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Resumo 

 

A preocupação com a medição objetiva da opinião humana é conhecida de muito em Design e 

outras áreas. Algumas das ferramentas desenvolvidas com esse propósito são as chamadas 

escalas de autorrelato, onde o usuário responde uma série de questões de múltipla escolha 

organizadas sob um mesmo formato. Utilizados como forma de medir a receptividade de um 

produto frente ao seu público, muitas dessas escalas já foram desenvolvidas, mas sente-se a falta 

de um estudo comparativo de seus desempenhos quando usadas dessa forma.  Fazendo uso de 

três formatos de escalas de autorrelato, desenvolvemos experimentos realizados com 

questionários online justamente com o intuito de averiguar como se comportam ao avaliar jogos 

digitais, em relação umas às outras. Escolhendo as escalas Likert, de diferencial semântico e de 

Stapel; e colhendo também as opiniões dos participantes, comparamos o desempenho de cada 

uma através de seus desvios-padrão médios, como forma de analisar o quanto a opinião dos 

respondentes divergiam. Ao fim, chegamos à conclusão que tanto a escala Likert quanto a de 

diferencial semântico obtiveram resultados semelhantes e satisfatórios, sendo, portanto, 

recomendadas como escalas adequadas para a coleta de opiniões. Juntando a isso, propomos 

ainda um modelo de escala de autorrelato que junta os pontos percebidos tanto pelos 

participantes como pelo autor como positivos dessas duas escalas. 

 

 

Palavras-Chave:  escalas de autorrelato, design de jogos, Likert, diferencial semântico, Stapel. 
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Abstract 

 

The concern with the object measuring of human opinion is long known in Design and other areas. 

Some of the tools developed with this purpose are the so-called self-report scales, where the user 

answers a series of multiple choice questions organized following a same template. Used as a way 

of measuring a product's receptivity with its audience, many of these scales were developed to 

date, but a lack of a comparative study of each one's performance when used this way is felt. 

Making use of three different self-report scale formats, we developed and executed a series of 

experiments where online surveys developed by us were used with the intention of checking how 

said scales behave when used to evaluate digital games, in relation to each other. Choosing the 

Likert, semantic differential and Stapel scales; and also collecting the participants’ opinions, we 

compared each scale's performance by means of their average standard deviation, as a way of 

evaluating how much each opinion differs from one another. In the end, we arrived at the 

conclusion that both the Likert and semantic differential scales obtained similar and satisfactory 

results, being, then, recommended as proper scales to be used when collecting someone's 

opinion. In addition to that, we also propose a model of self-report scale that makes use of the 

positive points of both Likert and semantic differential scales, as perceived by the participants and 

the author. 

 

 

Keywords:  self-report scales, game design, Likert, semantic differential, Stapel. 
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1. Apresentação 
O presente trabalho partiu de uma preocupação em avaliar certas formas de se medir a opinião do 

público sobre os produtos desenvolvidos, como forma de dar feedback à sua equipe criadora, seja 

durante o processo de desenvolvimento, colhendo opiniões dos participantes da própria equipe; ou 

seja já com o produto finalizado, colhendo opiniões dos usuários. 

 Uma das formas de se obter tais opiniões é através das escalas de autorrelato, onde são 

apresentados itens de múltipla escolha onde o respondente marca a opção que mais se aproxima 

de sua opinião. Então, para analisar como diferentes escalas se comportam quando usadas para 

coletar opiniões sobre um produto, realizamos a presente pesquisa e experimentos. 

 Para tanto foram escolhidas três das escalas mais difundidas e que apresentaram maior 

facilidade de implementação e distribuição para analisar quatro jogos online em flash. Cada jogo 

foi avaliado em cada uma das três escalas selecionadas por respondentes através da ferramenta 

formulários do Google.docs e depois teve seus resultados analisados e computados. Além disso, 

foi dada a opção a cada participante de escrever sobre suas impressões acerca de cada escala, 

tendo isso também sido levado em conta na análise de cada uma. 

 

2. Problema de pesquisa 
Em Design, uma grande preocupação é a de avaliar se o produto realmente corresponde às 

expectativas da equipe de criação: se o conceito (ou conceitos) gerado durante a fase de geração 

de alternativas escolhido para ser produzido realmente é o visto como melhor (dentro dos 

parâmetros e recursos do projeto) pela equipe, se as informações coletadas sobre o usuário 

refletem de forma satisfatória o que ele espera encontrar no produto e se os métodos utilizados 

para avaliar o produto, uma vez que esteja pronto, conseguem avaliá-lo de forma correta, 

representando de forma fiel a avaliação das pessoas consultadas. 

 Tal avaliação tem papel crucial na produção de um produto que esteja de acordo com as 

expectativas e desejos de seu público-alvo, o que aumenta consideravelmente suas chances de 

sucesso. Desta forma, torna-se extremamente interessante, para o designer, saber quais de tais 

técnicas de avaliação seriam mais adequadas para seu projeto, para que ele posse, assim, coletar 

da melhor maneira as opiniões dos usuários acerca de seu produto. Para tanto existem inúmeras 

técnicas, variando desde técnicas subjetivas e com estruturas informais até técnicas formalmente 

estruturadas e embasadas em aspectos objetivos.  

Algumas dessas técnicas tentam escalonar aspectos do produto ou da opinião do designer 

e dos usuários, para que possam ser comparadas a outras. Dentre essas, existem as chamadas 

escalas psicométricas de autorrelato (escalas usadas para medir a opinião de alguém sobre algo, 

onde esse alguém avalia uma série de itens relacionados ao objeto pesquisado em escalas), como 

as escalas Likert, de diferencial semântico, de Stapel e de Thurstone, para citar algumas. 
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 Mas, como apontado por Cliff e Keats [2003], dados desta natureza podem conter uma 

quantidade considerável de ruído. Percebe-se, então, uma necessidade de checar quais dessas 

escalas são mais adequados para o Design, através de uma comparação crítica entre suas 

aplicações, em uma tentativa de buscar qual, ou quais, seriam mais indicadas à realidade projetual 

de um dado projeto, quais realmente avaliam o produto de forma satisfatória. 

 

3. Justificativa 
Durante o a coleta de informações no fazer do Design, seja sobre o produto, seja sobre o usuário, 

seja sobre o resultado final, algumas das ferramentas utilizadas são justamente questionários e 

pesquisas realizadas junto às pessoas envolvidas com o projeto, sejam os próprios produtores, 

sejam os usuários finais, procurando minimizar falhas e defeitos no produto enquanto o aprimoram 

através da avaliação dos conceitos e produtos gerados. 

 Essas ferramentas são utilizadas para avaliar os objetos e conceitos gerados, como forma 

de certificar se preenchem os requisitos e expectativas em relação ao mesmo. Uma forma de 

avaliar quão bem o produto se sai é tentar conhecer a opinião do usuário, e uma das formas de se 

conhecer a opinião do usuário é justamente através das escalas psicométricas de autorrelato. 

Como podemos saber então se elas avaliam apropriadamente o produto? Como saber 

quais dessas escalas são mais adequadas a serem utilizadas, em termos de viabilidade de 

aplicação e resultados confiáveis, durante o projeto de Design? Responder essas questões é o 

propósito do presente projeto de pesquisa de mestrado. 
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4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo principal 

• Realizar um estudo comparativo entre diferentes escalas de autorrelato, como forma de 

analisar qual ou quais delas registram de forma menos divergente a opinião dos 

avaliadores, além de estabelecer parâmetros do que poderia ser considerado um bom 

desempenho de um dado produto, quando avaliado por uma dessas escalas, com base 

nos experimentos realizados. 

 

 

4.2 Objetivos secundários 

• Elencar quais técnicas de elaboração e aplicação de escalas de autorrelato são utilizadas 

no Design e áreas afins, com o intuito de avaliar seu desempenho na metodologia de 

projeto em Design. 

• Checar se apresentam resultados convergentes ou divergentes quando aplicadas ao 

projeto em Design, de forma a justificar o uso ou não-uso de uma ou outra escala, através 

de experimentos com as mesmas na avaliação de jogos digitais. 
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5. Fundamentação Teórica 
Como embasamento para a presente pesquisa, buscamos conceitos sobre metodologias de 

projeto em Design, sobre o design de jogos e sobre os jogadores, como forma de enquadrar a 

elaboração e aplicação das escalas de autorrelato durante os experimentos. Começaremos com 

as metodologias em Design, por entender que a compreensão deste processo é fundamental para 

a continuidade do projeto. 

 

5.1 Metodologia do Design 
O fazer projetual em Design evoluiu bastante desde o começo da concepção do Design como uma 

área de conhecimento própria. No entanto, o estudo da metodologia projetual em Design começou 

apenas em um momento posterior, no período pós-guerra. 

 Autores como Alexander [1962] e Löbach [1976], entre vários outros (vide tabela 6.1) 

procuraram estruturar e descrever o modo como observavam o fazer do Design. Nessas primeiras 

descrições da metodologia do projeto percebe-se uma preocupação maior com os aspectos 

industriais: economia e eficiência na produção, melhoria do processo logístico de distribuição e 

estruturação das etapas do projeto e otimização do produto em si. 

 Com o amadurecimento do pensamento na área começou-se a descobrir o usuário como 

parte importante do processo de concepção do produto, além de uma preocupação maior com os 

aspectos culturais e simbólicos que podem influenciar a decisão do usuário quando da compra dos 

produtos, chegando até o chamado design centrado no usuário. 

 Para ilustrar essa evolução no pensamento metodológico em Design, reproduzimos, de 

forma reduzida, as fases de algumas metodologias desenvolvidas ao longo do tempo, com base 

no trabalho de Vasconcelos [2009] (grande parte das metodologias desses autores pode ser vistas 

em forma resumida no site do GDRlab (Game Design Research lab – laboratório de pesquisas em 

game design do departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco).  

 

Metodologia Autor(es) e ano de concepção Fases 

Morphology of Design Morris Asimov – 1962 

1. Estudo de viabilidade e parâmetros de 
Design. 
2. Fase preliminar em Design, onde se 
escolhem as possíveis soluções. 
3. Escolha da solução 

A Systematic Method 
for Designers 

Leonard Archer – 1963-1965 

1. Estabelecimento de um programa 
2. Coleta de dados 
3. Análise 
4. Síntese 
5. Desenvolvimento 
6. Comunicação 

Iconic Model of the 
Design Process 

Mihajlo Mesarovic – 1964 
1. Definição de necessidades 
2. Estudo de aplicabilidade 
3. Design preliminar 
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Metodologia Autor(es) e ano de concepção Fases 

4. Design detalhado 
5. Plano de produção 
6. Produção em si 

Value Analysis John Chris Jones – 1970 

1. Fase de definição 
2. Fase criativa 
3. Seleção e análise 
4. Apresentação 

Trans-Classical Science  Siegfried Maser – 1972 
1. Problema 
2. Objetivos gerais 
3. Definição do problema 

Einführung in Die 
Designmethodologie 

Bernhard Bürdek – 1975 

1. Problematização 
2. Análise da situação atual 
3. Definição do problema 
4. Concepção e geração de alternativas 
5. Avaliação e escolha 
6. Planejamento de desenvolvimento e 
realização 

Scientific Problem 
Solving Process 

Cal Briggs, 
Spencer Havlick – 1976 

1. Estabelecimento do problema 
2. Investigação e pesquisa 
3. Estabelecimento de importância 
4. Definição de objetivos 
5. Geração de hipóteses alternativas e 
seleção da melhor hipótese. 
6. Desenvolvimento de parâmetros 
7. Síntese de parâmetros 
8. Avaliação da solução 

Löbach Bernd Löbach – 1976 

1. Análise do problema 
2. Geração de alternativas 
3. Avaliação das alternativas 
4. Realização da solução do problema 

Das coisas nascem 
coisas 

Bruno Munari – 1981 

1. Definição do problema 
2. Componentes do problema 
3. Coleta de dados 
4. Análise dos dados 
5. Criatividade 
6. Materiais e Tecnologia 
7. Experimentação 
8. Modelo 
9. Verificação 
10. Desenho de construção 

General Procedural 
Model of Design 

Engineering 
Vladimer Hubka – 1982 

1. Atribuição do problema 
2. Especificação do problema 
3. Estabelecimento da estrutura 
funcional 
4. Elaboração do conceito 
5. Elaboração do layout 
6. Modelo tridimensional 

Comunicação visual Bruno Munari – 1989 

1. Enunciação do problema 
2. Identificação dos aspectos e das 
funções 
3. Limites 
4. Identificação dos elementos do projeto 
5. Disponibilidades tecnológicas 
6. Criatividade (síntese) 
7. Modelos 
8. Primeira verificação (soluções 
possíveis) 
9. Cronograma 
10. Protótipo 

FBS-Model John Gero – 1990 

1. Formulação do problema 
2. Síntese 
3. Análise 
4. Avaliação 
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Metodologia Autor(es) e ano de concepção Fases 

5. Reformulação 
6. Produção de descrição de design 

Basic Design Cycle Roozenburg, Enkels – 1995-1998 

1. Análise 
2. Síntese da solução do design 
3. Simulação (prever as propriedades do 
novo artefato) 
4. Avaliação 
5. Decisão 

Four Stage Design 
Process 

Nigel Cross – 1990-2000 

1. Objetivos e requisitos 
2. Geração de alternativas 
3. Avaliação de alternativas 
4. Refinamento dos detalhes 

General Procedural 
Model of Design 

Engineering 
Ernst Eder – 2007 

1. Estabelecimento de uma lista de 
requerimentos 
2. Estabelecimento de um plano de 
Design 
3. Estabelecimento do processo de 
transformação e da estrutura funcional 
4. Estabelecimento da estrutura principal 
5. Estabelecimento da estrutura de 
construção em nível menos detalhado 
6. Estabelecimento da estrutura de 
construção em nível mais detalhado 
7. Produção do modelo, testes e 
desenvolvimento 

 

Tabela 5.1 – Fases nas metodologias de Design ao longo do tempo (com informações retiradas de 
<http://www.gdrlab.net/metodologias.html>) 

 Analisando as etapas demonstradas na Tabela 5.1, podemos classificar as etapas, em 

linhas gerais, em quatro tipos distintos: etapas de levantamento de dados (onde se procuram 

informações sobre o projeto, o produto, o usuário e qualquer outro fator considerado pertinente 

para o desenvolvimento do produto), etapas de geração de alternativas (onde se criam 

alternativas, conceitos e opções sobre possíveis soluções para o projeto em questão), etapas de 

seleção de alternativas (onde são escolhidas quais das alternativas geradas serão selecionadas 

para dar continuidade ao projeto) e etapas de análise das alternativas (onde é avaliado se as 

alternativas geradas preencheram as expectativas do projeto ou se é necessária alguma mudança 

no produto, seja ela em grande ou pequena escala). 

 Dentro dessa concepção do projeto em Design, vemos a possibilidade de utilizar as 

escalas de autorrelato durante a fase de levantamento de dados (principalmente quando 

pesquisando sobre o usuário), de avaliação de alternativas (ao medir as opiniões da equipe acerca 

das alternativas geradas e de análise das alternativas geradas (tanto como forma de medir a 

opinião da equipe sobre o produto final quanto como forma de obter um feedback por parte do 

usuário e da experiência dele com o produto desenvolvido). 

 Como recorte da presente pesquisa, e também para evitar uma complexidade que torne a 

pesquisa inviável, no tempo alocado para o mestrado, estudaremos a aplicação das escalas 

durante a análise das alternativas, uma vez que encontramos com facilidade jogos casuais online 

de qualidade variável, para serem usados na pesquisa, e poderemos realizar experimentos mais 

extensos com as escalas escolhidas. 
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5.2 Jogos e jogadores 
Devido ao modo como o lúdico permeia a cultura humana e à popularidade dos chamados jogos 

casuais digitais (jogos disponíveis na internet para serem jogados diretamente browser, feitos para 

serem jogado em sessões curtas e com jogabilidade simplificada), à presença de várias empresas 

produtoras de tais jogos em Pernambuco e ao histórico do programa de pós-graduação em Design 

da Universidade Federal de Pernambuco em utilizá-los em suas pesquisas, os jogos casuais 

digitais serão usados como caso de estudo para a presente dissertação. 

 Assim, é preciso lançar alguns conceitos que embasem o entendimento contemporâneo 

do que é um jogo e de como ele atrai seus praticantes. Para tanto, analisaremos as definições de 

quatro autores: Huizinga [1938], Caillois [1958], representando conceitos básicos; e Salen e 

Zimmerman [2004], representando uma visão atualizada sobre o que são jogos dentro do contexto 

produtivo e cultural contemporâneo. 

 Na visão de Huizinga, jogos são uma presença constante durante a existência humana, 

permeando várias esferas do viver. Ele abre o primeiro capítulo de seu livro, Homo Ludens, 

afirmando que: 

 

 “o jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos 

rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas, os animais não esperaram que os 

homens os iniciassem na atividade lúdica.” [Huizinga, 1938]  

 

Ao notar a forma como filhotes de animais (cachorros, por exemplo) têm suas brincadeiras 

próprias e aparentam saber o limite entre brincadeiras e outros tipos de atividades, demonstra 

como o elemento lúdico, o jogo, possivelmente existe antes mesmo da cultura. 

 Mas primeiro, é preciso buscar uma definição do que é um jogo que seja adequada à 

realidade produtiva da indústria local. Huizinga [1938] define jogos como algo que “ultrapassa os 

limites da atividade puramente física ou biológica”, sendo “uma função significante, isto é, encerra 

um determinado sentido”. É, segundo ele, uma atividade fora do contexto da vida “ordinária”, fora 

da rotina da manutenção de nossas vidas. 

Já Caillois [1958], em uma obra onde parte das considerações de Huizinga, define jogos 

como sendo livres, grátis (não é obrigatório jogar um jogo – se fosse, perderia muito de seu apelo), 

separado (acontece em um determinado espaço durante um determinado tempo), incerto (via de 

regra, o resultado final de um jogo é impossível de ser conhecido com 100% de certeza), 

improdutivo (“Property is exchanged, but no goods are produced” [Caillois, 1938] – “propriedades 

podem ser trocadas, mas nenhum bem é produzido”), governado por regras (regras responsáveis 

por suspender, temporariamente, outras regras convencionais e prover uma nova legislação 

durante o curso do jogo) e faz-de-conta (os participantes têm consciência de que participam de um 

jogo e sabem distingui-lo da “vida real”). 
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As contribuições de Huizinga e Caillois são capazes de abarcar uma quantidade enorme 

de atividades normalmente definidas de jogos ou brincadeiras, mas essa abrangência, justamente 

por incluir atividades tão díspares como esportes, brincadeiras e jogos de azar, acaba sendo 

contra-produtivo ao nosso objetivo. 

Salen e Zimmerman [2004] analisam essas e outras definições de jogos e, junto com a 

experiência deles como designers de jogos (tanto digitais quanto analógicos – como jogos de 

tabuleiro, por exemplo), formulam o seguinte conceito, mais adequado aos nossos propósitos: “A 

game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a 

quantifiable outcome” (“Um jogo é um sistema no qual jogadores se engajam em um conflito 

artificial, definido por regras, que resulta em um resultado quantificável”). 

Essa definição, principalmente quando aplicada à produção de jogos digitais, parece ser 

mais adequado, enquadrando jogos como um sistema (“um grupo interligado de elementos 

formando um todo complexo” [Salen e Zimmerman, 2004], regras definidoras de um conflito 

artificial, onde os jogadores participam até a definição de um dado resultado palpável, quantificável 

(sendo vitória ou derrota os resultados mais comuns em jogos).  

Tão importante quanto embasar nosso conhecimento acerca dos jogos é embasá-lo 

acerca daqueles que são seu público-alvo: os jogadores. Como uma das partes fundamentais do 

conceito por nós adotado para jogos, é preciso compreender como eles interagem com os jogos. 

 Assim, da mesma maneira que podemos incluir um jogo em uma categoria ou outra (um 

jogo de futebol, por exemplo, é automaticamente associado a um jogo de esportes e competição, 

já um jogo de aventura pode ser visto como um jogo de exploração, de descoberta), também 

podemos fazê-lo com jogadores. Caillois [1958] vai classificar os jogos em quatro tipos distintos, 

tendo como base o tipo de prazer que suscitam: 

 

• Alea, jogos de azar e baseados em sistemas aleatórios, fora do controle direto do jogador 

(como pôquer e roleta); 

• Agôn, jogos baseados na competição e disputa (como xadrez e a maioria dos esportes); 

• Ilinx, jogos baseados no sentimento de vertigem, de desorientação momentânea 

(atividades como para-quedismo e brincadeiras de criança como cabra-cega, onde todos 

ou alguns dos participantes têm de realizar o objetivo do jogo em um estado de tontura – 

geralmente após terem sido girados, enquanto têm seus olhos cobertos por uma venda); 

• Mimicry, jogos onde o prazer é derivado da encenação, repetição ou simulação de uma 

atividade ou acontecimento (brincadeiras como “seu rei mandou dizer”, onde os outros 

participantes têm de imitar os atos de um dos participantes, escolhido para ser o “rei”; e 

jogos como os RPGs – Role Playing Games, ou Jogos de Interpretação de Papéis, em 

Português –, onde cada jogador encarna o papel de um personagem fictício). 
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 As definições de Caillois emanam de como o jogador aproveita cada tipo de jogo, qual tipo 

de prazer aquele jogo evoca, mas definem os jogos em si. Um jogador que goste de jogos de 

Alea, por exemplo, pode muito bem jogar um jogo de Agôn de forma aleatória, buscando se 

divertir ao observar como o jogo se desenrola. 

Já Bartle [1990, 1996] tenta definir os jogadores em si, ao avaliar como eles vivenciam os 

espaços de jogo dos MUDs (Multi-Users Domains – Domínios de Multiusuários –, aplicações 

textuais para internet surgidas no fim da década de 1970 e populares até meados da década de 

1990, onde cada usuário digitava as ações de seu personagem, descrevendo-as, e compartilhava 

o espaço de jogo com vários outros – de certa forma, os MUDs foram precursores dos atuais 

MMORPGs ao colocarem vários jogadores compartilhando o espaço de jogo ao mesmo tempo). 

Em seu artigo “Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players Who suit MUDs” (Copas, Paus, Ouros, 

Espadas: Naipes de jogadores nos MUDs, em uma tradução livre) descreve quatro tipos de 

jogadores, com base na forma como experimentam os MUDs: 

 

• Achievers (Conquistadores): Buscam conquistas dentro do contexto do jogo, definem 

metas a serem alcançadas e se esforçam para cumpri-las (geralmente o acúmulo de 

grandes riquezas e itens raros no jogo, ou eliminar um número enorme de monstros); 

• Explorers (Exploradores): Buscam explorar o espaço de jogo, conhecer cada local do 

mundo virtual oferecido a eles, seja mapeando o mundo de jogo propriamente dito, seja 

explorando os limites das experiências possíveis com as mecânicas do jogo em questão; 

• Killers (Matadores): Procuram impor-se sobre os outros jogadores, atacando os 

personagens de outros jogadores e comumente atrapalhando outros jogadores através 

das ferramentas disponíveis no jogo. 

• Socialisers (Socializadores): Gostam de socializar com outros jogadores, de interpretar 

seus personagens com outros personagens ou de conversar com outros jogadores dentro 

do âmbito do jogo. 

 

Essa classificação, no entanto, se concentra nos usuários de MUDs e já possui mais de 

dez anos de existência. Mas mesmo assim estudantes e profissionais utilizam as considerações 

de Bartle como forma de enquadrar atitudes do jogador frente aos jogos. 
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Spitfire1 [2009], autor do blog Gameism.com, por exemplo, aproveitou a comparação que 

Keverne [2009] fez entre os quatro tipos de jogadores de Bartle e os quatro personagens do jogo 

Left 4 Dead [Valve, 2008], para sugerir como poderíamos remodelar as regras do jogo de modo a 

favorecer certos estilos de jogo e personalidades de jogadores. 

Com o conhecimento desses aspectos acerca dos jogos e jogadores podemos buscar 

itens que representem aspectos os quais seriam considerados pertinentes enquanto itens 

avaliados pelos jogadores, para a elaboração de nossas escalas avaliativas. Passaremos então ao 

estudo de tais escalas. 

 

  

                                                      
 

1 O autor usa de um pseudônimo para manter o anonimato, provavelmente para evitar qualquer quebra de 

contrato com a empresa (ou empresas) de jogos para as quais trabalha. O conteúdo de suas análises no blog 

e os jogos usados como temas sugerem fortemente que ele seja contratado da Valve, empresa responsável 

por jogos como Half-Life (jogo do qual Counter Strike é um mod – modificação) 1 e 2, Team Fortress 2 e o 

próprio Left 4 Dead. 



24 
 
 

6. Escalas de autorrelato e seu uso no Design 
Escalas de autorrelato são usadas nos projetos de Design como formas de mesurar o 

desempenho de um produto frente ao seu público-alvo ou um conceito frente à equipe 

desenvolvedora para medir sua viabilidade. Servem também como formas de apurar a opinião das 

pessoas frente ao produto ou projeto (sendo, portanto, consideradas também como escalas 

psicométricas, quando usadas desta maneira). 

Empresas podem se utilizar da aplicação de tais escalas para pesquisar seu público-alvo e 

mensurar a receptividade que seus produtos apresentam frente aos usuários. Na indústria de 

jogos casuais para web encontramos uma facilidade maior de aplicar tais escalas: utilizando a 

internet como plataforma de suporte para as escalas, pode-se contar com a familiaridade prévia 

dos jogadores com o ambiente online para responderem os questionários, além de se tornar mais 

fácil levar os questionários para o público quando utilizamos a internet como suporte. 

 De posse desses dados, é possível então realizar ajustes aos jogos já feitos ou evitar 

tendências que alienem o usuário em jogos futuros e, com a aplicação via internet dos formulários 

com as escalas de autorrelato, diminui-se o tempo e mobilização necessários para realização da 

pesquisa de opinião, podendo assim ter retornos mais imediatos e um eventual reuso dos 

formulários, adaptando-os para colher informações sobre jogos futuros ou ainda sobre outros 

aspectos de jogos já feitos. 

 Durante uma breve pesquisa com três empresas locais de produção de jogos casuais 

(Jynx Playware, Manifesto Game Studio e o Projeto Olimpíadas de Jogos e Educação – OjE2), 

descobriu-se que as formas de colher informações sobre o usuário se concentram em técnicas 

como perfis de usuário repassados pelas empresas clientes3, pesquisas netnográficas4 e 

                                                      
 

2 O projeto OjE é um projeto da Secretaria de Educação de Pernambuco juntamente com a Jynx Playware, a 

Manifesto Game Studio, a Meantime Mobile Creations, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife 

(C.E.S.A.R) – através do C.E.S.A.R.EDU – e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), cujo objetivo é 

levar jogos de qualidade e teor educativo para alunos da rede pública de ensino através de uma competição 

(as Olimpíadas em si). 
3 Segundo Rui Belfort [2010], diretor de operações da Jynx, em um depoimento dado ao mestrando em 

março de 2010, a empresa cliente passa um perfil do usuário co informações como faixa etária, gênero, 

interesses gerais e outras informações que o cliente julgar apropriada. 
4 Netnografia é uma espécie de etnografia, onde as informações levantadas são retiradas dos perfis dos 

usuários em redes de relacionamento online (como Orkut ou Facebook), ou de outras fontes online onde o 

usuário monta seu próprio perfil. Breyer [et al, 2009] utilizaram informações retiradas dos perfis públicos de 

usuários jogadores de jogos casuais na formatação das personas (ver nota 5) utilizadas pela Manifesto Game 

Studio. 
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personas5. Oliveira [2010] desenvolveu e aplicou uma técnica chamada cards persona para serem 

aplicadas durante a produção de jogos do projeto OjE e que tenta agilizar a criação de personas 

através do uso de baralhos com factóides (ver nota 5) diversos, que podem ser combinados 

aleatoriamente. 

 As escalas de autorrelato se tornam ferramentas poderosas, então, auxiliando, 

complementando e validando as informações disponíveis sobre o usuário final. Servindo como 

suporte durante várias fases do projeto, as escalas são uma forma ágil para coletar opiniões e 

simples de serem aplicadas, podendo ser incluídas sem causar um distúrbio grande no projeto. 

 Na coleta de informações através de escalas de autorrelato é preciso, no entanto, fazer 

algumas distinções e estabelecer alguns conceitos, para que possamos extrair informações 

válidas. Primeiro, é preciso ter ciência dos diferentes tipos de escalas: 

 

• Escalas nominais: a ordenação das opções de cada item da escala (seja através de 

números, seja através de outra nomenclatura) serve apenas para diferenciar uma opção 

de outra, não representando nenhuma relação entre elas, sendo “aquelas que se utilizam 

de números para organizar em categorias os diferentes tipos de resposta a uma questão” 

[Parasuraman, 1991, apud Ferreira, 2010]. Ex: Qual desses jogos você prefere: 1) Sonic 

2) Mario 3) Street Fighter 4) Starcraft. Neste exemplo o entrevistado simplesmente 

escolhe a opção que prefere, não havendo nenhuma relação de ordem, intervalo ou razão 

entre as opções. Para visualizar melhor como seria uma escala dessas, apresentamos a 

Tabela 6.1.  

 

Qual dos seguintes tipos de mídia mais 
influenciam sua decisão de compra? 

1. Televisão 

2. Rádio 

3. Jornal 

4. Revista 
Tabela 6.1: Exemplo de escala nominal [Parasuraman, 1991] 

 

• Escalas ordinais: Ordenam as opções de cada item de acordo com algum critério, 

tornando possível a comparação entre eles [Chisnall, 1973; Parasuraman, 1991; apud 

Ferreira, 2010]. Essa organização indica apenas em que ordem se encontram, sendo os 

intervalos entre eles não necessariamente iguais [Teixeira, 2005]. Como exemplos de 

                                                      
 

5 Personas são personagens fictícios montados em cima de informações coletadas acerca do público-alvo 

(informações essas denominadas factóides), para servirem como modelo de usuário na fabricação do objeto 

[Breyer et al, 2009] 
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escalas ordinais podemos citar a classificação final dos participantes de um concurso ou a 

lista dos discos mais vendidos no ano. Na Tabela 6.2 reproduzimos um exemplo de escala 

ordinal, onde os números indicam uma hierarquia entre as unidades de tempo, indo da 

menor para a maior, para ilustrar melhor o conceito. 

 

 

Quanto tempo você gasta lendo jornal em um fim de 
semana típico? 

1. Menos que 5 minutos 

2. De 5 minutos a 15 minutos 

3. De 15 minutos a 30 minutos 

4. Mais de 30 minutos 
Tabela 6.2: Exemplo de escala ordinal [Parasuraman, 1991] 

 

• Escalas intervalares: As opções em uma dada questão de uma escala intervalar possuem 

um intervalo consistente entre uma e outra, incrementando em um sentido e decrescendo 

no outro. Por possuir um ponto zero (ou ponto neutro) atribuído aleatoriamente. Segundo 

Mattar: 

 

"Uma escala de intervalo é aquela em que os intervalos entre os números dizem a posição 

e quanto às pessoas, objetos ou fatos estão distantes entre si em relação à determinada 

característica. Ela permite comparar diferenças entre as medições, mas não permite 

concluir quanto à magnitude absoluta das medições". [Mattar, 1996, apud Oliveira, 2001] 

  

Parasuraman [1991, apud Oliveira, 2001] considera as escalas intervalares mais 

poderosas que as ordinais, pois além de apresentarem todas as propriedades de uma escala 

ordinal, permite que as diferenças entre seus valores sejam interpretadas significativamente. Dois 

exemplos de escalas intervalares são as escalas de medição de temperatura, Celsius e 

Fahrenheit, onde os intervalos entre cada grau não correspondem a intervalos iguais e 

consistentes, como mostrado na Tabela 6.3. A discrepância entre as razões entre cada grau da 

escala pode ser notada quando vemos que 100 ºC não corresponde, exatamente, a quantidade de 

calor de duas vezes 50 ºC, uma vez que essa relação não se mantém na escala Fahrenheit. Isso 

acontece pelo fato de o valor zero dessas escalas ser atribuído aleatoriamente (quer dizer, não 

correspondem a uma inexistência daquilo que é medido). 

Escalas Valores Correspondentes 

Celsius ( °C) 0 10 30 50 100 

Fahrenheit ( oF) 32 50 86 122 212 

Zero arbitrário: 0°C não significa ausência de calo r. 100°C: corresponde 

a 15°C mais quente do que 85°C  
Tabela 6.3: Escalas intervalares [Parasuraman, 1991] 
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• Escalas razão: Semelhantes às escalas intervalares, com o diferencial de não possuírem 

um ponto zero arbitrário (o ponto zero de tal escala representa realmente uma quantidade 

zero daquilo medido). Segundo Mattar: 

 

“As escalas razão possuem as mesmas propriedades das escalas de intervalo com a 

vantagem de possuírem o zero absoluto. Em função disso, as medidas tomadas nestas 

escalas permitem concluir quanto a sua magnitude absoluta, além de informar a posição e 

quanto às pessoas, objetos ou fatos estão distantes entre si em relação à determinada 

característica”. [Mattar, 1996, apud Oliveira, 2001] 

 

Como exemplo temos as escalas de medição de distância e peso. Devido à dificuldade 

extrema em quantificar a inexistência de algum aspecto ou opinião subjetiva e de mesurar 

intervalos regulares que possuam uma razão constante entre si quando é medida a opinião de 

alguém, esse tipo de escala é raramente utilizada para esses tipos de medidas. 

Com esses conceitos em mente podemos passar para alguns dos tipos de informação 

possíveis de serem extraídas das medições de tais escalas. São elas: a moda, a mediana e a 

média de uma escala. 

 

• Moda: Representa a opção mais escolhida de uma escala, o valor (ou valores) que 

aparecem com mais freqüência. É possível de ser extraída de quaisquer dos tipos de 

escalas apresentadas. 

• Mediana: Representa, de modo geral, a opção do meio, opção central, entre aquelas 

disponíveis. Consideremos, por exemplo, que a escala possua cinco itens, numerados 

cada um de 1 a 5, de forma ordinal. A mediana seria então a opção central (nesse caso, a 

opção número 3). Não é possível adquirir a mediana de uma escala nominal, visto que 

escalas nominais não representam uma ordenação por posição. No caso de um número 

par de opções, a mediana é a média aritmética das duas opções centrais. 

• Média: Representa a média dos valores alcançados com a pesquisa. Para poder achar a 

média de uma escala, é preciso que os valores de seus itens representem um valor real 

na escala, seja por ser uma escalar intervalar ou de razão. Desse modo, nem a escala 

nominal, onde o valor de cada item serve meramente para diferenciar um do outro, nem a 

ordinal, onde o valor indica tão-somente a ordem dos itens, possuem média. 

 

Essas medidas representam o que se chama em estatística de medidas de tendência 

central, por indicarem a tendência seguida pela massa central dos entrevistados (representados 

pelos valores que cada entrevistado atribuiu nos itens da escala). Com base nesses conceitos, 

passamos às escalas de autorrelato propriamente ditas, como as escalas Likert, escalas de 

Thurstone e as escalas de diferencial semântico. 
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6.1 Escalas Likert 
Escalas Likert (nomeadas por causa de seu criador, Rensis Likert, que as desenvolveu entre 1946 

e 1970, na universidade de Michigan, em uma tentativa de alcançar uma maneira “científica” de se 

medir atitudes) são escalas onde, segundo Uebersax [2006]: 

 

• Contém vários itens 

• Cada item ou questão apresenta níveis horizontais de resposta 

• Os níveis de resposta são ancorados em valores inteiros (normalmente sendo de -2 a +2). 

• Os níveis de resposta são ancorados também em rótulos verbais que conotam intervalos 

aproximadamente de mesmo espaço (normalmente tais rótulos são: discordo muito, 

discordo, neutro, concordo e concordo muito, ou equivalentes, tendo seus valores 

numéricos como sendo -2, -1, 0, +1 e +2, respectivamente) 

 

Uebersax [2006] enumera ainda duas outras características, embora não as considere tão 

essenciais quanto às quatro anteriores: Os rótulos verbais são bivalentes e simétricos, em torno 

de um meio neutro (o que implica, usualmente, na presença de um número ímpar de níveis de 

resposta); e, no uso previsto por Likert, a escala sempre mede atitudes em termos de nível de 

concordância ou discordância em relação a uma dada constatação (mas salienta que parece ser 

razoável aplicar a metodologia de Likert em outros domínios que não somente a mensuração de 

atitudes). 

Após as informações serem coletadas, obtém-se o valor de cada item através da média 

dos valores totais avaliados, onde o peso é o valor numérico atribuído a cada nível de 

concordância. Por exemplo: em uma pesquisa com seis pessoas, suponhamos que, em 

determinado item, duas delas tenham escolhido discordo muito (valor -2), uma tenha escolhido 

discordo (valor -1), uma escolhido neutro (valor 0), uma escolhido concordo (valor+1) e a última 

tenha escolhido concordo muito (valor +2). 

Foram então dois valores discordo muito (2x-2=-4), um discordo (1x-1=-1), um neutro 

(1x0=0), um concordo (1x+1=+1) e um concordo muito (1x+2=+2). Somando-se os valores todos, 

chega-se a um total de -2 (-4-1+0+1+2=-4). Dividimos então pelo número total de entrevistados 

(dez) e chegamos ao valor médio das respostas do item (-0,2 – o que equivaleria a uma leve 

discordância com o item avaliado, no grupo entrevistado). 

A escolha de cada item geralmente é feita através da experiência de quem formula o 

questionário com o assunto em questão, levando em conta a natureza do questionário, mas pode-

se ainda fazer como Ferreira [2010], que se utilizou de técnicas de geração e seleção de 

alternativas para elaborá-los. Independente da forma utilizada para gerar os itens, Teixeira [2005] 

orienta para a elaboração de um grande número de itens considerados relevantes ao conceito em 

estudo. Segue exemplo de um questionário Likert e de um gráfico feito a partir de respostas deste 

questionário. 



 
 

 

Visando  a contínua melhora do nosso hotel, gostaríamos que o Sr(a) avaliasse 
nossos serviços através do questionário abaixo.
Para cada pergunta, escolha apenas uma opção.

Como você avalia as acomodações que utilizou?

muito ruins ruins

muito ruins ruins

Como você avalia nosso restaurante?

muito ruins ruins

Como você avalia nosso atendimento?

muito ruins ruins

Como você avalia a infra

muito ruins ruins
Tabela 6.4

Gráfico 6.1: Exemplo de gráfico gerado a partir de respostas de uma escala Likert [Ferreira, 2010]

 

6.2 Escalas de Thurstone
Nessas escalas, a opinião do entrevistado em cada item corresponde somente à concordância ou 

não com cada item (um exemplo de item 

sim 2- não).  

Um dos pontos fracos dessa escala é que ela “

sentimentos em relação à determinada frase, pois os respondentes somente poderão concordar 

ou não [Oliveira, 2001]. 

Outra dificuldade na aplicação da escala é a complexidade de sua formulação. Teixeira 

[2005] descreve os seguintes passos na elaboração de uma escala de Thurstone:
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-2,00
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-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00
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a contínua melhora do nosso hotel, gostaríamos que o Sr(a) avaliasse 
nossos serviços através do questionário abaixo.  
Para cada pergunta, escolha apenas uma opção.  

Como você avalia as acomodações que utilizou?  

ruins indiferentes boas 

Como você avalia nossa cozinha? 

ruins indiferentes boas 

Como você avalia nosso restaurante?  

ruins Indiferentes Boas 

Como você avalia nosso atendimento?  

ruins indiferentes boas 

Como você avalia a infra -estrutura do hotel? 

ruins indiferentes boas 
4: Exemplo de questionário com escala Likert [Ferreira, 2010]

 

: Exemplo de gráfico gerado a partir de respostas de uma escala Likert [Ferreira, 2010]

Escalas de Thurstone  
Nessas escalas, a opinião do entrevistado em cada item corresponde somente à concordância ou 

não com cada item (um exemplo de item em uma escala dessas seria: Você acha o jogo difícil? 1

Um dos pontos fracos dessa escala é que ela “não permite identificar a intensidade dos 

determinada frase, pois os respondentes somente poderão concordar 

Outra dificuldade na aplicação da escala é a complexidade de sua formulação. Teixeira 

guintes passos na elaboração de uma escala de Thurstone:
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Como você avalia nossa 

cozinha?

Como você avalia nosso 

restaurante?

Como você avalia nosso 

atendimento?

Como você avalia a 

infra-estrutura do 

hotel?
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a contínua melhora do nosso hotel, gostaríamos que o Sr(a) avaliasse 

muito boas 

muito boas 

muito boas 

muito boas 

muito boas 
: Exemplo de questionário com escala Likert [Ferreira, 2010] 

 

: Exemplo de gráfico gerado a partir de respostas de uma escala Likert [Ferreira, 2010] 

Nessas escalas, a opinião do entrevistado em cada item corresponde somente à concordância ou 

a escala dessas seria: Você acha o jogo difícil? 1- 

te identificar a intensidade dos 

determinada frase, pois os respondentes somente poderão concordar 

Outra dificuldade na aplicação da escala é a complexidade de sua formulação. Teixeira 

guintes passos na elaboração de uma escala de Thurstone: 

Como você avalia as 

acomodações que 

Como você avalia nossa 

Como você avalia nosso 

Como você avalia nosso 

Como você avalia a 

estrutura do 
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1. Colecionam-se algumas centenas de itens (frases) relacionados ao conceito em estudo. 

Seleciona-se um número razoável de juízes (50 a 300). 

2. Cada juiz classifica cada item em um de onze grupos, de acordo com seu julgamento de 

“favorabilidade” do item para o conceito em estudo. 

3. Aos onze grupos são associados valores numéricos se 1 a 11. O valor de cada item nesta 

escala de onze posições é obtido calculando-se a sua posição mediana (ou às vezes 

média) para o conjunto de juízes. Os valores assim obtidos para cada item são verificados 

em relação à sua dispersão de julgamento entre os juízes. Itens sobre os quais os juízes 

estavam muito discordantes entre si, são excluídos. 

4. Escolhe-se dentre todos os itens aqueles que se apresentam eqüidistantes uns dos 

outros. Isto em geral resulta em uns 20 itens que passam a formar a escala a ser usada. 

Os valores desta escala para cada item são aqueles obtidos no item (3) acima. 

 

Durante a aplicação da escala, os itens são apresentados em ordem aleatória e os 

entrevistados devem responder se concordam ou não com cada item. 

Oliveira [2001] concorda acerca dessa dificuldade em elaborar as escalas de Thurstone e 

ainda salienta que a escolha das afirmações que farão parte do teste depende das atitudes 

daquelas que as julgam, podendo resultar em um desvio capaz de ferir os resultados. Mas 

Chisnall [1973], apontando pro fato de que, na maioria dos casos, tal efeito é mínimo, fruto de 

juízes com opiniões extremas (sendo esses os únicos capazes de distorcer os resultados 

substancialmente). 

Podem-se extrair dados de tais escalas através do percentual de respostas de cada tipo 

entre todos os entrevistados, do valor médio de respostas positivas totais na população consultada 

ou ainda do grau de concordância de cada entrevistado (o número de itens com os quais 

concorda, em relação ao número total de itens na escala). 

 

6.3 Escala de medição da criatividade 
Desenvolvida por Eduard de Bono [1992], essa escala procura classificar as idéias avaliadas de 

acordo com o valor que possuem para o projeto. Divide a avaliação em oito categorias distintas: 

 

1. Idéia diretamente utilizável:  Idéias julgadas como valiosas e possíveis de serem 

utilizadas imediatamente. 

2. Boa Idéia, mas não para nós: É considerada uma idéia valiosa e utilizável, embora não 

se encaixe nas necessidades e parâmetros da empresa ou projeto. 

3. Boa idéia, mas não agora: Também é considerada valiosa e utilizável, embora não no 

momento. Pode ser reavaliada de tempos em tempos, para reconsideração. 

4. Precisa ser melhorada:  A idéia tem potencial, mas possui defeitos grandes o suficientes 

para precisar ser retrabalhada. 
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5. Forte, mas não utilizável: Idéia bem cotada, mas, por fatores diversos (como 

regulamentações, fatores ambientais e risco elevado), não deve ser produzida. Com 

tempo, caso aja alguma mudança nas condições que ditam esses fatores, a idéia pode ser 

reavaliada ou ter alguns de seus conceitos reaproveitados em outra. 

6. Interessante, mas não utilizável: Consideradas fracas, mas, por serem interessantes, 

tornam-se passíveis de serem sujeitas a novas percepções e possibilidades no futuro. 

7. Pouco valor:  A idéia não é considerada como tendo valor suficiente para o projeto. 

8. Inaproveitável: Existe uma impossibilidade fundamental na idéia, portanto não há como 

implementá-la. Apesar disso, pode ser que venha a se tornar possível no futuro. 

 

Ele considera ainda quatro aspectos, que chama de “considerações para avaliação dos 

resultados”, os quais são: benefícios, viabilidade, recursos e ajustes. 

 

• Benefícios:  A idéia não possui valor caso não traga benefícios específicos para aquele 

que a usa. 

• Viabilidade: Analisa se a idéia é viável, em termos técnicos e em termos de limitações 

como tempo e recursos disponíveis para execução da mesma e conformidade com regras 

e regulamentações. 

• Recursos: Quanto à realização da idéia custará em termos financeiros, de tempo, de 

alocação de força de trabalho e aspectos afins. 

• Ajustes:  Quais ajustes serão necessários fazer por parte do grupo para ser possível 

concretizar a idéia. 

 

Da forma como é concebida por Bono [1992], essa escala avalia idéias e conceitos gerados, 

não podendo ser aplicada durante a análise do produto final. Embora seja interessante para 

avaliação das alternativas geradas durante o processo de produção, ela não é de grande valia 

para o presente projeto, onde avaliaremos um produto finalizado. 

 

6.4 Escalas de diferencial semântico 
Escalas de diferencial semântico, também conhecidas pela sigla CPSS (Creative Products 

Semantic Scale – Escala Semântica de Produtos Criativos) ou ainda escalas de Osgood, são 

escalas onde cada item avaliado é polarizado em dois adjetivos (ou frases descritivas) contrários 

(vide a Tabela 6.5 como exemplo). 

 Essas escalas são baseados em um modelo teórico de como a criatividade funciona, 

conhecido como CPAM (Creative Product Analysis Model – Modelo de Análise de Produtos 

Criativos) e desenvolvidas com base nos mais de vinte anos de trabalhos de Susan Besemer, 

psicóloga fundadora do ideafusion (empresa detentora da CPSS). O modelo é composto de três 

dimensões: Novelty (Novidade), Resolution (Resolução) e Style (Estilo) [Besemer, 2010]. 
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Visando  a contínua melhora do nosso hotel, gostarí amos que o Sr(a) avaliasse 
nossos serviços através do questionário abaixo. Par a cada pergunta, escolha 

apenas uma opção. 

Como você avalia as acomodações que utilizou? 

Confortáveis <  1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7  > Desconfortáveis 

Silenciosas <  1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7  > Barulhentas 

Claras <  1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7  >  Escuras 

Arejadas <  1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7  >  Abafadas 

Completas <  1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7  >  Incompletas 
Tabela 6.5: Exemplo de uma escala Diferencial Semântico [Ferreira, 2010]. 

 

 

• Novidade:  É a dimensão na qual se considera o uso de novas técnicas, materiais, 

conceitos e outros elementos no produto ou idéia. É tipicamente o primeiro critério usado 

que as pessoas mencionam quando tentam descrever a criatividade, mas novidade 

apenas não é o suficiente. Como avisa Besemer [2010], “radically new products are 

sometimes too far outside the customer’s comfort zone” (“produtos radicalmente novos às 

vezes se encontram muito distantes da zona de conforto do cliente”). Dentro da dimensão 

da novidade existem duas facetas ou aspectos percebidos pelos usuários: Originality 

(Originalidade) e Surprise (Surpresa). 

o Originalidade:  É quase sempre uma característica positiva no produto, sendo 

considerada muitas vezes como a única coisa necessária para a criatividade. 

o Surpresa:  O nível de surpresa que o usuário tem ao conhecer o produto. Pode ter 

duas valências: podemos ficar surpresos de forma positiva e deleitados com o 

produto; ou podemos ficar chocados e consternados com o mesmo.  

• Resolução:  Refere-se ao modo como o produto funciona ou faz aquilo que deveria fazer. 

Um produto que funcione bem, seja lógico, tenha seu uso facilmente apreendido pelas 

pessoas e possui utilidade e valor é um produto com um alto nível de resolução. Besemer 

descreve quatro aspectos: Logical (Lógico), Useful (Útil), Valuable (Valioso) e 

Understandable (Compreensível): 

o Lógico:  Um produto é considerado lógico quando adere às regras consensuais 

quanto ao que deve fazer, como deve fazê-lo e como dever ser operado. 

o Útil:  Um produto útil possui uma aplicação clara e prática. Essa faceta também diz 

respeito às expectativas do usuário, uma vez que a utilidade do produto deve ser 

facilmente discernível pelo usuário, ou então ele ira rejeitá-lo e procurar outro. 

o Valioso:  O valor de um produto pode ser de natureza monetária, simbólica ou 

psicológica. Ele pode ser considerado valioso por representar uma economia de 
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tempo ou grande facilidade ao desempenhar um trabalho, por terem um 

significado pessoal para o dono ou por terem um alto valor simbólico. 

o Compreensível:  Quão compreensível de ser usado sem ajuda externa o produto 

é para o usuário. De especial importância nos produtos de alta tecnologia, pois “a 

maioria dos usuários se voltará ao manual de instruções apenas quando tudo o 

mais falhar” (“most users revert to the owner’s manual only if all else fails” 

[Besemer, 2010] 

• Estilo: Refere-se à “personalidade” do produto, sua “face” em frente ao mundo. O 

importante a se lembrar acerca do estilo é se o produto passa a personalidade 

intencionada pelos criadores aos usuários. Existem três aspectos no estilo: Organic 

(Orgânico), Well-Crafted (Bem Trabalhado) e Elegant (Elegante): 

o Orgânico:  Os componentes de um produto orgânico parecem combinar 

naturalmente, sendo harmoniosos e incorporados de tal maneira a formar um todo 

bem articulado. 

o Bem Trabalhado:  Quando o cuidado com o acabamento de um produto pode ser 

facilmente percebido, dizemos que ele é um produto bem trabalhado. A atenção 

dada aos detalhes do produto se fazem notar, quando o mesmo é bem 

trabalhado. 

o Elegante:  Um produto elegante é refinado e simplificado até sua essência 

suprema, o âmago de seu ser.  

 

A CPSS consiste de 55 itens Likert (isto é: ordenados à moda das escalas Likert), com 

sete graus, valorados de 1 a 7 (podendo ter seus valores explícitos ou não no questionário), 

postos entre dois adjetivos ou frases descritivas antônimas, com os termos positivos na coluna 

mais à esquerda e os negativas na coluna mais à direita. O respondente escolhe o valor que 

melhor represente sua opinião (quanto mais próximo de um dos termos, mais ele concorda com o 

referido termo). Besemer [2010] recomenda 60 participantes, para assegurar a melhor 

confiabilidade do teste, mas admite que alguns de seus clientes usaram a escala com menos 

participantes e obtiveram bons resultados. 

A forma de extrair informações dessas escalas é semelhante à utilizada nas escalas 

Likert: cada numeração da escala equivale a um valor de -3 a +3, começando com 1 equivalendo 

a um valor de -3 e subindo gradativamente, até 7, equivalendo a um valor de +3. Com o total das 

respostas, computa-se a média de cada opção e monta-se um gráfico (Gráfico 6.2.). 
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Gráfico 6.2.: Representação gráfica dos resultados obtidos em uma escala de diferencial semântico [Ferreira, 2010] 

. 

Apesar da popularidade dessa escala, pela sua simplicidade de aplicação e facilidade em 

quantificar a opinião dos usuários, critica-se o fato de nem sempre se acham adjetivos bipolares 

satisfatórios, adequados ao problema e realmente antônimos, podendo causar confusão no 

respondente [Oliveira, 2001]. 

 

6.5 Escalas de Stapel 
Uma variante da escala de diferencial semântico, consistindo em uma escala verbal de 10 pontos, 

com valores de -5 a +5, onde os entrevistados avaliam quão precisamente cada termo descreve o 

produto avaliado. Segundo Kinnear e Taylor [1991], “essa técnica de escalonamento é designada 

para mensurar a direção e a intensidade de atitudes, simultaneamente”. 

 Churchill [1998, apud Oliveira, 2001] diferencia as escalas de Stapel das escalas de 

diferencial semântico através das seguintes características: 

 

• Os adjetivos ou frases descritivas são testados separadamente, ao invés de 

simultaneamente. 

• Os pontos na escala são identificados por números. 

• Há dez pontos na escala, e não sete. 

 

O fato de não precisarem ser definidos adjetivos ou frases descritivas bipolares é um dos 

pontos positivos desse tipo de escala. Por ser uma escala semelhante à escala de diferencial 

semântico, podem-se extrair informações dela com as mesmas técnicas. A  Tabela 6.6 ilustra 

como uma escala de Stapel pode ser configurada (é importante notar que o termo não precisa 

ficar necessariamente no meio dos valores, pode-se montar a escala de forma horizontal, de 

maneira semelhante às escalas Likert e de diferencial semântico). 

A análise de seus resultados se dá de forma semelhante à Likert, tirando a média dos 

valores apresentados nas respostas. 
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Avalie os aspectos do jogo XYZ , marcando um valor  de acordo com sua opinião:  

+5 +5 +5 +5 +5 

+4 +4 +4 +4 +4 

+3 +3 +3 +3 +3 

+2 +2 +2 +2 +2 

+1 +1 +1 +1 +1 

Divertido Bonito Difícil Dá vontade de 
jogar Bom 

-1 -1 -1 -1 -1 

-2 -2 -2 -2 -2 

-3 -3 -3 -3 -3 

-4 -4 -4 -4 -4 

-5 -5 -5 -5 -5 
Tabela 6.6: Exemplo de escala de Stapel. Fonte: o autor. 

 

6.6 Escalas de Guttman 
Escalas bastante semelhantes às escalas Likert, mas as de Guttman são cumulativas, isto é, a 

resposta de um dado item se acumula com a resposta dos itens posteriores. É uma escala 

puramente ordinal. 

 Segundo Chisnall [1973], ela consiste no seguinte: 

 

1. Uma série de questões sobre atitudes referentes a um mesmo assunto é feita aos 

respondentes. 

2. Após cada questão, os respondentes são questionados a respeito de quão fortemente eles 

se sentem em relação ao assunto e, dessa forma, a intensidade de seus sentimentos é 

registrada. As respostas são classificadas por nível de intensidade como: concordo 

fortemente, concordo, indeciso, discordo, discordo fortemente. Essas afirmações são 

pontuadas de zero a quatro pontos, sendo concordo fortemente igual a quatro e discordo 

fortemente igual a zero. 

3. A pontuação de cada respondente é computada. A maior pontuação alcançada será o 

número de afirmações vezes a pontuação da intensidade mais alta. Por exemplo, se são 

sete afirmações e a pontuação varia de zero a quatro, então a pontuação mínima será 

zero, e poderá se estender até vinte e oito pontos. 

4. A pontuação dos respondentes é registrada em um "escalograma", que é um esquema 

designado para simplificar o processo de análise total. 

 

Teixeira [2005] sugere que seja feito o somatório da pontuação de cada respondente, para que 

possamos então comparar os escores de cada um em relação aos outros e termos uma idéia geral 

da posição dos entrevistados quanto ao tema. Teixeira ainda aponta para a possibilidade de 

utilizar um número diferente de gradações que não apenas quatro (pro caso de se utilizar apenas 



36 
 
 

duas gradações, no entanto, as manifestações de concordância ou discordância “indicam o grau 

de atitude em relação ao conceito através da soma dos itens que ele concordou” [Teixeira, 2005]). 

 Chisnall [1973, apud Oliveira, 2001] afirma que podemos ainda indicar a intensidade das 

respostas graficamente ou por meio de desenhos, como no exemplo da Tabela 6.7. 

 

Você achou o jogo XYZ divertido? 

SIM SIM SIM NÃO NÃO  NÃO  
Tabela 6.7: Exemplo de escala de Guttman [Chisnall, 1973; adaptado pelo autor] 

 

6.7 Escala de classificação Q de Stephenson 
Também conhecida como técnica Q de Stephenson, técnica consiste na elaboração de uma 

grande quantidade itens, cada um impresso em um cartão diferente e então embaralhados. Cada 

entrevistado deve então organizar sua pilha de cartões em, geralmente, onze grupos, de menos 

favorável a mais favorável (pode-se dizer que os participantes dão valores, de zero a 10 – ou 

ainda de -5 a +5 – para cada item). 

 “O número de itens a serem colocados em cada grupo é pré-estabelecido de modo a 

formar uma aproximação à distribuição normal dos itens” [Teixeira, 2005]. Essa distribuição 

geralmente é feita de modo que, do número total de itens, uma minoria fique em posições 

extremas e uma maioria na posição neutra, com uma distribuição simétrica em torno do eixo 

neutro (por exemplo: em uma pesquisa com 60 itens, os números máximos de itens associados a 

cada valor de -5 a +5, respectivamente, poderiam ser: 3 – 4 – 4 – 7 – 7 – 10 – 7 – 7 – 4 – 4 – 3). 

 Schmolck [1999] apresenta um conjunto de instruções prototípicas desenvolvidas por 

McKeown e Thomas [1988], usando uma distribuição 3 – 4 – 4 – 7 – 7 – 10 – 7 – 7 – 4 – 4 – 3 

como exemplo: 

 

1. O indivíduo é orientado a ler todos os itens para se familiarizar com. Enquanto faz isso, 

deve separá-los em três pilhas: Colocados à direita estão aqueles com os quais o 

indivíduo concorda, à esquerda os que o indivíduo discorda, e, no meio, aquela para com 

os quais é neutro, ambivalente ou incerto. 
2. Durante a distribuição o indivíduo os itens sob cada marcador de distribuição, enquanto 

mantém a relação esquerda – direita geral. Isso facilita a leitura dos itens contextualmente 

e a realização de comparações entre eles.  
3. Estudando os itens à direita, e em conformidade com a distribuição, o indivíduo seleciona 

três itens que são mais parecidos com a sua posição e os posiciona verticalmente, sob o 

marcador +5. A ordem dos itens sob o marcador não é importante; todos três itens abaixo 

do marcador +5 receberão a mesma pontuação quando os dados forem computados. 
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4. Virando-se para o lado esquerdo agora, o indivíduo estuda os itens, e seleciona três deles 

entre os no lado esquerdo que são menos parecidos com sua posição. Esses são postos 

sob o marcador -5. Novamente, a ordem específica não importa.  
5. Retornando para o lado direito, o indivíduo agora escolhe quarto itens que se assemelham 

mais a sua opinião dentre os itens restantes e que não são tão significantes quanto os três 

escolhidos anteriormente (localizados sob o marcador +5), e os coloca sob o marcador +4. 

Em um Segundo momento, o respondente pode decidir que um dos itens selecionados 

para +4 é mais importante do que um sob +5. Ele ou ela está perfeitamente livre para 

trocá-los nesse ou em qualquer outro momento. 
6. A atenção troca para o lado esquerdo e o processo se repete, com o indivíduo trabalhando 

em direção a posição zero do meio, até todos os itens estarem posicionados da esquerda 

pra direita. Itens colocados sob o marcador do meio (zero) geralmente são aqueles que 

sobram depois de que todas as posições negativas e positivas foram ocupadas. A razão 

por fazer os indivíduos alternarem entre a direita e a esquerda é para ajudá-los a repensar 

a significância de cada item em relação aos outros. Uma vez completada, a distribuição 

deve ser revista, com o indivíduo realizando ajustes entre os itens que, mediante 

rearranjo, representem mais acuradamente seu ponto de vista.  
7. Finalmente, os escores de cada item são postos em uma tabela que reproduza a forma 

como foram distribuídos (a Tabela 6.8 apresenta um exemplo, com nove itens e cinco 

gradações). 
 

Minha visão pessoal acerca de Bill  

Características menos perceptíveis 
Neutro/ 

Sem saliência 
Características mais perceptíveis 

-2 
(1 item) 

-1 
(2 itens) 

0 
(3 itens) 

+1 
(2 itens) 

-1 
(1 item) 

Tímido Sem brilho Convencido Persistente Enganador 

 Distante Frio Jovial  

  Caridoso   
Tabela 6.8: Exemplo de escala Q de Stephenson [Schmolck, 1999; adaptado pelo autor] 

 

6.8 Escalas de Alpert 
Essas escalas são usadas para comparar um produto a outro. Elabora-se uma lista de atributos 

referentes aos objetos avaliados, associada a três dimensões distintas: importância do atributo, 

satisfação em relação ao atributo e diferença do atributo entre os objetos que estão sendo 

avaliados. 

 Cada uma das dimensões recebe uma nota de 1 a 5, sendo 1 equivalente a nenhuma 

importância / nenhuma satisfação / nenhuma diferença; e 5 equivalente a totalmente importante / 

total satisfação / totalmente diferente [Oliveira, 2001]. 
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 Os valores atribuídos a cada dimensão em um dado atributo são multiplicados, podendo-

se então montar uma matriz relacionando as atitudes dos respondentes dentro de três dimensões 

para todos os atributos. A Tabela 6.9 apresenta um exemplo. 

 

Avalie, segundo uma escala de 1 a 5, em que 1 signi fica nenhum e 5 significa totalmente: a) 
a importância do atributo apresentado em relação a uma sala de cinema; b) a satisfação 
que o cinema A proporciona quanto ao atributo apres entado; c) a diferença do atributo 

apresentado do cinema A para o cinema B. 

Atributos Importância Satisfação 
Diferença 

entre A e B 

Pontualidade quanto ao início do 
filme. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Variedade da programação de 
filmes. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Atualização da programação de 
filmes. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Conforto da sala de cinema. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Luminosidade da sala de cinema. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Som da sala de cinema. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Tabela 6.9: Exemplo de escala de Alpert [Oliveira, 2001; adaptado pelo autor] 
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7. Metodologia 
O projeto consiste em, durante o primeiro ano (2009), um levantamento bibliográfico sobre as 

escalas de autorrelato utilizadas na mensuração da opinião de indivíduos e da construção de uma 

base teórica sobre como são entendidos os jogos e os jogadores atualmente (como visto no 

capítulo anterior). Com base nesse levantamento, escolhemos as escalas mais utilizadas, em 

Design e áreas afins (como o marketing e psicologia) para elaboração dos experimentos. 

 Após a qualificação do mesmo em maio de 2010, começa-se a elaboração dos 

experimentos, que consistem na seleção de quatro jogos casuais em flash, selecionados dos 

portais de jogos em flash Newgrounds.com e Nitrome.com, devido a seus acervos extensos, 

variedade de gêneros e menor possibilidade de que alguns dos indivíduos consultados nos 

experimentos tenha tido participação no desenvolvimento de algum dos jogos; e submetidos à 

avaliação de especialistas (profissionais e estudantes de game design, contatados através da lista 

de e-mails do capítulo Recife da IGDA – International Game Developers Association) e jogadores 

leigos (voluntários); os quais avaliaram cada jogo nas três escalas elaboradas para o experimento. 

 Visando facilitar a distribuição e aplicação das escalas, as montamos usando a ferramenta 

formulários do Google.docs, uma ferramenta em ambiente web que, além de salvar as respostas 

de cada respondente em um formulário tipo Excel, também monta gráficos comparativos de cada 

um dos itens, agilizando enormemente a coleta de dados. Além das escalas, os formulários 

apresentam um campo onde o participante pode escrever sua opinião sobre as escalas utilizadas 

e dar seu feedback sobre o processo. 

 A aplicação das escalas se dá tanto com acompanhamento do pesquisador, reunindo 

quatro voluntários para a realização dos experimentos in loco, quanto anonimamente, através da 

internet. Cada um dos jogos foi avaliado nas três escalas, tendo sido disponibilizados na razão de 

um jogo por semana entre os meses de outubro e novembro de 2010 e podendo ser analisados 

apenas na semana na qual foram disponibilizados (além de uma semana extra no fim de 

novembro de 2010, onde as escalar de todos os jogos foram liberadas para serem respondidas, 

com o intuito de colher mais respostas). 

 De posse dos resultados de cada avaliação são elaborados gráficos para facilitar a 

visualização das informações e análise das escalas entre si. Avalia-se então se a utilização de 

uma ou outra resulta em resultados gerais muito ou pouco divergentes. Após todo o processo, é 

feita uma reflexão crítica sobre a aplicação de cada uma, para podermos sugerir aquela (ou 

aquelas) que seja mais indicada, levando em conta aspectos como dificuldade percebida quando 

da elaboração da escala propriamente dita, dificuldades de interpretação de cada escala (de 

acordo com os comentários dos participantes) e feedback da impressão dos avaliadores (recolhido 

através dos comentários feitos pelos respondentes). 
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8. Experimentos 
Para os experimentos, escolhemos utilizar três das escalas apresentadas, a serem construídas e 

disponibilizadas em ambiente online: 

 

• Escala Likert: Por ser a mais difundida das escalas e servir de base para um grande 

número de outras, é importante a inclusão dela em um estudo deste tipo. 

• Escalas de diferencial semântico: Ao polarizarem os itens da lista em duas características 

opostas, essa escala permite uma gradação interessante entre cada pólo de cada item, 

diversificando o processo de resposta ao formulário de pesquisa. 

• Escala de Stapel: Por julgar cada item de acordo com o grau de concordância do usuário 

frente ao mesmo, colocando cada item no centro da escala, ao invés de polarizar entre 

dois termos pré-definidos, acreditamos que essa escala apresenta uma possibilidade 

maior de cada usuário julgar cada item dentro de seu entendimento pessoal, por isso a 

utilizaremos. 

 

Essas escalas foram selecionadas pela facilidade em elaborá-las e reproduz-las através 

da ferramenta formulários do Google.docs e pela familiaridade dos respondentes com esses tipos 

de escalas, pois com uma necessidade menor de orientação no uso das escalas, espera-se 

diminuir qualquer tipo de influência externa quando da aplicação das mesmas e qualquer antipatia 

gerada em relação a alguma das escalas mais complexas. 

Outro fator determinante foi procurar diminuir o cansaço dos participantes, ao 

responderem vários questionários seguidos sobre os mesmos jogos, e evitar a necessidade de um 

treinamento prévio ou a necessidade de se familiarizar com o funcionamento das escalas mais 

desconhecidas. 

Como participantes dos experimentos, buscamos profissionais e estudantes de game 

design, através da lista de e-mails do capítulo Recife da IGDA, além de pessoas interessadas por 

jogos (gamers, ou jogadores), mas sem uma formação ou experiência profissional específica na 

elaboração dos mesmos. Para evitar cansar os respondentes, a ordem onde cada uma das três 

escalas utilizadas são respondidas na avaliação de cada um dos jogos foi aleatorizada. 

Para construção dos itens a serem avaliados, usaremos como referência os esquemas de 

avaliação da mídia especializada (revistas, sites e portais sobre videogames – como na revista 

brasileira Nintendo World e como eram utilizados em portais tais como o gamespot.com e 

ign.com6). Esses esquemas geralmente atribuem uma nota (podendo ser em uma escala de 0 a 

                                                      
 

6 Atualmente há uma preferência pelos relatos subjetivos nas resenhas dos jogos, relatos esses que tentam 

transparecer como foi a experiência do resenhista enquanto jogava (formato conhecido como new games 

journalism, e inspirado no estilo jornalístico conhecido como Novo Jornalismo (New Journalism), iniciado nos 
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10, 0 a 100 ou em conceitos de A a E, por exemplo) para cada um dos aspectos do jogo (sendo os 

mais comuns de serem encontrados em tais publicações esses: gráficos, som, jogabilidade e, não 

raramente, algum outro mais subjetivo, como diversão ou replayability – a capacidade do jogo em 

incentivá-lo a jogá-lo novamente, desde o começo). Cada um desses itens recebe uma nota, de 

acordo com o avaliador (ou avaliadores), seguido de uma nota geral, representante do valor de um 

dado jogo, na opinião de quem o avalia, e uma resenha escrita. 

No âmbito de nossos experimentos não utilizaremos essa avaliação final, do jogo como 

um todo, visto que procuramos analisar e estudar como essas escalas se comportam durante o 

processo da metodologia em Game Design, onde informações confiáveis sobre o desempenho do 

jogo em cada uma das categorias escolhidas (como forma de saber quais aspectos melhorar ou 

refinar, e quais aspectos encontram-se de acordo com as intenções iniciais da equipe). 

Com base nesses critérios gerais desenvolvemos itens a serem avaliados de acordo com 

cada escala, para cada um dos jogos selecionados. Os itens avaliados serão organizados e 

grupos temáticos, para facilitar sua organização, sendo eles: Gráficos, Som, Jogabilidade e 

Diversão. Cada participante irá, então, jogar cada um dos jogos selecionados e avaliá-los segundo 

cada escala. Como os jogos estão disponíveis online, utilizamos também a internet como suporte 

para a publicação das escalas, facilitando o acesso às mesmas e agilizando a execução dos 

experimentos, o que permite que uma maior quantidade de pessoas tome parte nos experimentos. 

Cada uma das escalas teve um parágrafo introdutório explicando como deveriam ser 

respondidas e cada uma foi apresentada em uma página diferente, para isolar as respostas uma 

das outras e desencorajar uma simples transferência de respostas entre uma e outra. 

Para comparar as escalas umas às outras buscaremos utilizar comparações entre os 

resultados por elas atingidos dentro de um mesmo jogo, de forma a detectar convergências e 

divergências entre elas. Ao fim de cada escala, nos formulários de pesquisa, incluímos um campo 

opcional onde os respondentes podiam dar sua opinião sobre o processo (vide apêndice). 

Os jogos avaliados foram selecionados a partir do portal nitrome.com e do portal 

newgrounds.com, entre os vários disponíveis, para manter uma base de jogos similar e averiguar 

o desempenho de cada escala mais efetivamente. Escolhemos jogos de estilos parecidos (tipo 

aventura/ação, nos moldes de jogos como os da série Super Mario e Metal Slug), a fim de evitar 

discrepâncias entre as avaliações devido a jogos muito diferentes entre si; e alternados entre os 

que consideramos bons e ruins, para diversificar o espaço amostral. São eles: 

 

                                                                                                                                                                 
 

anos 60 por autores como Gay Talese e Truman Capote), onde se procurava dar um relato mais intimista dos 

eventos, desassociado de notas numéricas. Como buscamos uma forma mais objetiva de representar a 

opinião de alguém sobre um jogo, nos embasamos na forma de avaliação de jogos descrita no trabalho. 
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• Primeiro jogo: 3 Foot Ninja II [ http://www.newgrounds.com/portal/view/192451 ] 

• Segundo jogo: Faultline [ http://www.nitrome.com/games/faultline ] 

• Terceiro jogo:  Brink of Alienation [ http://www.newgrounds.com/portal/view/254901 ] 

• Quarto jogo:  Final Ninja Zero [ http://www.nitrome.com/games/finalninjazero ] 

 

Cada jogo foi avaliado por respondentes sob forma online durante o mês de novembro de 

2010, sendo um jogo tendo seus questionários liberados por semana, além de um período 

adicional de uma semana onde todos os quatro jogos poderiam ter seus questionários 

respondidos, já que a primeira leva de respostas obteve poucos respondentes em certos jogos. 

Foi incluído também um campo onde o participante poderia escrever sua opinião, ao fim 

de cada escala. 

 

8.1 Elaboração da escala Likert 
Tendo em mente como se forma uma escala Likert, os itens das quatro diferentes categorias 

desenvolvidas foram os seguintes: 

• Gráficos e visual: 

o Item 1: Os gráficos são bonitos. 

o Item 2: Os gráficos são condizentes com o tema e clima do jogo. 

o Item 3: Os gráficos são originais, criativos. 

o Item 4: O visual do jogo me deixa discernir claramente os vários elementos em 

tela. 

o Item 5: As animações do jogo são boas. 

o Item 6: Os menus do jogo são claros e eficientes, fáceis de navegar. 

• Sons e música: 

o Item 1: A música do jogo é boa, agradável de se ouvir. 

o Item 2: A música do jogo combina com o tema e clima do jogo. 

o Item 3: A música é original e criativa. 

o Item 4: Os efeitos sonoros são bons. 

o Item 5: Os efeitos sonoros são adequados aos elementos que representam. 

o Item 6: Sou capaz de identificar e discernir os diferentes efeitos sonoros e suas 

fontes. 

 

• Jogabilidade e mecânicas de jogo: 

o Item 1: Os controles do jogo são fáceis de aprender. 

o Item 2: Raramente erro os comandos do jogo. 

o Item 3: Fui capaz de apreender rapidamente o funcionamento do jogo. 

o Item 4: As regras e funcionamento do jogo são criativos e originais. 



 
 

o Item 5: O jogo 

o Item 6: Achei

Tentamos abarcar aspectos importantes na avaliação do jogo da forma mais objetivo 

possível, excluindo juízos de valor quanto ao conteúdo e possível público jo

escalas buscarão utilizar categorias equivalentes, de forma a facilitar a comparação entre elas.

Na Figura 8.1, vemos um dos itens elaborados, do modo

8.2 Elaboração da escala de Diferencial Semântico
Na elaboração de nossa escala de diferencial semântico optamos por utilizar uma gradação em 

sete níveis de avaliação de cada um dos critérios

utilizadas pela escala de diferencial semântico (novidade, resolução e estilo; alé

respectivas subdivisões), procuramos elaborar critérios que os abarcassem, mas mantendo 

também o diálogo com os critérios utilizados nas outras duas escalas

 Abaixo estão cada um dos pares de adjetivos (ou frases adjetivadas) utilizados na escal

(cada item terá gradações de 1 a 7)

• Gráficos e visual: 

o Item 1: Bonitos 

o Item 2: Muito c

o Item 3: Criativos

o Item 4: Fáceis de discernir 

o Item 5: Animações bem feitas 

o Item 6: Menus eficientes 

 

• Sons e música: 

o Item 1: Boa música 

o Item 2: Música 

o Item 3: Música 

o Item 4: Bons efeitos 

O jogo responde rapidamente aos meus comandos. 

Achei a dificuldade do jogo baixa. 

Tentamos abarcar aspectos importantes na avaliação do jogo da forma mais objetivo 

possível, excluindo juízos de valor quanto ao conteúdo e possível público jogador.

escalas buscarão utilizar categorias equivalentes, de forma a facilitar a comparação entre elas.

, vemos um dos itens elaborados, do modo como aparece na escala online

 

Figura 8.1: Exemplo de item da escala Likert. 

 
 

.2 Elaboração da escala de Diferencial Semântico  
de nossa escala de diferencial semântico optamos por utilizar uma gradação em 

de avaliação de cada um dos critérios. Tendo em mente as diferentes classificações 

utilizadas pela escala de diferencial semântico (novidade, resolução e estilo; alé

respectivas subdivisões), procuramos elaborar critérios que os abarcassem, mas mantendo 

também o diálogo com os critérios utilizados nas outras duas escalas. 

Abaixo estão cada um dos pares de adjetivos (ou frases adjetivadas) utilizados na escal

(cada item terá gradações de 1 a 7).  

Bonitos – Feios 

Muito condizentes com o jogo – Pouco condizentes com o jogo

Criativos – Pouco criativos 

Fáceis de discernir – Confusos 

Animações bem feitas – Mal animado 

Item 6: Menus eficientes – Menus ineficientes 

Boa música – Música ruim 

Música muito condizente com o jogo – Pouco condizente com o jogo

Música criativa – Música pouco criativa 

Bons efeitos sonoros – Efeitos sonoros ruins 
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Tentamos abarcar aspectos importantes na avaliação do jogo da forma mais objetivo 

gador. As outras 

escalas buscarão utilizar categorias equivalentes, de forma a facilitar a comparação entre elas. 

como aparece na escala online. 

de nossa escala de diferencial semântico optamos por utilizar uma gradação em 

Tendo em mente as diferentes classificações 

utilizadas pela escala de diferencial semântico (novidade, resolução e estilo; além de suas 

respectivas subdivisões), procuramos elaborar critérios que os abarcassem, mas mantendo 

Abaixo estão cada um dos pares de adjetivos (ou frases adjetivadas) utilizados na escala 

Pouco condizentes com o jogo 

ouco condizente com o jogo 



 
 

o Item 5: Efeitos sonoros condizentes 

o Item 6: Sons discerníveis 

• Jogabilidade e mecânicas de jogo

o Item 1: Fácil de aprender 

o Item 2: Comandos acessíveis 

o Item 3: Regras claras 

o Item 4: Jogo criativo 

o Item 5: Comandos responsivos 

o Item 6: Muito fácil 

 
Na Figura 8.2 vemos 
 

Figura 8.2: Exemplo de item da escala de diferencial semântico

 

8.3 Elaboração da escala de Stapel
Na escala de Stapel, cada item é posto no meio da escala, indicando um ponto neutro, com, 

usualmente, cinco graus positivos (de +1 a +5) e cinco graus negativos (de 

mais alto em um valor positivo ou negativo, mais o respondente concorda ou discorda, 

respectivamente, com o item. Vejamos então os itens utilizados:

 

• Gráficos e visual: 

o Item1: Bonitos

o Item 2: Adequados ao jogo

o Item 3: Criativos

o Item 4: Fáceis de discernir

o Item 5: Boas animações

o Item 6: Menus eficientes

• Sons e música:  

o Item 1: Boa música

o Item 2: Música condizente

o Item 3: Música criativa

o Item 4 :Bons efeitos sonoros

Item 5: Efeitos sonoros condizentes – Pouco condizentes 

Sons discerníveis – Sons confusos 

e mecânicas de jogo : 

Fácil de aprender – Difícil de aprender 

Comandos acessíveis – Comandos Inacessíveis 

Regras claras –  Regras confusas 

Jogo criativo – Pouco criativo 

Comandos responsivos – Comandos irresponsivos 

Muito fácil – Muito difícil 

vemos um exemplo de como a escala ficou em sua forma final online.

Exemplo de item da escala de diferencial semântico (o item se refere aos gráficos do jogo).

da escala de Stapel  
Na escala de Stapel, cada item é posto no meio da escala, indicando um ponto neutro, com, 

usualmente, cinco graus positivos (de +1 a +5) e cinco graus negativos (de -1 a 

valor positivo ou negativo, mais o respondente concorda ou discorda, 

respectivamente, com o item. Vejamos então os itens utilizados: 

os 

Adequados ao jogo 

Criativos 

Fáceis de discernir 

oas animações 

Menus eficientes 

Boa música 

Música condizente 

Música criativa 

Bons efeitos sonoros 
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como a escala ficou em sua forma final online. 

 
(o item se refere aos gráficos do jogo).  

Na escala de Stapel, cada item é posto no meio da escala, indicando um ponto neutro, com, 

1 a -5), onde quanto 

valor positivo ou negativo, mais o respondente concorda ou discorda, 



 
 

o Item 5: Sons condizentes

o Item 6: Sons disce

• Jogabilidade e mecânicas de jogo

o Item 1: Fácil de

o Item 2: Acessível

o Item 3: Regras claras

o Item 4: Jogo criativo

o Item 5: Comandos responsivos

o Item 6: Difícil 

 

Como dito anteriormente, cada item se encontra no meio de sua respectiva escala, sendo 

considerado o termo “neutro”.

como se apresenta nos formulários online.

 

Sons condizentes 

Sons discerníveis 

e mecânicas de jogo : 

Fácil de aprender 

Acessível 

Regras claras 

Jogo criativo 

Comandos responsivos 

 

Como dito anteriormente, cada item se encontra no meio de sua respectiva escala, sendo 

considerado o termo “neutro”. Na Figura 8.3 vemos um exemplo de um item da escala Stapel, d

como se apresenta nos formulários online. 

 

Figura 8.3: Exemplo de item da escala de Stapel. 
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Como dito anteriormente, cada item se encontra no meio de sua respectiva escala, sendo 

vemos um exemplo de um item da escala Stapel, do 



 
 

9. Resultados das aplicações das escalas
Apresentaremos agora os resultados obtidos com as respostas das escala

dados interessantes extraídos da análise estatística de cada conjunto de respostas

extraídos diretamente da ferramenta Google.docs

cada item, além dos adequados a cada 

de respostas em cada item. 

 O desvio-padrão é um “indicador que mostra a diferença da média de cada valor” 

dado conjunto [Takahashi, 2009]. Ele parte de 0 (o que indicaria que não houve variação nenhuma 

nas respostas de cada um) e, quanto mais alto seu valor, mais respostas distante

houve. Desse modo podemos usar o desvio

divergência das respostas dadas.

 Usaremos a fórmula de desvio

uma amostra de uma população maior (no nosso

dos potenciais jogadores de cada jogo)

resultado da divisão do somatório de cada valor menos a média pela quantidade de valores menos 

1, ou seja: 

������

 

 Uma das características do desvio padrão é que, sob uma distribuição normal, podemos 

visualizar graficamente a probabilidade de uma resposta aleatória ser maior ou 

dado valor em relação ao desvio padrão. Considerando uma distribuição deste tipo, 

aproximadamente 68,2% dos valores se encontram um desvio

dos valores, por exemplo (Figura 

Figura 9.1: Diagrama de desvio-padrão 

 

Resultados das aplicações das escalas  
Apresentaremos agora os resultados obtidos com as respostas das escalas, jogo a jogo, além de 

dados interessantes extraídos da análise estatística de cada conjunto de respostas

ídos diretamente da ferramenta Google.docs. Realizamos um cálculo do desvio

cada item, além dos adequados a cada escala (como visto no capítulo 6), para avaliar a variação

padrão é um “indicador que mostra a diferença da média de cada valor” 

dado conjunto [Takahashi, 2009]. Ele parte de 0 (o que indicaria que não houve variação nenhuma 

nas respostas de cada um) e, quanto mais alto seu valor, mais respostas distante

houve. Desse modo podemos usar o desvio-padrão como um indicador da convergência ou

divergência das respostas dadas. 

Usaremos a fórmula de desvio-padrão utilizada quando se analisa dados coletados de 

uma amostra de uma população maior (no nosso caso, os respondentes equivalem a uma amostra 

dos potenciais jogadores de cada jogo), onde o desvio-padrão equivale à raiz quadrada do 

resultado da divisão do somatório de cada valor menos a média pela quantidade de valores menos 

������	�	
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Uma das características do desvio padrão é que, sob uma distribuição normal, podemos 

visualizar graficamente a probabilidade de uma resposta aleatória ser maior ou 

dado valor em relação ao desvio padrão. Considerando uma distribuição deste tipo, 

% dos valores se encontram um desvio-padrão acima ou abaixo da média 

Figura 9.1). 

padrão em uma distribuição normal, onde µ é o valor médio e σ
Wikimedia Commons [2011] 
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s, jogo a jogo, além de 

dados interessantes extraídos da análise estatística de cada conjunto de respostas, com gráficos 

Realizamos um cálculo do desvio-padrão de 

), para avaliar a variação 

padrão é um “indicador que mostra a diferença da média de cada valor” em um 

dado conjunto [Takahashi, 2009]. Ele parte de 0 (o que indicaria que não houve variação nenhuma 

nas respostas de cada um) e, quanto mais alto seu valor, mais respostas distantes da média 

o um indicador da convergência ou 

quando se analisa dados coletados de 

caso, os respondentes equivalem a uma amostra 

padrão equivale à raiz quadrada do 

resultado da divisão do somatório de cada valor menos a média pela quantidade de valores menos 

Uma das características do desvio padrão é que, sob uma distribuição normal, podemos 

visualizar graficamente a probabilidade de uma resposta aleatória ser maior ou menor que um 

dado valor em relação ao desvio padrão. Considerando uma distribuição deste tipo, 

padrão acima ou abaixo da média 

 

σ o desvio-padrão. Fonte: 
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Como o valor do desvio-padrão é dado na mesma unidade dos valores usados no seu 

cálculo, apresentaremos também o quanto o desvio-padrão médio de cada escala equivale 

proporcionalmente ao total de gradações de resposta possíveis em cada uma delas, sob forma de 

percentagem, para que possamos comparar tais valores entre as diferentes escalas. 

De forma a facilitar o processamento dos dados, calculamos cada valor com o auxílio das 

ferramentas de funções matemáticas do Microsoft Excel 2007. 

 

9.1 Análise das escalas do jogo 3 Foot Ninja II  
Este jogo obteve um total de 14 respondentes. Os gráficos gerados automaticamente pelo 

Google.docs encontram-se no apêndice, apresentaremos aqui apenas os gráficos e resultados 

gerados a partir da análise das respostas dadas pelos participantes. 

 

 

Figura 9.2: Imagem do jogo 3 Foot Ninja II 

 

Resultados na escala Likert 

Na escala likert o jogo 3 Foot Ninja II não apresentou respostas médias muito altas ou baixas, com 

desvios-padrão oscilando entre 0,36 (o mais baixo) e 1,54 (o mais alto). O Gráfico 9.1, o Gráfico 

9.2 e o Gráfico 9.3 mostram as médias alcançadas pelas respostas em cada um dos itens nas 

categorias “Gráficos e visual”, “Sons e música” e “Jogabilidade e mecânicas de jogo”. 

 Em um rápido relance podemos notar como o jogo atingiu apenas pontuações medianas 

na maioria dos itens, entre 0,5 e -0,5. Nos quesitos sobre criatividade, no entanto, o jogo foi 

avaliado bastante negativamente, seja em relação aos seus gráficos, sons ou jogabilidade 

(principalmente neste último quesito). 

  



 
 

 

 Quando referenciados com seus respectivos desvios

desvio-padrão médio de aproximadamente 0,99 pontos entre as respostas. Podemos dizer então 

que, de modo geral, dois terços dos respondentes se posicionaram na faixa de um grau de 

resposta de distância da média. Como a escala Likert utilizada possui cinco gradações de 

resposta, um ponto dos cinco possíveis (Concordo muito, Concordo, Indiferente, Discordo e 

Discordo Muito) representa 19,80

 

Gráfico 9.1: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala Likert do jogo 

 

 

Gráfico 9.2: Médias das repostas sobre Sons e músicas na escala Likert do jogo 

0,43
0,29

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

0,00
0,21

-

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

Quando referenciados com seus respectivos desvios-padrão (Tabela 9

padrão médio de aproximadamente 0,99 pontos entre as respostas. Podemos dizer então 

que, de modo geral, dois terços dos respondentes se posicionaram na faixa de um grau de 

da média. Como a escala Likert utilizada possui cinco gradações de 

resposta, um ponto dos cinco possíveis (Concordo muito, Concordo, Indiferente, Discordo e 

19,80% das opções possíveis. 

 
: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala Likert do jogo 3 Foot Ninja II

: Médias das repostas sobre Sons e músicas na escala Likert do jogo 3 Foot
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9.1), notamos um 

padrão médio de aproximadamente 0,99 pontos entre as respostas. Podemos dizer então 

que, de modo geral, dois terços dos respondentes se posicionaram na faixa de um grau de 

da média. Como a escala Likert utilizada possui cinco gradações de 

resposta, um ponto dos cinco possíveis (Concordo muito, Concordo, Indiferente, Discordo e 

 

3 Foot Ninja II 

 

3 Foot Ninja II  

Os gráficos são bonitos

Os gráficos são condizentes 
com o tema e o clima do jogo

Os gráficos são originais, 

O visual do jogo me deixa 
discernir claramente os vários 
elementos em tela
As animações do jogo são 

Os menus do jogo são claros 
e eficientes, fáceis de 

A música do jogo é boa, agradável 

A música do jogo combina com o 
tema e clima do jogo

A música do jogo é original e 

Os efeitos sonoros são bons

Os efeitos sonoros são adequados 
aos elementos que representam

Sou capaz de identificar e discernir 
os diferentes efeitos sonoros e 



 
 

 

Gráfico 9.3: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala Likert do jogo 

 

 

Desvio-Padrão Item 1

Gráficos e visual 0,85

Sons e música 1,04

Jogabilidade e 
mecânicas de jogo 

0,94

Média dos desvios-
padrão 

Tabela 9.1: Desvios-padrão e média dos desvios
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Jogabilidade e mecânicas de jogo

: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala Likert do jogo 

Item 1  Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

0,85 0,99 1,02 1,07 1,00

1,04 0,80 0,94 0,93 0,36

0,94 1,31 1,54 1,00 0,99

0,99 

padrão e média dos desvios-padrão dos resultados na escala Likert do jogo 
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: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala Likert do jogo 3 Foot Ninja II 

Item 5  Item 6 

1,00 1,23 

0,36 0,93 

0,99 0,80 

padrão dos resultados na escala Likert do jogo 3 Foot Ninja II 

Jogabilidade e mecânicas de jogo
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aos meus comandos

Achei a dificuldade do jogo 
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Resultados na escala de diferencial semântico 

No Gráfico 9.4 percebemos as oscilações das respostas médias obtidas pela escala de diferencial 

semântico. De novo, o jogo pareceu oscilar ligeiramente entre o ponto neutro, com avaliações 

negativas sobre a criatividade de seus elementos. 

A média dos desvios-padrão obtidos, de acordo com Tabela 9.2, foi de 1,63 pontos de 

gradação, um valor que equivale a aproximadamente 23,28% das sete possibilidades de respostas 

em cada item, sendo ligeiramente maior, em proporção do que o atingido pela escala Likert.  

 

 

Gráfico 9.4: Médias das respostas obtidas na escala de diferencial semântico para o jogo 3 Foot Ninja II 

 

 

 

 

 



 
 

Desvio-Padrão Item 1

Gráficos e visual 1,50

Sons e música 1,77

Jogabilidade e 
mecânicas de jogo 

2,43

Média dos desvios-
padrão 

Tabela 9.2: Desvios-padrão e média dos desvios

 

Resultados na escala de Stapel

O jogo 3 Foot Ninja II obteve mais resultados 

que nas outras duas outras escalas

Curiosamente, nesta escala, o jogo foi avaliado como sendo mediamente difícil, como podemos 

notar pelos Gráfico 9.5, Gráfico 

 A média de seus desvios

proporção ao total de 11 opções de resposta em cada item, equivale a 25,45% das 11 

possibilidades, maior do que as médias obtidas nas outras duas tabelas

ver um sumário de seus desvios

 

Gráfico 9.5: Médias das respostas sobre gráf
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Item 1  Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

1,50 1,64 1,30 1,25 1,40

1,77 1,50 1,41 1,31 1,09

2,43 2,31 2,25 1,34 1,78

1,63 

padrão e média dos desvios-padrão dos resultados na escala de diferencial semântico do jogo 
Ninja II 

Resultados na escala de Stapel  

obteve mais resultados negativos quando avaliado na escala de Stapel do 

que nas outras duas outras escalas, mantendo a tendência de ser considerado pouco criativo. 

Curiosamente, nesta escala, o jogo foi avaliado como sendo mediamente difícil, como podemos 

Gráfico 9.6 e Gráfico 9.7. 

A média de seus desvios-padrão foi de 2,80 desta vez, que, quando comparado em 

proporção ao total de 11 opções de resposta em cada item, equivale a 25,45% das 11 

, maior do que as médias obtidas nas outras duas tabelas. Na Tabela 

ver um sumário de seus desvios-padrão e sua média. 

: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala de Stapel do jogo 
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Item 5  Item 6 

1,40 2,15 

1,09 1,50 

1,78 1,41 

padrão dos resultados na escala de diferencial semântico do jogo 3 Foot 

escala de Stapel do 

, mantendo a tendência de ser considerado pouco criativo. 

Curiosamente, nesta escala, o jogo foi avaliado como sendo mediamente difícil, como podemos 

padrão foi de 2,80 desta vez, que, quando comparado em 

proporção ao total de 11 opções de resposta em cada item, equivale a 25,45% das 11 

Tabela 9.3 podemos 

 

icos e visual na escala de Stapel do jogo 3 Foot Ninja II 

Gráficos bonitos

Gráficos adequados

Gráficos criativos

Gráficos fáceis de 

Boas animações

Menus eficientes



 
 

Gráfico 9.6: Médias das repostas sobre Sons e músicas na escala de Stapel do jogo 

 

Gráfico 9.7: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala de Stapel do jogo 
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Tabela 9.3: Desvios-padrão e média dos desvios
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: Médias das repostas sobre Sons e músicas na escala de Stapel do jogo 3 Foot Ninja II 

 

: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala de Stapel do jogo 3 Foot Ninja II 
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9.2 Análise das escalas no jogo Faultline 
Dos quatro jogos avaliados, este foi o que obteve mais respondentes, com 19 participantes 

respondendo. Da mesma forma que a análise anterior, apresentaremos aqui os gráficos gerados a 

partir dessas respostas e os desvios-padrão em cada uma das três escalas. 

 

 

Figura 9.3: Imagem do jogo Faultline 

 

Resultados na escala Likert 

Avaliado positivamente em quase todos os aspectos com a exceção do primeiro e terceiro item da 

categoria “sons e música” (o item quanto à dificuldade do jogo tende a ser mais subjetivo em sua 

análise, uma vez que pode ser da intenção dos desenvolvedores que o jogo seja ligeiramente 

fácil), Faultline parece ter agradado a todos os respondentes. 

Seus desvios-padrão variaram de 0,51 a 1,27, com um valor médio de 0,92 

(representando aproximadamente 18,40% do total de cinco opções de resposta da escala). 

Interessante notar que os dois itens avaliados ligeiramente negativamente estiveram entre os que 

possuem desvios-padrão acima de 1. Os gráficos e tabela a seguir ilustram os resultados obtidos. 

 

Desvio-Padrão Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 

Gráficos e visual 0,87 0,74 1,12 0,76 1,07 0,97 

Sons e música 1,24 1,07 1,02 0,87 0,66 0,70 

Jogabilidade e 
mecânicas de jogo 

0,93 1,27 1,01 0,84 0,51 0,95 

Média dos desvios-
padrão 

0,92 

Tabela 9.4: Desvios-padrão e média dos desvios-padrão dos resultados na escala Likert do jogo Faultline. 

 



 
 

Gráfico 9.8: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala Likert do jogo 

 

 

Gráfico 9.9: Médias das repostas sobre Sons e músicas na escala Likert do jogo 
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: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala Likert do jogo 
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: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala Likert do jogo Faultline. 

 

: Médias das repostas sobre Sons e músicas na escala Likert do jogo Faultline. 
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Gráfico 9.10: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala Likert do jogo 

 

Resultados na escala de diferencial semântico
 
Novamente, o jogo Faultline apresentou resultados extremamente positivos em suas avaliações, 

com os pares de avaliação “Boa música 

(itens 1 e 3 da categoria “Sons e música” 

escala Likert) sendo ligeiramente considerados de forma negativa.

Seus desvios-padrão oscilaram entre 1,13 e 1,76, com um desvio médio de 1,39 

(representando 19,85% do total de sete gradações por item avaliado). A 

sumário dos valores de desvio

Desvio-Padrão Item 1

Gráficos e visual 1,58

Sons e música 1,55

Jogabilidade e 
mecânicas de jogo 

1,55

Média dos desvios-
padrão 

Tabela 9.5: Desvios-padrão e média dos desvios
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: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala Likert do jogo 

Resultados na escala de diferencial semântico  

apresentou resultados extremamente positivos em suas avaliações, 

com os pares de avaliação “Boa música – Música ruim” e “Música criativa – Música pouco criativa” 

(itens 1 e 3 da categoria “Sons e música” – os mesmo avaliados como ligeiramente negativos na

escala Likert) sendo ligeiramente considerados de forma negativa. 

padrão oscilaram entre 1,13 e 1,76, com um desvio médio de 1,39 

(representando 19,85% do total de sete gradações por item avaliado). A Tabela 

sumário dos valores de desvio-padrão de cada um dos itens avaliados. 

Item 1  Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

1,58 1,33 1,76 1,22 1,22

1,55 1,43 1,17 1,15 1,16

1,55 1,55 1,54 1,58 1,18

1,39 

padrão e média dos desvios-padrão dos resultados na escala de diferencial semântico do jogo 
Faultline. 

1,37 1,42 1,42
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os mesmo avaliados como ligeiramente negativos na 

padrão oscilaram entre 1,13 e 1,76, com um desvio médio de 1,39 

Tabela 9.5 mostra um 

Item 5  Item 6 
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Gráfico 9.11: Médias das respostas obtidas na escala de diferencial semântico para o jogo Faultline. 

 

Resultados na escala de Stapel 

O desempenho positivo do jogo se manteve na escala de Stapel, onde, novamente, os itens 1 e 3 

da categoria “Sons e música” foram avaliados ligeiramente de forma negativa e o jogo considerado 

levemente fácil. Os resultados nos outros quesitos avaliados foram semelhantes aos obtidos nas 

outras duas escalas 

 Os desvios-padrão ficaram entre 1,13 e 3,37, com um valor médio de 2,37, representando 

21,54% do total de 11 opções de respostas a cada item, sendo, novamente, o maior valor relativo 

obtido entre as três escalas. Os gráficos e a tabela a seguir resumem esses dados. 

 



 
 

Gráfico 9.12: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala de Stapel do jogo 

 

Gráfico 9.13: Médias das repostas sobre Sons e músicas na escala de Stapel do jogo 
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: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala de Stapel do jogo Faultline. 

 

: Médias das repostas sobre Sons e músicas na escala de Stapel do jogo Faultline. 
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Gráfico 9.14: Médias das respostas sobre jogabilidade e 
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Item 1  Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

2,33 2,34 2,57 3,37 2,04
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padrão e média dos desvios-padrão dos resultados na escala de Stapel do jogo 
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9.3 Análise das escalas no jogo Brink of Alienation  
Com um total de apenas 10 respondentes, esse foi o jogo com menos respostas (um reflexo talvez 

das opiniões quanto a ele, em geral bastante negativas). Curiosamente, no entanto, obteve bons 

desempenhos nas questões acerca de seus comandos de jogo. Procederemos às análises. 

 

 

Figura 9.4: Imagem do jogo Brink of Alienation 
 

Resultados na escala Likert 

Avaliado de forma extremamente negativa nas categorias “Gráficos e visual” e “Sons e música”, 

este jogo ainda conseguiu obter desempenho favorável na terceira categoria, “Jogabilidade e 

mecânicas de jogo”. 

 Os desvios-padrão para a escala Likert no jogo Brink of Alienation ficaram entre 0,52 e 

1,29, com uma média de 0,87 (17,40%, em relação ao total de cinco opções de resposta). Em 

seguida, os gráficos e tabela. 

 

Desvio-Padrão Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 

Gráficos e visual 2,33 2,34 2,57 3,37 2,04 2,85 

Sons e música 2,57 2,95 2,80 2,14 2,05 1,71 

Jogabilidade e 
mecânicas de jogo 

2,21 1,74 2,30 2,67 1,13 2,91 

Média dos desvios-
padrão 

2,37 

Tabela 9.7: Desvios-padrão e média dos desvios-padrão dos resultados na escala Likert do jogo Brink of Alienation. 

 



 
 

Gráfico 9.15: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala Likert do jogo 

Gráfico 9.16: Médias das respostas sobre sons e música na escala Likert do jogo 
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Gráfico 9.17: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala Likert do jogo 

 

Resultados na escala de diferencial semântico

Como podemos ver no Gráfico 

entre extremamente negativas e neutras, com as avaliações sobre os sons e música se mantendo 

mais no campo negativo como um todo. Nov

os comandos do jogo obtiveram respostas muito positivas, embora tenha sido considerado um 

jogo pouco criativo. 

 Seus desvios-padrão ficaram entre 0,52 e 1,91, com média de 1,17, equivalendo a 16,71% 

do total de opções, valor proporcional este menor do que o observado na escala Likert, 

diferentemente do que aconteceu nos dois jogos anteriores.
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Tabela 9.8: Desvios-padrão e média dos desvios
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de diferencial semântico  

Gráfico 9.18, as repostas sobre o visual do jogo continuaram oscilando 

entre extremamente negativas e neutras, com as avaliações sobre os sons e música se mantendo 

mais no campo negativo como um todo. Novamente, os quesitos sobre a facilidade em aprender 

os comandos do jogo obtiveram respostas muito positivas, embora tenha sido considerado um 

padrão ficaram entre 0,52 e 1,91, com média de 1,17, equivalendo a 16,71% 

al de opções, valor proporcional este menor do que o observado na escala Likert, 

diferentemente do que aconteceu nos dois jogos anteriores. 
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: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala Likert do jogo Brink of Alienation. 
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Gráfico 9.18: Médias das respostas obtidas na escala de diferencial semântico para o jogo Brink of Alienation. 

 

 

Resultados na escala de  Stapel 

Os resultados obtidos na escala de Stapel se mostraram bastante semelhantes aos da escala 

Likert, com opiniões negativas predominando. 

 Os desvios-padrão ficaram entre 0,79 e 3,01, com uma média de 2,09, ou seja, 19,00% do 

total de 11 gradações, mantendo a tendência de ser a escala com os maiores desvios-padrão. 

Os gráficos e tabelas a seguir mostram os valores médios de cada item avaliado e os 

desvios-padrão atingidos. 

 



 
 

Gráfico 9.19: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala de Stapel do jogo 

 

Gráfico 9.20: Médias das respostas sobre sons e música na escala de Stapel do jogo 

 

-4,20

-2,30

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-3,00

-1,40

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala de Stapel do jogo Brink of Alienation

: Médias das respostas sobre sons e música na escala de Stapel do jogo Brink of Alienation

2,30

-3,30

-0,30

-3,80

0,80

Gráficos e visual
Gráficos bonitos

Gráficos adequados

Gráficos criativos

Gráficos fáceis de 
discernir

Boas animações

Menus eficientes

1,40

-3,70

-2,40

0,60 0,70

Sons e música

Boa música

Música condizente

Música criativa

Bons efeitos sonoros

Sons condizentes

Sons discerníveis

63 

 

Brink of Alienation. 

 

Brink of Alienation. 

Gráficos bonitos

Gráficos adequados

Gráficos criativos

Gráficos fáceis de 

Boas animações

Menus eficientes

Boa música

Música condizente

Música criativa

Bons efeitos sonoros

Sons condizentes

Sons discerníveis



 
 

Gráfico 9.21: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala de Stapel do jogo 
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Tabela 9.9: Desvios-padrão e média dos desvios
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: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala de Stapel do jogo Brink of Alienation. 
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9.4 Análise das escalas no jogo Final Ninja Zero 
Alcançando valores medianamente a extremamente positivos, este jogo, junto com Faultline, 

parece ter agradado mais aos respondentes. Com 17 participantes respondendo seus 

questionários, foi também o segundo a obter mais avaliações. 

 

 

Figura 9.5: Imagem do jogo Final Ninja Zero 

 

Resultados na escala Likert 

Nesta escala o único item a obter um valor negativo foi o item “achei a dificuldade do jogo baixa”, 

com um valor médio de -0,12, indicando que os respondentes consideraram o jogo levemente 

desafiador, mas não o suficiente para chegar a ser um problema. 

 Seus desvios-padrão ficaram entre 0,78 e 2,33, com uma média de 1,06, equivalente a 

21,20% das cinco gradações da escala Likert, sendo também o maior valor médio atingido pelos 

desvios da escala Likert entre os quatro jogos. A seguir, os gráficos com as pontuações médias de 

cada item e a tabela com os desvios-padrão alcançados. 

Desvio-Padrão Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 

Gráficos e visual 0,79 0,97 1,10 2,33 0,78 1,07 

Sons e música 1,10 1,00 0,83 0,81 0,99 1,00 

Jogabilidade e 
mecânicas de jogo 

1,03 1,41 0,95 1,03 0,90 1,05 

Média dos desvios-
padrão 

1,06 

Tabela 9.10: Desvios-padrão e média dos desvios-padrão dos resultados na escala Likert do jogo Final Ninja Zero. 

 



 
 

Gráfico 9.22: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala Likert do jogo 

 

Gráfico 9.23: Médias das respostas sobre sons e música na escala Likert do jogo 
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Gráfico 9.24: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala Likert do jogo 

 

Resultados na escala de diferencial semântico

Na escala de diferencial semântico o desempenho continuo

discrepâncias entre os itens correlatos. Interessante notar como, nesta escala, o jogo foi 

como sendo levemente fácil, ao contrário de na escala anterior, onde foi julgado levemente difícil.

 Seus desvios-padrão encontra

proporcional de 20,57% em relação às sete opções de resposta, 

que o observado na escala Likert
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Na escala de diferencial semântico o desempenho continuou equivalente, sem grandes 

discrepâncias entre os itens correlatos. Interessante notar como, nesta escala, o jogo foi 

como sendo levemente fácil, ao contrário de na escala anterior, onde foi julgado levemente difícil.

padrão encontraram-se entre 0,97 e 1,84, com média de 1,44, 

proporcional de 20,57% em relação às sete opções de resposta, um valor ligeiramente menor do 

que o observado na escala Likert. 
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Gráfico 9.25: Médias das respostas obtidas na escala de diferencial semântico para o jogo Final Ninja Zero. 

 

Resultados na escala de  Stapel 

A predominância de resultados positivos se manteve nesta escala, com a maioria dos itens acerca 

dos gráficos atingindo mais de dois pontos positivos, em média (sendo um total de cinco pontos 

positivos, cinco negativos e um neutro). 

 Os desvios-padrão ficaram entre 1,94 e 3,13, possuindo um valor médio de 2,57 

(representando 23,36% do total de 11 gradações desta escala). Como nos outros jogos, o valor 

médio dos desvios na escala de Stapel foi o maior entre as três escalas. 

 



 
 

Gráfico 9.26: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala de Stapel do jogo 
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: Médias das respostas sobre gráficos e visual na escala de Stapel do jogo Final Ninja Zero. 
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Gráfico 9.28: Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala de Stapel do jogo 
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Tabela 9.12: Desvios-padrão e média dos desvios
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Médias das respostas sobre jogabilidade e mecânicas de jogo na escala de Stapel do jogo Final Ninja Zero. 
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 Apesar disso, a escala Likert foi elogiada pelo seu uso de itens verbais na gradação da 

opinião (visto como mais adequado para a intenção de se avaliar opiniões). Foi elogiada também 

pela sua objetividade e facilidade em responder, além da imparcialidade percebida nas próprias 

gradações das respostas. 

 Em contrapartida a escala de diferencial semântico causou um leve estranhamento em um 

dos respondentes, que afirmou ter tido que ler as instruções quando tentou responder o 

questionário e se sentiu confuso. Esse mesmo respondente considerou-o, então, menos intuitivo 

que o primeiro. No entanto também foi expressado um sentimento maior de liberdade em escolher 

a opção mais adequada a sua opinião, em comparação à escala Likert. 

 A escala de Stapel, na opinião dos respondentes, foi claramente a com pior recepção. 

Seja pela falta de familiaridade com a escala; seja pelo fato da opção central, mesmo indicando a 

opção, tender a criar um juízo prévio (já que o próprio termo selecionado possui uma carga de 

significado difícil de desprender); a escala de Stapel foi avaliada como confusa e pouco intuitiva, 

causando confusão sobre o quanto cada nível de resposta equivalia em relação ao seu grau de 

concordância ou discordância. 

 Uma crítica feita em comum aos três questionários foi a de não se poder expressar sua 

opinião e eventuais problemas específicos encontrados no jogo, mas salientamos que, em um 

ambiente de desenvolvimento de jogos, tais escalas não seriam as únicas ferramentas utilizadas 

para assegurar a qualidade do jogo (elas se propõem, justamente, a tentar medir de forma objetiva 

as opiniões subjetivas dos avaliados acerca de aspectos específicos). 

 Com isto em mente, é importante notar também como elementos subjetivos alheios ao 

processo de avaliação podem influenciar as respostas dos participantes, como notado por Ferreira 

[2010]. Desde uma familiaridade prévia com as escalas até acontecimentos pessoais que 

influenciem o humor e estado de espírito de alguém quando da resposta, existe uma infinidade de 

fatores impossíveis de serem previstos capazes de influenciar o respondente em qualquer dado 

momento, sendo importante procurar diminuir, sempre que possível, dubiedades e sentidos 

confusos em qualquer que seja a escala utilizada. 

 No apêndice (no item 13.2, especificamente) encontram-se compilados todos os 

comentários feitos pelos participantes. Mesmo com alguns dos comentários jocosos feitos, esse 

campo extra foi de muita valia para analisar como os participantes lidaram com cada uma das três 

escalas por nós utilizadas. 
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10. Considerações finais 
Com base nos dados levantados, em especial as médias dos desvios-padrão e as avaliações e 

feedback dos participantes, notamos um desempenho comparativo semelhante entre as escalas 

Likert e de diferencial semântico. 

A simplicidade e facilidade de apreensão do funcionamento destas duas escalas agradou 

bastante os usuários, além de render resultados equivalentes, quando avaliamos o quanto as 

opiniões das pessoas que responderam aos questionários se dispersaram (como podemos ver na 

Tabela 10.1). A diferença entre tais valores da escala Likert e de diferencial semântico foi maior 

nos jogos 3 Foot Ninja II e Faultline, onde a escala Likert obteve valores menores que as outras 

duas escalas utilizadas. 

 Dito isto, o fato da escala Likert, com suas questões mais elaboradas, poder, sim, 

influenciar as respostas dos entrevistados; e o fato da escala de diferencial semântico, com seus 

valores numéricos representando de forma abstrata o grau de proximidade entre os extremos de 

cada quesito avaliado; pesam negativamente no uso de cada uma dessas escalas. 

 Ainda mais, quando avaliadas as respostas na escala de diferencial semântico a utilização 

de valores negativos para o extremo positivo e valores positivos para o extremo negativo, quando 

do cálculo da média de suas respostas, complica desnecessariamente o processo para os 

responsáveis pela análise das respostas. 

 Importante considerarmos ainda o que os desvios-padrão significam para cada uma 

dessas duas escalas, ainda que tenham obtido valores proporcionais semelhantes, aproximando-

se de 20%. Na escala Likert, com seus cinco graus, uma variação de 20% equivale a um grau, o 

que significa que 68,2% das respostas (considerando uma distribuição normal) estarão entre um 

grau acima e um grau abaixo da média, sendo espalhadas entre esse três graus (o valor da 

resposta média, o valor acima da resposta média e o valor abaixo). 

Com um número limitado de gradações, isso significa que, caso a resposta média seja o 

item “concordo”, por exemplo, podemos esperar que um número considerável dos respondentes 

escolha “concordo muito” ou “indiferente”, de modo que as opiniões possam estar mais 

polarizadas do que estariam na escala de diferencial semântico, com suas sete gradações. 

 Na escala de diferencial semântico, quando aplicamos o mesmo raciocínio, vemos que um 

desvio-padrão de 20% equivale a 1,4 gradações de distância, tornando mais provável que, numa 

distribuição normal, as avaliações colhidas se encontrem concentradas naquela que foi a resposta 

médias dos participantes. 

 A escala de Stapel, além de ter atingido valores proporcionais maiores em seus desvios-

padrão em relação às outras escalas, apresentou também vários problemas de interpretação por 

parte dos participantes, que se mostraram confusos com o formato, onde o termo apresentado na 

posição central de suas 11 gradações equivale a uma opinião neutra mas, muitas vezes, já 

apresentava ele próprio uma carga de juízo de valor. 



73 
 
 

 Portanto, dentre as escalas avaliadas na presente dissertação, a de diferencial semântico 

pode ser considerada mais indicada para a avaliação de jogos, por conduzir menos a opinião dos 

respondentes com seu formato de perguntas e por representar melhor a opinião geral dos 

respondentes, mesmo que tenha obtido um desvio-padrão médio equivalente. É importante 

salientar, no entanto, que, em qualquer das três escalas, o número de gradações de respostas 

pode ser aumentado ou diminuído, mas, sob os formatos considerados usuais para cada uma das 

escalas, a de diferencial semântico apresenta-se mais favorável. 

A facilidade em elaborá-las em uma ferramenta web de fácil distribuição (como o 

Google.docs – ferramenta essa que também possibilita a adição de campos onde os respondentes 

escrevam em mais detalhes suas opiniões e/ou defeitos encontrados e percebidos) e sua 

capacidade de oferecer uma visão pontual das opiniões avaliadas as tornam instrumentos valiosos 

e ágeis no processo de desenvolvimento, sendo facilmente customizadas para a avaliação de 

diferentes aspectos do produto e de outros produtos que não apenas jogos.  

 

Desvio-padrão proporcional ao total de gradações po r escala (em porcentagem) 

Jogo Likert Diferencial semântico Stapel 

3 Foot Ninja II 19,80% 23,28% 25,45% 

Faultline 18,40% 19,85% 21,54% 

Brink of 
Alienation 17,40% 16,71% 19,00% 

Final Ninja Zero 21,20% 20,57% 23,36% 

Tabela 10.1: Desvios-padrão por escala e jogo, em porcentagem. 
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11. Desdobramentos futuros 
 

Como possíveis desdobramentos da presente pesquisa salientamos a aplicação dos experimentos 

aqui realizados com outros tipos de produtos, ou ainda compará-las com algumas das outras 

escalas propostas no capítulo 6 através de experimentos semelhantes aos realizados neste 

trabalho. 
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13. Apêndice 
 

13.1 Gráficos individuais de cada item, por escala e jogo 
Compilação dos gráficos gerados pelo Google.docs para cada um dos itens de cada escala, de 

acordo com cada jogo. 

 

Jogo 1 - 3 Foot Ninja II  

• Escala Likert  

 

Gráfico 13.1: Gráficos da escala Likert do jogo 3 Foot Ninja II 
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• Escala de diferencial semântico 

Gráfico 13.2: Gráficos da escala de diferencial semântico do jogo 3 Foot Ninja II. 
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• Escala de Stapel 

 

Gráfico 13.3: Gráficos da escala de Stapel do jogo 3 Foot Ninja II. 
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Jogo 2 – Faultline 

 

• Escala Likert 

 

Gráfico 13.4: Gráficos da escala Likert do jogo Faultline. 
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• Escala de diferencial semântico 

Gráfico 13.5: Gráficos da escala de diferencial semântico do jogo Faultline. 
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• Escala de Stapel 

 

Gráfico 13.6: Gráficos da escala de Stapel do jogo Faultline. 
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Jogo 3 – Brink of Alienation 

 

• Escala Likert 

 

Gráfico 13.7: Gráficos da escala Likert do jogo Brink of Alienation. 
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• Escala de diferencial semântico 

Gráfico 13.8: Gráficos da escala de diferencial semântico do jogo Brink of Alienation. 
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• Escala de Stapel 

 

Gráfico 13.9: Gráficos da escala de Stapel do jogo Brink of Alienation. 
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Jogo 4 – Final Ninja Zero 

 

• Escala Likert 

Gráfico 13.10: Gráficos da escala Likert do jogo Final Ninja Zero. 
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• Escala de diferencial semântico 

Gráfico 13.11: Gráficos da escala de diferencial semântico do jogo Final Ninja Zero. 
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• Escala de Stapel 

Gráfico 13.12: Gráficos da escala de Stapel do jogo Final Ninja Zero. 
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13.2 Comentários dos respondentes por jogo e escala  
Importante salientar que os comentários estão listados apenas por ordem de aparecimento, não 

correspondendo, necessariamente, ao mesmo respondente. O primeiro jogo obteve mais 

comentários, já que nos jogos subseqüentes aqueles que responderam todo os jogos se 

abstiveram de repeti-los. O jogo Final Ninja Zero, particularmente, só obteve comentários na 

escala Likert. 

 

3 Foot Ninja II – Likert  

Comentário 1 

Acho que algumas das respostas não se aplica por exemplo o conceito de "indiferente"... 

Já vi métodos que usam uma escala de 0-10 sendo 0 discordo e 10 concordo totalmente, que 

poderiam dar uma granulidade maior a pesquisa. 

Comentário 2 

Quanto ao questionário, acredito que a pouca flexibilidade de se responder as perguntas não me 

permite expressar de fato minha opinião em relação ao jogo, há momentos em que dizer 

"discordo" não é o suficiente para analisar determinado item. 

Em contrapartida um ponto muito bom que observo é a imparcialidade das respostas das 

questões, a partir do momento que são sempre disponibilizadas as mesmas respostas, o 

entrevistado não é influenciado por opiniões do autor do questionário. 

Comentário 3 
O questionário abordou os tópicos relevantes ao jogo e suas peculiaridades, o questionário é 

objetivo e fácil de se responder. Porém, os critérios de resposta foram muito limitados e não 

deixam margem para justificativas. 

Comentário 4 

O questionário não contempla aspectos importantes da análise do jogo. Uma breve exposição 

sobre o jogo para voltarmos à questão de relevância, ou seja, ao questionário: 

O maior problema do jogo é que ele funciona de forma um pouco obscura. Exemplos: a) apenas 

após o aparecimento do terceiro tipo de oponente consegui entender claramente que os inimigos 

bloqueiam os golpes do jogador; nos oponentes anteriores, as animações que deveriam 

simbolizar o bloqueio não são claras. b) a mudança da resposta obtida ao se pressionar os 

botões de ataque também é confusa: os golpes curtos e os longos deveriam ficar sempre em 

suas teclas específicas, e não trocarem de lugar quando o avatar olha para a esquerda ou 

direita. c) a dificuldade é inconsistente: às vezes bloquear até o momento específico para atacar 

é uma tática garantida de vitória, em outras, contra o mesmo oponente, não adianta nada. Da 

mesma forma, simples buttonmashing, resulta, ocasionalmente, em vitória sem ser atingido por 

um único golpe, e em uma repetição da luta contra o mesmo oponente, o jogador pode repetir a 

técnica e ser sumariamente surrado.  

O questionário não contempla nenhum desses três exemplos, logo o criador do jogo não teria 

condições de receber exatamente o feedback mais relevante para a melhora do jogo. 

Comentário 5 
Na verdade eu não tive paciência para jogar todos os níveis. Eu sou bem ruim nesses jogos de 

luta. 

Comentário 6 Jogo chato 

Tabela 13.1: Lista dos comentários da escala Likert no jogo 3 Foot Ninja II. 
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3 Foot Ninja II – Diferencial semântico  

Comentário 1 

Pronto, assim que tinha falado na pesquisa anterior hehehhe 

Nessa agora acho que falta só um título para as perguntas... 

(só falta ser o próximo questionário...) 

Comentário 2 

Com relação ao questionário anterior, este me dá uma sensação de maior liberdade para poder 

expressar minhas opiniões concernentes ao jogo, porém, a meu ver, ele apresenta o mesmo 

problema de que em alguns casos dizer apenas um grau de concordância não exprime o que 

realmente se acha sobre o jogo. 

Comentário 3 
O questionário agora é menos intuitivo que o primeiro, sendo necessário, a princípio, ter que 

voltar para o tópico para saber sobre o que é a pergunta. Quanto à liberdade de resposta e 

objetividade houve melhoras em relação ao primeiro questionário. 

Comentário 4 

Ao contrário do primeiro questionário, as perguntas deste já dão mais margem para que se dê 

um retorno sobre os problemas reais do jogo: a confusão na compreensão do funcionamento 

dele. Além disso, a maior gradação nas respostas é boa. É um questionário mais rápido de ser 

respondido, possui menor texto, sua assimilação é mais rápida. 

Tabela 13.2: Lista dos comentários da escala de diferencial semântico do jogo 3 Foot Ninja II. 

 

 

3 Foot Ninja II – Stapel  

Comentário 1 

Horrível esse questionário... 

Devias usar menos repetitivo... Esse dá mais trabalho e é o terceiro seguido igual que 

preencho... Estraga a amostra =D ehheheh 

Comentário 2 

De todos os três tipos de questionários, este foi o mais confuso, em algumas perguntas não se 

consegue discernir o que, de fato, se quer na resposta. Ao responder algumas perguntas, não 

me sentia seguro sobre se o que eu marcava como resposta correspondia ao que eu acreditava 

ser minha opinião. O fato de não ser um tipo de formulário com o qual estou habituado também 

influenciou na dificuldade de respondê-lo. Fora isso, o questionário se mantém imparcial, sem 

influenciar a opinião do questionado, porém ainda com o mesmo problema de que às vezes 

restringir a resposta a uma nota não é suficiente para expressar a opinião em relação a um 

determinado tópico. 

Comentário 3 

Questionário muito menos intuitivo que os dois primeiros. Bem mais confuso, de forma que em 

alguns momentos não dá para saber sobre o que exatamente se pergunta (Jogabilidade 

"acessível", por exemplo). Apesar de ter uma liberdade maior de escolha (com mais opções), se 

tornou menos flexível e mais complicado de se responder, uma vez que não havia uma distinção 

clara entre os extremos (Na última pergunta, por exemplo, não se tem como saber até que ponto 

é difícil ou fácil). 
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Comentário 4 

A maior gradação deste questionário, em comparação com os dois últimos, pode aumentar a 

dúvida de qual opção seria mais adequada de se responder. Além disso, a palavra no meio da 

questão torna a pergunta não intuitiva. Inicialmente, ao responder o questionário, olhei para a 

primeira pergunta e vi: "gráficos" e meu primeiro impulso foi de marca a palavra "bonitos", 

porque concordo com a afirmação. A afirmativa atrai mais a atenção que os números, apenas 

após questionar a validade da palavra central, devido à estranheza da resposta positiva se 

encontrar no centro da pergunta, que fui verificar as instruções no começo da página e verificar a 

forma correta de ser responder. Ou seja: é um questionário pouco intuitivo e mais propenso a 

causar confusão. 

Tabela 13.3: Lista dos comentários da escala de Stapel do jogo  3 Foot Ninja II. 

 

Faultline – Likert  

Comentário 1 

Particularmente, acho que as respostas que podem ser obtidas por este questionário dependem 

MUITO de como são formuladas as perguntas. Por exemplo, "Raramente erro os comandos do 

jogo" é uma pergunta que, se o respondedor parar para se perguntar, quer descobrir se a 

jogabilidade está adequada, se o jogo responde bem aos comandos do jogador e tal. Há, no 

entanto, um problema grave com o tipo de resposta que essa pergunta gera: um jogador 

veterano e habilidoso tenderá a errar pouco os comandos, mesmo que eles sejam mais 

complicados ou aplicados inefetivamente. Tal jogador poderá, por exemplo, lidar melhor com 

personagens que derrapem, que ofereçam pouco controle aéreo, etc... No começo ele pode até 

errar, mas vai se adaptar rápido. Então o fato de que ele errará pouco os comandos, e dirá isso 

na resposta, dirá que não erra muito, não quer dizer que os comandos são claros, fáceis e bons. 

Por outro lado, uma pessoa com pouca prática em jogos de plataforma tenderá a errar bastante 

os comandos, o que também não implicará que eles sejam ruins. Super Mario Bros. é 

reconhecido por ter controles exemplares, mas alguém sem hábito com plataformas ainda vai 

errar bastante os comandos do jogo. 

Comentário 2 Bom bagarai. 

Comentário 3 
Os sons podiam ser mais fortes/impactantes algumas horas a dificuldade aumenta mas isso não 

se mantém em todos os cenários. 

Tabela 13.4: Lista dos comentários da escala Likert do jogo Faultline. 

 

Faultline – Diferencial semântico  

Comentário 1 Hadouken! 

Comentário 2 Bom bagarai 

Tabela 13.5: Lista dos comentários da escala de diferencial semântico do jogo Faultline. 

 

 



145 
 
 

Faultline – Stapel  

Comentário 1 

Continuo achando que este tipo de questionário é meio obscuro, quando feito da primeira vez, 

necessitando a leitura das instruções prévias, coisa que os outros dois tipos dispensam. Ao 

mesmo tempo, o número maior de escolhas torna algumas respostas um pouco aleatórias, meio 

arbitrárias demais. 

Comentário 2 Legal. Só que o o han-hain 22 eu não passei. É bem difícil. 

Comentário 3 Muito criativo, inteligente e inovador. 

Comentário 4 Os "hooks" as vezes são dificeis de distinguir do cenário, exceso de rosa/roxo + branco... 

Comentário 5 Péssima jogabilidade! Eu não jogaria mais que 1 minuto! 

Tabela 13.6: Lista dos comentários da escala de Stapel do jogo Faultline. 

 

Brink of Alienation – Likert  

Comentário 1 
Este é o melhor formato, na minha opinião. Pois como trata-se de uma avaliação mais subjetiva, 

o ideal é que a escala seja verbal mesmo, acho mais eficiente para este tipo de pesquisa. Boa 

sorte! 

Tabela 13.7: Lista dos comentários da escala Likert do jogo Brink of Alienation. 

 

Brink of Alienation – Diferencial semântico  

Comentário 1 

Gosto bastante do modelo de questionário em escala. No entanto, talvez fosse melhor usar 

conceitos ao invés de números. Como uma escala de "concordo totalmente" a "discordo 

totalmente". Pensando nos usuários comuns, acho que a escala verbal é mais fácil que a escala 

numérica utilizada por você. Abraços! 

Comentário 2 Sei que não é o que tu queres saber, mas eita joguinho ruim dos infernos! hehehehe 

Tabela 13.8: Lista dos comentários da escala de diferencial semântico do jogo Brink of Alienation. 
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Brink of Alienation – Stapel  

Comentário 1 

Esse modelo é péssimo! No modelo escala com conceitos opostos, você vê claramente que a 

escala vai de um ao outro. Neste, o item avaliado fica no meio, e sugere ao subconsciente que 

se você clica no meio, está dizendo por exemplo que o jogo tem gráficos bonitos, quando na 

verdade você está sendo neutro. Acho este formato muito ineficiente e pode gerar dúvidas para 

os participantes. 

Comentário 2 

Fiquei aqui me perguntando, se antes do questionário fosse colocada uma pergunta do tipo "+5 

+4 etc... gostei deste jogo -1 -2 etc" ou "+5 +4 ... é um bom jogo -1 -2 ...", será que isso iria afetar 

o resultado obtido pelas outras perguntas? Acho que talvez viesse a afetar. Olhaí, tu poderia 

tentar isso no futuro, fazer um grupo de controle, sem uma pergunta do tipo, e outro recebendo 

um formulário com essa pergunta extra. :) 

Tabela 13.9: Lista dos comentários da escala de Stapel do jogo Brink of Alienation. 

 

Final Ninja Zero – Likert  

Comentário 1 

[Antes de mais nada, só pude jogar os dois primeiros estágios.] 

Me pareceu que a música de fundo durante os estágios era composta de duas músicas 

repetitivas tocando simultaneamente. Acho que isso diminuiu um pouco a imersão no jogo. 

A jogabilidade relativa ao disparo de shurikens e cordas é interessante para quem usa 

dispositivos apontadores como mouse. Minha jogabilidade ficou comprometida com o touchpad 

do laptop. 

No mais, um jogo bem produzido. 

Comentário 2 Amei o jogo! \o 

Comentário 3 
Alterar no lugar das setas usar w,s,d,a para movimentar. Um jogo legal para crianças até uns 6 

anos. 

Tabela 13.10: Lista dos comentários da escala Likert o jogo Final Ninja Zero. 


