilhar fotos, vídeos e 

informações, trocar mensagens instantâneas, e-mails, emitir opinião e valores 

pessoais, enfim, mostrar sua presença ao mundo, tornou-se uma experiência cada 

vez mais frequente.  

Segundo Khalaf (2015), um estudo do Yahoo, através da Flurry3 Analytics, 

diz impressionar o aumento mundial de 58% no uso de aplicativos em 2015, num 

mercado já consolidado, mesmo constatando uma queda em comparação aos anos 

anteriores (76% em 2014 e 103% em 2013).  

                                                           
3 Em 2014, o Yahoo adquiriu o Flurry, ferramenta líder de mercado para análise de aplicativos 
móveis. Por meio de seu Mobile Developer Suite (do qual o Flurry do Yahoo faz parte), o Yahoo apoia 
cerca de 250 mil desenvolvedores móveis em todo o mundo, abrangendo uma quantidade superior a 
800 mil aplicativos em mais de dois bilhões de dispositivos, com mais de dez bilhões de sessões 
diárias. No Brasil, o Flurry está instalado atualmente em 116 mil aplicativos, sendo executado em 
aproximadamente 90 milhões de smartphones. (CHOY, 2016, p. 01) 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.flurry.com%2F&t=Y2QyOThlNmY1MTdiNzAzMmQzYmVmODZiYmI4ZjhlNmE1NGRiOWYyOCxTaHQwaTFqeg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fdeveloper.yahoo.com%2F&t=ZjcwYjY0MDM2ODg4ZTE3OTJhMTQ0MjI4M2MyZTgyOTkxYTJjODRlMyxTaHQwaTFqeg%3D%3D
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Entre os brasileiros conectados, chegou-se à cifra dos 72,4 milhões de 

acessos à Internet através dos telefones inteligentes, no segundo trimestre de 2015, 

registrando aumento de 4% em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano. E os 

números continuam aumentando. (BRASILEIROS..., 2015). 

 

Gráfico 1 – Números de vendas dos computadores, smartphones e aplicativos 

 

Fonte: Meireles, 2014; 2015; Khalaf, 2015. 

 

Comunicação? Informação? Entretenimento? Status? Afinal, o que traz o 

consumidor para o mundo mobile? 

Tudo isso! E mais: as facilidades para aquisição de aparelhos e o acesso à 

Internet pelos planos de dados pré-pagos abriram um mundo de possibilidades para 

uma faixa da população que antes tinha pouca expressividade nesse mercado: a 

classe C, que somavam mais de 48,3 milhões de usuários em março de 2015, 

representando 54% dos brasileiros online. Os apps têm o potencial de trazer 

funcionalidades tecnológicas que aproveitam todo o potencial dos smartphones e seus 

sensores, agregando funcionalidades como uso offline e acesso a recursos como 

câmera, lanterna, acelerômetro, notificações e muito mais. (OS NOVOS..., 2015). 

Os dados expostos configuram um mercado emergente e em constante 

expansão: o dos aplicativos para dispositivos móveis. E reforçam nossa justificativa 

para empreender na criação de um aplicativo para celulares com tela de toque que 

suplante a carência encontrada no mercado de arte, à medida que artistas não têm 

espaços nem oportunidades para expor seus trabalhos, assim como, os 

apreciadores de arte não têm acesso a estes espaços. 
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2.3 O comércio online: e-commerce e m-commerce 

 

A compra e venda de produtos na Internet é uma realidade sem volta. E 

ela – a Internet – é um espaço cada vez mais frequentado por empreendedores, 

principalmente pelos que enxergam, na virtualização de seu negócio, as 

possibilidades de crescimento, uma vez que podem alcançar número incontável de 

potenciais clientes. 

Segundo Galinari et al. (2015) o surgimento do comércio eletrônico 

remonta aos anos 1970, quando o e-commerce era praticado apenas entre 

empresas (B2B4 – business to business), com transações financeiras e a troca de 

informações e de documentos via meio eletrônico. Nos anos 1990, com os 

incrementos tecnológicos da informática e da Internet, bem como práticas de preços 

mais acessíveis destes, tiveram início as vendas como praticamos hoje (B2C – 

business to consumer). Neste período, o comércio B2B também vivenciou grandes 

mudanças e crescimento, com a abertura das grandes corporações que passaram a 

permitir que empresas menores se ligassem a elas eletronicamente, tornando 

possível a criação de complexas cadeias de fornecimento.  

“Embora existam controvérsias sobre a data exata do surgimento do e-

commerce, estima-se que a primeira transação online tenha sido realizada em 1994, 

em uma compra de CD pela NetMarket”. (NUVEM, 2015, p. 9). Atualmente, esta 

modalidade de comércio é responsável por um fluxo de vendas que chegou aos 

106,5 milhões de pedidos e faturou R$ 41,3 bilhões, só em 2015, apesar de terem 

sido as menores taxas de crescimento dos últimos 5 anos. A estimativa é que este 

número chegue a um crescimento nominal de 8%, atingindo um total de R$ 44,6 bilhões, 

em 2016. (WEBSHOPPERS, 2016). 

 

 

 

 

                                                           
4 O B2B (business to business) é o comércio praticado entre grandes corporações. Diferente do B2C 
(business to consumer) que é o comércio praticado entre a empresa e o consumidor.  Além destas, 
no comércio eletrônico, são classificadas, ainda, outras modalidades, como: B2G (business to 
government ou empresa para governo), C2C (consumer to consumer ou consumidor para 
consumidor); C2G (consumer to government ou consumidor para governo); e G2G (government to 
government ou governo para governo). 
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Gráfico 2 – Total de pedidos (milhões) e faturamento (bilhões) – 2011-2015 

 

Fonte: Webshoppers 

 

Na atualidade, vivemos o que especialistas chamam de “a terceira fase do 

e-commerce” (GALINARI, 2015, p. 138). Fase em que as compras online, antes 

realizadas apenas via computador, disputam o mercado com as compras feitas por 

meio dos dispositivos móveis (smartphones, tablets, phablets, e-readers etc.). O 

chamado mobile commerce ou m-commerce é definido por Las Casas et al. (2009, 

p. 65), como “a transação de valores monetários, utilizando-se de tecnologia móvel”. 

Ante a expansão dos processos de comercialização online e da evolução 

dos dispositivos de comunicação móveis, o m-commerce configura-se como uma 

expansão natural (e quase obrigatória) do e-commerce. É um mercado ainda novo e, 

portanto, cheio de oportunidades a serem exploradas. Em sua pesquisa, a Coupofy 

estima que o crescimento global em volumes e valores do m-commerce será 300% 

mais rápido que o e-commerce entre os anos 2013 e 2016. Ainda, segundo a 

pesquisa, até o final de 2016, as compras feitas por dispositivos móveis devem 

crescer 42%, enquanto o comércio eletrônico via desktop alcançará os 13% 

(MOBILE, 2015, tradução nossa). 

Andando a passos largos, o Brasil viu o acesso a lojas virtuais, através de 

dispositivos móveis, crescer 35% em 2015. (WEBSHOPPERS, 2016). Além disso, 

do primeiro para o segundo semestre de 2015, verificou-se o aumento de 39,5% 

para 45,3% no percentual de brasileiros que fazem compras dentro de aplicativos 
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(in-app), demonstrando um amadurecimento dos usuários de smartphones em 

relação a esta nova forma de comércio online. (PAIVA, 2015). 

 

Gráfico 3 – Números de vendas e crescimento do comércio online 

 

Fontes: Webshoppers, 2016; Mobile, 2015. 

 

Mas o que faz o comércio online ser tão atrativo? Alguns fatores podem 

ser elencados como vantagens para empreendedores investirem no mercado virtual 

e atrair o consumidor. Dentre eles: a flexibilidade de horários, a autonomia na 

procura, a oferta de produtos com preços menores que na loja física, alcance de 

audiência ampliado e incrementos, como a oferta de frete grátis e descontos para 

compras à vista. Além disso, o smartphone se tornou mais acessível e se 

popularizou entre as camadas mais populares de consumidores.  

Especificamente para o m-commerce, este tipo de dispositivo móvel não 

exige que o usuário volte sua atenção e tempo para o desktop. Por meio do celular, 

ele pode comprar de qualquer lugar. O utilizador não precisa estar em frente a um 

computador de mesa (estático) ou mesmo trocar de lugar (ambiente físico) para 

realizar a compra. Mobilidade, praticidade e imediatismo são algumas das 

características dos telefones com tela de toque, que tornam o usuário um potencial 

comprador 24h por dia. 

Além destas, outras características devem ser consideradas quando se 

deseja alcançar o sucesso neste mercado. Uma delas, talvez a principal e, por isso, 

a destacamos, diz respeito à usabilidade que, por sua vez, refere-se ao quão eficaz, 

eficiente e satisfatório o produto é para o usuário.  



32 

 

Sobre esta característica, Cybis, Betiol e Faust (2010, p. 262) 

argumentam que: 

 

Um dos principais elementos para a aceitação do usuário refere-se à 
usabilidade de suas interfaces, a qual deve ser considerada um dos 
principais requisitos de projeto para que as aplicações e serviços 
atendam às necessidades do usuário móvel, permitindo que ele seja 
eficaz, produtivo no uso do tempo e dos recursos e esteja satisfeito 
em relação aos atributos do sistema. 

 

O mercado de artes plásticas já percebeu as oportunidades criadas por 

este mercado e já encontramos empreendimentos com vistas à virtualização do 

comércio de arte. Tanto que a comercialização de arte já é praticada na Internet 

através de alguns aplicativos, como os citados no capítulo 1. 
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3 METODOLOGIA  

 

Para realização deste trabalho de pesquisa, seguimos a metodologia de 

projeto de Bonsiepe (1984), que prevê as etapas de: (1) Problematização; (2) 

Análise; (3) Definição do problema; (4) Anteprojeto/geração de alternativas; (5) 

Projeto.  Aliamos esta visão de projeto de Bonsiepe ao Design Centrado no Usuário 

(DCU) fundamentado por Rogers, Sharp e Preece (2013) e incluímos os usuários 

nas fases 1 e 4, respectivamente, na aplicação do questionário e prototipagem em 

papel. 

Baseados nisto, o caminho metodológico pensado para este trabalho foi 

estabelecido em 5 fases de projeto, quais sejam: 

1. Identificação de necessidades, por meio da pesquisa realizada com 

aplicação de questionários enviados por e-mail a artistas; 

2. Análise e avaliação dos dados recolhidos com os questionários; 

3. Definição do  problema pela identificação do perfil dos usuários para 

orientar o processo de desenvolvimento do protótipo; 

4. Prototipagem em baixa fidelidade realizada com utilizadores em grupos 

focais; e 

5. Protótipo digital de telas do aplicativo. 

 

Figura 2 – Percurso metodológico 

 

Fonte: Baseado na metodologia projetual de Bonsiepe (1984) 

 

O principal objetivo deste trabalho é projetar um aplicativo que permita 

artistas e público que frequentam a galeria de artes do Campus Natal-Cidade Alta do 
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IFRN a interagirem de forma mais rápida e direta, reduzindo substancialmente a 

necessidade de estar em espaços como galerias e feiras de arte para a 

comercialização das peças. Seu produto final será um experimento novo, ao qual o 

público-alvo ainda não tem conhecimento, nem, portanto, modelos mentais sobre 

sua dinâmica de uso e interação.  

Assim, algumas técnicas de coleta de dados foram utilizadas para 

alcançarmos o objetivo proposto. Além de explorar livros, artigos e notícias para 

fundamentar a pesquisa, foram utilizados instrumentos para quantificar as 

necessidades do público-alvo, como a aplicação de questionários. Contudo, tornou-

se latente a necessidade de se utilizar instrumentos metodológicos que conferissem 

um caráter qualitativo à investigação, considerando a experiência humana para o 

desenvolvimento do projeto de design centrado no usuário. Por ser um produto 

novo, a participação dos usuários finais na coleta de informações se faz importante, 

haja vista serem eles os elementos norteadores na execução do trabalho.  

A pesquisa de campo diz respeito à identificação do público-alvo para o 

qual o aplicativo será criado. Esta identificação se deu através da aplicação de 

questionários com artistas plásticos que frequentam e que fazem (ou tem intenção 

de fazer) uso da galeria de artes do campus. O procedimento foi escolhido devido ao 

elevado número de participantes que eram esperados para o evento Ateliê a Céu 

Aberto, realizado no dia 9 de maio de 2016. 

Para Fonseca, Campos e Gonçalves (2012, p. 198), 

 

Os questionários são especialmente úteis no caso de grupos grandes 
e despeço de pessoas. […] Têm ainda a vantagem de serem mais 
rápidos de fazer do que as entrevistas, permitirem chegar a mais 
utilizadores e poderem ser utilizados com mais rigor, pois 
proporcionam um tratamento estatístico dos dados recolhidos.  

 

No questionário registraram-se dados demográficos como idade e sexo e 

outros dados qualitativos e quantitativos com relação à experiência dos artistas com 

os dispositivos móveis, Internet e comércio online. Além disso, a realização de 

grupos focais, complementados com aplicação da técnica de prototipagem em 

papel, por meio de storyboard, envolveram os utilizadores na construção do objeto 

desta pesquisa. A finalidade destes procedimentos era colher dados que dessem 

sustentação à criação e inserção de um produto novo no mercado: o PublicArte. 
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4 EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Num primeiro momento, para coleta de informações, elaboramos e 

aplicamos um questionário pré-teste, com a finalidade de identificar possíveis falhas 

no instrumento. Após correção de erros e ajustes, foi aplicado o questionário 

definitivo da pesquisa, via e-mail aos artistas participantes do evento citado. Feitas a 

coleta e análise dos dados, realizamos sessões de grupos focais com artistas e 

alunos do curso técnico integrado de nível médio em Multimídia. Associada ao grupo 

focal, aplicamos a técnica de prototipagem em papel, através do storyboard, quando 

os participantes trabalharam juntos na montagem de alternativas de leiaute para o 

aplicativo. A partir das informações coletadas com estas duas técnicas, criamos um 

protótipo do aplicativo que será apresentado mais adiante. 

 

 

4.1 Identificação de necessidades 

 

A ideia para criação do PublicArte surgiu da observação in loco e de 

conversas com artistas das exposições que ocorrem na Galeria de Artes do Campus 

Natal-Cidade Alta do IFRN, durante as quais constatamos que três acontecimentos 

eram recorrentes:  

1. O espaço da galeria está sempre ocupado com exposições. Algumas 

vezes até mais de uma simultaneamente;  

2. Há pouca visitação do público que, no dia do vernissage, compõe-se, 

predominantemente, pelos amigos e familiares dos artistas; e  

3. As obras em exposição quase nunca são vendidas depois do 

vernissage. 

 

Em conversa com os artistas que expõem no espaço, percebemos a 

dificuldade que eles têm para divulgar seus trabalhos. Por serem artistas mais 

populares, muitos não têm acesso aos veículos de comunicação ou não têm 

habilidades técnicas para fazer divulgação através das redes sociais. Ou, ainda, que 

não conseguem captar recursos via editais lançados pelo poder público para 

valorização da cultura e da arte. 
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Diante desta problemática, começamos a pensar alternativas que 

trouxessem soluções que fossem viáveis e acessíveis aos produtores de artes, 

levando em consideração o perfil de artista popular, que produz sua arte em casa ou 

mesmo em espaços públicos que servem, por vezes, como galerias a céu aberto. 

Desta forma, considerando o volume de pessoas conectadas à Internet 

através de dispositivos móveis e suas facilidades de acesso à informação, tivemos a 

ideia de criar um aplicativo para smartphone que permita ao artista expor seu 

trabalho. Funcionando como uma rede social para artistas de diferentes segmentos, 

a proposta do PublicArte é de ser um facilitador da interação entre o autor e público. 

O aplicativo em si não será utilizado para compra e venda das obras, 

dadas às singularidades nos critérios para comercialização de arte, como direitos 

autorais e de uso e quesitos de segurança online, que não são objetivos a se tratar 

neste estudo.  Será, contudo, tratada uma alternativa para interação entre o público 

e o artista, para troca de informações, negociação e finalização da compra. 

O aplicativo informará, entre outras coisas, o nome autor, o segmento da 

peça, técnicas utilizadas, medidas e contato do vendedor. Cabe, então, ao sistema, 

ser um repositório de peças que servirá de vitrine para os artistas, ficando os 

critérios legais da venda sob a responsabilidade dos envolvidos.  

 

 

4.1.1 Questionário 

 

A aplicação de questionários é uma técnica de coleta de dados muito 

utilizada por pesquisadores. Consiste na formulação de perguntas abertas e/ou 

fechadas, com foco voltado ao tema a ser estudado e aplicado junto ao público-alvo, 

com papel e caneta ou via Internet. Destina-se a obter informações sobre as 

características dos usuários, incluindo aspectos demográficos, sociais, econômicos, 

étnicos etc., bem como de natureza pessoal, captando opiniões dos utilizadores 

(CYBIS; BETIOL; FAUST, 2010; FONSECA; CAMPOS; GONÇALVES, 2012). 

Pesquisadores como Fonseca, Campos e Gonçalves (2012) e Rogers, 

Sharp e Preece (2013) destacam algumas vantagens e desvantagens no uso dos 

questionários em detrimento de outras técnicas. Para os autores, os pontos positivos 

é que a técnica é rápida de ser aplicada, tem possibilidade de alcançar um número 
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maior de pessoas, obtém respostas mais precisas a perguntas específicas e os 

dados podem ser medidos estatisticamente.  

Por outro lado, falam da limitação de se obter informações apenas às 

perguntas do questionário, não permitindo ao pesquisador provocar o utilizador a 

expressar outras opiniões. Há também o risco dos questionários não serem 

respondidos por falta de interesse dos participantes, ou por estes não terem com 

quem tirar suas dúvidas no momento do preenchimento. Ainda, perguntas mal 

formuladas podem influenciar o respondente e tornar a pesquisa tendenciosa.  

O questionário deve ser elaborado de forma que as questões sejam 

compreendidas por um grupo diverso e geograficamente disperso de participantes e 

estruturado de modo que as respostas esclareçam às dúvidas dos projetistas. 

Devemos atentar para esta elaboração, principalmente, porque os dados serão 

colhidos e analisados estatisticamente e sua eficiência será medida neste momento. 

A fim de minimizar o máximo possível os riscos de ambiguidades ou baixa 

compreensão das questões, deve-se realizar um pré-teste com o questionário. 

Segundo Cybis, Betiol e Faust (2010, p. 152),  

 

É absolutamente essencial testar o questionário antes de enviá-lo a 
um grande número de pessoas. O texto deve ser realizado nas 
condições mais realistas possíveis, com pequeno grupo de 
participantes respondendo às perguntas do questionário e 
comentando sobre o entendimento de cada pergunta.  

 

Como já dito, os questionários podem ser aplicados em papel e caneta, 

quando o pesquisador imprime e entrega o material ao respondente e este o 

preenche e devolve; ou pela Internet, com questionário enviado por e-mail ou 

baseados na web, através de sites para coleta das informações.  

Em nossa pesquisa, decidimos utilizar a modalidade online em razão, 

principalmente, da característica dispersa dos respondentes. A dificuldade em reunir 

os artistas ficou evidenciada quando tentamos realizar, sem sucesso, uma pesquisa 

com grupos focais com 6 a 8 participantes por grupo. Diante desse contratempo, 

julgamos ser mais viável a aplicação de questionários online com vistas a uma 

mensuração quantitativa dos dados. A partir da análise desses dados, coletamos 

informações para aplicação das técnicas de Grupo Focal e Prototipagem em Papel. 
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4.2 Análise 

 

Antes de iniciarmos nossa pesquisa, após elaboração do questionário, foi 

realizado pré-teste com quatro artistas de arte digital, por entendermos que seria o 

recorte ideal de participantes para avaliar as perguntas e respostas da pesquisa a 

fim de fazermos as correções para a definitiva. Estes, além de entenderem o 

trabalho como artistas, também dominam os recursos tecnológicos digitais e 

poderiam apontar com mais facilidade incoerências no questionário. Feitas as 

correções, partimos para aplicação do questionário definitivo com o público-alvo 

escolhido. Com os dados coletados dos questionários foi possível identificar o perfil 

do público-alvo após procedermos à analise dos resultados.  

A pesquisa inicial foi realizada com artistas participantes da 6ª Edição do 

Ateliê a Céu Aberto, realizado pelo Campus Natal-Cidade Alta do IFRN, no dia 9 de 

maio de 2016. O evento contou com cerca de 60 artistas inscritos de diversos 

segmentos. Foram enviados 50 e-mails com o questionário da “Pesquisa com 

Artistas sobre uso de Telefonia Móvel e Dispositivos Portáteis para o Comércio 

Online de Artes” (Apêndice A). Destes, apenas 13 pessoas responderam ao 

questionário. Uma taxa de retorno de 26%, valor superior aos 10% apontados por 

Benyon (2011) como taxas de retorno comuns de acontecer com esta técnica. 

O questionário contém 22 questões, sendo 19 de múltipla escolha e 3 

subjetivas, divididas em 5 áreas:  

1. Dados demográficos; 

2. Relação do artista com dispositivos móveis de comunicação, Internet e 

redes sociais; 

3. Relação do artista com a arte e à influência dela sobre sua renda; 

4. Relação do artista com a Galeria de Artes do campus e sua percepção 

sobre ela; 

5. Relação do artista com a Internet e o comércio online. 

 

4.2.1 Apresentação dos resultados do questionário 

 

As questões 1 e 2 retornaram respostas com dados demográficos a 

respeito de sexo e faixa etária, conforme são mostrados no Quadro 1.  
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Gráfico 4 – Dados demográficos de sexo e faixa etária dos participantes 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Desta forma, dos 13 respondentes 9 eram do sexo masculino, 3 do 

feminino e 1 definiu-se como “Queer”, com faixa etária selecionada dentro das 

variáveis oferecidas entre os 16 e 55 anos de idade. São 4 participantes entre os 16 

a 25 anos, 4 entre 26 a 35 anos, 4 entre os 36 a 45 anos e 1 entre 46 a 55 anos. 

As questões de 3 a 8 dizem respeito à relação dos artistas com 

dispositivos móveis de comunicação, Internet e redes sociais. Com opções de 

múltipla escolha, mais de uma opção de resposta e uma questão discursiva.  

A Questão 3 oferece múltiplas respostas e busca saber quais dispositivos 

os participantes mais utilizam para acessar à Internet. 

 
Gráfico 5 – Dispositivos mais usados para acessar a Internet 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apontado por 11 dos 13 participantes (84,6%), o telefone celular lidera o 

ranking dos dispositivos móveis utilizados por eles para acessar a Internet. Seguido 

pelo computador de mesa e notebook, ambos com 5 respostas (38,8%) e, por 

último, o tablet, com apenas 3 respostas (23,1%). 

Já a Questão 4, também com múltiplas alternativas para respostas, 

refere-se especificamente aos dispositivos móveis, informando o respondente quais 

deles possuem. 

 

Gráfico 6 – Dispositivos móveis que possui 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Mais uma vez o telefone celular foi apontado por 11 (84,6%) participantes. 

Contudo, houve um aumento para 8 usuários (61,5%) donos de notebook e 5 

(38,5%) de tablets. O mp3 ou mp4 player, foi citado por apenas 1 (7,7%) 

participante. 

Com base nas respostas a estas duas perguntas, constatamos que, 

apesar de mais da metade dos pesquisados possuírem computadores portáteis e 

tablets, ainda é mais comum o uso do smartphone para acessar Internet. 

A Questão 5 procura saber para quais atividades o participante utiliza seu 

aparelho celular. 
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Gráfico 7 – Atividades para que utiliza o aparelho celular 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Pelas respostas, constatamos um uso abrangente dos aparelhos, com 

61,5% dos participantes utilizando-os para realizarem pelo menos 4 das tarefas. O 

acesso à Internet para fazer pesquisas, ver notícias e as redes sociais é a atividade 

mais realizada, correspondendo a 92,3%, ou seja, 12 dos 13 que responderam à 

pesquisa.  

Curiosamente, a premissa básica para existência dos aparelhos não 

ocupa o primeiro lugar nas respostas. As tarefas de comunicação, tanto pessoais 

quanto de trabalho, estão em segundo e terceiro lugar, com 11 respostas (84,6%) e 

10 respostas (76,9%), respectivamente.  

Ainda, os aparelhos são muito usados para atividades de lazer e 

descontração. Ouvir música, ver vídeos e fazer fotografias são atividades realizadas 

por 8 respondentes (61,5%) e jogos por 4 deles (30,8%). Apenas 1 dos pesquisados 

(7,7%) informou na opção “outros” que utiliza o smartphone para “divulgação de 

trabalhos”. 

A Questão 6, de múltipla escolha, identifica a participação dos artistas em 

redes sociais. 
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Gráfico 8 – Quantitativo de redes sociais em que participam 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com os dados coletados, constatamos que a inserção do artista em redes 

sociais é pequena, dado que 9 deles (69,2%) participam de apenas entre 1 a 4 redes 

sociais. Apenas 2 participam (15,4%) de 5 a 10. E, ladeando os extremos, 1 

respondente (7,7%) participa de 11 ou mais redes sociais e 1 (7,7%) não participa 

de nenhuma. 

Podemos supor, portanto, que ainda seja baixa a percepção destes com 

relação à influência que as redes sociais têm e como elas poderiam ser utilizadas 

para fomentar a divulgação de seus trabalhos. 

A Questão 7, que também oferece a opção de múltiplas respostas, 

complementa a anterior ao perguntar quais redes sociais o artista utiliza para 

divulgar o seu trabalho. 

 

Gráfico 9 – Redes sociais que utiliza para divulgar o trabalho 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apesar de não participarem de tantas redes sociais, os primeiros passos 

já são dados. Aplicativos de compartilhamento de textos, fotos e vídeos são os mais 

utilizados pelos participantes da pesquisa. O facebook é o mais comum entre eles, 

indicado por 12 artistas (92,3%) como a rede social mais utilizada.  

Um pouco atrás vem o Instagram, com 7 indicações (53,8%) nas 

atividades. Alguns artistas já despertam para necessidade de divulgação em 

espaços específicos e 3 deles (23,1%) já utilizam aplicações destinadas ao público 

artístico. Também com 3 indicações (23,1%) o YouTube figura entre as redes sociais 

informadas. 

Com participação menos expressiva, o Snapchat foi apontado por 2 

componentes (15,4%). E apenas 1 (7,7%) indicou também Tumblr, Vimeo e Wix 

como outras redes sociais das quais participa.  

Contudo, constatamos uma incoerência por parte dos pesquisados. As 

respostas da Questão 7 diferem da Questão 6, no sentido em que um dos inquiridos 

informou nesta não participar de redes sociais, o que implicaria que pelo menos 1 

respondente afirmaria na Questão 7 que “Não utiliza redes sociais” para divulgar seu 

trabalho. 

A Questão 8 é a primeira discursiva no questionário e não é obrigatória. 

Esta retornou respostas acerca da percepção dos artistas sobre a importância das 

redes sociais para disseminação do seu trabalho. E, por não ser obrigatória, nem 

todos responderam. No Quadro 2, constam as respostas dadas. 

 

Quadro 1 – Importância das redes sociais na divulgação dos trabalhos 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

P2 Portfólio e comércio. 

P4 
Quantidade muito maior de pessoas visualizando, realizando comentários a 
respeito da obra ou produto artístico, ou seja, feedback mais preciso em relação a 
outros holofotes de transmissão de informação. 

P5 Razoável. 

P6 Acho importante, pois está todo mundo conectado ao mesmo tempo. 

P7 Imprescindível. 

P8 Quase nula. 

P9 Uso mais na demonstração do processo de criação do meu trabalho. 

P10 Altíssima, haja vista que é um meio comum e rápido de comunicação. 

P11 Total 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Exceto por um respondente que trata como “quase nula” a importância 

das redes sociais para disseminação de sua produção artística, observamos que a 

maioria dos artistas já percebe de forma positiva a dimensão que toma seu produto 

quando disponibilizado na Internet. 

Na sequência, as questões de 9 a 13 dizem respeito à relação dos 

artistas com a arte e à influência dela sobre sua renda. 

A Questão 9 identifica qual o tipo de arte que eles produzem, apontando 

numa lista de múltiplas respostas.  

 

Gráfico 10 – Tipo de arte que produzem 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A pesquisa deixa claro que todos os participantes dominam, pelo menos, 

4 expressões artísticas, ou seja, não se limitam a uma única forma de fazer arte. A 

pintura é área comum entre todos, sendo apontada por 100% dos pesquisados. 

Seguida pelo desenho, atividade muito similar à pintura, praticado por 10 (76,9%). 

Os que são também escultores somam 6 (46,2%). Fotógrafos e os que trabalham 

com artes digitais chegaram a 5 cada (38,5%). E os que produzem arte em 

xilogravura são 4 (30,8%). Ainda, 3 deles (23,1%) citaram “Tatuagens e 

Performances” como outras expressões de sua arte. 

Na Questão 10, o respondente informa quanto tempo trabalha com arte.  
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Gráfico 11 – Número de anos que trabalha com arte 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Talvez pela ampla variação da faixa etária dos respondentes (entre 16 a 

25 anos e 46 a 55 anos), apontada na Questão 2, constatamos também uma grande 

variação na quantidade de anos que os participantes trabalham com artes. Temos 3 

deles (23,1%) com 21 anos ou mais de produção artística. De 11 a 20 anos são 4 

respondentes (30,8%). De 6 a 10 anos, também temos 3 (23,1%). Com 4 a 5 anos 

de experiência apenas 1 (7,7%). E, ainda, 2 (15,4%) trabalham com arte de 2 a 3 

anos.  

A Questão 11 diz respeito à participação do trabalho artístico nos 

rendimentos financeiros dos pesquisados. 

 

Gráfico 12 – Influência da arte sobre a renda mensal 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Como vemos pelas respostas, apesar de 69,2% dos artistas dizerem que 

a arte tem algum tipo de participação na receita mensal, ainda não podem dedicar-

se apenas a ela como fonte renda. Apenas 1 (7,7%) respondeu que tem salário 

exclusivamente da arte, e que, portanto, não precisa de outras receitas. Contudo, o 

maior número de participantes, 5 deles (38,5%), diz obter seu salário de sua arte, 

mas que necessita complementá-lo com outras atividades. Ainda, 3 destes (23,1%) 

artistas têm percebem salário de outras atividades e usam arte para complementá-

las. Por fim, 4 inquiridos (30,8%) disseram que tem a arte apenas como um hobbie. 

A Questão 12 complementa a anterior ao questionar sobre o período em 

anos que a arte é parte da fonte de renda.  

Segundo dados coletados, 1 artista (7,7%) tem a arte com participação na 

renda mensal há 1 ano ou menos. Para 1 outro (7,7%) esta participação acontece de 

2 a 3 anos. Dois deles (15,4%) informaram de 4 a 5 anos. Tendo lucros com arte de 

6 a 10 anos também são 2 (15,4%). Alguns artistas já vendem sua arte há bastante 

tempo. Dentre eles, 2 (15,4%) comercializam seus trabalhos de 11 a 20 anos e 

apenas 1 (7,7%) há 21 anos ou mais. 

 

Gráfico 13 – Tempo que a arte faz parte dos rendimentos 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Questão 13 é discursiva e que saber dos participantes a que fatores 

eles atribuem a dificuldade de divulgação de seu trabalho. No Quadro 3, reunimos 

as respostas dadas.  
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Quadro 2 – Fatores a que atribui a dificuldade de divulgação dos trabalhos 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

P2 Organização de portfólio 

P5 Não sei como atingir o público certo 

P6 Faltam mais incentivos do poder público 

P7 Preguiça 

P8 Ninguém quer pagar pelo que ela vale 

P9 A falta de valorização da minha arte 

P10 Espaço interessante 

P11 Dinheiro 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Na sequência da pesquisa, as questões de 14 a 18 dizem respeito à 

Galeria de Artes do campus e a percepção que os participantes da pesquisa têm 

sobre ela. 

A Questão 14 busca verificar se os artistas já expuseram seu trabalho 

para o público. 

 
Gráfico 14 – Quantitativo de artistas que já fizeram exposição dos trabalhos 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Dos 13 artistas que responderam ao questionário, 9 (69,2%) já fizeram 

exposição de seus trabalhos. Os outros 4 respondentes (30,8%) disseram que não 

expuseram, mas que têm pretensão de fazê-lo. 
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A Questão 15 diz respeito ao conhecimento dos participantes em relação 

à galeria de artes do campus.  

 

Gráfico 15 – Quantitativo de artistas que conhecem a galeria de artes do campus 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Apenas 3 deles (23,1%) não conhecem a galeria, sendo que 1 (7,7%) 

nem sabia que existia o espaço no campus. Do universo de 13 respondentes, 10 

(76,9%) afirmaram que conhecem.  

Especificamente sobre exposições na galeria de artes do campus, a 

Questão 16 indaga se o artista já expôs seu trabalho no espaço.  

 

Gráfico 16 – Quantitativo de artistas já expôs na galeria de artes do campus 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Notamos que, apesar de 10 deles (76,9%) (Gráfico 12) conhecerem a 

galeria, apenas 6 (46,2%) já tiveram seus trabalhos expostos no local, ficando 7 

(53,8%) que não expuseram, mas que pretendem fazê-lo. 

Para entender a que se deve essa diferença, na Questão 17 perguntamos 

qual principal dificuldade encontrada ao procurar a galeria de artes do campus? 

A maioria dos participantes da pesquisa que já procurou a galeria diz não 

ter encontrado dificuldades. Estes somam 5 indivíduos (38,5%). Dos demais, 2 deles 

apontaram como problemas: 1 deles (7,7%) relata o fato do espaço ser muito 

concorrido; e 1 outro (7,7%) aponta ser difícil encontrar alguém para atender ao 

público. Outros 6 (46,2%) disseram que não procuraram a galeria com intuito de 

expor. Nenhum dos respondentes citou problemas burocráticos ou quaisquer outros 

no processo para conseguir espaço para expor. 

 

Gráfico 17 – Dificuldade encontrada ao procurar a galeria de artes do campus 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Contudo, gostaríamos de saber sugestões dos artistas para melhoria na 

abertura do espaço de forma a facilitar o acesso deles e do público. Ponto comum à 

maioria dos que responderam à Questão 18 é o destaque para a necessidade de 

mais divulgação para atrair o público. No Quadro 4, copiamos as respostas dadas 

por alguns deles. 
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Quadro 3 – Sugestões para melhorar o acesso para os artistas exporem 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

P5 A dificuldade maior é atrair público-alvo para as exposições 

P6 Mais espaço público 

P7 Divulgação 

P9 Divulgação 

P10 Divulgação nos meios de comunicação para atrair um público que contemple 

P11 Divulgação 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Pelo que constatamos, ponto comum à maioria dos participantes que 

responderam à questão 18, diz respeito à divulgação do espaço enquanto local de 

exposição. 

A fim de introduzir o questionário ao objeto de nossa pesquisa, tentamos 

descobrir como os participantes se comportam com o comércio online. Desta forma, 

as questões de 19 a 22 dizem respeito à sua relação com o e-commerce. 

Na Questão 19, perguntamos que tipo de produtos eles já haviam 

adquirido através da Internet? 

 

Gráfico 18 – Tipo de produto que comprou pela Internet 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Livros, CDs e DVDs são os itens mais comuns sendo apontados por 8 

deles (61,5%). Os eletroeletrônicos vêm logo depois com 5 respostas (38,5%). Móveis 
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são comprados por 3 participantes (23,1%). Apenas 1 (7,7%) afirma já ter comprado 

obras de arte pela Internet. E, também, 1 deles (7,7%) garante comprar “tudo” pela 

Internet. Ainda, 2 (15,4%) informam que nunca compraram pela Internet. 

Questionados especificamente sobre a compra de artes pela Internet, na 

Questão 20, 10 participantes (76,9%) declaram que comprariam obras de arte 

online. Com dúvidas, 2 (15,4%) dizem que talvez comprariam. E 1 deles (7,7%) 

informa que não compraria. 

 
Gráfico 19 – Quantitativo de artistas que compraria obras de arte pela internet 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

A Questão 21, de múltiplas respostas, está relacionada à venda do bem 

artístico e pergunta ao artista respondente onde este preferiria expor seu trabalho se 

pretendesse vendê-lo. 

 

Gráfico 20 – Espaços onde preferiria expor para vender o trabalho 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Pelo menos 7 participantes (53,8%) apostariam em todos os canais. O 

destaque ficou para o site seu na Internet com 11 pessoas (84,6%) preferindo um 

espaço exclusivo na web. Em segundo lugar na preferência, 9 indivíduos (69,2%) 

indicaram também as galerias de arte como ponto de venda de seu trabalho. Juntos, 

7 participantes (53,8%) disseram que exporiam em espaços públicos e 7 (53,8%) 

utilizaria também um aplicativo para celular. Ainda, 1 respondente (7,7%) acrescenta 

que exporia em todos os lugares. 

A última questão, que trata especificamente da exposição dos trabalhos 

exclusivamente na Internet, obteve respostas diversas. 

 

Gráfico 21 – Espaços onde preferiria expor exclusivamente na Internet 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Percebe-se que a maioria dos participantes já atenta para uso das 

tecnologias dos dispositivos móveis, ao ponto que 6 deles (46,2%) afirmam que 

prefeririam divulgar seus trabalhos numa rede social através de aplicativo para 

smartphone, pois são dispositivos que estão mais acessíveis, tanto ao artista quanto 

ao público e facilitaria o trabalho de divulgação e comercialização das obras. 

Contudo, a maioria dos artistas que responderam ao questionário ainda 

vê o site para computador como melhor opção para divulgação. Para 3 participantes 

(23,1%), expor num site próprio, onde ele mesmo gerenciaria todo o trabalho desde 

o contato com o cliente até a venda, mas que seria exclusivamente seu, seria o 

melhor espaço para divulgação. Outros 4 (30,8%) apostam na divulgação em um 
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site especializado, que intermediaria o contato artista e comprador, e os meios legais 

da compra e venda, mesmo gerenciando diversos outros artistas, não oferecendo 

exclusividade. 

Vale ressaltar, entretanto, que os 6 respondentes (46,2%) que preferem o 

aplicativo estão nas faixas etárias dos 16 aos 25 anos e dos 26 aos 35 anos e que, 

portanto, são jovens e têm uma relação mais próxima com os meios tecnológicos. 

 

 

4.3 Definição do objeto 

 

Após realização da pesquisa de campo com os participantes da 6ª Edição 

do Ateliê a Céu Aberto, foi possível definir um público-alvo para execução da fase 

seguinte do projeto: a prototipagem. 

Na pesquisa, deparamo-nos com um público de perfil jovem (61,6% na 

faixa etária entre 16 e 35 anos), que possuem e habitualmente fazem uso de 

dispositivos como computador, tablet e celular, sendo este, utilizado por 11 (84,6%) 

participantes, principalmente para acessar a Internet para fazer pesquisas, ver 

notícias e redes sociais, além de atividades de entretenimento como música, vídeo e 

fotografia. Há, também, uma boa relação entre eles e o comércio online, haja vista, 

que a maioria deles (61,5%) está habituada a fazer compras pela Internet. 

Apesar disso, a divulgação de seus trabalhos na Internet ainda é tímida. A 

maioria (69,2%) parece não perceber as possibilidades que as redes sociais 

empregam como facilitador deste processo, participando de 1 a 4 delas, sendo o 

Facebook, o Instagram e o YouTube, respectivamente, as principais utilizadas. 

No universo de participantes da pesquisa, 69,2% obtém algum tipo de 

rendimento a partir do trabalho artístico. Este mesmo percentual de respondentes já 

expos seus trabalhos. Contudo, associam à pouca divulgação a dificuldade de atrair 

público para as exposições. 

Isto posto, identificado o “perfil médio” do nosso público-alvo, definimos 

também o perfil para os desenvolvedores do protótipo. Foram selecionados 10 

participantes, sendo: 6 alunos do 3º ano do curso técnico integrado em Multimídia, 

na faixa etária dos 16 aos 18 anos; e 4 artistas participantes da pesquisa de 

questionários, com faixa etária entre os 20 e os 35 anos. Estes foram divididos em 2 

grupos focais, compostos por 3 alunos e 2 artistas.  
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A escolha destes alunos se justifica pela análise do perfil profissional do 

concluinte. Segundo o Projeto Pedagógico do curso (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, 2013, p. 12), os egressos do curso técnico em Multimídia são aptos, 

entre outras coisas, a: 

 

 [...] 

 Planejar, criar e desenvolver produtos educativos e de 
comunicação visual aplicados a diversas mídias eletrônicas; 

 Editorar livros (impressos e eletrônicos); 

 Promover convergências de mídias, web rádios e web TVs, entre 
outros; 

 Criar, desenvolver e atualizar sites e páginas da Internet; 

 [...] 

 Programar aplicações multimídia; 

 Desenhar conteúdos multimídia; 

 Criar projetos de comunicação visual em meios eletrônicos; 

 [...] 

 

Ainda, de acordo com a Matriz curricular do Curso constante no Projeto 

Pedagógico (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 2013), os alunos do 3º ano já 

têm cursado disciplinas do Núcleo Tecnológico como “Design e comunicação visual”, 

“Semiótica aplicada a multimeios”, “Fundamentos da linguagem audiovisual”, 

“Planejamento visual em Design editorial” e “Planejamento visual em Design 

gráfico”, tornando-os aptos a desenvolver projetos gráficos.  

Quanto aos artistas, foram escolhidos participantes que responderam ao 

questionário da pesquisa, com faixa etária entre 20 e 30 anos. Sua inserção no 

processo de criação do aplicativo é importante por serem os usuários a quem se 

destina o objeto fim deste projeto, os utilizadores. Aqueles “que irão usar a nossa 

interface para realizar tarefas e atingir objetivos” (FONSECA; CAMPOS; 

GONÇALVES, 2012, p. 70) e, como tal, podem indicar caminhos para criação e 

apontar soluções a problemas de design da interface.  

 

 

4.4 Prototipagem em baixa fidelidade 

 

Um protótipo é uma versão para teste daquilo que se pretende criar. 

Como tal, apresenta elementos que estarão inseridos no projeto final e outros que 

nem sempre o constituirão. A prototipagem é importante em diversos momentos da 
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criação do projeto e sob vários aspectos. Rogers, Sharp e Preece (2013, p. 391) 

destacam alguns desses aspectos importantes como  

 

[...] para testar a viabilidade técnica de uma ideia, para esclarecer 
alguns requisitos vagos, para fazer algum teste e avaliação com 
usuários ou para verificar se uma direção do Design é compatível 
com o resto do desenvolvimento do produto.  

 

Os protótipos podem ser de alta ou baixa fidelidade. Para Rogers, Sharp 

e Preece (2013) o que os diferenciam é a qualidade material e técnica que são 

empregados em suas criações. A prototipagem de alta fidelidade é construída 

com elementos, objetos e/ou peças que tornem o projeto o mais próximo possível do 

produto final, aproximando, assim, a experiência do usuário. Já a prototipagem de 

baixa fidelidade emprega materiais que pouco se assemelham à versão final e são 

simples e de baixo custo, como papel, cola, tesoura, lápis, entre outros. 

Já Fonseca, Campos e Gonçalves (2012) classificam alguns tipos de 

protótipo como os cenários de interação, os storyboards, os protótipos de papel, os 

protótipos funcionais e wizard-of-Oz, e explicam que cada um tem suas vantagens 

e desvantagens e definem qual o melhor momento para serem utilizados dentro do 

ciclo de desenvolvimento.  

 

 

4.4.1 Grupo focal 

 

Atividade para coleta de informações que consiste em reunir um grupo de 

pessoas, variando entre 6 a 12 pessoas, num local previamente organizado, 

silencioso e confortável. Este grupo pode ser homogêneo ou heterogêneo e a 

quantidade pode variar para mais ou para menos além dos 6 a 12 participantes. 

Estas variáveis se sujeitam à finalidade da pesquisa. Um mediador participa de 

forma interativa, moderando a conversa, estimulando todos os participantes a 

discutirem sobre o tema proposto para a atividade sem, no entanto, interferir no 

processo. Ele deve se abster de perguntas e comentários que induzam às respostas 

dos participantes para, assim, não interferir na qualidade dos dados colhidos. 

(SANTA ROSA; MORAES, 2012). 

http://www.sinonimos.com.br/elementos/
http://www.sinonimos.com.br/objetos/
http://www.sinonimos.com.br/pecas/
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Apesar de se poderem aferir dados quantitativos, a técnica de grupo focal 

é comumente utilizada quando o pesquisador deseja coletar dados qualitativos para 

sua pesquisa. No processo, os participantes do estudo conversam entre si, trocando 

experiências, defendendo, ratificando ou mudando suas ideias, cabendo ao 

mediador direcionar a temática através de um roteiro de discussão. (GUI, 2003). 

Aqui, o pesquisador se torna mais próximo dos informantes, tornando-se 

um facilitador no processo comunicativo, e pode captar e/ou aprofundar as impressões 

sobre o grupo acerca da temática posta em discussão. Este envolvimento pode 

gerar insights, respostas e até novos questionamentos, que outras técnicas, como 

aplicação de questionários, por exemplo, não permitiriam. (GUI, 2003; SANTA 

ROSA; MORAES, 2012). 

 

 

4.4.2 Prototipagem em papel: storyboard 

 

Neste trabalho, a prototipagem em papel entra como complemento à 

pesquisa de grupo focal. Escolhemos a prototipagem de baixa fidelidade por esta 

técnica se mostrar eficiente por ser rápida, de baixo custo e permitir mudanças de 

interface de forma ágil ainda nas fases iniciais do projeto e por ser mais empática 

junto aos participantes da pesquisa, haja vista que estes tendem a se sentir mais 

confortáveis para avaliar um protótipo com acabamento menos elaborado. (ROGERS; 

SHARP; PREECE, 2013).  

Para execução da atividade, o modelo de prototipagem escolhido foi o 

storyboard. Muito conhecida na indústria cinematográfica e de animação, esta 

técnica de prototipagem ajuda ao desenvolvedor entender, por meio de quadros 

sequenciais, como se dará a execução do projeto. 

 

Os storyboards são uma sequência de desenhos ou imagens que 
representam o modo como a interface seria usada para completar 
uma determinada tarefa, complementando os cenários de interação. 
Cada um dos ecrãs contém apenas os detalhes importantes para a 
interação, sendo os detalhes irrelevantes suprimidos ou representados 
de forma mais abstrata. (FONSECA; CAMPOS; GONÇALVES, 2012, 
p. 126). 
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4.4.3 Execução da prototipagem para criação do PublicArte 

 

Com duração média de 1h30 cada sessão, a realização dos grupos focais 

aconteceu na tarde do dia 27 de maio de 2016. De início, foi explanado acerca do 

grupo focal, suas características e função e foram esclarecidas as dúvidas dos 

participantes. Em seguida, o trabalho foi apresentado, deixando clara sua natureza e 

justificando o convite àquele grupo de participantes. Explicou-se também como se 

daria a prototipagem em papel através de storyboard, técnica escolhida para o 

desenvolvimento da atividade. 

A escolha da prototipagem se deu devido à natureza do produto. Por ser 

a criação e inserção de algo novo no mercado e estar na fase inicial do ciclo de 

desenvolvimento, havia a necessidade que sua criação ocorresse juntamente com 

os utilizadores para que estes pudessem interagir, explorar, discutir e expor suas 

necessidades. Também, por ser uma técnica de coleta de informações rápida e de 

baixo custo, torna dinâmica a execução do trabalho, caso se precise acrescentar, 

retirar ou modificar elementos, identificar problemas e achar melhores soluções 

(FONSECA; CAMPOS; GONÇALVES, 2012). Além disso, seu caráter lúdico torna a 

técnica mais estimulante para o grupo de utilizadores selecionados. 

Por isto, optamos por esta técnica por ser de fácil execução e não 

demandar conhecimentos técnicos nem a necessidade do uso de softwares, haja 

vista que os próprios utilizadores trabalharam nos projetos. 

As sessões dos grupos focais foram filmadas e/ou gravadas em áudio 

para coleta de dados visuais e dos diálogos que complementam os projetos criados. 

Porém, um dos grupos não permitiu a filmagem. 

Para o desenvolvimento da atividade, foi seguido um roteiro de discussão 

(Apêndice B), em que era solicitado que cada grupo realizasse 6 tarefas referentes à 

aparência do aplicativo. 

1. Desenvolver a tela inicial que deve aparecer no primeiro acesso ao 

tocar no ícone do aplicativo; 

2. Desenvolver a primeira tela a ser visualizada já dentro do aplicativo; 

3. Desenvolver a home do usuário; 

4. Desenvolver a linha do tempo do usuário; 

5. Desenvolver a tela de exibição de uma obra; 

6. Desenvolver solução de gerenciamento da venda de uma obra. 
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Para a tarefa 1 – desenvolvimento da tela inicial do aplicativo – 

encontramos as seguintes alternativas propostas pelos dois grupos. 

O Grupo 1 propõe que seja visualizado, inicialmente, o logotipo do 

aplicativo, a fim de que seja criada empatia e fixação da marca na memória do 

usuário. Em seguida, passe para uma tela com um cadastro básico de acesso, 

contendo nome, idade, foto e informando se o usuário é artista ou não. O grupo 

acredita que a interface deveria se apresentar de maneira diferente caso o usuário 

não seja um artista.  

 

Figura 3 – Tela inicial do aplicativo – Grupo 1 

 

Fonte: Prototipagem em papel (storyboard) do grupo focal. 

 

 

Já o Grupo 2 sugere que o aplicativo abra mostrando uma timeline 

aleatória com diversas obras e, caso o usuário tenha interesse, este irá fazer o login 

de acesso. Para eles, uma visualização prévia no primeiro acesso serviria para o 

usuário avaliar seu interesse pelo aplicativo e não o faria desperdiçar tempo com 

cadastro. Questionados sobre a apresentação diferenciada proposta pelo Grupo 1, 

este grupo não vê necessidade de que haja interfaces diferenciadas, pois o artista é, 

também, um apreciador e possível comprador de arte. 
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Figura 4 – Tela inicial do aplicativo – Grupo 2 

 

Fonte: Prototipagem em papel (storyboard) do grupo focal. 

 

 

A tarefa 2, consistia em desenvolver a primeira tela a ser visualizada 

quando o usuário estivesse dentro do aplicativo. Para esta atividade, ambos os 

grupos apontaram soluções similares. Após o cadastro inicial do usuário, o aplicativo 

abriria uma tela para preferências, onde o utilizador escolheria, numa lista definida, 

quais seus temas de interesse. Os grupos fazem, ainda, sugestões de nomenclatura 

para as opções de preferências, sendo elas: “pintura, escultura, arte digital, 

fotografia, toy arte”.  

 

Figura 5 – Primeira tela visualizada dentro do aplicativo – Grupos 1 e 2 

 

Fonte: Prototipagem em papel (storyboard) do grupo focal. 
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Na tarefa 3, solicitamos que fosse desenvolvida a home com perfil do 

usuário. Mais uma vez os grupos trouxeram propostas similares, sugerindo uma 

proposta de interface que traz um menu lateral oculto que se desdobra para o centro 

da tela e exibe o perfil do usuário. A ideia, segundo os participantes, é deixar maior 

parte possível da tela disponível para as obras.  

Dentro do perfil do usuário, o Grupo 1 anotou, como sugestões de títulos 

para os links do menu, termos como “Artistas”, “Técnicas”, “Pesquisa”, “Cores”, 

“Minhas Galerias”, “Favoritos”. O Grupo 2 argumentou que seria importante ter uma 

descrição do histórico do usuário, no caso do artista, a fim de gerar empatia dos 

outros usuários com sua obra e agregar valor ao trabalho. 

 

Figura 6 – Home com perfil do usuário – Grupos 1 e 2 

 

Fonte: Prototipagem em papel (storyboard) do grupo focal. 

 

 

A tarefa 4, seguia com o desenvolvimento da linha do tempo do usuário. 

Para esta atividade os grupos encontraram soluções diversas entre si. 

Propondo uma interface que apresente várias obras, o Grupo 1 sugere 

uma timeline de forma randômica, baseada nas áreas de interesse determinadas 

pelo utilizador logo após seu cadastro de acesso (Figura 4). As imagens viriam 

associadas a um pequeno histórico da peça, que o usuário abriria, caso o 

interessasse. Ainda, sugerem uma ferramenta de pesquisa, para procura de obras 

ou artistas, e atentam para necessidade de um comunicador, para os usuários 

conversarem entre si.  
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Figura 7 – Linha do tempo do usuário – Grupos 1 e 2 

 

Fonte: Prototipagem em papel (storyboard) do grupo focal. 

 

 

Já o Grupo 2 oferece uma interface mais limpa, com a visualização de 2 

ou 3 peças por rolagem de tela. As imagens ocupariam o centro do ecrã, todas em 

mesma proporção de tamanho e também trariam informações sobre a obra, que se 

expandiriam ao interesse do usuário. O grupo também propôs inserção de um chat 

dentro da linha do tempo para interação. 

Na tarefa 5, era pedido que, partindo da tarefa anterior – criação da 

timeline – os utilizadores desenvolvessem a tela de exibição de uma obra. Ao tocar 

uma das obras da linha do tempo, o usuário é levado a mais informações sobre a 

peça.  

Aqui os grupos também demonstraram bastante afinidade nas propostas. 

Para eles, a exibição da imagem selecionada pelo utilizador deve ocupar todo o 

centro da tela e sua descrição vir abaixo, ladeada pela foto com link para o perfil do 

artista produtor, onde o usuário poderá ver outros trabalhos divulgados e poderia 

conversar através do comunicador. 
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Figura 8 – Tela de exibição de uma obra – Grupos 1 e 2 

 

Fonte: Prototipagem em papel (storyboard) do grupo focal. 

 

 

Para última tarefa, os participantes tinham que desenvolver uma solução 

para gerenciamento da venda de uma obra.  Cientes que o propósito do aplicativo 

não é oferecer formulários de compra e venda de obras, devido a questões de 

segurança e legislação de direitos autorais, os grupos propuseram como solução 

para interação entre compradores e artistas, a utilização de mensageiros dentro do 

aplicativo, a partir do perfil do usuário criador da peça. 

 

Figura 9 – Solução de gerenciamento da venda de uma obra – Grupos 1 e 2 

 

Fonte: Prototipagem em papel (storyboard) do grupo focal. 
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Observamos que os grupos se alinharam em algumas sugestões de 

design para o sistema. Com base nas informações coletadas com a prototipagem, 

podemos partir para o desenvolvimento do projeto. 

 

 

4.5 Protótipo das telas: processo criativo 

 

Para desenvolvermos o projeto, precisamos entender como projetar para 

dispositivos móveis, considerando suas diferenças e peculiaridades em relação ao 

desktop. Um dos principais desafios ao se projetar para tela pequena é garantir ao 

utilizador uma experiência de usuário satisfatória e agradável, criando uma interface 

que se adapte às especificidades do contexto de uso móvel. Aqui, o desafio do 

design de interação é criar um produto que promova uma experiência em que se 

equilibrem aspectos positivos (reforçando-os) e negativos (reduzindo-os), a fim de 

que o usuário não perca o encantamento e, consequentemente, o interesse em usar 

o produto. (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013). 

 Assim, o design de interação tem como objetivo criar produtos que sejam 

fáceis de aprender e memorizar, agradáveis de usar, que não exijam muito esforço 

do usuário, que tenham uma execução eficiente e baixo índice de erros, segundo os 

princípios da usabilidade regidos por Nielsen e Loranger (2007) e, de forma mais 

específica, colocados por Cybis, Betiol e Faust (2010, p. 24), para os quais: 

 

A usabilidade é a qualidade que caracteriza o uso do sistema 
interativo. Ela se refere à relação que se estabelece entre usuário, 
tarefa, interface, equipamento e demais aspectos do ambiente no qual 
usuário utiliza o sistema. A construção de um sistema com usabilidade 
depende da análise cuidadosa dos diversos componentes de seu 
contexto de uso e da participação ativa do usuário nas decisões de 
projeto da interface, visto como o processo de configuração de 
qualidades internas e externas do sistema.  

 

Desta forma, ao trazer o utilizador para desenvolver nosso projeto, 

garantimos a identificação prévia de alguns erros na interface do sistema e a 

corrigimos ainda na fase de prototipagem. Essa garantia se afirma em termos, haja 

vista as limitações do modelo de prototipagem escolhido, que não permite ao 

usuário interagir com o sistema em sua plataforma final e nas condições ambientais 

cotidianas de uso ao qual o submeteria. 
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Este contexto de uso faz com que o usuário móvel tenha um perfil 

diferenciado do usuário do computador de mesa. Suas interações são mais 

dinâmicas, podem ocorrer em múltiplas tarefas e mais imediatas, porém, com menor 

tempo dedicado à sua execução, o que exigem dele maior atenção, sem deter sua 

total concentração.  

Ele ainda divide sua atenção com outras tarefas do dia-dia, em casa ou 

no ambiente de trabalho. Sendo assim, sua principal atividade nem sempre será 

uma interação com o aparelho/sistema e sim com execução da tarefa. Em 

comparação ao desktop, ainda, há uma redução na compreensão do conteúdo 

devido ao pequeno visor dos computadores de mão, que exige do usuário uma 

capacidade de memorização para além daquela que ele é capaz de oferecer neste 

tipo de interação. 

Portanto, o projeto para dispositivo móvel deve auxiliar esta execução, 

sendo ele o mais simples, amigável e intuitivo possível, não exigindo elevada 

atenção do usuário, desde que atenda às necessidades para realização da tarefa. 

Há que se considerar, também, que o usuário móvel nem sempre é usuário desktop, 

e que, em vista disso, deve receber uma interface que o ajude a efetivar a tarefa. 

(NIELSEN; BUDIU, 2014; CYBIS; BETIOL; FAUST, 2010).  

Para construção do protótipo se fez necessário um estudo da marca, no 

caso, da galeria de artes do Campus Natal-Cidade Alta do IFRN, procurando 

entender seus valores e missão.  Com base nisso, criamos uma identidade visual 

para o aplicativo que reflete as características da marca. 

Por identidade visual trata-se de cores, tipografia, formas, símbolos, 

traços etc. e sua aplicação em papelaria, brindes, cartão de visitas, uniformes, 

veículos...  Enfim, todo conjunto de elementos visuais que constroem a marca e 

aquilo que ela quer representar.  Desta feita, sua aplicação será num protótipo de 

sistema digital móvel para smartphone. 

 

 

4.5.1 Escolha do nome para o aplicativo 

 

A proposta do PublicArte é ser um instrumento interativo para publicação 

artística capaz de aproximar o artista do público e vice-versa. Desta forma, definimos 

o nome pela associação os termos “público”, “publicar” e “arte”.  
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A designação “PublicArte” brinca com discurso ambíguo dos termos, tanto 

no sentido de que o artista usará o aplicativo como ferramenta para publicar (termo 

muito utilizado em redes sociais) suas obras de arte, quanto no sentido de tornar 

seus trabalhos mais acessíveis ao público (disseminado, espalhado), bem como e 

trazer o público (apreciadores) à experiência do contato com a arte. 

 

 

4.5.2 Logotipo 

 

O logotipo é a representação imagético-simbólica de uma marca ou, de 

outra forma, o modo como esta é representada graficamente por meio de tipografia 

e/ou símbolo. Através dele, busca-se garantir que o usuário crie referências entre o 

logotipo e a marca, seus valores e essência. Segundo Wheeler (2012), a Identidade 

Visual é uma interpretação visual de uma identidade de marca que está em 

constante mudança.  Para ela:  

 

À medida que a concorrência cria uma infinidade de opções, empresas 
passam a buscar formas de estabelecer uma ligação emocional com 
os clientes, tornar-se insubstituíveis e desenvolver relações duradoras. 
Uma marca forte se destaca em um mercado saturado. As pessoas se 
apaixonam pelas marcas, confiam nelas e acreditam em sua 
superioridade. O modo como a marca é percebida afeta seu sucesso, 
não importando se você é um start-up, uma organização sem fins 
lucrativos ou um produto. (WHEELER, 2012, p. 12). 

 

Healey (2010, p. 11) ratifica Wheeler (2012) sobre a importância da 

criação de um logotipo para a construção de um produto. Para ele:  

 

Uma boa expressão visual de uma marca, a começar pelo 
logotipo, parece ser mais crucial do que nunca, ajudando os 
clientes a escolherem uma marca, dentre as muitas informações 
visuais disponíveis, lembrando-os do que eles apreciam na marca 
e tranquilizando-os em suas escolhas.  

 

Ainda segundo o autor, é preciso compreender como funciona “o DNA do 

design de logotipos” (HEALEY, 2010, p. 22) e prossegue relatando:  

 

Alguns elementos intrínsecos como forma e cor são fundamentais 
em qualquer símbolo, e a maioria dos logotipos continuará incluindo 
um nome. No entanto, nós veremos cada vez mais misturas ou 
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combinações de formas técnicas ou orgânicas, cores naturais ou 
artificiais, fontes escritas a mão ou geradas no computador, estilo 

retrô ou futuristas. (HEALEY, 2010, p. 22). 
 

Assim, para o protótipo, criamos uma identidade visual que reflete, a 

nosso ver, a diretriz básica que propomos para o aplicativo, no início deste trabalho: 

unir tecnologia e arte aos preceitos da galeria de artes. 

 

Figura 10 – Logotipo PublicArte 

 

Fonte: criado pelo autor 

 

 

O logotipo (Figura 10), idealizado a partir da união dos termos “Publicar” e 

“Arte”, é composto de um símbolo gráfico, assim como a tipografia que forma seu 

nome (PublicArte). 

Das formas históricas do prédio do IFRN da Cidade Alta, em Natal/RN, 

coletamos os elementos básicos para criação do símbolo que compõe o logotipo do 

aplicativo.  Inspirado no piso centenário da entrada da galeria de artes (Figura 11), 

os losangos formam uma estrutura que nos remete a uma flor com oito pétalas. 

A justaposição do nome junto ao símbolo serve como reforço ao público, 

uma vez que o protótipo trata de um novo produto e que o usuário não tem, ainda, 

seus grafismos como referencial. Sua aplicação se deu com a família tipográfica 

Roboto, nos estilos Light e Medium. A mesma fonte é utilizada para os textos 

descritivos das obras e perfis de usuários dentro do aplicativo. 
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Figura 11 – Piso do corredor de entrada da galeria de artes Campus Natal-Cidade 

Alta do IFRN 

 

Fonte: foto feita pelo autor 

 

 

As cores seguem a paleta cromática do aplicativo e serão explicadas mais 

adiante, no tópico “4.5.5 Definição de cores”, reforçam o conceito estético da 

tradição histórica associada à modernidade. 

 

Figura 12 – Tela inicial do aplicativo 

   

Fonte: Dados da prototipagem em papel: storyboard 
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No ecrã do dispositivo, de acordo com os dados obtidos na prototipagem 

em papel, o logotipo (símbolo e tipografia) sempre aparecerá na tela de início do 

aplicativo, a fim de reforçar a marca (Figura 10), e na barra de ação (apenas 

símbolo), no topo do aplicativo (Figura 12). Após o primeiro acesso de cadastro do 

usuário, na tela de início, o logotipo aparecerá sempre com uma obra de arte 

aleatória ao fundo, baseada nas preferências do usuário. 

 

Figura 13 – Pré-visualização da linha do tempo (A) e tela de login/cadastro (B) 

(A) 

 

(B) 

 

Fonte: Dados da prototipagem em papel: storyboard 

 

 

De acordo com sugestões da prototipagem em papel, optamos por fazer o 

utilizador navegar previamente dentro do sistema, para que ele perceba como o 

projeto está estruturado, seu comportamento, uso, apresentação e navegação 

(Figura 13A).  Esta “experiência inicial deve engajar os usuários, envolvê-los, em vez 

de lhes fazer exigências. Na primeira iniciação, o app ainda não provou seu valor 

aos usuários e ainda não ganhou sua confiança”. (NIELSEN; BUDIU, 2014, p. 84). 

Caso o usuário tenha interesse em seguir se aprofundando na hierarquia do 

sistema, este o guiará até uma tela de login (Figura 13B). 
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4.5.3 Escolha da plataforma e dimensões 

 

Para aplicação neste trabalho, pensando no perfil do nosso usuário 

definido na pesquisa, propomos a criação das telas para dispositivos com Sistema 

Operacional (SO) Android por ser, atualmente, o SO móvel mais usado no mundo 

(Tabela 1). De acordo com consulta feita à Net Applications (2016), plataforma que 

mede dados de acesso em rede, o Android alcançou o percentual de 66,01% de 

acessos em julho/2016, bem a frente do segundo colocado, com apenas 27,84%. 

 

Tabela 1 – SO móvel/tablet mais usado no mundo – Julho/2015-Julho/2016 

MÊS ANDROID IOS 
WINDOWS 

PHONE 
JAVA ME SYMBIAN OTHER 

Jul, 2015 51.12% 41.55% 2.51% 2.09% 1.46% 1.27% 

Ago, 2015 52.14% 40.82% 2.60% 1.72% 1.38% 1.33% 

Set, 2015 53.54% 38.58% 2.48% 1.73% 2.44% 1.22% 

Out, 2015 52.61% 40.28% 2.90% 1.73% 1.32% 1.15% 

Nov, 2015 57.10% 34.88% 3.14% 1.76% 1.89% 1.23% 

Dez, 2015 57.29% 35.43% 2.58% 1.85% 1.70% 1.14% 

Jan, 2016 58.75% 32.93% 2.86% 2.14% 1.73% 1.60% 

Feb, 2016 59.65% 32.28% 2.57% 2.40% 1.57% 1.53% 

Mar, 2016 60.99% 31.76% 2.54% 2.07% 1.40% 1.24% 

Abr, 2016 61.92% 28.42% 4.03% 2.05% 1.02% 2.57% 

Maio, 2016 70.85% 23.10% 2.57% 1.50% 0.86% 1.12% 

Jun, 2016 65.58% 27.24% 3.26% 1.81% 1.08% 1.03% 

Jul, 2016 66.01% 27.84% 2.79% 1.44% 1.03% 0.88% 
 

Fonte: netmarketshare.com 

 

Assim, a versão escolhida para o trabalho foi a Android 4.4. Além disso, 

definimos o tamanho de tela em que a aplicação seria criada.  A pesquisa (Figura 

14) foi feita em grandes lojas de comércio eletrônico do Brasil, e apontou que, entre 

os modelos de smartphones mais vendidos, estão os com tela de 5 (primeiro lugar) e 

5.5 (segundo lugar) polegadas.  

Desta forma, optamos por criar nossos protótipos para telas com 5 

polegadas, com resolução de 720 px x 1280 px, que representa o equivalente a 

60,96 mm x 108,373 mm, o que justifica o tamanho apresentado nas figuras do 

protótipo constantes neste trabalho. 

http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=9&qpcustomb=1&qpct=4&qpsp=175&qpnp=12&qptimeframe=M
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Figura 14 – Modelos de smartphones mais vendidos em lojas virtuais do Brasil – 

Agosto/2016 

 

Fonte: Sites das lojas virtuais  

 

 

Ressaltamos, no entanto, que esta pesquisa não reflete a real situação de 

mercado, por ser superficial, sem números estatísticos ou referendo de algum 

estudo aprofundado, baseada apenas em informações obtidas através dos filtros dos 

sites das lojas e, também, por não considerar o número de vendas em lojas físicas. 

Contudo, os dados coletados serviram de parâmetro para criarmos o protótipo da 

aplicação, dado este que também será revisto quando da construção do aplicativo. 

 

 

4.5.4 Ícones 

 

Compreenda-se, neste trabalho, o uso do termo “ícone” referindo-se a um 

conjunto específico de elementos gráficos, representando botões ou indicadores 

virtuais, que compõem a interface do protótipo. O termo é comumente usado com 

este sentido na informática. Assim, ressaltamos que, em outras áreas do 

conhecimento, como a semiótica, por exemplo, o “ícone” assume outros significados. 

Os ícones são elementos utilizados pelo usuário para interagir com o 

sistema. Deste modo, sua grafia deve indicar a função do botão de forma clara, para 

que o usuário não se pegue executando uma ação quando, na verdade, intenta fazer 

outra. Para Guerrato (2014, p. 2):  
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É muito importante que cada ícone represente claramente o conceito. 
[...] Desta maneira você garante a consistência do aplicativo e que o 
usuário não precise pensar muito para deduzir o que o seu ícone faz, 
já que ele já viu a mesma ação em outros lugares. Uma das dicas de 
ouro da documentação oficial é: se parece igual, deve funcionar 
igual. Ações como compartilhar ou buscar, por exemplo, devem usar 
os ícones padrões. Você pode personalizar estes ícones trocando 
cores e adicionando efeitos sutis para que reflita o seu branding, mas 
sem que isto afete a essência do ícone. 

 

Com a escolha do Android 4.4 como Sistema Operacional a embarcar 

nosso protótipo, definimos, também, por seguir o padrão dos ícones da sugeridos na 

documentação oficial do SO (Figura 15). Esta escolha confere uma consistência 

para o aplicativo, pois tem a garantia de que o usuário do sistema já conhece a 

funcionalidade e não o obrigará a pensar que função teria um novo ícone. 

 

Figura 15 – Padrão dos ícones da documentação oficial do SO Android 

 

Fonte: developer.android.com 
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No PublicArte, os ícones estão agrupados em número de 9 (Figura 16), 

no menu do perfil de usuário, sem constar legenda.  Ainda, encontramos ícones para 

troca de foto e edição de perfil e para pesquisa de outros perfis e obras. Além 

desses, ainda há os ícones de sentimento, comentário e compartilhamento de obras. 

 

Figura 16 – Home: perfil do usuário 

 

Fonte: Dados da prototipagem em papel: storyboard 

 

 

4.5.5 Definição de cores 

 

A seleção das cores tem papel importante na construção da identidade de 

uma marca. Elas têm forte apelo emocional e influenciam o usuário por meio da 

estética, transmissão e destaque de informações e indicando estados dentro do 

sistema. A escolha certa de uma paleta de cores pode garantir a consistência e a 

compreensão da interface. (FONSECA; CAMPOS; GONÇALVES, 2012). 

Sobre a utilização de cores, Healey (2010, p. 210) ressalta que: 
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Embora a tecnologia atual de reprodução de cores permita 
impressão em quase qualquer tinta, tonalidade ou gradação, sobre 
qualquer tipo de superfície, e os displays de plasma e LCD ofereçam 
uma incrível saturação e luminosidade, uma quantidade de logotipos 
ainda é criada no “bom e velho” branco e preto. 

 

O autor ainda cita que:  

 

As cores podem ser classificadas como quentes (vermelho, laranja e 
amarelo) ou frias (verde, azul, violeta). O preto e o branco são 
modificadores neutros, não sendo considerados propriamente cores. 
[...] Cores mais quentes surgiram [durante o renascimento] para 
apresentar o plano do quadro enquanto as cores frias desaparecem 
no plano de fundo. (HEALEY, 2010, p. 212, acréscimo nosso). 

 

Seguindo este raciocínio, para a construção do protótipo, definimos uma 

paleta de cores (Figura 17) que remete a elementos que compõem a estrutura da 

galeria de artes como pisos, paredes, teto, portas e janelas, em que predominam 

de tons de marrom e amarelo (Figura 18). A intenção é deixar as cores das obras 

contrastarem e causarem uma pregnância maior. No entanto, estes elementos 

serão posteriormente avaliados pelos usuários, como previsto nos desdobramentos 

futuros deste trabalho. 

 

Figura 17 – Paleta de cores 

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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De acordo com os princípios de orientação propostos por Fonseca, 

Campos e Gonçalves (2012), escolhemos quatro cores básicas, mesclando frias e 

quentes, em tons escuros e pasteis, além dos preto e branco puros, conforme 

consta na paleta de cores (Figura 17).  

Segundo os autores, o número de cores usadas deve ser limitado, sendo 

quatro uma quantidade razoável, podendo chegar a oito, em casos muito 

específicos, para destacar pontos importantes dentro do sistema. 

 

Figura 18 – Galeria de artes do Campus Natal-Cidade Alta do IFRN 

 

Fonte: foto feita pelo autor 

 

 

Seu emprego será na composição de fundos (backgrounds), menus, 

formulários, ícones e caixas de textos (Figura 19A), de forma a criar o melhor 

contraste com as cores das obras de arte, visualizadas na linha do tempo do usuário 

(Figura 19B). 
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Figura 19 – Tela de seleção de preferências do primeiro acesso (A) e Linha do 
tempo baseada nas preferências do usuário (B) 

 
(A) 

 

(B) 

 

 

Fonte: Dados da prototipagem em papel: storyboard 

 

 

4.5.6 Tipografia 

 

Assim como a cor, o texto exerce papel relevante para composição da 

interface. Com ele, são transmitidas informações que a imagem não é capaz de 

comunicar. Desta forma, a escolha tipográfica também assume papel importante 

para esta composição, pois, os arranjos tipográficos apresentados ao usuário, 

afetam a percepção de como o texto é compreendido. (AMBROSE, 2011). 

Assim, a escolha adequada deste elemento gráfico interfere diretamente 

na usabilidade da interface, uma vez que uma fonte mal selecionada pode atrapalhar 

a legibilidade dos textos.  

Um dos principais elementos a ser considerado, quando se está 

selecionando uma tipografia para criação de interface em meio eletrônico, diz 

respeito às serifas. Estes são componentes presentes de alguns tipos de fontes, que 

se prolongam por suas extremidades. Fonseca, Campos e Gonçalves (2012), 
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classificam os tipos com serifa e os sem serifa, como as duas maiores categorias de 

tipos. Segundo eles, 

 

As serifas têm um papel não apenas estético, mas, também, 
funcional. Ao escrever linhas de texto relativamente longas (num 
livro, por exemplo), as serifas criam a sensação visual de uma linha 
horizontal, pois passam a ideia de união – uma letra une-se com a 
letra seguinte, por exemplo. Esta linha imaginária facilita que o olhar 
deslize o longo da linha e aumenta a legibilidade do texto. 
(FONSECA; CAMPOS; GONÇALVES, 2012, p. 154). 

 

Contudo, ainda de acordo com estes autores, os tipos serifados não são 

ideais para criação de interfaces gráficas que serão exibidas em computador, devido, 

principalmente, a incompatibilidade existente entre as limitações tecnológicas dos 

dispositivos atuais e os requesitos de resolução de tela que as serifas exigem para 

uma boa visualização. “As serifas, sendo traços muito pequenos e finos, requerem 

uma resolução elevada para serem reproduzidas fielmente.” (FONSECA; CAMPOS; 

GONÇALVES, 2012, p. 154). 

Para o aplicativo, baseado no Android 4.4, também selecionamos a 

família tipográfica sugerida pelo sistema operacional. Criada pelo designer de 

interfaces do Google, Christian Robertson, a fonte “Roboto” é um tipo sem serifa, 

disponibilizado gratuitamente pela fabricante do SO, e oferece uma série de pesos e 

caracteres completos (Figura 20).  

 
Figura 20 – Lista de caracteres e estilos da tipografia Roboto 

 

Fonte: fonts.google.com 
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Na aplicação, trabalhamos os textos em contraste com fundos (Figura 

21). Para o mensageiro, utilizado para interlocução entre artistas e compradores 

negociarem detalhes de compra e vendas das obras, trabalhamos os textos em 

preto sobre fundo claro a fim de criar um contraste que não canse a visão dos 

utilizadores.  O mesmo acontece com a lista de contatos.  

 

Figura 21 – Comunicador para troca de mensagens (A) e Lista de contatos (B) 

(A) 

 

(B) 

 

 

Fonte: Dados da prototipagem em papel: storyboard 

 

 

Já para a timeline dos usuários, onde se encontram as obras e suas 

descrições, o texto foi aplicado em cor branca e aparece sobre um fundo escuro 

transparente. Ao ser exibida uma imagem inteira, este texto se apresenta em branco 

sobre fundo preto. 
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Figura 22 – Seleção e exibição de imagem em tela inteira 

(A) 

 

(B) 

 

Fonte: Dados da prototipagem em papel: storyboard 

 

 

4.5.7 Arquitetura da informação 

 

A arquitetura da informação é parte crucial no desenvolvimento de um 

aplicativo. Distribuir a informação de forma que ela seja de fácil acesso por usuários 

que utilizam dispositivos móveis, não é tarefa fácil. Segundo Agner (2009, p. 11), a 

arquitetura de informação “é um campo interdisciplinar intimamente ligado às 

interfaces de sistemas tecnológicos. O que visam é tornar as interfaces fáceis e as 

informações acessíveis”. 

Ainda, acrescenta que, a arquitetura da informação, deve ser baseada no 

modelo mental dos usuários, considerando a forma como eles buscam a informação, 

reforçando o modelo de um projeto centrado no usuário.  

 

O ergodesign e a arquitetura de informação trabalham com os 
processos mentais humanos – os chamados processos cognitivos. 
Esses processos dizem respeito a como as pessoas apreendem a 
informação e como constroem conhecimentos. Objetiva-se a mudança 
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conceitual do projeto centrado no sistema para o projeto centrado no 
usuário. (AGNER, 2009, p. 11 e 12). 

 

A arquitetura da informação pode ser compreendida como uma 

ferramenta para facilitar a localização das informações pelos usuários. Ainda, 

segundo Agner (2009, p. 89), a arquitetura da informação se preocupa “com o 

projeto, a implementação e a manutenção de espaços informacionais digitais para o 

acesso humano, a navegação e o uso”. 

Assim, concordamos que é essencial a participação do usuário na 

construção da arquitetura de um aplicativo e, desta maneira, construímos nosso 

protótipo e suas portas de navegação seguindo estritamente as informações que 

colhemos dos usuários nos resultados da prototipação em papel. 
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5 CONCLUSÃO  

 

No decorrer da pesquisa, percebemos que trabalhar uma nova ótica sobre 

elementos tão profundamente enraizados como os conceitos artísticos não é uma 

tarefa fácil. Todo este processo para desestruturar, reestruturar e propor uma nova 

perspectiva ao fazer do artista esbarra em concepções institucionalizadas, que 

funcionam em certa medida, mas que limitam o avanço da disseminação das artes 

plásticas. 

Neste trabalho, buscamos unir a arte (cuja essência é cheia de 

significados subjetivos; é visual, auditiva, tátil, olfativa e, ao mesmo tempo, pode 

assumir alguma personalidade intangível) à tecnologia de dispositivos móveis de 

comunicação (produtos que, comumente, causam distanciamento nas relações 

interpessoais, mas que, paradoxalmente, são criados para aproximar os distantes), 

na perspectiva de disseminar o trabalho artístico daqueles cujas potencialidades são 

limitadas. Estas limitações se apresentam tanto pela sociedade, que não tem 

oportunidades de acesso ou mesmo interesse na apreciação da arte, quanto pelas 

escassas políticas públicas de valorização artístico-cultural local, que não oferecem 

ideais condições de subsistência aos produtores de artes. 

Estas novas possibilidades de interação foram constatadas em nossa 

pesquisa de campo, onde verificamos uma grande inserção dos telefones celulares 

entre a maioria dos pesquisados (11 em 13 participantes), e que eles fazem uso 

massivamente para ver notícias, buscar informações, redes sociais, comunicação 

pessoal e profissional, além de entretenimento, como ouvir músicas, assistir filmes 

etc. Ainda, sua participação em redes sociais é bastante considerável, sendo que 

apenas 1 dos respondentes não circula nestes espaços de socialização virtual. 

A pesquisa aferiu, ainda, que a maioria dos participantes já fizeram 

compras pela Internet e que, também na web, comprariam obras de arte, ou seja, 

eles têm alguma experiência com o comércio online. Por esta experiência, quando 

falam na divulgação de seu trabalho na rede mundial de computadores, a maioria 

dos artistas disse preferir fazê-la através de sites para computador.  

Aqui, a principal mudança de paradigma diz respeito ao perfil do artista. 

Todos os participantes que responderam preferir expor seus trabalhos através de 

um aplicativo para celular são das faixas etárias mais jovens dentro do questionário, 

estando entre 16 e 35 anos. Desta forma, temos definido o perfil do usuário para 
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nosso objeto fim desta pesquisa, uma vez que estas novas gerações dominam – e 

são praticamente obrigadas a isto – com mais facilidade as novas tecnologias de 

comunicação. 

Com a diretriz de trabalhar um design centrado no usuário, ouvindo suas 

necessidades, desejos e expectativas, durante o percurso metodológico do projeto, 

incluímos os utilizadores em duas fases da pesquisa: na aplicação dos questionários 

e na prototipagem em papel. Esta inserção dos utilizadores no processo de 

desenvolvimento mostrou-se de grande relevância, uma vez que toda a arquitetura 

da informação do protótipo foi baseada nas informações coletadas junto a eles. 

A inserção dos utilizadores na criação do protótipo nos mostrou algumas 

importantes vantagens, como:  

1. Identificação e correção de erros ainda enquanto projetávamos;  

2. Redução do tempo de trabalho para criação de leiautes;  

3. Resolução de problemas por diferentes pontos de vista, devido aos 

diferentes perfis dos participantes.  

 

Contudo, esbarramos, também, em algumas desvantagens, como:  

1. Baixa taxa de retorno de questionários respondidos, na fase 1; 

2. Dificuldade em reunir um grupo diverso de pessoas, na fase 3. 

 

Ainda assim, essas desvantagens proporcionaram novas oportunidades 

de aprendizado, uma vez que nos obrigou procurar alternativas para contornar as 

adversidades como, por exemplo, a inserção dos alunos do curso técnico integrado 

em Multimídia na construção do protótipo, diante das negativas de vários artistas 

convidados a participar do grupo focal. A participação dos estudantes trouxe outro 

olhar à pesquisa, uma perspectiva jovem e integrada com os meios de comunicação 

da atualidade. 

Diante desse novo direcionamento, o trabalho seguiu sua diretriz de DCU 

avaliando perfis distintos dentro desses dois grupos de indivíduos (alunos e artistas) 

chegando aos resultados ora apresentados, apesar de entender que ainda há muito 

a ser feito. 

Ao longo da pesquisa, identificamos as necessidades dos usuários para 

propor soluções gráficas que atendessem suas demandas. Examinamos o mercado 

da arte local e regional, na perspectiva de entender como este tem se comportado 
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em relação à inserção no mercado virtual. Para isso, estudamos, também, o 

comércio eletrônico e móvel, seu crescimento e oportunidades que o segmento pode 

oferecer ao artista. Com isso tudo, garantimos a execução do que foi proposto nos 

objetivos específicos deste trabalho.  

Com o transcurso a contento dos objetivos específicos, conseguimos 

chegar ao cerne do trabalho e criar um protótipo de aplicativo capaz de suprir a 

demanda por espaços na galeria de artes do Campus Natal-Cidade Alta do IFRN, 

reivindicado pelos artistas populares locais. 

Por hora, alcançados os objetivos gerais e específicos, esta etapa de 

trabalho se encerra. Contudo, estamos cientes que outros estudos precisam ser 

realizados para que o protótipo seja efetivamente implantado, ganhe “corpo” e possa 

chegar ao usuário final.  A “alma” está construída! 
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6 DESDOBRAMENTOS FUTUROS 

 

Este trabalho não se encerra aqui. Como desdobramentos, prevemos o 

teste do protótipo com os usuários. Esta fase é importante para aferir a qualidade da 

interação (usabilidade). Entendemos que só o usuário final do aplicativo terá 

condição de avaliar a facilidade do uso e a qualidade de sua utilidade. 

Pensamos, ainda, em fazer uma avaliação cooperativa com, pelo menos, 

10 usuários, para que possamos obter uma resposta da qualidade do uso e do nível 

de satisfação das pessoas com o aplicativo. E, ainda, propor um modelo de interface 

horizontal, e aprofundar a hierarquia das páginas, com fins a expandir a experiência 

do usuário junto à aplicação. 

Colocamo-nos abertos a prosseguir com a pesquisa dentro do ambiente 

do IFRN com o intuito de implantar, avaliar e reprojetar o aplicativo em um processo 

contínuo de iteração. Desta maneira, pretendemos implantar um aplicativo que 

esteja em consonância com os princípios de usabilidade desejáveis em um projeto 

de interação e que, sobretudo, ajude aos artistas que expõem (ou tentam expor) na 

galeria de artes do Campus Natal-Cidade Alta do IFRN, e que não encontram, junto 

ao poder público, o apoio devido à divulgação e comercialização de suas obras. 
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APENDICE A 

 

PESQUISA SOBRE USO DE TELEFONIA MÓVEL E DISPOSITIVOS PORTÁTEIS 

PARA O COMÉRCIO ONLINE DE ARTES 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado (a) artista, obrigado por sua atenção!  

Completar este breve questionário vai nos ajudar a obter os melhores 

resultados para nossa pesquisa de mestrado. A pesquisa estará disponível até o 

próximo dia 13 de maio de 2016. 

Esta trata da criação de um aplicativo para celular que será utilizado como 

repositório para os artistas exporem seus trabalhos e terem mais visibilidade junto 

ao público e possíveis compradores. 

Informamos que é uma pesquisa séria, para conclusão de dissertação do 

Mestrado Profissional em Design do Programa de Pós-Graduação em Design da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E que, portanto, todas as 

informações a nós repassadas serão mantidas em sigilo, não o identificando em 

momento algum. 

Lembramos que, as perguntas marcadas com * (asterisco) são de 

resposta obrigatória. Assim, apenas as perguntas discursivas não são obrigatórias. 

Questões com a opção "OTHER" refere-se a "OUTRO", e gostaríamos que 

apontasse qual seria. Ainda, informamos que algumas perguntas de múltipla escolha 

admitem mais de uma resposta.. 

 

1. Por favor, confirme o seu sexo: 

(  ) Masculino   

(  ) Feminino 

(  ) Outro. Qual? _________________ 

 

2. Por favor, confirme a sua faixa etária: 

(  ) 15 anos ou menos 

(  ) 16 a 25 anos 

(  ) 26 a 35 anos 
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(  ) 36 a 45 anos 

(  ) 46 a 55 anos 

(  ) 56 anos ou mais 

 

As questões de 3 a 8 dizem respeito à sua relação com dispositivos móveis de 

comunicação, Internet e redes sociais. 

 

3. (Pode marcar mais de uma opção) Quais dos seguintes dispositivos você 

mais usa para ACESSAR À INTERNET??  

(  ) Computador de mesa 

(  ) Laptop ou notebook 

(  ) Telefone celular 

(  ) Palm top 

(  ) Tablet 

(  ) Leitor eletrônico de livros 

 

4. (Pode marcar mais de uma opção) Quais dos seguintes DISPOSITIVOS 

MÓVEIS você possui?  

(  ) Telefone celular 

(  ) Laptop ou notebook 

(  ) Palm 

(  ) Tablet 

(  ) Leitor eletrônico de livros 

(  ) MP3 ou MP4 player 

(  ) Outros (Por favor, especifique:) ____________________________________ 

 

5. (Pode marcar mais de uma opção) Das atividades abaixo, para qual você 

utiliza seu APARELHO CELULAR? 

(  ) Acesso à internet (ver notícias, buscar informações, redes sociais) 

(  ) Comunicação (fazer ligações, trocar mensagens e e-mails pessoais) 

(  ) Trabalho (fazer ligações, trocar mensagens e e-mails de trabalho) 

(  ) Jogos 

(  ) Entretenimento (ouvir músicas, assistir filmes etc) 

(  ) Outros (Por favor, especifique:) 
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6. (Marque apenas uma opção) Com relação às redes sociais: 

(  ) Participo de 11 ou mais redes sociais 

(  ) Participo de 5 a 10 redes sociais 

(  ) Participo de 1 a 4 redes sociais 

(  ) Não participo de redes sociais 

 

7. (Pode marcar mais de uma opção) Quais redes sociais você utiliza para 

divulgar o seu trabalho? 

(  ) Twitter 

(  ) YouTube  

(  ) Instagram 

(  ) Facebook 

(  ) Snapchat 

(  ) Aplicativo voltado à arte. Qual? __________ 

(  ) Outra: Qual? ______________ 

 

8. Caso utilize redes sociais como veículo de divulgação, qual importância 

delas para disseminação do seu trabalho? 

 

As questões de 9 a 13 dizem respeito à sua relação com a arte e a influência 

dela sobre sua renda. 

 

9. (Pode marcar mais de uma opção) Que tipo de arte você produz? 

(  ) Pintura 

(  ) Escultura 

(  ) Desenho 

(  ) Xilogravura 

(  ) Fotografia 

(  ) Arte digital 

(  ) Outra: (Por favor, especifique:) ____________________________________ 

 

10. Há quanto tempo você trabalha com arte? 

(  ) 1 ano ou menos 

(  ) 2 a 3 anos 
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(  ) 4 a 5 anos 

(  ) 6 a 10 anos 

(  ) 11 a 20 anos 

(  ) 21 anos ou mais 

  

11. A arte como fonte de renda: 

(  ) Tenho meu salário exclusivamente de minha arte, sem precisar outras fontes 

de renda 

(  ) Tenho meu salário de minha arte, mas necessito complementar minha renda 

com outras atividades 

( ) Tenho meu salário de outra fonte de renda, mas uso minha arte para 

complementá-la 

(  ) Tenho meu salário de outra fonte de renda e minha arte é apenas um hobbie  

 

12. Caso sua arte faça parte de sua fonte de renda, há quanto tempo isso 

acontece? 

(  ) 1 ano ou menos 

(  ) 2 a 3 anos 

(  ) 4 a 5 anos 

(  ) 6 a 10 anos 

(  ) 11 a 20 anos 

(  ) 21 anos ou mais 

(  ) Minha arte é apenas um hobbie, não é minha fonte de renda 

 

13. A que fatores você atribui a dificuldade de divulgação de sua arte? 

 

As questões de 14 a 18 dizem respeito à Galeria de Artes do campus e sua 

percepção sobre ela 

 

14. Você já expôs seu trabalho para o público? 

(  ) Sim 

(  ) Não, mas pretendo expor 

(  ) Não, nem tenho interesse em expor 
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15. Você conhece a galeria de artes do Campus Natal-Cidade Alta do IFRN? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não, nem sabia que existia 

 

16. Você já expôs seu trabalho na galeria de artes do Campus Natal-Cidade 

Alta do IFRN? 

(  ) Sim 

(  ) Não, mas pretendo expor 

(  ) Não, nem tenho interesse em expor 

 

17. Qual principal dificuldade você sentiu ao procurar a galeria de artes do 

campus? 

(  ) Difícil encontrar alguém para me atender 

(  ) O processo para expor é muito burocrático 

(  ) O espaço é muito concorrido 

(  ) Ainda não procurei a galeria para expor 

(  ) Não tive dificuldade 

(  ) Outros (por favor, especifique): ___________________ 

 

18. Quais sugestões você teria para melhorar o acesso para os artistas 

exporem? 

 

As questões de 16 a 19 dizem respeito à sua relação com a Internet e o 

comércio online 

 

19. Que tipo de produto você já comprou pela Internet? 

(  ) Livro, CD, DVD 

(  ) Eletroeletrônicos 

(  ) Móveis 

(  ) Obras de arte 

(  ) Não compro nada pela Internet 

(  ) Outros 
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20. Você compraria obras de arte pela internet? 

(  ) Sim  

(  ) Talvez 

(  ) Não 

 

21. Com o intuito de vender seu trabalho, onde você preferiria expor?? 

(  ) Galeria de artes 

(  ) Espaço público 

(  ) Site seu na Internet 

(  ) Aplicativo para celular 

(  ) Outro (por favor, especifique): _____________________________________ 

  

22. Com relação à divulgação do seu trabalho exclusivamente na Internet, onde 

você preferiria fazê-lo?? 

(  ) Num site especializado, que intermediaria o contato entre você o comprador, 

mas que gerenciaria diversos outros artistas, não oferecendo exclusividade 

( ) Num site seu para computador, onde você mesmo gerenciaria todo o trabalho 

desde o contato com o cliente até a venda, e que seria exclusivamente seu 

(  ) Num aplicativo para smartphone, pois este dispositivo está mais acessível 

tanto ao artista quanto ao comprador e facilitaria o trabalho de divulgação e 

comercialização, mesmo sendo espaço para diversos outros artistas 

(  ) Não divulgaria minhas obras através da Internet 
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APENDICE B 

 

ROTEIRO DE DISCUSSÃO DO GRUPO FOCAL 

 

 

1. Desenvolver a tela inicial que deve aparecer no primeiro acesso ao tocar no 

ícone do aplicativo. 

 

2. Desenvolver a primeira tela a ser visualizada já dentro do aplicativo. 

 

3. Desenvolver a home do usuário. 

 

4. Desenvolver a linha do tempo do usuário. 

 

5. Desenvolver a tela de exibição de uma obra 

 

6. Desenvolver solução de gerenciamento da venda de uma obra. 

 

 


