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PREFÁCIO

A construção da imagem da cidade , os temas de legibilidade e facilidade de deslocamento 
pelo tecido da cidade tem sido objeto de muitas pesquisas na Geografia e na Arquitetura e 
Urbanismo. IdenEdade, Estrutura e Significado são os predicados de um bom sistema de 
legibilidade. 

O MMental é um aplicaEvo para a construção de mapas mentais. Este, foi desenvolvido com 
base no estudo de Kevin Lynch, autor do livro “A imagem da cidade”, publicado em 1960 
como resultado de cinco anos de estudos sobre o modo como as pessoas percebem e 
organizam informações quando trafegam pelo espaço urbano. Usando três cidades como 
exemplo (Boston, Jersey City e Los Angeles), Lynch observou que as pessoas geralmente 
entendem a cidade ao seu redor de maneira consistente e previsível, formando mapas 
mentais com cinco elementos principais: marcos, pontos nodais, vias, limites e bairros.

O projeto Morar_TS envolveu um grupo de oito universidades brasileiras, buscando o 
desenvolvimento de Tecnologias Sociais (TS) para construção, recuperação, manutenção e uso 
sustentável de moradias, especialmente de interesse social, bem como para a solução de 
problemas em áreas de risco ambiental (Chamada Pública MCT/MCIDADES/FINEP/AT -
SANEAMENTO AMBIENTAL E HABITAÇÃO - 06/2010).

As Tecnologias Sociais são voltadas à inclusão social e melhoria das condições de vida, 
entendendo a necessidade de envolver a população em todas as fases da produção do 
espaço, desde o projeto até o pós-ocupação. Dessa forma, o autoconhecimento da população 
é uma oportunidade de maior autonomia coleEva na produção social do espaço habitacional 
e urbano. 

É possível você sobrepor os mapas mentasi indoividuais de uma comunidade e gerar uma 
visão coleEva sobre o tema da legibilidade. Nossa expectaEva é de que o Tutorial auxilie  as 
comunidades onde atuamos a ter mais conhecimento sobre si mesmas e sobre a cidade onde 
vivem. Este Tutorial foi desenvolvido para auxiliar no processo de popularização da confeção 
de mapas mentais coleEvos. 

Nirce Saffer Medvedovski Pesquisadora da Rede Morar.TS Coordenadora do 
NAUrb/FAUrb/UFPEL



Vias / Caminhos: São os canais ao longo dos quais o observador se
move. Ruas, passeios, canais, linhas de trem, etc.

Limites/Barreiras/Costuras: São elementos lineares, não usados ou
considerados como vias pelos habitantes. Fronteiras, interrupções
lineares, costas marí6mas ou fluvial. Mantém uma região isolada das
outras ou pode também unir duas regiões dependendo do ponto de
vista do observador, pelas costuras.

Bairros: Regiões urbanas de porte médio ou grande, concebidos em
uma extensão bidimensional.

Cruzamentos / nós / Pontos focais: Pontos locais, estratégicos de
uma região, através dos quais o observador nela pode entrar,
cons6tuindo intensivos focos para os quais e dos quais ele se desloca.

Pontos marcantes / Marcos visuais: Pontos de referência externos,
normalmente representados por um ponto lsico, definidos de modo
simples. Edilcio, sinal, loja ou montanha.

Livro: A imagem da cidade de Kevin Lynch – Cap. III

Nossas referências iniciais



Aplicativo
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1.1. Interface inicial

Pesquisas ativas, criadas pelos 
pesquisadores através da página 
web.

1. Conhecendo o aplicativo

Na interface inicial você encontra as opções: pesquisas, desenho livre e ajuda.

Breve explicação sobre o 
funcionamento do aplicativo.

Tela branca para criar seu mapa 
mental utilizando os elementos de 
Kevin Lynch.

Pesquisas

Desenho livre

Ajuda
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1.2. Pesquisas

1. Conhecendo o aplicativo

Após selecionar a opção “Pesquisas” na interface inicial, você encontrará as pesquisas ativas para 
participação.

Pesquisas

Para participar basta selecionar a 
pesquisa desejada.

Após escolher a pesquisa, você poderá receber algumas perguntas criadas pelo pesquisador, 
chamadas “Perguntas de formulário”. Após responder você deverá apertar sobre a seta à direita da 
tela para passar para a pergunta seguinte.

Perguntas de formulário

Respondidas as “Perguntas de formulário”, você será encaminhado para as “Perguntas no mapa”. 
Nesta etapa, você deverá responder uma ou mais perguntas de maneira gráfica sobre um mapa 
previamente selecionado pelo pesquisador, utilizando os elementos de Kevin Lynch encontrados na 
paleta à esquerda.
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1. Conhecendo o aplicativo

Perguntas no mapa

Cada elemento da paleta, ao ser selecionado, se expande, apresentando três variações de cores: 
vermelho, laranja e azul. Estas cores representam, respectivamente, elementos de maior, média e 
menor importância.

Para facilitar o processo de representação dos elementos sobre o mapa, a paleta pode ser ocultada 
selecionando o ícone      . Selecionando-o novamente a paleta volta a aparecer.

O ícone       serve para indicar uma localização, caso seja solicitado pelo pesquisador na pergunta.

Para uma melhor visualização do mapa, você pode rolar a página para cima, centralizando-o na tela.

Exemplo de elementos em vermelho, 
laranja e azul.
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1.3. Desenho livre
Após selecionar a opção “Desenho livre” na interface inicial, você encontrará uma tela branca e a 
paleta com os elementos de Kevin Lynch para construir seu mapa mental.

Desenho livre

1. Conhecendo o aplicativo

1.4. Ajuda
Após selecionar a opção “Ajuda” na interface inicial, você encontrará uma breve explicação sobre o 
que é um mapa mental e sobre as ferramentas de desenho do aplicativo.

Ajuda
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Página Web
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2. Conhecendo a página web

2.1. Página inicial
Na página inicial você encontrará uma apresentação do aplicativo e suas funcionalidades. Na barra 
superior, á direita, você encontrará a opção “Entrar”.

2.2. Login
Ao selecionar a opção “Entrar” na página inicial, você será redirecionado para a página de login, 
onde poderá se inscrever na opção “Inscreva-se já!”. Feita a sua inscrição, você deverá retornar a 
esta página e fazer seu login para acessar a área do pesquisador. 
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2. Conhecendo a página web

2.3. Área do pesquisador
Na interface inicial você encontrará à esquerda um menu com as opções: Dashboard, Pesquisas, 
Resultados, Administrar, Configurações, Ajuda e Baixar Aplicativo. Você entrará, automaticamente, 
na página Dashboard.

2.3.1. Dashboard

À direita você terá as opções “Pesquisas abertas”, “Pesquisas finalizadas” e “Respostas”, além de 
um gráfico mostrando as quantidades de respostas ao longo do tempo.

2.3.2. Pesquisas

Selecionando a opção “Pesquisas”, o menu se subdividirá em: “Questionários”, “Caracterização do 
usuário” e “Perguntas no mapa”.
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2. Conhecendo a página web

2.3.2.1. Questionários

Ao selecionar a opção “Questionários” você verá todos os questionários existentes. Verá seus 
nomes, descrições, status da pesquisa, status do pesquisador, status do administrador e suas 
datas de início e término. Na última coluna à direita você terá duas opções de ação para cada 
questionário: editar e excluir.

Para criar um novo questionário você poderá selecionar a opção “Novo”, no canto superior direito 
da tela.

Após selecionar a opção “Novo”, será aberta uma página onde você, inicialmente, deverá preencher 
algumas informações. Você deverá informar o nome do questionário, dar uma descrição (opcional), 
a data de início (data em que o questionário ficará disponível no aplicativo), a data de fim (data em 
que o questionário deixará de estar disponível no aplicativo), status do pesquisador, status do 
administrador e status da pesquisa.
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2. Conhecendo a página web
Os próximos itens a serem preenchidos referem-se às “Perguntas de formulário”. Você deverá 
escolher as perguntas cadastradas na coluna da esquerda, selecioná-las e, sem soltar o cursor, 
arrastá-las para a coluna da direita. As perguntas selecionadas farão parte do seu questionário. 
Caso você queira adicionar uma nova pergunta, deverá, previamente, criá-la em “Pesquisas” > 
“Caracterização do usuário”.

Após, deverão ser selecionadas as “Perguntas no mapa”, onde você deverá escolher uma pergunta 
ou mais para que os respondentes possam responder graficamente com os elementos de Kevin 
Lynch. Para isto, o mesmo processo de arrastar de uma coluna para a outra deverá ser feito. Caso 
você queira adicionar uma nova pergunta, deverá, previamente, criá-la em “Pesquisas” > 
“Perguntas no mapa”.
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2. Conhecendo a página web

Ao finalizar o preenchimento das informações, você deverá clicar no botão “Salvar” e, então, seu 
questionário poderá ser encontrado em “Pesquisas” > “Questionários”.

2.3.2.2. Caracterização do usuário

Ao selecionar a opção “Caracterização do usuário” você verá todas as perguntas já criadas com a 
indicação do tipo de resposta e as opções de ações (editar ou excluir).
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2. Conhecendo a página web

Ao finalizar o preenchimento das informações, você deverá clicar no botão “Salvar” e, então, sua 
pergunta passará a aparecer junto as demais.

2.3.2.3. Perguntas no mapa

Para criar uma nova pergunta você deverá selecionar a opção “Novo”, no canto superior direito da 
tela.

Ao selecionar a opção “Perguntas no mapa” você verá todas as perguntas já criadas com a 
indicação do tipo de mapa, latitude, longitude e as opções de ações (editar ou excluir).

Para criar uma nova pergunta você deverá selecionar a opção “Novo”, no canto superior direito da 
tela.
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2. Conhecendo a página web
Na página aberta, será solicitado o preenchimento da pergunta a ser feita e mapa, que poderá ser 
do tipo “Mapa” ou “Satélite” e deverá ter seu zoom ajustado conforme a necessidade da pesquisa. 
Ao finalizar o preenchimento das informações, você deverá clicar no botão “Salvar” e, então, sua 
pergunta passará a aparecer junto as demais.

2.3.3. Resultados

Selecionando a opção “Resultados” no menu esquerdo da página, aparecerão as opções:  
Visualizar projeções, Dados Quantitativos, Visualizar por subgrupo (mapa) e Visualizar por 
subgrupo (formulário).
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2. Conhecendo a página web

2.3.3.1. Visualizar projeções

Ao selecionar a opção “Visualizar projeções” uma nova janela será aberta, na qual será solicitado 
que você selecione um questionário e, após, selecione uma pergunta. Feito isto, aparecerá uma 
lista com todos os elementos gráficos utilizados pelos respondentes para criar seus mapas 
mentais.

Selecionando a opção 
“Mapa de Calor”, os ícones 
desaparecerão e darão 
lugar a indicadores de 
temperatura, mostrando as 
maiores e menores 
incidências de 
determinados elementos, 
escolhidos acima por você.
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2. Conhecendo a página web

2.3.3.2. Dados quantitativos

Selecionando a opção “Dados quantitativos” uma nova janela será aberta com uma lista de 
pesquisas, na qual será solicitado que você escolha um questionário e clique em “Visualizar”. Feito 
isto, aparecerá uma nova janela com as informações quantitativas acerca de número de perguntas 
do formulário cadastradas, número de perguntas de mapa cadastradas e os números das 
respectivas respostas recebidas.
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2. Conhecendo a página web

2.3.3.3. Visualizar por subgrupo (mapa)

Em “Visualizar por subgrupo (mapa)”, será solicitado que você selecione um questionário, para o 
qual serão apresentadas todas as respostas enviadas. Você poderá escolher uma ou mais ou, 
ainda, clicar na opção “Selecionar todos”. Após, você poderá exportar uma planilha na extensão 
“.csv” com estes dados, clicando na opção “Exportar em Planilha” e/ou visualizar projeções, 
clicando em “Visualizar Projeções”, podendo visualizar as respostas selecionadas de maneira 
sobreposta no mapa.

18



2. Conhecendo a página web

2.3.3.4. Visualizar por subgrupo (formulário)

Ao selecionar a opção “Visualizar por subgrupo (formulário)” será aberta uma janela com todas as 
respostas e será oferecida a opção de “Exportar em Planilha”.

2.3.4. Administrar

Ao clicar em “Administrar”, serão abertas duas opções: “Gerenciar Pesquisadores” e “Gerenciar 
Pesquisas”. Na primeira opção é possível editar as informações dos pesquisadores e/ou excluí-los. 
Na segunda opção, é possível editar informações sobre as pesquisas. O acesso é restrito.

2.3.5. Configurações

Ao clicar em “Configurações”, serão abertas três opções: “Conta”, “Pessoas” e “Sistema”.

2.3.5.1. Conta

Em “Conta” você poderá modificar as suas informações no sistema, como: nome, sobrenome, e-
mail, instituição, endereço, data de nascimento e gênero. Além disso, você poderá alterar a sua 
senha. Após a alteração de qualquer dado é necessário clicar em “Salvar modificações”.

2.3.5.2. Pessoas

Em “Pessoas” é possível editar as informações de todas as pessoas cadastradas na página e/ou 
excluí-las. O acesso é restrito.

2.3.5.3. Sistema

Em “Sistema” é possível editar as informações do administrador da página. O acesso é restrito.

2.3.6. Ajuda

Em “Ajuda” você encontrará três menus: “O Projeto”, “Idealização NAUrb” e “Realização 
Indeorum”. A primeira opção levará você à Central de Ajuda, onde você encontrará uma série de 
perguntas frequentes com suas respostas. A segunda abrirá a página do Núcleo de Pesquisa em 
Arquitetura e Urbanismo (NAUrb), grupo idealizador do MMental. E a terceira abrirá a página da 
Indeorum, empresa desenvolvedora do aplicativo MMental e sua página web.
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2. Conhecendo a página web

2.3.7. Baixar Aplicativo

Através desta última opção do menu você poderá fazer o download do aplicativo MMental para uso 
em dispositivos móveis (smartphones e tablets) com o sistema operacional Android.
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