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A proposta dessa pesquisa é avaliar a experiência do usuário na plataforma MD3E (Método de 

Desdobramento em 3 Etapas). A proposta de método aberto denominada MD3E é voltada para o 

ensino de projeto em cursos de Design Industrial e se inicia com a definição do problema a ser 

resolvido e qual a necessidade humana que se pretende satisfazer com o produto a ser projetado. 

A partir dessa etapa central o problema de projeto será dividido em partes para facilitar a sua 

solução e isso acontece através dos desdobramentos que serão realizados e da definição dos 

fluxos a serem seguidos, permitindo uma melhor exploração do tema inicial e um 

acompanhamento da qualidade do resultado final e do processo, também. A partir do 

desenvolvimento de uma plataforma digital para dar suporte ao uso do método por professores e 

alunos, torna-se importante avaliar se a experiência de uso do sistema permite sua inserção no 

processo de ensino e aprendizagem de forma positiva. O estudo da experiência do usuário contém 

aspectos tanto da usabilidade, como da estética, sensações e emoções, exibindo diferentes 

maneiras de mensurar questões subjetivas muitas vezes não contempladas pela usabilidade 

isoladamente. Enquanto nos estudos de usabilidade o objetivo é identificar e corrigir problemas, 

já nas pesquisas de experiência do usuário busca-se compreender como as pessoas agem, pensam 

e principalmente, os motivos para tais ações e pensamentos. Sendo assim, a experiência de 

usuário ou UX (sigla internacional para User Experience) é definida segundo a norma ISSO 9421 

como: “a percepção e as respostas de uma pessoa resultantes do uso ou antecipação do uso de um 

produto”. Em linhas gerais, as principais construções da UX são a qualidade hedonista percebida 

pelo usuário (percepção do usuário em relação ao prazer), a qualidade pragmática (percepção do 

usuário em relação à usabilidade), a beleza (estética) e afeição (como qualidade geral do 

produto), dessa forma o sucesso do produto engloba todos esses aspectos funcionando de forma 

integrada. Dentre os métodos de avaliação de UX optou-se por utilizar o Questionário AttrakDiff, 

método idealizado pelo pesquisador Marc Hassenzahl e que é dividido em três dimensões: 

pragmática, hedônica e atratividade. A partir dessas dimensões ele gera dados quantitativos 

comparáveis, transformando impressões muitas vezes subjetivas em dados objetivos. A avaliação 

foi realizada com estudantes da terceira, quinta e sétima fase de Design Industrial da UDESC e os 

resultados mostram um bom desempenho geral da interface, com uma contribuição positiva para 

o processo educacional, mas ainda necessitando de alguns ajustes como a clareza visual, por 

exemplo. 


