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RESUMO
A avaliação de pós-ocupação é um processo sistematizado
e rigoroso de avaliação de habitações, sendo a aplicação de
questionários aos moradores uma das principais técnicas uti-
lizadas. No intuito de tornar este processo mais eficiente, o
presente trabalho propõe o uso de interfaces gráficas, pro-
jetadas para dispositivos móveis, que incorporam mecânicas
de jogos digitais. A tecnologia de jogos digitais tem sido uti-
lizada nas mais diversas áreas no intuito de tornar mais atra-
ente a resolução de problemas, aumentar o envolvimento dos
usuários, melhorar a qualidade dos dados, prazos ou tempo
de aprendizagem. Os resultados preliminares indicam que
o uso da interface interativa aumenta a eficiência dos re-
sultados da avaliação de pós-ocupação, reduz seu tempo de
execução e custos orçamentários.
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ABSTRACT
The post-occupancy evaluation is a systematic and rigorous
process of housing evaluation and one of the main techni-
ques is the application of questionnaires to the residents. In
order to make this process more e�cient, the present work
proposes the use of graphical interfaces designed for mobile
devices that incorporate digital game techniques. Digital ga-
ming technology has been used in a variety of areas to make
problem-solving more attractive, increase user engagement,
improve data quality and reduce accomplishment or learning
time. Preliminary results indicate that the use of graphical
interfaces increases the e�ciency of post-occupancy evalua-
tion results, reduces execution time and budget costs.
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1. INTRODUÇÃO
A necessidade de depreender as diferentes performances

de um ambiente constrúıdo através da análise do comporta-
mento dos elementos construtivos, dos materiais incorpora-
dos no acabamento ou revestimento destes elementos e da
dinâmica de uso dos espaços de uma edificação suscitou um
campo espećıfico de estudo da qualidade das construções, de-
nominado Avaliação de Pós-Ocupação (APO). A qualidade
se caracteriza pela satisfação das necessidades dos usuários
em relação ao desempenho dos ambientes constrúıdos [10].
A relevância da APO e a importância do conhecimento de
seus resultados nas decisões de projeto e construção têm sido
amplamente pesquisadas [1, 4, 5, 6, 9].
A proposta deste trabalho foi a criação de um aplicativo,

utilizando uma interface interativa, para processar uma ava-
liação de pós-ocupação espećıfica, que considera o estudo da
ocupação em casas e apartamentos. Esta APO, denominada
Como Você Mora?, é composta de um questionário especial-
mente confeccionado para a obtenção de informações sobre
caracteŕısticas socioeconômicas do morador, aspectos gerais
da habitação como acessibilidade e segurança, existência de
equipamentos de uso coletivo, atividades realizadas nos espa-
ços da moradia e aspectos ambientais e de sustentabilidade.
Para que esta APO pudesse ser realizada em dispositivos
móveis, foi projetado um aplicativo considerando-se os se-
guintes aspectos de concepção:

• Adoção de uma interface gráfica interativa com incor-
poração de técnicas de jogos digitais e gamificação;

• Separação do questionário em seções (ou fases), cada
uma abordando especificamente uma temática;

• Criação de um personagem principal para conduzir o
morador respondente pelas diversas seções da APO;
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• Apresentação de cada questão da APO de forma in-
terativa utilizando técnicas de interação para jogos na
exibição e coleta das respostas;

• Gerenciamento da sequência de perguntas de cada fase.
Dependendo de um valor de resposta fornecido pelo
usuário à uma questão, pode ocorrer a necessidade de
omissão de questões subsequentes;

• Apresentação, quando conveniente, de informações adi-
cionais sobre o que está sendo questionado, podendo
depender também de uma resposta fornecida;

• Armazenamento das respostas fornecidas pelo usuário
em base de dados local. Para este fim, o aplicativo deve
possuir uma base de dados embutida para o registro
sucessivo das respostas;

• Transmissão, ao final do questionário, das respostas
(agrupadas numa única estrutura em formato json) à
uma aplicação web principal, que reúne diversas APOs.

O aplicativo, também denominado Como Você Mora?, foi
projetado para reunir, em 7 seções, cerca de 120 pergun-
tas que devem ser apresentadas e respondidas pelo usuário
morador para a referida APO. Com este trabalho pretendeu-
se tornar o processo da APO em habitações mais eficiente
através do uso de dispositivos móveis, apresentar reflexões
sobre a utilização de instrumentos digitais para pesquisas
de avaliação pós-ocupação, desenvolver um aplicativo com
integração à uma plataforma web para a coleta e o gerenci-
amento das respostas dos moradores, e realizar um experi-
mento de aplicação da APO Como Você Mora? na cidade
de Uberlândia.
A Seção 2 apresenta a fundamentação teórica da ideia do

projeto. Os pontos relevantes da metodologia de desenvol-
vimento do aplicativo são detalhados na Seção 3. Na Seção
4 são relatados os resultados obtidos até o momento e as
conclusões deste trabalho estão discutidas na Seção 5.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Morar representa um ato fundamental de existência hu-

mana, e com base nisto, o tema da moradia tem sido es-
tudado em diversas abordagens e interpretações [6, 9]. É
necessário levar em consideração a importância do morar
para o ser humano, pois este fator está ligado à sua quali-
dade de vida e suas expectativas futuras. A tecnologia vem
ampliando sua área de influência e é normal que abranja
também o espaço da moradia [4]. Além disso, a preocupação
com a forma de morar vem se acentuando bastante graças
a demandas projetuais e a questões de sustentabilidade do
ambiente.
O uso de dispositivos móveis em APOs pode ser justificado

pela onipresença que a computação vem obtendo em meio a
sociedade. Dentre as principais categorias de softwares de-
senvolvidos para dispositivos móveis estão entretenimento e
jogos, sendo que os jogos têm a capacidade de proporcionar
um ambiente de imersão, despertar curiosidade e criar uma
sensação de prazer que os desafios proporcionam ao jogador
ao completarem um objetivo [3]. Na mesma diretiva tem-
se a gamificação, que é a prática de se aplicar mecânicas
de jogos em diversas áreas com o objetivo de aumentar o
engajamento dos usuários [2]. Estas caracteŕısticas podem
trazer, aos softwares de aquisição, mecanismos que melho-
rem a produtividade e a qualidade dos dados obtidos.
O processo de desenvolvimento de aplicativos utilizando

técnicas de jogos envolve concepção, produção e acabamento [3].

Esse processo é dividido em três fases:

A. Pré-Produção

1. Design de Ambiente e Jogabilidade: Definição da
plataforma do jogo, posśıveis limitações e ques-
tões de conforto nas ações dos usuários.

2. Roteiro e Conteúdo: Especificação do que acon-
tece durante o jogo e como serão apresentadas as
informações e desafios.

B. Produção

1. Desenvolvimento de Material Art́ıstico: Confec-
ção do cenário digital, dos personagens, itens e
menus.

2. Desenvolvimento de Software: Implementação da
lógica de como os objetos interagem entre si e com
os usuários.

C. Pós-Produção

1. Testes: Verificam-se posśıveis erros e desconfortos
com o intuito de serem corrigidos antes da finali-
zação do projeto.

2. Garantia de Qualidade: Os testes refinam o jogo
e criam melhores chances de se atingir o que foi
idealizado, reduzindo a taxa de erros.

No desenvolvimento de um aplicativo com técnicas de jo-
gos digitais, muitas novas ideias podem surgir. Para verificar
se estas novas ideias se adaptam ao aplicativo, se funcionam
corretamente e tendo possivelmente feedback dos usuários,
pode-se utilizar a técnica da prototipagem evolutiva. A pro-
totipagem pode ser feita em vários ńıveis de detalhe, e pode
ser utilizada em todas as etapas do desenvolvimento de um
aplicativo [8].

3. METODOLOGIA DE PESQUISA
Nesta pesquisa, três temas principais foram investigados

e categorizados: (i) Tipologias do Morar, (ii) Aspectos do
Morar, e (iii) Avaliação do Morar. A partir deste estudo,
os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar os
objetivos pretendidos foram:

• Pesquisa bibliográfica sobre Avaliação do Morar com
o intuito de estabelecer o estado da arte atual e identi-
ficar ferramentas utilizadas, formas de aplicação e im-
pacto social.

• Pesquisa sobre a compatibilidade entre os dispositi-
vos móveis e os softwares de modelagem e tabulação
utilizados na APO, no sentido de identificar limites e
possibilidades de estruturas de dados;

• Desenvolvimento do aplicativo Como Você Mora? se-
guindo as etapas:

– conceito : definição da ideia do aplicativo, pú-
blico, recursos, objetivo, finalidade;

– pré-produção: construção de plano de ilustração,
documento de design da interface digital e docu-
mento técnico do aplicativo;

– produção : criação de storyboards que capturam
a essência do aplicativo e testam a mecânica de-
sejada e programação do código-fonte;

– pós-produção : inclusão de recursos e avaliação
da receptividade.

• Aplicação de testes na cidade de Uberlândia;
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• Disponibilização do Como Você Mora? para a comu-
nidade.

Durante a construção do Como Você Mora?, foi utilizada
a abordagem da prototipação evolutiva na etapa de produ-
ção. Com o uso desta técnica foi posśıvel desenvolver o apli-
cativo em protótipos funcionais, baseados nos storyboards.
Estes protótipos foram sendo validados e aprimorados até a
obtenção da versão final do aplicativo.

4. RESULTADOS
O aplicativo Como Você Mora? foi desenvolvido utilizando-

se a linguagem Lua [7] e o framework Corona SDK [11]. A
Figura 1 apresenta o logotipo de abertura.

Figura 1: Logotipo do Como Você Mora?

No percurso da APO Como Você Mora?, o personagem
Dr. Prancheta é responsável pela recepção dos usuários mo-
radores, e por acompanhá-los durante todo o tempo. O Dr.
Prancheta está ilustrado na Figura 2 em quatro perfis di-
ferentes e pretende proporcionar aos usuários do aplicativo
um ambiente receptivo, interativo e agradável.

Figura 2: Personagem Dr. Prancheta

Sete seções foram definidas para o Como Você Mora?,
cada uma abordando uma temática espećıfica no aplicativo,
como mostra a Figura 3. Dentro de cada temática, algu-
mas questões podem apresentar informações úteis sobre o
assunto que está sendo investigado, indicando novas possi-
bilidades de ações sustentáveis, economia ou ações mais efi-
cientes no âmbito do morar. Para cada seção definida para
o aplicativo, foram desenhados storyboards de estudo, como
o trecho ilustrado na Figura 4.

Figura 3: Seções do Como Você Mora?

Figura 4: Storyboards para estudo dos elementos
gráficos das seções

Figura 5: Tipos de exibição de respostas previstas
para questões da APO

Os elementos gráficos definidos para a apresentação e co-
leta das respostas dos moradores foram: barra deslizante,
botões pictográficos, pódio e caixa de texto, como mostra
a Figura 5. O mecanismo de barra deslizante foi utilizado,
por exemplo, para saber em que estado (do páıs) o morador
habita. Neste caso, o personagem Dr. Prancheta introduz
o tema e solicita que o usuário escolha em que estado mora,
tendo a barra deslizante como mecanismo de seleção de sua
resposta. À medida em que o usuário desliza a barra entre
as letras ”A” e ”Z”, a imagem do mapa do Brasil vai se mo-
dificando de acordo com a lista dos estados brasileiros (em
ordem alfabética). A Figura 6 mostra a tela produzida para
esta questão.
As respostas fornecidas pelo morador vão sendo armaze-

nadas localmente numa base de dados no próprio disposi-
tivo móvel. O envio das respostas armazenadas localmente
para o servidor de APOs foi implementado via serviço web,
em formato json (JavaScript Object Notation). A Figura 7
ilustra como os arquivos de programação Lua foram organi-
zados para o aplicativo. No arquivo perguntaX.lua, a letra
X indica que cada uma das perguntas foi codificada em um
arquivo separado. Os arquivos base para o projeto são:

• main.lua: aquivo principal do projeto, é executado
após a inicialização do aplicativo;

• modules.lua: agrupa as principais funções do programa;
• storyboard.lua e widget.lua: fazem parte do Corona

SDK, para controle do ambiente da APO, proporcio-
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Figura 6: Exemplo de questão com barra deslizante

nam o uso de recursos de jogos e manipulação de cenas.

Figura 7: Esquema de arquivos Lua

A APO Como Você Mora? foi aplicada num experimento
de testes na cidade de Uberlândia utilizando-se o aplica-
tivo constrúıdo e especificado no presente trabalho. Foram
selecionadas em torno de 50 moradias, entre casas e aparta-
mentos. Além de alcançar variadas tipologias de moradia,
foi necessário aplicar o questionário em apartamentos per-
tencentes a condomı́nios que oferecem equipamentos de uso
coletivo dentro de seu espaço, para que fosse posśıvel ava-
liar o funcionamento do Como Você Mora? nas seções com
questões referentes a estes equipamentos.

Assim, iniciou-se o planejamento para a aplicação seguindo
as etapas: (i) definição do estudo de caso; (ii) definição da
amostragem; (iii) contatos e autorizações; (iv) aplicação da
APO com o aplicativo Como Você Mora? instalado em dis-
positivos móveis; (v) tabulação e leitura dos respostas; e
(vi) indicações para pesquisas futuras. Nesta última etapa,
os usuários participantes do experimento avaliaram o Como
Você Mora? e os resultados estão sintetizados na Figura 8.

5. CONCLUSÃO
Com esta pesquisa buscou-se integrar a utilização de meios

digitais com o uso de técnicas de jogos para suprir ou mini-
mizar as deficiências das avaliações de pós-ocupação em mo-
radias, obtendo maior eficiência na coleta de dados. A partir
das aplicações realizadas em campo verificou-se uma maior
confiabilidade dos resultados, e um maior envolvimento dos
moradores no processo de avaliação, propiciando a obten-
ção de respostas mais fiéis à realidade quando comparadas
à aplicações feitas em questionários em papel.

A criação de uma nova linguagem visual, tecnológica e in-
terativa de APOs representa um avanço não só para as pes-

Figura 8: Avaliações de moradores para o aplicativo
Como Você Mora?

quisas da área acadêmica, mas também para a melhoria da
implantação e da aceitação de poĺıticas públicas relaciona-
das ao morar. Ainda, o aplicativo Como Você Mora? pode
contribuir para a implementação de poĺıticas públicas relaci-
onadas à sustentabilidade através de questões relacionadas
à identificação de hábitos sustentáveis de seus habitantes,
além de prover feedbacks aos respondentes quanto a ações
que possam gerar maior impacto ambiental.
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Os autores agradecem à Pró-Reitoria de Graduação da

Universidade Federal de Uberlândia pela concessão de bolsa
de iniciação cient́ıfica e ao CNPq pelo aux́ılio financeiro.

7. REFERÊNCIAS
[1] F. Becker. Post-occupancy evaluation: Research

paradigm or diagnostic tool. In Building evaluation,
pages 127–134. Springer, 1989.

[2] B. Burke. Gamificar: Como a gamificação motiva as
pessoas a fazerem coisas extraordinárias. DVS
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