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RESUMO
Nossos estudos encontram-se na aliança de distintas linguagens (histórica,
patrimonial, tecnológica, design, etc.), em um trabalho interdisciplinar para a
elaboração de um aplicativo para celulares, que tem por princípio divulgar, de forma
versátil, as informações mais pertinentes sobre determinados patrimônios materiais
existentes na cidade de Ribeirão Preto. A empreitada faz parte do Projeto de Iniciação
Científica dos cursos de História (Licenciatura), Design Gráfico e Ciência da
Computação do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto.

INTRODUÇÃO
Os patrimônios materiais constituem-se enquanto objetos pertinentes para os
estudos acadêmicos; passíveis de abordagens comunicativas, podem ser aliados à
divulgação de informações voltadas ao público em geral. Tal público, nas sociedades
hodiernas, é cada vez mais impactado pelos desdobramentos da globalização e suas
ferramentas. Arauto dos novos tempos, o aparelho celular congrega (não apenas de
maneira simbólica, mas também prática) os princípios da mobilidade e da
instantaneidade, auxiliados, sobretudo, pela difusão da Internet. De que forma
podemos cooptar tal ferramenta em prol da educação e da difusão cultural?

OBJETIVOS
Selecionar alguns dos mais pertinentes patrimônios materiais existentes na
cidade de Ribeirão Preto e realizar o levantamento de informações (históricas,
geográficas,

imagéticas,

cronológicas,

estruturais),

aliando-as

à

linguagem

programadora do aplicativo, de acordo com as possibilidades de navegação, layout e
desempenho, tornando-o atrativo para os futuros usuários.

METODOLOGIA
A metodologia histórica foi ancorada em consultas bibliográficas (monografias,
artigos, livros, sites, etc.) para a captação de conhecimentos prévios a respeito dos
patrimônios ribeirão-pretanos escolhidos para o projeto.
A estruturação para o protótipo do aplicativo baseou-se no suporte do Xcode,
da Apple, uma ferramenta exclusiva para desenvolvimento de aplicativos para IOS e
OSX, que permite ao usuário fazer a criação de telas e o implemento de códigos.

A metodologia em design foi dividida em quatro etapas: pesquisa referencial e
bibliográfica; definição dos mapas de navegação, estrutura, hierarquia e rótulos de
dados; criação dos primeiros protótipos de interface; publicação, na qual a identidade
e design visual do aplicativo foram elaborados.

DESENVOLVIMENTO
O levantamento de dados contemplou os seguintes patrimônios: Estúdios
Kaiser de Cinema, Edifício Antônio Diederichsen, MARP (Museu de Arte de Ribeirão
Preto), Mercado Municipal, Museus Histórico e do Café e Theatro Pedro II. Cada
patrimônio foi desenvolvido através das seguintes estruturas: nome, tipo, latitude e
longitude, fundação, endereço, tombamento, visitação, história (versões resumida e
completa) e imagens.
Com auxílio do Xcode, o primeiro protótipo do aplicativo (para iPhones) foi
desenvolvido para verificação de aspectos como viabilidade e validação. Uma base
de dados em nuvem armazena o arquivo em formato xml, no qual são atualizados e
inseridos novos patrimônios. Além disso, o protótipo faz o uso de geolocalização
através da API do Google, para realizar as marcações no mapa e traçar rotas.
Com base nesses dados, criou-se uma organização e hierarquização das
informações para definição da estrutura, padrões e funções do aplicativo. Através
dessa base, foram construídos protótipos de interações e elementos da interface de
usuário.

RESULTADOS
Os resultados obtidos até o momento podem ser exemplificados nas imagens
abaixo:

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As escolhas referentes ao projeto patrimonial ribeirão-pretano não privilegiaram
meramente a questão estética, mas também a simbólica, cujas referências são
atribuídas aos grupos produtores, que procuraram legitimar determinada produção
tendo por finalidade, muitas vezes, estimular a memória e fortalecer laços sociais,
atribuindo-lhes códigos e significados identitários (ROSA, 2010). Utilizar as
ferramentas tecnológicas como vias de acesso à cultura – mais especificamente,
através de um aplicativo para aparelhos celulares – constitui-se como mais um recurso
eficaz de identificação e compreensão dos bens culturais na sociedade de Ribeirão
Preto.
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