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 De acordo com a ISO 9241-210:2010, a experiência do usuário (UX) inclui todas as emoções, 

crenças, preferências, percepções, respostas físicas e psicológicas, comportamentos e realizações 

do usuário que ocorrem antes, durante e após o uso. Por meio de revisões da literatura, 

descrevem-se os principais métodos recentemente desenvolvidos para avaliar a UX com produtos 

(e também sistemas). Este artigo apresenta os três métodos estudados pela bolsista Daniela 

Klafke Scheibler em seu trabalho de iniciação científica. 

 

1. Day Reconstruction Method (DRM): método de pesquisa originário da Psicologia, 

desenvolvido por Kahneman et al. (2004) nos EUA. Tem como objetivo obter memórias 

específicas e recentes, reduzindo assim os erros e os preconceitos de lembrança. O DRM 

destina-se a reproduzir as informações que seriam coletadas por experiências de 

sondagem em tempo real e fornece informações de como as pessoas gastam seu tempo e 

como eles experienciam as várias atividades e configurações de suas vidas, que não são 

coletadas efetivamente na amostragem de experiência. (KAHNEMAN et al., 2004) 

Os participantes são convidados a manter uma forma de “diário do dia anterior” onde são 

instruídos a pensar nos seus dias em forma de sequência de episódios. Eles descrevem 

cada episódio respondendo perguntas sobre a situação (quando, o quê, onde, com quem) e 

sobre os sentimentos que eles experimentaram usando uma tabela com 12 descritores de 

afeto. (KAHNEMAN et al., 2004)  

 

2. Expressões faciais: O estudo sobre Expressões Faciais tem sua origem no ano de 1872 

por Charles Darwin e, posteriormente, Ekman e Friesen (1978) desenvolveu o método 

acerca do tema na University of California em San Francisco, sendo considerados um dos 

criadores do método baseando-se nos estudos feitos por Darwin. O método é utilizado 

para avaliar as emoções do indivíduo por meios das suas expressões faciais, que 

envolvem uma combinação de contrações e/ou relaxamentos de diversos músculos da face 

que se traduzem em: franzir da testa, movimentação/curvatura das sobrancelhas, 

tensionamento das pálpebras, abertura dos olhos, abertura/fechamento da boca, 

esticamento/encolhimento dos lábios, movimentação do queixo, entre outros. A face do 

usuário é filmada e as suas expressões faciais são comparadas a padrões previamente 

estabelecidos para as emoções, tal como aqueles descritos no FACS (Facial Action 
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Coding System). Hoje, softwares de avaliação de expressões faciais são capazes de 

inferir, em tempo real, as emoções dos usuários. Algoritmos computacionais detectam 

padrões na imagem da face dos usuários e os relacionam às suas emoções. Ekman e 

Friesen (2003) identificam seis famílias de emoções universais (felicidade, tristeza, 

surpresa, medo, raiva e desgosto) e 33 expressões mistas formadas pela combinação de 

daquelas emoções. Ainda de acordo com Ekman e Friesen (2003), culturalmente, as 

emoções variam quanto ao que as provocam, bem como quanto ao seu controle frente a 

situações sociais, não variam entretanto quanto à sua aparência. 

 

3. AttrakDif:  Este método, desenvolvido por Hassenzahl et al. (2003), na Alemanha, utiliza 

28 pares de adjetivos opostos (diferenciais semânticos) para avaliar a experiência do 

usuário com um produto (ou sistema, de uma forma geral). Tal como mostrado na Figura 

1, no AttrakDiff estes diferenciais semânticos apresentam-se agrupados em quatro 

categorias: (1) qualidade pragmática, que se relaciona à usabilidade e à clareza do modelo 

de interação; (2) atratividade, que diz respeito à qualidade estética geral do produto; (3) 

qualidade hedônica de identificação, relativa à identificação do usuário com o produto, 

dentro de um contexto social; e, por fim, (4) qualidade hedônica de estimulação, que 

avalia o quanto o produto estimula o crescimento pessoal, ou desenvolvimento, do 

usuário. Os usuários avaliam os diferenciais semânticos utilizando uma escala de sete 

pontos (-3 a +3), na qual valores negativos correspondem a adjetivos que desfavorecem a 

UX e valores positivos, a adjetivos que favorecem a UX. Para cada diferencial semântico 

calcula-se a média aritmética dos valores atribuídos pelos usuários. Em seguida, 

calculam-se as médias dos sete itens de cada uma das quatro categorias de diferencial 

semântico. O AttrakDiff também permite a realização de avaliações comparativas entre 

produtos concorrentes, ou de versões de um mesmo produto. 
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