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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como objetivo sistematizar uma proposta preliminar para o 
desenvolvimento de um aplicativo mobile tablet, com o intuito de auxiliar na 
aplicação da técnica de Diferencial Semântico – DS, sob a abordagem do Design 
Participativo. A técnica de Diferencial Semântico, idealizada por Osgood et al. 
(1957), vem sendo utilizada para medir a percepção afetiva de indivíduos a objetos e 
conceitos por meio de escalas compostas por adjetivos bipolares, a partir dos 
modelos teóricos em que a técnica está apoiada. Durante a aplicação da técnica 
com os usuários em potencial, o pesquisador precisa administrar contextos diversos, 
simultaneamente, com uso de equipamentos, quando autorizado, e observar e 
registrar relatos espontâneos do usuário/respondente. Observa-se que há uma 
sobrecarga cognitiva durante esse evento. Dessa maneira, utiliza-se um único 
aplicativo cuja interface é elaborada com a finalidade de melhorar o grau de 
satisfação dos usuários da técnica de DS, isto é, os pesquisadores e colaboradores 
respondentes. A presente pesquisa, objetivando entender os processos inerentes à 
tarefa de aplicação da técnica de Diferencial Semântico, seguiu as seguintes etapas: 
a) a capacitação de usuários; b) questionário de background; c) entrevista com 
Grupo de Foco; d) desenvolvimento de protótipos; e e) Avaliação Cooperativa. 
Foram observadas e registradas as reações e impressões dos usuários a partir da 
experiência com a técnica de DS. Com base nessas observações, a hipótese da 
pesquisa confirmou-se em relação à viabilidade de utilização de um aplicativo para 
mobile tablet, como mediador na aplicação da técnica de Diferencial Semântico, à 
medida que convergem as etapas para um só dispositivo, melhora a execução da 
tarefa entre o usuário/pesquisador e o usuário/respondente, promovendo a 
satisfação dos envolvidos.  
 
Palavras-chave: Diferencial Semântico. Mobile tablet. Design Participativo. 



ABSTRACT 
 

This research aims to systematize a proposal of developing a mobile tablet 
application in order to help implementing the Semantic Differential technique – SD, 
under the approach of Participatory Design. In 1975, Osgood et al. created the 
Semantic Differential technique. Since then, many experiments use it to measure the 
affective perception of individuals concerning objects and concepts by means of 
compounded scales of bipolar adjectives, based on the theoretical models that 
support the technique: the conductible, spatial and metric models. During the 
application of the technique with potential users, the researcher must simultaneously 
manage several contexts, that is, audio recorder, when authorized, and observe and 
record spontaneous reports of the respondent. It is noticeable that often occurs a 
cognitive overload during this event. Thus, the use of a single application whose 
interface is assigned to its users and respondents could assist researchers in 
applying the SD technique. This research aimed to understand the processes 
inherent to the task of implementing the Semantic Differential technique and obeyed 
the following steps: a) training of users, b) background questionnaire c) interview with 
Focus Group, and d) cooperative evaluation. Besides these procedures, one can also 
observe the degrees of facilitation or difficulty concerning the use of the conventional 
model, which is the development and application of scales with the aid of printed 
material, pencil, pens, clipboards, and recorder software for editing the document and 
data analysis. This paper comprises reactions and impressions from the experiences 
of users of SD technique. Considering the data recollected from the user’s 
observation, the hypothesis of the experiment proved to be right. It means that the 
development of the application for mobile tablet employing the technique of Semantic 
Differential is viable, since it assembles all the steps in one only tool, increases the 
accomplishment of the task between user/researcher and user/respondent resulting 
in their mutual satisfaction.  
 
Key words: Semantic Differential.  Mobile tablet. Participative Design.  
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1 INTRODUÇÃO  

A técnica de Diferencial Semântico (DS), que vem sendo empregada na 

análise de atitudes e de mensuração de comportamento de consumidores em relação 

a um conceito, a um serviço, a um produto, tornou-se uma prática frequente não 

apenas no campo da identidade visual, mas no contexto do design, de modo geral, 

motivo pelo qual foi eleita para objeto de estudo da presente pesquisa. 

As tarefas inerentes à aplicação dessa técnica exigem do usuário/pesquisador 

habilidade e manejo de certos recursos materiais, bem como especial atenção ao 

usuário/respondente. Para manejar a DS, é preciso construir escalas, coletar dados e 

analisá-los. Mas, dada a diversidade de tarefas presentes na condução da técnica, 

faz-se necessário lançar mão de uma variada gama de recursos que, em alguns 

casos, dificultam a interação entre pesquisador e respondente, visto que o primeiro, à 

medida que utiliza certos recursos, tem de redobrar sua observação para aspectos 

ligados à espontaneidade do respondente, sempre que este for solicitado a se 

posicionar sobre um conceito, um objeto ou uma marca. 

As novas tecnologias móveis possibilitam uma maior mobilidade na execução 

de tarefas, facilitando, assim, o cotidiano de usuários que se utilizam de ferramentas 

digitais no trabalho. Dessa maneira, considera-se o mobile tablet um meio que poderá 

oferecer acesso a uma ferramenta integrada que consegue reunir as diferentes etapas 

da técnica de DS convencionadas, quais sejam: a) a seleção dos sujeitos da 

pesquisa, considerando o campo semântico dos pesquisados, b) a construção das 

escalas; c) a aplicação com entrevistados; d) o registro de áudio durante a entrevista, 

quando autorizado; e) a computação dos dados coletados; f) a análise dos dados; e g) 

a apresentação dos resultados. Tais etapas permitem aos usuários/pesquisadores, e 

também aos usuários/respondentes, interagir, sem muitas restrições e interrupções, 

durante o processo, uma vez que as tarefas se concentram em um único dispositivo. 

Por exigir do usuário/pesquisador atenção e eficiência no registro com 

diversos artefatos e tarefas durante o processo de coleta e análise de dados, faz-se 

necessário um conjunto de instrumentos capaz de dar suporte a essa demanda e, por 

não existirem alternativas que considerem a integração desses eventos, considera-se 

que tal fato constitui um problema a ser pesquisado. Dessa forma, a pesquisa tem 

como foco e objetivo sistematizar uma proposta inicial cujo desenvolvimento de um 
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protótipo para interface de aplicativo mobile tablet poderá indicar diretrizes ou 

considerações para o desenvolvimento de uma ferramenta que auxilie na aplicação da 

técnica de Diferencial Semântico.  

A existência de iniciativas positivas como a disponibilização em sistema na 

rede World Wide Web – W.W.W, de ferramentas digitais para construção de Escalas 

de Diferencial Semântico e a análise dessas alternativas não se mostraram tão 

acessíveis devido ao alto custo e à falta de integração de recursos que considerem 

todas as etapas inerentes à técnica. Esse é o caso da empresa Addinsoft's XLSTAT – 

especializada em ferramentas de coleta de dados e de análises estatísticas, cujos 

recursos estão disponíveis para o editor de dados e planilha eletrônica da Microsoft, o 

Excel – oferece uma ferramenta adicional, a Semantic Differential Chart, que, ao ser 

incorporada ao Excel, auxilia na construção da escala, na computação dos dados e na 

geração de gráficos. 

Entretanto, essa ferramenta, além de estar disponível em língua estrangeira, é 

um recurso auxiliar para o Excel, não sendo considerada viável para todas as tarefas 

inerentes à aplicação da técnica, e que exige a mediação do pesquisador. Seu uso 

não elimina a elaboração de escalas em papel, tampouco substitui de forma efetiva a 

entrevista com os usuários respondentes. No entanto, essa ferramenta apresenta 

características positivas, pois reduz algumas etapas e auxilia pesquisadores que não 

dominam a gestão de dados no programa Excel. Apresenta-se, a seguir, na Figura 1, 

a amostra da tela. 
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Figura 1: Amostra de ferramentas on-line. Tela de endereço eletrônico Addinsoft's XLSTAT 

 

Fonte: http://www.xlstat.com/en/learning-center/tutorials/creating-a-semantic-differential-chart-with-
xlstat-mx.html.  

 

Durante a pesquisa, também foi encontrada outra ferramenta para uso da 

técnica, MM4XL, Business Analysis Software for Strategic Marketing Management, cujas 

informações estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.mm4xl.com/index.php, 

e que apresenta um conjunto de ferramentas para análise de negócios na área do 

marketing e gestão de empresas. Os usuários poderão ter acesso à ferramenta de 

Diferencial Semântico através de plug-ins instalados no programa da Microsoft, Excel. A 

ferramenta que eles disponibilizam gera gráficos no Excel, utilizando dados de escala. 

Entretanto, o custo para utilizar essa ferramenta é alto para uso em pesquisa, e não há 

recursos suficientes para subsitituir processos importantes para aplicação da técnica. A 

Figura 2 apresenta a tela do site, assim como uma amostra de tela do Excel apresenta o 

plug-in em uso. 
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Figura 2: Amostra de tela de ferramenta eletrônica, MM4XL 

 

 

Fonte: http://www.mm4xl.com/semantic-differential-measurement-scale-chart-software.php. 

 

Portanto, o presente trabalho é constituído dos seguintes capítulos: este 

primeiro é a Introdução, que descreve o panorama de toda a pesquisa e apresenta o 

Tema, o Problema, os Objetivos, a Justificativa, a Metodologia a Hipótese e os 

Sujeitos da Pesquisa. O segundo, a seguir, discorre sobre o Referencial Teórico, que 

contemplará a técnica de Diferencial Semântico, apresentando o contexto histórico e a 
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origem da técnica e seus autores; a experiência no Brasil, evidenciando a sua 

aplicação em contextos diversos, como nas áreas das ciências humanas e da saúde, 

e as limitações de sua aplicação. Em seguida, apresenta o Design Participativo como 

sendo uma forma de inserir o usuário em potencial no desenvolvimento de uma 

interface que deverá ser destinada a ele. 

No terceiro capítulo, apresentam-se os Métodos e Técnicas a partir dos quais 

construímos os dados para esta pesquisa. A apresentação das Etapas da Pesquisa 

compõe o quarto capítulo. Após a exposição dos Resultados da Pesquisa, apresenta-

dos no quinto capítulo, temos, no sexto capítulo, a Análise e a Discussão dos Resulta-

dos dos dados observados e construídos e, por fim, o sétimo e último capítulo, expõe a 

Conclusão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A técnica do Diferencial Semântico – DS 

Osgood e Suci (1952) e Osgood, Suci e Tannenbaum (1957) desenvolveram 

uma técnica para medir o posicionamento de indivíduos quando expostos a conceitos 

ou a objetos a partir de escalas bipolares que indicam a medida qualitativa de atribu-

tos do que está sendo avaliado em função do campo semântico dos adjetivos escolhi-

dos. De acordo com Pasquali (1996), o significado é concebido como um estado cog-

nitivo, entendido como um processo mediador de caráter representativo que reflete a 

realidade e o objetivo da técnica de Diferencial Semântico (DS), que consiste em es-

pecificar as condições de estímulo e resposta sob as quais esse processo funciona, 

sendo a mediação algo concebido – o que se intercala entre o estímulo e a resposta. 

Osgood (OSGOOD; SUCI, 1952; OSGOOD; SUCI; TANNENBAUM, 1957) iden-

tifica no DS três grandes fatores: avaliação, potência e atividade. Isso quer dizer que o 

significado varia em torno desses três componentes, conforme vê-se na Figura 3, a se-

guir. 

 

Figura 3: Esquema com os três grandes fatores atribuídos por Osgood, 1952 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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Medir a atitude ou preferência de um indivíduo em relação a um obje-

to/conceito é fundamental para entender o seu comportamento e os fatores que moti-

vam suas decisões. A técnica de Diferencial Semântico utiliza essas dimensões (ava-

liação, potência e atividade) como o espaço do significado. 

Corroborando Osgood (1957), Pasquali (2010) afirma que um Diferencial Se-

mântico é composto de um ou mais conceitos que são avaliados a partir de uma série 

de escalas bipolares. Pasquali (2010) ressalta que, para a elaboração de um Diferen-

cial Semântico, faz-se necessária a escolha de conceitos que servirão de estímulo pa-

ra as respostas dadas pelos sujeitos, conceitos esses que também serão uma refe-

rência às escalas que servirão de itens a que os sujeitos responderão. 

Van der Linder (2007) destaca que, geralmente, o diferencial semântico é uti-

lizado com o objetivo de avaliar diferenças semânticas entre produtos, procurando es-

tabelecer o valor real de um objeto em relação a um valor ideal, ao considerar a avali-

ação de significados por meio de pares de descritores opostos.  

Segundo Pereira (1986), as escalas bipolares são formadas por sete interva-

los, cada um representando uma determinada magnitude, expressa implícita ou explici-

tamente por quantificadores, sendo o intervalo central considerado origem e ponto neu-

tro, como se pode observar na Figura 4, a qual exemplifica um item escalar. 
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Figura 4: Representação esquemática de um item escalar  

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Pereira (1986 apud SANTORO, 1975). 
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Santa Rosa e Moraes (2012) destacam, ainda, que muitos pesquisadores se 

preocupam em alternar a posição dos adjetivos positivos e negativos, no intuito de 

evitar que os usuários tendam a assinalar, por exemplo, apenas aspectos positivos. 

Embora essa iniciativa reduza uma possível propensão induzida na pesquisa, sugere-

se, para a fase de apresentação dos resultados, a reinversão da ordem, de modo a 

facilitar a interpretação dos gráficos. 

Dessa forma, a apresentação de dados, após o resultado das escalas aplica-

das, estaria disposta e a ordem dos polos escalares positivos e negativos estaria in-

vertida para forçar os respondentes a avaliar o conceito em relação aos adjetivos an-

tagônicos e evitar a tendência em direção a apenas um polo escalar.  

Ressalta-se que, em determinadas situações, a satisfação de alguns usuários 

em relação a uma dada interface não se aplica a todos os usuários. Além disso, um 

mesmo aspecto, que pode ser considerado positivo em um contexto, pode ser consi-

derado negativo nesse mesmo contexto ou ainda que aspectos tais como objetivo e 

público-alvo não podem ser desconsiderados na avaliação.  

Destaca-se, ainda, que a principal vantagem da técnica de Diferencial Semân-

tico é contribuir para que os usuários expressem seus sentimentos com mais facilida-

de e com menos subjetividade. Contudo, Tullis e Albert (2008) ressaltam que algumas 

das dificuldades de aplicação da técnica referem-se à construção da escala e à ga-

rantia de que todo binômio de palavras ou frases seja compreendido, verdadeiramen-

te, como bipolar por todos os usuários-respondentes partícipes. Entre outras dificul-

dades inerentes à técnica, Pereira (1986) destaca: i) o tempo requerido e a complexi-

dade, tanto com relação à construção quanto à aplicação e análise dos dados – que é 

um fator crucial no processo de decisão na adoção da técnica; ii) o tratamento de da-

dos requer o uso de um centro de processamento de dados, a análise fatorial e outros 

índices estatísticos. 

Nesse sentido, ao se elaborar uma escala bipolar, é preciso utilizar alguns cri-

térios na seleção, como, por exemplo, considerar que os sujeitos deverão participar 

desse processo, visto que tanto o conceito quanto o campo significativo dos adjetivos 

deverão fazer sentido para os indivíduos que serão submetidos a eles. Em alguns 

contextos os pares antagônicos não corresponderão ao campo semântico do repertó-

rio de alguns entrevistados. 

Segundo o semanticista Macedo (2012 apud RESTREPO, 1917), o significa-

do se altera em consequência de cinco fatores: a) variação das coisas; b) modificação 
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dos conceitos; c) intervenção dos sentimentos; d) movimento dos vocábulos; e) mo-

dos de movimento dos vocábulos devido à influência da metáfora, da metonímia etc. 

Isso quer dizer que uma palavra pode mudar seu contexto significativo em função do 

tempo e do espaço. No tempo, há uma semântica sincrônica e diacrônica. Na primei-

ra, temos a polissemia, as diferenças regionais, diferenças sociais, as gírias, entre ou-

tras. Ademais, os tabus linguísticos podem interferir na mudança de significado (MA-

CEDO, 2012). 

Nesse sentido, medir o significado poderá ser uma tarefa difícil, visto que al-

gumas abordagens semânticas sofrem alterações de sentido em detrimento das vari-

áveis citadas. Ou seja, estabelecer uma lista de adjetivos antagônicos como exclusi-

vos, ou seguramente aplicáveis para diversas situações, pode se tornar um equívoco, 

caso não se considerem as variações semânticas. Sendo uma técnica aplicada em 

diversos campos das ciências humanas e da saúde, é preciso ter cautela ao atribuir 

adjetivos ao conceito a ser analisado. 

Oliveira (2011) afirma que o Diferencial Semântico é um método que quantifi-

ca a intensidade das atitudes em relação a conceitos e que vem sendo utilizado com 

frequência em pesquisas de marketing. O sucesso desse método se deve a procedi-

mentos considerados flexíveis e seguros, o que torna sua aplicação mais simples e 

segura, apesar das limitações relacionadas à complexa tarefa de atribuir antônimos 

às frases e adjetivos nas escalas, em detrimento do campo semântico do responden-

te. Isso quer dizer que, embora seja uma técnica considerada versátil nas pesquisas 

para medir o significado, poderá encontrar nos limites do campo semântico restrições 

para elaborar uma escala confiável. Para tanto, muitas vezes se faz necessária a pre-

sença de especialistas em semântica, bem como adotar uma pesquisa etnográfica 

antecipando, por meio de um projeto piloto, algumas variáveis, a fim de checar a via-

bilidade das escolhas dos antônimos para as escalas. 

Ainda de acordo com Oliveira (2011), atualmente são utilizados adjetivos vari-

ados na escala de DS, escolhidos de acordo com a melhor adequação ao problema 

de pesquisa. A seguir, Oliveira (2011) apresenta exemplos da escala de DS.



21 
 
Figura 5: Escala de DS – análise comparativa (adaptado de Mattar, 1996) 

 

 

Figura 6: Escala de DS – Análise comparativa gráfica (adaptado de Mattar, 1996) 

 

 Em sua pesquisa no Brasil, Pereira (1986) afirma que a técnica de DS é pouco 

difundida no país e que é inexpressivo o volume de pesquisas na área. Conforme o 

autor, esse fato se deve aos seguintes motivos: a) pouca importância dada à técnica 

de DS na área de psicologia, o que decorria da falta de conhecimento por parte de 

alunos e professores; b) bibliografia escassa em português; c) poucos trabalhos es-

trangeiros sobre a técnica; d) pouca demanda de tempo e referências bibliográficas 

para o pesquisador; e) A relutância de professores e pesquisadores na aplicação da 

técnica de DS, devido à indisponibilidade de tempo para aplicá-la com o rigor exigido; 

f) o caráter linguístico, que exige a superação de barreiras culturais, pois a sua elabo-
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ração é um instrumento que aborda o aspecto verbal e, dada a particularidade de ca-

da idioma, poderá se tornar uma difícil tarefa; g) o tratamento de dados requer o uso 

de tecnologia de processamento, em função do volume de informações geradas; h) o 

trabalho minucioso, detalhado, exige do investigador tempo para coleta e análise dos 

dados. 

Dessa forma, de acordo com as observações apontadas na construção de 

uma escala de DS, bem como no processamento de dados e análise, a disponibilida-

de e a dedicação do pesquisador são indispensáveis. Na fase de elaboração da esca-

la e da escolha dos adjetivos, é importante um levantamento prévio acerca do perfil 

do respondente no que diz respeito ao seu contexto sociocultural e as suas experiên-

cias anteriores relacionadas ao assunto da pesquisa. Esse fator poderá impactar na 

linguagem adotada para escala de DS a ser gerada, caso não seja considerado, pois 

poderá causar ruídos na comunicação e interferir no processo de pesquisa, gerando 

distorções nos resultados. 

Antes de abordar o respondente na técnica de Diferencial Semântico, o pes-

quisador deve ser capaz de administrar uma série de procedimentos e etapas – como 

ocorre em muitas técnicas – que vão desde o planejamento da elaboração da escala 

e a organização dos adjetivos até a abordagem na pesquisa de campo. Cabe desta-

car que, na fase do contato com o respondente, existem tarefas simultâneas que o 

pesquisador precisa administrar. Tal fato, muitas vezes, pode dificultar a condução da 

entrevista por requerer manejo com artefatos, tais como: papel, suporte, lápis, grava-

dor, entre outros e, ao mesmo tempo, atenção com o entrevistado. 

É preciso administrar com atenção a aplicação da escala, assim como ajustar 

o contato inicial com o respondente, cuja abordagem necessita de autorização prévia 

para a aplicação da técnica. Ou seja, adequar as diversas tarefas durante o processo 

de construção e aplicação de uma escala de medida de significado, como o DS, por 

meio de um dispositivo mobile tablet. A sua organização em sequência, em um único 

dispositivo, permitirá ao pesquisador mais disponibilidade para interagir com o res-

pondente durante a aplicação da técnica. 

Em sua pesquisa sobre Diferencial Semântico, Pasquali (2010) destaca que, 

na elaboração de um DS, é preciso escolher os conceitos, elemento de interesse do 

pesquisador, cujo objetivo é servir de estímulo aos respondentes que se posicionarão 

em relação a esse conceito. Quanto às escalas, estas deverão ser representativas e 

corresponder ao conceito analisado.  
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Analisando esses aspectos e depois as abordagens sobre DS na literatura, é 

possível encontrar referências sobre a construção de escalas relacionadas a três fato-

res: a avaliação, a potência e a atividade. Essa abordagem e os exemplos de escalas 

associadas a esses mesmos fatores são mencionadas nas pesquisas de Osgood, Su-

ci e Tannenbaum (1957). 

Quadro 1: Escala para os fatores avaliação, potência e atividade 

 

Fonte: Pasquali (2010). 

2.2 Design Participativo de interfaces 

Segundo Muller (1997), a definição de Design Participativo não se restringe ape-

nas à coleta e à análise de dados por meio de questionários ou observação de usuá-

rios finais em atividade. A participação a que o autor se refere diz respeito ao poten-

cial da efetiva contribuição do usuário no desenvolvimento de um projeto, refletindo 

sobre suas próprias necessidades e perspectivas com relação ao sistema em desen-

volvimento. 
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Dessa maneira, os procedimentos destinados a envolver os usuários no desen-

volvimento de um projeto deverão considerar sua disponibilidade e o cronograma pla-

nejado. Dessa forma, será necessário analisar as etapas e seus respectivos resulta-

dos esperados, objetivando obter o máximo de informações coletadas, bem como ob-

servar a qualidade dessas informações, uma vez que esse usuário deverá refletir so-

bre alguns aspectos, tendo ciência de seu papel no desenvolvimento de um sistema. 

Santa Rosa e Moraes (2012) ressaltam que os designers precisam compreender 

e incorporar atributos e convenções culturais da comunidade para a qual o projeto es-

tá voltado. A prática da usabilidade requer do designer de interação a atenção aos 

comportamentos, signos, símbolos, artefatos, valores, crenças e preferências de uma 

dada comunidade, com o objetivo de criar interfaces de fácil utilização. 

Nesse sentido, um projeto de interfaces requer um levantamento de aspectos 

culturais e específicos do usuário, abordando as convenções inerentes ao seu contex-

to de uso, com a finalidade de tornar a interação mais natural e intuitiva. A execução 

de tarefas de qualquer natureza mediada por alguma interface ou dispositivo não de-

verá impedir o processo natural da tarefa real, devendo privilegiar a capacidade espe-

cífica do usuário em questão, sem prejuízo ao processo de interação. 

Para Iida (2011), no desenvolvimento participativo de um projeto, se deve 

considerar a participação dos seus potenciais usuários conforme sejam mais atentos, 

mais críticos ou mais exigentes. As informações são levantadas por meio de entrevis-

tas e questionários, ou atividades como observações in loco, Grupo de Foco. 

Nesse sentido, é possível que um usuário, ao expressar-se quando submetido 

a um método ou técnica de pesquisa (cujo objetivo é incluí-lo), gere uma série de da-

dos e de informações válidas que poderão servir para orientar uma equipe composta 

de projetistas e desenvolvedores na elaboração de um produto. Usuários em poten-

cial, ao participarem efetivamente do desenvolvimento de um projeto, testam alterna-

tivas, opinam sobre desempenho e analisam características de um produto. Dessa 

maneira, o projetista economiza tempo, evita equívocos ao rever processos juntamen-

te com o usuário em potencial. Essa participação efetiva do usuário poderá sinalizar a 

viabilidade de alguns processos e alternativas cujas informações geradas a partir de 

suas experiências indicarão como um sistema ou produto pode ser melhorado. 

De acordo com Schuler (1993), conhecer o usuário e suas expectativas com 

relação ao sistema é de fundamental importância logo na fase inicial do desenvolvi-

mento do projeto. Essa abordagem cooperativa requer o envolvimento do usuário em 
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potencial e dos desenvolvedores, e objetiva alcançar uma melhor qualidade no pro-

cesso de desenvolvimento de um projeto. Isso ocorre em função das evidências sur-

gidas após a identificação das necessidades do usuário em razão dos resultados de 

sua interação com o sistema. 

Dessa maneira, é possível inserir os usuários nos processos de desenvolvi-

mento de uma interface por meio da abordagem do Design Participativo, e, na medida 

em que o mesmo torna-se parte integrante do processo, o seu envolvimento passa a 

ser fundamental para que se detectem necessidades e se façam ajustes no sistema 

nas fases iniciais, eliminando resultados não satisfatórios – o que evita problemas 

com custos em função do tempo e investimento com recursos desnecessários. Ade-

mais, a execução de tarefas de qualquer natureza mediada por alguma interface ou 

dispositivo não deverá impedir o processo natural da tarefa real, devendo privilegiar a 

capacidade específica do usuário em questão, não prejudicando, assim, o processo 

de interação. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS  

3.1 Delineamento da pesquisa 

3.1.1 Tema 

Interação Homem-Computador e ergodesign no desenvolvimento de uma 

proposta preliminar de um aplicativo para auxiliar a técnica de Diferencial Semântico.

  

3.1.2  Problema 

O problema gerador da presente pesquisa é a inexistência de alternativas 

integradas para a aplicação da técnica de Diferencial Semântico. Na prática, as 

tarefas inerentes à técnica exigem do pesquisador o domínio de recursos diversos e 

em diferentes estágios. Nesse sentido, podem ocorrer sobrecargas cognitivas e, em 

alguns casos, dificultar a condução da pesquisa, uma vez que essas sobrecargas 

exigem muita atenção e foco do usuário/pesquisador durante o processo.  

 

3.1.3 Objeto de Pesquisa  

O objeto da presente pesquisa visa responder à falta de alternativas que 

integrem as tarefas inerentes à técnica de DS, configurando-se na elaboração de uma 

proposta preliminar de aplicativo para plataforma mobile tablet, com a finalidade de 

auxiliar na aplicação da técnica de Diferencial Semântico por usuários em potencial. 

 

3.1.4 Objetivos 

3.1.4.1 Geral 

O trabalho desenvolvido objetiva elaborar uma proposta de interface para 

mobile tablet cujo sistema busque integrar as diferentes etapas aplicadas para a 

técnica de Diferencial Semântico. 
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3.1.4.2 Específicos 

● Capacitar sujeitos da pesquisa para a Técnica de DS. 

● Conhecer as potencialidades e dificuldades no uso da Técnica de DS 

pelos sujeitos da pesquisa. 

● Avaliar parte da interface referente à configuração de uma escala a 

fim de descobrir se há receptividade dos usuários em potencial após 

experimentarem o protótipo. 

3.1.4.3 Operacionais 

● Coletar dados iniciais de usuários da técnica de Diferencial 

    Semântico – DS, por meio de questionário de  background e 

    Grupo de Foco. 

● Capacitar usuários para uso da técnica de DS. 

● Propor um fluxo para o sistema e uma interface, considerando 

os processos da técnica de DS. 

● Desenvolver prototipagem em papel com parte da interface proposta, 

objetivando aplicar uma Avaliação Cooperativa.  

● Desenvolver protótipo de Alta Definição Gráfica. 

●  Aplicar Avaliação Cooperativa utilizando os protótipos com os 

usuários em potencial. 

3.1.5 Justificativa  

A convergência de etapas e recursos em um único artefato, por meio de 

aplicativo, poderá otimizar a aplicação operacional da técnica durante o processo de 

coleta e análise de dados, obtendo um melhor aproveitamento da tarefa real. Durante 

o desenvolvimento das etapas, a aplicação da escala com o respondente exige do 

pesquisador uma maior atenção e registro de informações importantes. Geralmente, 

quando há autorização do entrevistado para gravar o áudio, o desprendimento por 

parte do pesquisador ainda é maior, gerando uma possível sobrecarga cognitiva 

nesse momento, pois, ao mesmo tempo que auxilia o preenchimento da escala, 
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registra expressões e observações do entrevistado que não foram previstas. Nesse 

sentido, quando essa etapa converge para um único dispositivo facilita a aplicação da 

técnica de DS, como pode ser observado nas Figuras 7 e 8, cujos esquemas visuais 

das tarefas podem ser analisados.  

Figura 7: Etapas da técnica pelo modelo convencional 

 
Fonte: Arquivo da autora. 

 

Na Figura 8, é possível visualizar a marca do aplicativo do DS, resultado de um 

método de produção aplicado em pesquisa com alunos de design da UFRN. Segundo 

Santa Rosa et al. (2014), a partir dessa técnica de abordagem do design participativo, 

é possível levantar informações relativas ao modelo mental dos usuários em 

potencial, assim como o seu repertório cultural. Nesse sentido, a resultante dessa 

prática gerou imagens consideradas significativas para esses usuários que serviram 

de base para a construção da marca para aplicativo de DS. O objetivo do método não 

era o de receber soluções prontas a serem finalizadas em ferramentas digitais, mas 

sim o de entender como os usuários em potencial representariam o Diferencial 

Semântico.
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Figura 8: Etapas da técnica pelo modelo da pesquisa (integrar as tarefas em um aplicativo) 

 
Fonte: Arquivo da autora. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi necessária a utilização de métodos e 

técnicas que permitissem conhecer o perfil dos usuários em potencial, as dificuldades 

e/ou facilidades de uso a partir da utilização da técnica de DS pelo modelo convenci-

onal, bem como pelo uso da proposta de interface, como pode ser verificado nas eta-

pas da pesquisa no esquema da Figura 9. Nessa figura, os dados também confirmam 

a participação dos usuários em potencial em diferentes etapas. Vale ressaltar a utili-

zação da Avaliação Cooperativa em dois momentos: na Prototipagem em Baixa e  

após considerações dos usuários, em Alta, com a finalidade de fazer os ajustes ne-

cessários ao recorte referente à interface proposta. 
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Figura 9: Etapas da pesquisa 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

3.1.6 Hipótese 

A hipótese da presente pesquisa é a de que um aplicativo para mobile tablet, 

como mediador das tarefas durante a aplicação da técnica de Diferencial Semântico, 
à medida que integra as etapas em um único dispositivo, otimiza as tarefas 

executadas pelos usuários.  

 

3.1.7 Sujeitos da pesquisa 

São 13 (treze) funcionários do setor de educação a distância da UFRN, a 

Secretaria de Educação a Distância – SEDIS/UFRN. Estão contemplados nesse grupo 

de sujeitos: a) profissionais da área do design; b) da publicidade e; c) 

desenvolvedores de sistemas, bem como alunos de graduação da referida instituição 

das áreas de design visual, desenvolvedores de sistemas multimídias e estudantes de 

graduação, com idades que variam entre 23 e 36 anos. Esses sujeitos atuam na área 

de educação e no desenvolvimento de identidades corporativas.  
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3.2 Questionário de background 

Com o objetivo de conhecer a experiência de usuários da técnica de Diferen-

cial Semântico, elaborou-se um questionário de background para a coleta e a análi-

se de dados. 

Conforme Santa-Rosa e Moraes (2012), dentre as vantagens do uso de ques-

tionários está a possibilidade de ser aplicado a um grande número de pessoas (popu-

lação amostral) de modo rápido, padronizado e a baixo custo. Contudo, ao elaborar 

um questionário, é preciso certificar-se de que as terminologias e construções das 

frases fazem sentido para o respondente. Destaca-se, também, que é preciso consi-

derar o tamanho do questionário e o modo de submissão. As questões elaboradas 

para a técnica podem ser abertas, fechadas, de múltipla escolha e escalonadas (per-

mitem a mensuração da intensidade das respostas). 

Iida (2011) afirma que os questionários, quando bem elaborados, conseguem 

gerar informações relevantes para uma pesquisa ou para se alcançar um objetivo pre-

tendido com confiabilidade. Para que isso ocorra, é necessário que sejam compreensí-

veis para quem irá responder, sem contemplar questões de duplo sentido, pois podem 

ser interpretadas de diferentes maneiras. Dessa forma, elaborar um questionário requer 

uma análise antecipada do que será proposto como questões a serem respondidas. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2003), o questionário é um instrumento de 

coleta de dados cujas perguntas podem ser respondidas sem a presença do pesquisa-

dor/entrevistador e que podem ser enviadas ao usuário via algum meio ou mediador. 

Neste caso, é importante uma nota explicitando o caráter da pesquisa e a importância 

da participação de usuários como colaboradores. Assim, é solicitado o preenchimento 

do questionário dentro de um tempo razoável para a pesquisa. Ainda de acordo com 

Lakatos e Marconi (2003), essa técnica apresenta vantagens e desvantagens. Dentre 

algumas vantagens, pode-se observar: a) a economia de tempo em relação à obtenção 

de uma grande quantidade de informações geradas; b) a inclusão de uma grande quan-

tidade de pessoas simultaneamente; c) a abrangência geográfica; d) o anonimato, pois 

o respondente poderá se sentir mais à vontade em dar respostas mais espontâneas; e) 

a conveniência, conforme a disponibilidade do respondente.  

Sobre as desvantagens da técnica, os autores descrevem alguns aspectos: a) 

a devolução de questionários; b) a existência de perguntas sem respostas; c) a não 

aplicação a analfabetos; d) a inviabilidade no esclarecimento das questões não com-
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preendidas; e) o envio de questionários fora do prazo; f) a falta de uma seleção do 

respondente poderá invalidar algumas questões. 

 Essa técnica foi utilizada durante a pesquisa, com o objetivo conhecer os con-

textos de experiência dos usuários em potencial, conforme amostra da Figura 10. 

Figura 10: Amostra de Questionário de Background 

 

Fonte: Arquivo da autora.
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3.3 Grupo de Foco 

De acordo com Santa Rosa e Moraes (2010), grupo focal é uma técnica inici-

almente aplicada à pesquisa de mercado, tendo sido apropriada pela área de design, 

de ergonomia e interação humano-computador, com o objetivo de propiciar levanta-

mentos a respeito das necessidades, desejos, expectativas, crenças, valores, receios 

e demais sentimentos extraídos de um grupo de participantes representativos do pú-

blico-alvo do sistema/produto a ser desenvolvido, redesenhado ou reprojetado. Ainda 

de acordo com tais autores, o Grupo de Foco é uma técnica/método qualitativo que 

objetiva a obtenção de dados cujos resultantes são: sentimento, as crenças e opini-

ões de participantes. Constitui-se, ainda, em uma discussão estruturada sobre contex-

tos específicos organizados em tópicos roteirizados e conduzidos por um mediador e 

um moderador. 

Desse modo, o que resulta dessas discussões estruturadas poderá gerar uma 

diversidade de ideias e resultados qualitativos. A observância dos significados que 

surgem dessas discussões poderá possibilitar ao pesquisador uma melhor compreen-

são dos contextos específicos analisados. 

Para Martin e Hanington (2011), Grupos de Foco são, frequentemente, utili-

zados por pesquisadores no mercado para que, juntamente com grupo de participan-

tes criteriosamente selecionados, avaliem marcas, produtos e opiniões. É preciso que 

a mediação do grupo seja feita por um moderador experiente para que o aceite dos 

pares seja conduzido de maneira mais natural, fazendo com que o medo do julgamen-

to seja reduzido, dando lugar a um cenário que promova a troca de experiências, 

memórias, desejos e percepções. O mediador deverá ter o cuidado de conduzir a en-

trevista de maneira a destacar o que há de mais valioso, e estimulando o grupo a re-

velar detalhes que às vezes não estão evidentes no início da condução do processo. 

Esse método deverá atender ao contexto da presente pesquisa, sobretudo 

pelo caráter participativo do grupo envolvido, objetivando extrair percepções iniciais a 

respeito da técnica de Diferencial Semântico. Ao ser abordada nas primeiras etapas, 

permite evidenciar as potencialidades e/ou dificuldades dessa técnica cuja prática 

convencional utilizada e experenciada por integrantes do grupo enquanto usuá-

rios/pesquisadores poderá gerar dados significativos para propostas iniciais de uma 

interface mobile tablet. 
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Figura 11: Ilustração esquemática de organização de um Grupo de Foco 

 

Fonte: Martin e Hanington (2011). 

 

3.4 Prototipagem 

Segundo Preece et al (2005), a prototipagem é um dispositivo que serve para 

facilitar a comunicação entre membros de uma equipe ao testar ideias, refletir sobre 

como está sendo proposto o design, responder a questões e fornecer o suporte aos 

envolvidos para escolha de várias opções: 

Um protótipo é uma representação limitada de um design que permite 
aos usuários interagir com ele e explorar a sua conveniência. Protóti-
pos respondem a questões e fornecem suporte aos designers para a 
escolha de uma dentre as várias opções (PREECE et al, 2005, p. 261). 
 

Nesse sentido, a prototipagem apresenta-se como uma solução viável e de 

baixo custo no desenvolvimento de sistemas e interfaces, tendo em vista que não há 

uma solução definitiva em um projeto de design, o que poderia fazer com que todo o 

processo e sistema fossem revistos. Um protótipo é uma ideia esboçada cuja aplica-

ção admite diferentes suportes, dentre eles o papel, exemplificado em diferentes te-

las, ou imagens digitais, moldado em metal, plástico, esculpido em madeira etc. Viabi-

lizar uma experiência, por mais imaginária que seja, é proporcionar a um usuário em 
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potencial a simulação em um sistema ou artefato cuja interação permite identificar 

possíveis restrições ou revelar boas soluções. 

De acordo com Santa Rosa e Moraes (2012), o uso de prototipagem em papel 

é uma alternativa de baixo custo no início do processo de design, possibilitando que 

várias alternativas de design sejam testadas, tendo em vista que os materiais envolvi-

dos, como lápis, colas, canetas, imprimem um caráter lúdico a essa modalidade, não 

sendo necessário o desenvolvimento de códigos de interfaces mais elaboradas.  

Existem duas classificações para protótipos e, de acordo com suas especifici-

dades, estarão adequados a determinados contextos de aplicação. São eles: 

3.4.1 Protótipo de Baixa Fidelidade 

Segundo Preece et al (2005), esse recurso de aplicação de design conceitual 

ou físico é interessante, pois não utiliza materiais semelhantes ao produto final, mas 

utiliza materiais baratos, simples, de rápida produção e se baseia, quase sempre, em 

esboços, podendo ser rapidamente modificados, o que facilita para o designer a ex-

ploração durante o desenvolvimento de projetos.  

Dessa forma, a vantagem de se utilizar o protótipo de baixa fidelidade se deve 

à utilização de materiais baratos na sua construção e também à flexibilidade de aplicar 

as ideias, verificar as possibilidades do uso das interfaces pretendidas ou sistemas. 

Existem recursos já disponíveis, como esquemas básicos em papel, elementos de inter-

faces gráficas que, ao serem impressos, podem ser recortados e aplicados como protó-

tipo, reservando a legenda a ser nomeada pelo designer que a está projetando.  
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Figura 12: Atividade desenvolvida em sala de aula em disciplina de Pós-Graduação 
em Design da UFRN (Prototipagem em papel de interface de reprodutor de música)  

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

De acordo com Santa Rosa e Moraes (2012), existem desvantagens na sua 

aplicação, como a simulação de comportamentos de alguns elementos, transmissão 

da informação por meio da cor e das animações, e que, nesse sentido, impedem a 

identificação de inconsistências na usabilidade. 

Dessa forma, a prototipagem em papel, apesar de oferecer a vantagem de 

reelaborar, de remodelar, pode apresentar desvantagens, como comportamentos pre-

tendidos em seu processo, como por exemplo, scroll e, no caso de prototipagem para 

mobile tablet, não há como reproduzir os gestos. Existem outras alternativas como 

animações em Flash ou aplicativos disponíveis para, a partir da utilização de uma 

imagem digital, o usuário poder seguir com a interação de uma maneira mais intuitiva, 

visto que o desenho a ser esboçado poderá ser incorporado em uma interface que 

oferecerá a interação mais próxima possível do pretendido. Ademais, seu custo é re-

lativamente baixo. 
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Figura 13: Amostra de kit de elementos de interfaces para protótipo em papel 

 

Fonte: Amostra Userfocus, Paper prototyping helper kit. 

<http://www.userfocus.co.uk/resources/prototype.html>. Acesso em: 11 de set. de 2013. 

 

De acordo com Snyder (2003), a prototipagem em papel proporciona vários be-

nefícios para designers e desenvolvedores, pois permite testar a usabilidade de proje-

tos com usuários antes de implementar os códigos. É possível aprender com os usuá-

rios, uma vez que, a partir dessa prática, a simulação poderá servir para demonstrar 

onde ele buscou a informação e que restrições encontrou, ao tentar interagir com a in-

terface proposta. Assim, será possível rever a interface rapidamente, verificando se 

existem termos confusos e outros problemas. Apesar dessas vantagens, não é possível 

prever todo tipo de interação, o que inviabiliza algumas ações espontâneas, influenci-

ando na maneira como os usuários interagem. 

Dessa forma, as vantagens de se testar interfaces a partir da prototipagem 

em papel poderão ser satisfatórias, pois, no desenvolvimento inicial de projetos, é 

possível viabilizar alterações e rever propostas, podendo ser uma excelente alternati-

va para uma equipe composta de designers e desenvolvedores. Entretanto, existem 

limitações, visto que algumas ações de natureza interativa não podem ser simuladas 

utilizando o papel. 
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Figura 14: Amostra de protótipo em papel do sistema Semantikos 

Fonte: Dados da autora. 

3.4.2 Protótipos de Alta Definição  

Em seu texto Design de Interação, Preece et al (2005) esclarecem que a alta 

fidelidade de um protótipo é uma forma de apresentação de um produto final muito 

próximo do que será quando finalizado, podendo conter todas as funcionalidades, 

pois conterá recursos interativos. 

Nesse sentido, ao oferecer aos usuários uma interface mais elaborada e pró-

xima ao projeto final, será possível identificar outros elementos da interface como, por 

exemplo, a função da cor ao ser utilizada como ênfase, a utilização de texturas em 

botões e backgrounds, que poderá funcionar como elemento atrativo, podendo facili-

tar na condução das tarefas etc. Dessa forma, o poder de convencimento de uma 

proposta – cujas potencialidades do sistema e alguns requisitos, que já foram testa-

dos com o protótipo de baixa-fidelidade e revistos – poderão impactar positivamente 

ao servir de alternativa final para o usuário em potencial.  

Entretanto, existem aspectos considerados pouco positivos nessa aborda-

gem, de acordo com Preece et al (2005), ao utilizar a prototipagem em alta definição: 

enquanto o de baixa fidelidade oferece a oportunidade de modificação quando sub-

metido ao teste, o de alta fidelidade por elevar mais a expectativa do usuário, incenti-

vando-o a sugerir mudanças. O outro aspecto está relacionado ao alto custo para 

produção do sistema e da interface: o processo é mais demorado e exige o envolvi-
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mento de outros profissionais, como desenvolvedores, o que poderá gerar resistência 

no caso de ocorrer sugestão de mudanças no sistema proposto. 

Sendo assim, as etapas do processo de desenvolvimento de protótipos deve-

rão ser bem coordenadas e revistas, pois ao se propor um sistema completo em alta 

definição, será preciso rever cada ponto relativo à navegação e aos demais elemen-

tos que farão parte desse sistema. Esses pontos deverão ser revistos com os usuá-

rios em potencial e, somente após essa fase, submetidos a testes para verificação de 

alterações. Entretanto, não há garantia de sucesso, se considerarmos que as duas 

abordagens, a prototipagem de baixa fidelidade e de alta fidelidade, se bem utilizadas, 

auxiliam na redução de erros e na confirmação de alternativa. 

Em seu artigo, Colombo e Landoni (2013), relatando as vantagens e desvan-

tagens do uso de prototipagem em alta fidelidade, descrevem a aplicação em um pro-

jeto de e-book cujo desenvolvimento cooperativo com crianças teve as duas aborda-

gens aplicadas em diferentes fases, a prototipagem de baixa e de alta definição. Ob-

servaram e confirmaram o que já é citado na literatura sobre o uso da prototipagem 

em papel: esta promove uma maior colaboração entre o grupo, pois possui um custo 

baixo e otimiza alterações na arquitetura, termos etc. Entretanto, nesse caso específi-

co, o grupo estava em uma fase de desenvolvimento em que lidar com o aspecto 

concreto é mais gratificante do que lidar com abstrações.  

Durante esse processo, a mediação foi fundamental para garantir a cooperação 

do grupo no desenvolvimento do projeto. Já na fase de teste com protótipo em alta 

definição, observou-se que ocorreu um maior engajamento por parte do grupo, em 

função da fidelidade da interface. O fato de o grupo estar sendo testado no dispositivo 

mobile tablet reduziu o risco de má interpretação, enquanto as desvantagens giraram 

em torno da falta de atitude colaborativa entre os integrantes do grupo, no tocante a 

sugestões criativas, reduzindo o número de ideias geradas, pois cada criança passou 

a interagir mais com o dispositivo do que a trocar informações com o grupo. Além dis-

so, um outro fator positivo refere-se à quantidade de recursos utilizados nessa fase e 

à capacitação do grupo para poder proceder com os testes.  

Colombo e Landoni (2013) defendem que essas abordagens só serão bem 

aproveitadas pelo público infantil específico se levarem em consideração as diferentes 

fases de aplicação e os seguintes objetivos: a prototipagem em papel será ser utiliza-

da “quando o objetivo da pesquisa for explorar novas ideias e estimular design radical 

e a inovação”, e a prototipagem em alta, “para refinar interfaces digitais existentes”, 
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um maior investimento no de alta definição, se coorientado em função de um maior 

engajamento, poderia surtir efeitos bem positivos. A situação mencionada demonstra 

que, dependendo da aplicação e dos sujeitos da pesquisa, a abordagem de ambas as 

técnicas em diferentes fases não garante que os processos terão o mesmo efeito. Se 

observarmos que o engajamento é maior com o público infantil na fase de prototipa-

gem em alta, poderíamos considerar que um maior investimento nessa fase poderia 

surtir um bom efeito, se coorientado. Cada situação e aplicação específica deverá 

considerar os aspectos cognitivos dos indivíduos envolvidos, a cultura que impacta 

nas escolhas de termos e apelos visuais, pois, somente assim é possível saber em 

qual fase será aplicado um maior investimento de tempo e recurso. 

Assim, ao utilizar um protótipo, o desenvolvedor terá a oportunidade de rever 

e reajustar propostas de interfaces, em fases iniciais ou em instâncias mais amplas e 

complexas, por meio de prototipagem de baixa fidelidade e alta fidelidade, consecuti-

vamente, uma vez que o entendimento e as necessidades de quem projeta e de quem 

utiliza são de naturezas diferentes.  

Figura 15: Amostra de protótipo em alta definição do sistema Semantikos 

Fonte: Dados da autora. 

 

 

 

  



41 
 
3.5 Avaliação Cooperativa  

Avaliação Cooperativa, segundo Monk (2003), é uma técnica na qual usuários 

realizam tarefas específicas e representativas elaboradas pelo designer. Segundo 

Santa-Rosa e Moraes (2012), a técnica utiliza o protocolo de think aloud1 – à medida 

que trabalham, explicam para o designer o que estão fazendo e fazem perguntas. O 

designer, por sua vez, pode permitir que o usuário cometa erros e utiliza suas pergun-

tas para obter mais informações sobre problemas em potencial. 

A principal característica dessa técnica é a cooperação entre pesquisador e 

usuário ao participarem da avaliação de alguma interface ou sistema. O empirismo 

decorrente da experiência do usuário permite que o pesquisador avalie sistemas e in-

terfaces juntamente com o usuário em potencial. É a partir do uso da tentativa e erro 

que o pesquisador, observador das ações, registra e considera os relatos espontâ-

neos de seus usuários sobre a usabilidade de interfaces. 

O método apresentado por Wright e Monk (1991) propõe um conjunto de 

ações cujo processo atende a uma tarefa ou roteiro de ações proposto e que, ao fazer 

com que o usuário utilize uma proposta de sistema, possa vir a fazer perguntas even-

tuais ao pesquisador/mediador e, à medida em que pense em voz alta, solicite as in-

formações em condições eventuais ou esclareça alguma dúvida no uso da interface. 

A Avaliação Cooperativa é sugerida na fase inicial de um design de interação, 

quando o fluxo do sistema já está desenhado e se fazem necessárias as devidas veri-

ficações de interface e/ou arquitetura de informação. Nesse sentido, será possível de-

tectar eventuais problemas de usabilidade que os projetistas não puderam prever du-

rante o processo de desenvolvimento das propostas iniciais. 

A abordagem desse método para a presente pesquisa possibilita a verificação 

de propostas iniciais para interface e arquitetura da informação na execução de pro-

cessos inerentes à técnica de DS. Assim, a execução de uma tarefa utilizando protóti-

pos em baixa fidelidade e em alta fidelidade, permitirá a análise e avaliação das su-

gestões iniciais, e por considerar a participação do usuário durante o processo estará 

consonante com o Design Participativo, visto como essencial para o desenvolvimento 

da pesquisa.   

                                            
1 Segundo Martin e Hanington (2011), o usuário participa de uma tarefa proposta enquanto menciona o que está 
fazendo e o que está sentindo em relação à sua experiência. O foco da tarefa é o relato do que está acontecendo 
e dessa maneira ocorre a possibilidade de registro das ações pelo avaliador. 
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4 ETAPAS DA PESQUISA  

4.1 Capacitação de usuários 

Durante a pesquisa, foram capacitados 13 (treze) funcionários do setor de 

educação a distância da UFRN, objetivando ter um quantitativo diversificado, visto 

que estão incluídos: a) profissionais da área do design; b) profissionais da área de 

publicidade e; c) desenvolvedores de sistemas e alunos de graduação da referida ins-

tituição. A técnica de Diferencial Semântico foi apresentada (APÊNDICE F) como uma 

ferramenta em potencial para avaliação de materiais didáticos e também outras ins-

tâncias que necessitam do posicionamento de indivíduos diante de suas percepções 

afetivas em relação a contextos subjetivos e objetivos de seu cotidiano. Foi explicado 

para o grupo de capacitação que a experiência estava vinculada a uma pesquisa em 

desenvolvimento cujo objetivo era testar e analisar a viabilidade de convergência das 

tarefas em um único aplicativo para mobile tablet. 

Figura 16: Detalhe da capacitação de usuários 

 

Fonte: Arquivo da autora. 



43 
 

 

Figura 17: Detalhe do grupo de usuários em capacitação 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Figura 18: Amostra de telas utilizadas na capacitação 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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4.2 Questionário de background 

O questionário aplicado (APÊNDICE G) continha perguntas abertas e fecha-

das e foi distribuído para um grupo heterogêneo de 20 pessoas, todos usuários em 

potencial. 

Os critérios atribuídos para a escolha dos entrevistados foram: a) o perfil pro-

fissional, pois a técnica de DS poderá ser uma ferramenta em potencial para o cotidi-

ano profissional desses sujeitos; b) a entrevista prévia, que possibilitou identificar 

usuários em potencial cujo conhecimento do DS contemplava as tarefas envolvidas 

no processo e; c) a capacitação de usuários para o uso da técnica de DS. 

O questionário solicitava dados gerais e também perguntas específicas sobre 

a técnica de DS. O envio do documento foi por e-mail e a estrutura, formatada como 

formulário eletrônico. Responderam a esse questionário 9 (nove) usuários. 

O questionário propunha questões abertas, como, por exemplo, no caso de o 

respondente afirmar que conhecia a técnica, teria que explicitar 3 (três) exemplos de 

aplicação. Havia também ocorrências de múltiplas escolhas, nas quais as opções es-

tavam relacionadas aos recursos utilizados, além de uma questão relativa aos recur-

sos que gostariam de ter utilizado. 

Para conhecer melhor o usuário quanto à tarefa de produzir o modelo métrico 

– a elaboração de cada escala bipolar –, foi indagado qual o procedimento adotado na 

sua construção: seria com base numa tabela de adjetivos de Osgood, ou conforme o 

contexto da pesquisa cuja escolha dos objetivos seria realizada pelo campo semânti-

co dos entrevistados. 

Queríamos saber dos usuários em potencial se eles tinham alguma dificulda-

de ao computar os dados do DS e, também, se ao aplicá-la em ambientes externos, a 

atividade se tornara difícil. 

Também foi indagado ao usuário/pesquisador se, ao conduzir a técnica com 

usuário/respondente, sempre que o primeiro fornecia alguma explicação, considerava 

que isso influenciava a resposta do segundo.  
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4.3 Grupo de Foco 

No processo de entrevista de Grupo de Foco foram levantadas questões rela-

tivas às tarefas inerentes à técnica de DS (APÊNDICE H). Foi realizada apenas uma 

aplicação de entrevista com um grupo de usuários em potencial formado por 6 (seis) 

integrantes, cujo perfil era composto de estudantes de graduação em design, profissi-

onais de design visual, publicitários e desenvolvedores de sistemas.  

Foi feito o contato inicial após capacitação da técnica de Diferencial Semânti-

co. A moderação do grupo foi feita pela pesquisadora e, como apoio ao registro, fo-

ram utilizadas uma câmera filmadora e um gravador de áudio. 

O Grupo de Foco foi realizado na sala da coordenação de materiais didáticos 

da Secretaria de Educação a Distância – SEDIS/UFRN e teve duração de 1h20. A 

sessão objetivou: a) conhecer opiniões acerca da utilização da técnica de Diferencial 

Semântico; b) identificar os principais problemas que envolvem as tarefas relaciona-

das à elaboração e aplicação da técnica de DS; c) verificar que fatores podem influ-

enciar na receptividade do grupo em relação ao uso de uma tecnologia que converge 

as tarefas inerentes à técnica de DS. 

As questões-chave, desdobradas em questões mais específicas, são as se-

guintes: 

1) De forma geral, o que vocês acham da utilidade da técnica de Diferencial 
Semântico?  

a) Vocês consideram a técnica útil no seu contexto de trabalho? Por quê? 

b) Quais as maiores dificuldades na elaboração do Diferencial Semântico?  

c) Qual seria a melhor solução diante dos problemas apresentados na aplicação 

da técnica de DS? 

d) Quais as maiores dificuldades na elaboração do Diferencial Semântico? Como 

seria possível resolver esses problemas? 

e) A respeito da construção das escalas, o que mais influi na escolha da aparên-

cia? Por quê? 

f) E nas escolhas dos adjetivos bipolares, existem dificuldades? Quais seriam? 
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g) Quais os principais problemas relacionados à análise e apresentação dos re-

sultados da técnica? Como vocês imaginam que seja possível resolver isso? 

 

2) Considerando que estivessem disponíveis quatro ferramentas para o Di-
ferencial Semântico, qual das quatro opções abaixo vocês classificariam 
como a melhor? Por qual razão? 

a) Totalmente manual – o pesquisador escreveria os critérios em um editor de tex-

to, elaborando e formatando tabelas; imprimindo; depois inserindo os dados em 

uma planilha – como é feito por muitos pesquisadores. 

b) Arquivo modelo – o pesquisador escreveria os critérios em uma tabela já for-

matada, imprimiria e depois incluiria os dados em uma planilha já formatada 

para calcular os resultados. 

c) Sistema desktop – para registro dos critérios, lançamento dos dados e apre-

sentação automática dos resultados. 

d) Aplicativo para tablet – registro dos critérios, construção das escalas adjetiva-

das, lançamento dos dados e apresentação automática dos resultados.  

e) O que é importante, além dos dados numéricos do diferencial? 

f) Quais as funções que um aplicativo destinado à realização de Diferencial Se-

mântico deveria ter? 

 Os usuários envolvidos tiveram 45 minutos para discutir as questões propos-

tas, mediadas pelo moderador, com auxílio de uma câmera de vídeo. Abaixo, na Figu-

ra 18, é possível ver um flagrante do grupo.  
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Figura 19: Detalhe de entrevista de Grupo de Foco 

 

 
Fonte: Arquivo da autora. 

4.4 Avaliação Cooperativa com Prototipagem em Papel 

Para essa etapa de pesquisa foi elaborada interface para o aplicativo mobile 

tablet e a sua aplicação foi realizada a partir de Avaliação Cooperativa, técnica de 

abordagem do design participativo já mencionada no referencial teórico. A interface é 

a mediação existente entre o indivíduo e a máquina, e a interação depende dessa re-

lação. A ergonomia objetiva estudar a relação do homem com objetos ou sistemas em 

seu contexto de trabalho e na realização de tarefas, sobretudo na adaptação de arte-

fatos às suas capacidades ou limitações.  

Segundo Iida (2005), a ergonomia abrange atividades de planejamento e proje-

to que ocorrem antes de o trabalho ser realizado. São contextos necessários para que 

o trabalho possa atingir os resultados desejados, impactando nas relações de intera-

ção. 

Nesse sentido, para haver essa relação é necessária a adequação da interfa-

ce às necessidades dos usuários no tocante às suas potencialidades cognitivas. 

Assim, a ação que antecedeu essa etapa foi a elaboração de um sistema cujo 

fluxo pretende refletir as ações inerentes às tarefas que envolvem a técnica de DS, 

como pode ser verificado na Figura 18, assim como as instâncias e a arquitetura da 



48 
 
informação. Na sequência, foram ampliadas as etapas cujas seções foram marcadas 

no fluxo, bem como a tarefa a ser proposta na Avaliação Cooperativa. 

Para Santa Rosa e Moraes (2012), um bom design de interface objetiva mini-

mizar a quantidade de memória desprendida no processamento humano na interação 

com o sistema, reduzindo sobrecargas cognitivas e possibilitando ao usuário desen-

volver tarefas inerentes ao contexto da aplicação. 

Sendo assim, a execução de tarefas de qualquer natureza mediada por algu-

ma interface ou dispositivo não deverá impedir o processo natural da tarefa real, de-

vendo privilegiar as capacidades específicas do usuário sem prejuízo ao processo de 

interação, considerando o contexto dos mesmos no tocante às suas limitações e po-

tencialidades cognitivas. 
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Figura 20: Proposta de fluxo do sistema e indicação da Sequência de Tarefa proposta  

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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Fonte: Arquivo da autora. 



56 
 

Os usuários atuaram de maneira efetiva, sugerindo adaptações e relatando di-

ficuldades em alguns itens da interface a partir da interação com o protótipo em papel 

(APÊNDICE D). Essa etapa contemplou um grupo de 5 (cinco) usuários. A tarefa foi 

contextualizada como uma avaliação da interface e não como avaliação do usuário, 

sendo sugerido que este fizesse a narrativa dos acontecimentos, corroborando o pro-

tocolo Think aloud, muito comum durante a Avaliação Cooperativa. Foi proposta, en-

tão, uma tarefa que consistia em: acessar o sistema Semantikos, conforme os dados 

de senha e usuário fornecidos, e, depois, acessar áreas que possibilitem a configura-

ção de uma escala de Diferencial Semântico. A partir dessa proposta, cada usuário foi 

submetido ao teste e informado sobre os seguintes procedimentos: 

1) Fazer log in no sistema: 

a) Usuário: smtk1. 

b) Log in: abcde. 

2) Acessar: “Meus projetos” e selecionar projeto LEXUS. 

3) Configurar: o projeto LEXUS. 

4) Acessar: o Diferencial Semântico. 

5) Configurar 1 (uma) escala: 

 a) Tipo de escala: Radial. 

b) Ponto de origem: 0 (zero). 

 c) Adjetivos bipolares: Tabela de adjetivos de Osgood. 

 d) Critérios: Sem visualização de critérios. 

 e) Adicionar termo “mau” no polo positivo. 

 f) Adicionar termo “bom” no polo negativo. 
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Figura 21 (a) e (b): Avaliação Cooperativa com prototipagem em papel 

 

 
Fonte: Arquivo da autora. 

 

Durante esse processo foi considerada a participação do usuário e sua intera-

ção com a interface proposta. Dessa maneira, foi possível coletar informações rele-

vantes para o desenvolvimento da interface, as dificuldades e potencialidades de par-

te do sistema proposto. 
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4.5  Avaliação Cooperativa com Prototipagem em Alta Definição  

Para o desenvolvimento da interface em alta definição (APÊNDICE E), é de 

extrema importância relacionar os elementos de maneira eficiente, considerando as 

adequações para os usuários do sistema a ser desenvolvido a partir de parâmetros 

que garantam um bom desempenho no tocante aos aspectos cognitivos. Para Iida 

(2005), a ergonomia abrange atividades de planejamento e projeto que ocorrem antes 

de o trabalho ser realizado. São contextos necessários para que o trabalho possa 

atingir os resultados desejados, impactando nas relações de interação. Nesse senti-

do, para haver essa relação, é necessária a adequação da interface às necessidades 

dos usuários no tocante às suas potencialidades cognitivas.  

Após a aplicação de Avaliação Cooperativa utilizando a prototipagem em pa-

pel, foram selecionadas as observações dos usuários em potencial. As sugestões 

desses usuários foram consideradas e os elementos da interface proposta revistos e 

redesenhados. Essas sugestões serão analisadas nos resultados. 

A etapa realizou-se com um grupo de 5 (cinco) usuários. A tarefa foi conduzi-

da utilizando o mesmo procedimento da Avaliação Cooperativa com Protótipo em Pa-

pel. Novamente foi contextualizada como uma avaliação da interface e não uma ava-

liação do usuário e, a partir do protocolo Think aloud, e das observações do pesqui-

sador durante a tarefa proposta, foi possível registrar as percepções dos usuários du-

rante a interação com a interface em alta definição. Os procedimentos foram os mes-

mos adotados na aplicação com o protótipo em papel, ressalvando-se as especifici-

dades inerentes a cada técnica, assim como aspectos visuais, a interface apresenta-

va-se mais elaborada e a interatividade permitiu conduzir melhor a tarefa para o usuá-

rio pela a arquitetura da informação. Porém, diferente da situação mais convencional 

na aplicação dessa técnica, não houve o envolvimento de outros profissionais da área 

de programação para o desenvolvimento daquele protótipo, uma vez que, sua elabo-

ração foi pensada para uma interação de baixa complexidade. Sendo assim, o  PDF 

interativo em mobile tablet foi o suficiente para obtenção dos resultados dessa etapa 

da pesquisa. 

Como elemento que diferencia-se também da prototipagem em papel, a cor é 

mais do que um fenômeno óptico, mais do que um instrumento técnico. Para se traba-

lhar com as impressões causadas pelas cores, é importante verificar as impressões 

psicológicas causadas por elas. Considerando esses aspectos, ao projetar a interface 
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do Semantikos, é possível permitir leituras por meio da cor, indicar seções e estabele-

cer indicações de interação. 

Para Iida (2005), algumas recomendações sobre o uso da cor devem ser ob-

servadas, tais como: a) a cor preta sobre a branca otimiza a legibilidade, assim como 

o azul e o vermelho; b) não se deve utilizar a cor amarela sobre a branca, e também; 

c) ao trabalhar com cor, o projetista deve considerar o contexto cultural dos usuários, 

visto que as associações visuais e emocionais decorrem da experiência com determi-

nada cor e; d) não utilizar cor como a única forma de codificar a informação. 

Ainda segundo Iida (2005), o uso da cor no contexto da informação serve pa-

ra classificar, separar conteúdos por “zonas”, dar destaque a algo. Entretanto, ao tra-

balhar a cor como ênfase em um sistema ou páginas, deve-se limitar o uso em até 

quatro cores. Considera-se que a utilização de quatro cores em uma composição é 

prejudicial, pois a assimilação da informação torna-se difícil, uma vez que a cor atrai a 

atenção e prende o olhar. 

Considerando os fatores mencionados e as sugestões dos usuários em po-

tencial, propôs-se a interface em alta, conforme amostras da Figura 21. 

Figura 22 (a) e (b): Avaliação Cooperativa com prototipagem em alta definição 
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Figura 22 (c) cont.: Detalhe da Avaliação Cooperativa com prototipagem em alta definição  

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Após a tarefa ser executada em protótipo de alta definição, pode-se perceber 

que a proposta impactou positivamente nessa etapa, uma vez que a proposta de in-

terface está consonante um produto quase final. Os usuários demonstraram uma boa 

receptividade durante a mediação desse processo e, assim, foi possível coletar mais 

informações sobre a interface proposta. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA  

5.1 Resultado da capacitação de usuários 

 Após a capacitação para o uso da técnica de DS, foi proposto que o grupo 

analisasse, com essa técnica, a nova e a antiga marcas da SEDIS. O objetivo era um 

estudo exploratório sobre a experiência com a técnica de acordo com as tarefas de-

senvolvidas. As impressões sobre as tarefas desenvolvidas e os relatos após o uso 

da técnica foram as seguintes: 

a) Não conheciam a técnica e a consideraram útil para o desenvolvimento 

das atividades relacionadas à educação a distância e demais projetos que 

norteiam o design gráfico, o desenvolvimento de interfaces e conceitos. 

b) A aplicação, ao ser desenvolvida na SEDIS, revelou que outros funcioná-

rios se sentiram incluídos e ouvidos, e isso foi visto de forma positiva. 

c) Alguns usuários/pesquisadores revelaram sentir dificuldade durante a 

aplicação da técnica, ao abordar o respondente, no tocante à administração 

do gravador, ao mesmo tempo em que tiravam a dúvida do usuá-

rio/respondente. 

d) Quando o usuário respondente não permitia gravar, o pesquisador preci-

sava anotar ou apenas lembrar uma grande quantidade de informações 

comentadas pelo respondente, o que causava certa apreensão em relação 

a uma possível perda de informações importantes e que não poderiam ser 

garantidas dessa forma. 

e) Outros usuários demonstraram se sentir mais confortáveis com a utilização 

de papel, tendo em vista não gostarem de recursos tecnológicos, embora te-

nham mencionado que, ao abordar um respondente, tal efeito não seria tão 

satisfatório com o uso tradicional dos artefatos: papel, lápis, caneta, imagens 

impressas e adesivadas das marcas a serem analisadas etc. Entretanto, con-

sideraram positivo o uso de uma tecnologia, “trambolho tecnológico”, na abor-

dagem com usuários/respondentes, visto que poderia atrair mais a atenção. 

f) Os usuários consideraram que, no processamento e análise de dados, o 

uso de planilhas no computador para checagem era um processo demorado 

e tomava bastante tempo, tendo em vista que não era uma tarefa de fácil 

domínio. 
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g) Um outro usuário considerou fácil o tratamento de dados em planilha, mas 

ressaltou que a convergência em um dispositivo otimizaria a tarefa. 

5.2 Resultado de questionário de background 

Após a análise das respostas enviadas pelos usuários, extraímos alguns resul-

tados que consideramos expressivos quanto ao uso da técnica de DS. 

 Em relação ao emprego de adjetivos e frases adjetivadas, a tendência foi o uso 

de adjetivos no modelo métrico ser considerado o mais indicado, como apresentado 

no gráfico abaixo: 

Figura 23: Sobre o uso de adjetivos e frases adjetivadas 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Sobre a condução da técnica em ambientes externos e se o usuário/pesquisador 

a considerava uma atividade difícil, observamos que o posicionamento dos entrevis-

tados foi quase o mesmo, com uma pequena diferença para mais em relação a sentir 

dificuldade. 
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Figura 24: Sobre a aplicação da técnica em ambientes externos 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Quanto à opinião sobre a condução da técnica e os esclarecimentos fornecidos 

aos usuários/respondentes, constatamos que a percepção dos usuários em potencial 

foi equilibrada, não gerando tendência.  

Figura 25: Sobre a aplicação com usuário/respondente e a influência na resposta 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Em relação à construção do modelo métrico, as escalas bipolares, quase metade 

dos usuários demonstraram que não sentiam dificuldade, enquanto os demais de-

monstraram sentir dificuldades. 

 

 

 

 



64 
 

Figura 26: Sobre a dificuldade de atribuir adjetivos 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

Sobre os recursos utilizados na aplicação de DS pelo modelo tradicional, foi per-

guntado quais artefatos e objetos utilizados durante a atividade e quais os recursos 

gostariam de ter utilizado. 

Figura 27: Sobre os recursos utilizados durante a aplicação da técnica de DS 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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Figura 28: Sobre recursos que poderiam ter sido utilizados durante a aplicação da técnica 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

5.3 Resultado do Grupo de Foco 

  As principais considerações feitas pelos participantes da sessão de Grupo de 

Foco são apresentadas a seguir: 

1) Consideraram que a técnica da DS permite responder com mais precisão ques-

tões de natureza subjetiva, como, por exemplo, uma avaliação entre marcas. Por 

isso, demonstraram considerar a técnica de Diferencial Semântico uma aborda-

gem positiva. 

2) Observaram, também, que a técnica permite a aplicação no contexto de traba-

lho, pois poderá ser utilizada em diferentes abordagens, desde a análise de 

marcas, assim como interfaces de sistemas, materiais impressos etc. Isso é 

considerado bastante positivo, dado o seu caráter objetivo na coleta de infor-

mações. 

3) Consideraram bastante problemática a elaboração da escala quanto à escolha 

dos adjetivos, pois, ao adotar um termo para um determinado segmento de 

pessoas, a palavra adjetiva poderá não fazer sentido, assim como o quadro 

com os adjetivos selecionados por Osgood não contempla um quantitativo ex-

pressivo para todos os contextos. 

4) Consideraram difícil adotar a escolha dos adjetivos para elaboração das esca-

las, pois alguns termos foram considerados inadequados para a tarefa. 
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5) Um dos integrantes sugeriu a utilização de um dicionário para adequar melhor 

os adjetivos e seus sinônimos, uma vez que o dicionário é instrumento validado 

e oficial, o que garantiria o uso seguro de adjetivos na escala. 

6)  Alguns integrantes constataram, ao abordar sujeitos para a entrevista na rua, a 

dificuldade de conseguir disponibilidade de respondentes, assim como sentiram 

a necessidade de alterar adjetivos em função do gênero feminino ter sido o 

mais acessível. 

7) Sugeriram a possibilidade de o próprio respondente construir a escala junto  

com o pesquisador, pois assim faria mais sentido. De acordo com alguns inte-

grantes no grupo, o uso de escalas adjetivas elaboradas para um respondente 

era um fator cuja aplicação induziria a resposta. 

8) Sugeriram, na construção da escala, a inclusão de imagens referenciais que po-

deriam relacionar os adjetivos, como se o simbolismo de uma imagem fosse o 

reforço do adjetivo para facilitar o entendimento do respondente, pois “o usuário 

escolhe o bom e o mal a partir do uso de uma imagem, como um personagem, o 

Batman e o Coringa. Assim, as respostas que o usuário vai dando resultarão em 

algo que, de certa forma, o estimula a responder”. Outros integrantes do grupo 

contestaram, por julgar uma “banalização do uso da técnica” e a relação de bom 

e mau nesse sentido ser relativa, pois “existe uma galera que gosta mais do Co-

ringa”, ou seja, a abordagem seria totalmente inapropriada. 

9)  Outros usuários consideraram que o cálculo da média não era uma tarefa tão 

fácil; outros disseram que a assimilaram bem, pois tinham um domínio da fer-

ramenta de cálculo de dados, Excel. Entretanto, mencionaram que se tudo fos-

se resolvido em um só lugar, facilitaria a tarefa. 

10) Alguns integrantes do grupo observaram que a abordagem com o responden-

te nunca é tão positiva, uma vez que as pessoas estão sempre com pressa. 

Entretanto, sugeriram que a aplicação poderia acontecer como um jogo, no ca-

so de se ter um dispositivo em um local e um convite à interação. Essa suges-

tão foi contestada por outros integrantes que lembraram tratar-se de uma pes-

quisa e que essa abordagem poderia invalidar seus dados. 

11) Consideraram a convergência das tarefas em um aplicativo como sendo a 

melhor maneira de aplicar a técnica.  Ademais, a resposta de todos no grupo 

foi positiva a essa abordagem, pois consideraram a forma tradicional como 
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sendo inapropriada para a condução da técnica e coleta de outras informações, 

como por exemplo, no caso de gravar áudio dos respondentes ou fazer anota-

ções adicionais. 

12) Afirmaram que o aplicativo não deveria se limitar ao sistema operacional iOS 

e que deveria haver uma versão para o Android: “você não irá conseguir massi-

ficar para Apple”. 

13) Sugeriram que os resultados gerados, no caso de comparação de marcas e 

produtos, poderiam ser disponibilizados para avaliação, devendo estar disponí-

veis para consumidores e usuários em geral. 

14) Sugeriram que a ferramenta deveria ser compartilhada em redes sociais, “um 

widget que deveria ser compartilhado no Facebook”.  Uma integrante sugere 

que as tendências é que deveriam ser compartilhadas e que não seria interes-

sante a propaganda do aplicativo em banners de propaganda: “se esse aplica-

tivo for divulgado como propaganda em algum site, eu não baixo”. Todos con-

cordam com esse posicionamento. Nesse momento, fica evidente que o uso de 

propagandas em sites em forma de banner é um recurso que não foi conside-

rado como positivo no grupo. A integrante ainda completa: “o pior é que esses 

banners de propaganda ficam sempre em cima dos botões funcionais”. 
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5.4 Resultado da Avaliação Cooperativa com Prototipagem em Papel 

Após o teste de prototipagem em papel, alguns usuários consideraram que: 

1) A interface proposta para a área “Meus projetos” poderia ser apresentada em lis-

ta, devido à dificuldade para buscar o nome do projeto e, assim, a ordem alfabé-

tica para a organização da lista foi mencionada como uma solução mais viável. 

Abaixo, pode-se verificar a interface proposta, mas considerada ineficaz: 

 

Figura 29: Amostra de tela da seção “Meus projetos” considerada inadequada  

 
Fonte: Arquivo da autora. 

2) Possível dificuldade na tarefa proposta, pois ao tentar localizar o projeto Lexus, 

um dos usuários mencionou que a diferenciação poderia ser feita a partir do uso 

da cor ou utilização de ícones, pois apenas o termo referente dificultava o acesso. 

3) Possível dificuldade ao tentar inserir o termo proposto na tarefa nos polos esca-

lares, os adjetivos bipolares. Durante o relato, o usuário menciona o sistema iOS, 

cuja inserção de dados com o uso de ícone com sinal de “+” era uma alternativa 

bastante comum, sendo ele usuário do sistema mencionado. Portanto, o campo 

de inserção de adjetivo deveria considerar essa alternativa, já que foi projetado 

para esse sistema operacional. Na Figura 29, a seguir, é possível verificar a pro-

posta que gerou dificuldade na interação. 
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Figura 30: Proposta de pop-up para inserir adjetivo  

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

4) A navegação como sendo de fácil uso por ser consonante a interface iOS e por 

serem usuários desse sistema. 

5) A sinalização do ponto de origem pelos números 0 e 4 seguidos da pronúncia, 

antecedendo a aparência da escala, como possível agente que confundiria o usu-

ário no momento da seleção. 

Figura 31: Seleção de ponto de origem  

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 



70 
 

5.5 Resultado da Avaliação Cooperativa com Protótipo em Alta Definição 

O processo de Avaliação Cooperativa com protótipo em alta definição permitiu 

que se obtivesse uma gama de constatações apoiadas nas observações dos usuá-

rios. Dentre elas, salientam-se a ausência de dificuldades na execução das tarefas 

propostas e a indicação de que a imagem da escala lhes pareceu mais eficiente do 

que o botão radical proposto. Por outro lado, a área “Meus projetos” ficou mais aces-

sível, enquanto a organização em ordem alfabética facilitou a identificação do projeto 

referido acima. Acrescente-se, finalmente, que as ações transcorreram normalmente, 

não apresentando dificuldades durante a interação.  

Concluída a Avaliação Cooperativa, os usuários relataram ter encontrado maior 

facilidade na interação, após os ajustes efetuados no projeto. 

No que concerne ao uso do botão radial e à organização da área de projetos, 

oferecendo uma melhor visualização por estar disposta em lista e em ordem alfabéti-

ca, foram mudanças fundamentais, segundo a avaliação dos usuários. Assinale-se 

que tais mudanças decorreram de sugestões feitas pelos próprios usuários, durante a 

etapa anterior da tarefa, com protótipo em papel. 

Ao longo do processo de Avaliação Cooperativa, alguns usuários chamaram a 

atenção para a semelhança com o sistema iOS e relataram que esse fator facilitou a 

interação. Foi observado que, dessa forma, a interação da maioria se tornava mais 

fluida e mais produtiva. Um dos usuários, desenvolvedor de sistemas, embora não 

fosse usuário IOS, considerou a ferramenta de “fácil uso” e relatou que as etapas do 

processo, cujas sugestões indicadas por ele foram consideradas, passaram a ser, em 

sua opinião, uma importante abordagem no desenvolvimento de sistemas. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A pesquisa teve como objetivo sistematizar uma proposta preliminar para o de-

senvolvimento de um aplicativo mobile tablet, com o intuito de auxiliar na aplicação da 

técnica de Diferencial Semântico – DS, sob a abordagem do Design Participativo e, 

para tanto, considerou a colaboração de usuários em potencial dessa técnica. 

A presente pesquisa seguiu as seguintes etapas: a) a capacitação de usuários; 

b) questionário de background; c) entrevista com Grupo de Foco. Num primeiro mo-

mento, foram escolhidos profissionais do design, da publicidade, da tecnologia da in-

formação, desenvolvedores e estudantes de design para capacitação de usuários em 

potencial. Objetivando entender as tarefas inerentes ao processo, observou-se o grau 

de facilidade ou dificuldade a partir do uso do modelo convencional, que consiste na 

elaboração e na aplicação das escalas pelo uso do impresso, bem como de lápis, ca-

neta, prancheta, gravador e softwares, para a edição do documento e análise de da-

dos etc. Isso permitiu observar e registrar as reações e impressões dos usuários a 

partir da experiência com a técnica de DS. 

Encerrada a fase de captação, pudemos recolher algumas impressões, à guisa 

de avaliação. Por exemplo, a utilização de um aplicativo é uma solução versátil para o 

uso da técnica, pois possibilita a integração de todas as etapas necessárias para o 

uso da técnica de DS. Por outro lado, mesmo quando o usuário não revela empatia 

com a tecnologia, o uso do mobile tablet lhe parece um recurso motivacional pelo fato 

de reunir todas as ações necessárias para o uso da técnica de DS. 

 Deve-se observar, todavia, que o uso de planilhas no computador para checa-

gem é um processo demorado. Dessa forma, todos os dados gerados no processo 

devem ser transferidos para o computador, enquanto as escalas geradas devem con-

ter os dados dos entrevistados, e os scores, calculados. Isso exige do pesquisador o 

domínio da ferramenta de gestão de dados e construção de fórmulas no programa 

Excel. 

Após a aplicação de Questionário de background, os usuários fizeram diversas 

observações, abrangendo diferentes etapas do processo. Manifestaram preferência 

pelo uso de adjetivos na construção das escalas, revelaram dificuldade em aplicar o 

DS em ambientes externos, confirmando o resultado do Grupo de Foco e admitiram 

que as explicações dadas ao respondente influíram nas suas respostas. Afora isso, 

não sentiram dificuldade em atribuir os adjetivos ao usar o modelo métrico e admiti-

ram que gostariam de ter utilizado um software para computar e analisar os dados. 
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O Grupo de Foco permitiu extrair três importantes observações da experiência:  

a) A abordagem da técnica de DS permite aferir um dado mais preciso e 

menos subjetivo. 

b) A elaboração da escala é difícil no tocante à escolha de adjetivo frente a um 

determinado segmento de pessoas, podendo não fazer sentido. 

c) O cálculo da média não é uma tarefa fácil em softwares específicos para es-

sa tarefa. Assim, em um segundo momento, a partir da Avaliação Cooperativa 

utilizando Prototipagem em Papel e Prototipagem em Alta Definição, foi testada 

parte da interface do sistema proposto, cujo objetivo é concentrar as tarefas em 

um dispositivo mobile tablet, conforme a abordagem do Design Participativo.  

Após o teste de prototipagem em papel, alguns usuários consideraram que a 

interface proposta para a área “Meus projetos” poderia ser apresentada em lista e que 

a inserção dos adjetivos bipolares sugere a retirada de janela para inserção de termo. 

Consideraram ainda que a sinalização do ponto de origem pelos números 0 e 4, se-

guidos da pronúncia desses algarismos, antecedendo a aparência da escala, confun-

dia na hora da seleção. 

Após a tarefa com protótipo em alta definição, os usuários observaram, em 

primeiro lugar, que não houve dificuldade em executar as tarefas propostas. Em se-

gundo, concluíram que a área de “Meus projetos” estava mais acessível do que a 

proposta anteriormente (em papel), assim como a organização em ordem alfabética 

facilitava a identificação do projeto mencionado. Finalmente, a imagem da escala foi 

considerada por um dos usuários como mais eficiente do que o botão radial proposto. 
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7 CONCLUSÃO 

Ao término desta pesquisa, consideramos que os objetivos a que nos propuse-

mos foram alcançados e comprovada a hipótese que construímos.  

Com relação ao objetivo geral, foi proposto um sistema de interface com o fim de 

integrar as diferentes etapas aplicadas à técnica de Diferencial Semântico para um 

único suporte mobile tablet. No que concerne aos Objetivos Específicos, nosso estudo 

capacitou usuários em potencial para o uso da técnica de DS; coletou dados iniciais 

de usuários da técnica de Diferencial Semântico – DS, por meio de questionário de 

background, Grupo de Foco; e desenvolveu prototipagem em papel e em alta defini-

ção. Ao término do experimento, foi aplicada uma Avaliação Cooperativa pautada em 

relatos dos usuários e que permite a detecção de possíveis problemas de usabilidade, 

proporcionando, assim, alternativas mais condizentes com a tarefa real. 

É importante salientar que a proposta do estudo não teve a amplitude neces-

sária de uma proposta completa de aplicativo, ou seja, tendo como resultado um pro-

duto final que tenha considerado as etapas de projeto, desenvolvimento e implemen-

tação. O desenvolvimento de um protótipo, e não de um aplicativo completo, atende 

ao contexto da pesquisa, em função de algumas variáveis como o tempo-limite para 

atender a toda a sua amplitude, que consiste em: a) levantamento de referencial teó-

rico; b) utilização de métodos e técnicas; c) desenvolvimento de um sistema para mo-

bile tablet; d) elaboração de protótipos em papel e em alta definição; e também, e) 

teste de usabilidade com aplicativo (cujo usuário em potencial utilizaria o modelo con-

vencional e a proposta Semantikos). Todas as etapas mencionadas necessitariam de 

um tempo maior do que o estabelecido para o desenvolvimento de um aplicativo 

completo, por isso, sugere-se a continuidade da pesquisa para atender ao que não 

pôde ser contemplado. 

É preciso destacar, ainda, os limites da proposta, uma vez que esta pode se 

constituir em objeto de pesquisas futuras, como, por exemplo, as seções destacadas 

no sistema, que poderão ser submetidas a testes. Todo o sistema, aliás, poderá ser 

testado com usuários em uma tarefa real utilizando técnicas como o Eye Tracking, em 

laboratório apropriado, garantindo um controle maior das variáveis. Ademais, é preci-

so ressaltar a importância desse aplicativo para as futuras pesquisas que utilizem a 

técnica de DS, pois se configura como um instrumento inovador e que abre, em con-

sequência, possibilidades de aplicações para diversos fins no campo de DS. 
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