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• Mensurar envolve ATRIBUIR números a objetos.
• Auxilia a tornar os fenômenos que podem ser medidos sujeitos a

confirmação e análise. Portanto, mais objetivos.



Conceitos estatísticos básicos

• No mundo, na vida existem coisas que variam e coisas que não variam,
o que não varia é constante.

• Na Física, por exemplo, existem certas propriedades do mundo natural
que são descritas por números têm o mesmo valor em todo lugar, todo
o tempo. Na teoria da relatividade de Einstein, tem-se a fórmula:
E=mc².

• Aqui, a letra c representa a velocidade da luz no vácuo, que é a mesma
em todas as situações físicas (pelo menos dado o conhecimento atual).
Por outro lado, a letra m representa a massa de um objeto, que pode
ter qualquer valor e por isso é uma variável. E representa o resto da
energia do objeto, outra variável.



• Existem variáveis chamadas de discretas – podem ser contadas, as
representações são finitas.

• O sexo é uma variável discreta, dicotômica – você pode numerar o
sexo feminino como 1, masculino como 2. (outros exs. Estado civil,
raça...)



• Existem variáveis chamadas de contínuas – quando os valores são
expressos como intervalo ou união de números reais.

• Exemplo: você quer saber qual tempo mínimo que um candidato ficou
no concurso de domingo...

• Você vai chamar esse tempo mínimo de X. Você notou que o tempo
mínimo de permanência na sala foi 1h e o tempo máximo foi de 4
horas, mas houve candidato que saiu depois de 1h e 30 min, outro que
saiu depois 2h, outro que saiu depois de 2h35 e etc... Entre o mínimo e
o máximo, X poderia assumir qualquer valor possível. Portanto esta
variável contínua pode assumir qualquer valor entre o mínimo e o
máximo. O tempo é um exemplo de variável contínua.



• Na psicologia, geralmente, estamos interessados em variáveis
contínuas (ansiedade, estresse, bem-estar) que são aquelas não
diretamente observáveis.

• Nas áreas em que se privilegia o uso de medidas quantitativas, medir
características físicas torna-se mais acessível, pelo fato de existirem
instrumentos padronizados que permitem fazer essas medições.

• Ao contrário, a medição de características ligadas ao comportamento
humano tem sempre implícita a opinião do indivíduo e, como tal, pode
levar a um acréscimo no erro de medida.



• Como pode haver limitações na precisão de uma medida é preciso
estar atento e salientar a fonte de erro (tamanho da escala, número
de itens, quantidades de pessoas entrevistadas etc...).

• Por exemplo: digamos que a margem de erro de uma pesquisa é de
cinco pontos percentuais. Isso significa que, se 60% dos seus
entrevistados disseram estar satisfeitos com seu produto, você deve
considerar que a porcentagem real de aprovação do produto fica
entre 55% e 65%.



• Outro exemplo: Candidatos que apresentam 49% das intenções de
voto não podem contar necessariamente com essa quantidade. Se a
margem de erro da pesquisa gira em torno de 2%, por exemplo, o
que isso significa? Simples: o candidato tanto pode ter os 51% que o
dariam a vitória, quanto pode ter apenas 47%, de acordo com a
margem.



Como os números podem ser usados de formas diferentes, existem
diferentes tipos de medidas.

• Escalas Nominais: Os números são usados como rótulos para identificar
um indivíduo, por exemplo, o CPF. Cada número é atribuído à uma
pessoa.

Na escala Nominal, os números servem para identificar a escolha
do respondente e os números são associados aos pontos de resposta,
visando criar uma organização nas escala (time, marca de carro), são
categorias excludentes.



• Escalas ordinais: os valores das variáveis são nomes ou rótulos
relacionados entre si, ou seja, são nomes que podem ser colocados
em ordem, de maneira que você sabe em que direção as categorias
desta variável crescem ou diminuem.

Por exemplo, a variável “nível de gentileza” de atendimento dos
funcionários de um hotel deve ser medida no nível de mensuração
ordinal. Os valores seriam Muito gentil, Gentil, Normal, Ríspido e
Grosso.



• Um fato muito importante a considerar neste nível de mensuração é
que a quantidade de valores possíveis para as variáveis deve ser
equilibrada, ou seja, a mesma quantidade de avaliações positivas e
negativas, tendo de preferência um valor intermediário que expresse
uma avaliação neutra.

• A utilização de uma variável neste nível de mensuração cujos valores
colocados em ordem privilegiem um dos extremos (positivo ou
negativo) desequilibra a avaliação, induzindo a uma avaliação errada.
Por exemplo, uma empresa que quer avaliar a variável “qualidade da
comunicação interna” e coloca como opções de avaliação os valores
[“Muito boa”, “Boa” e “Boa, mas com possibilidades de melhoria”]
esta realmente avaliando a qualidade de comunicação da empresa?



Escalas intervalares: são descrições associadas à categorias. Numa
avaliação de um produto X de uma empresa, o respondente pode
responder dentro os valores de, 1 à 10, sendo 1 baixa qualidade e 10
alta qualidade. A resposta indica algum valor dentro deste intervalo.

• Diferença entre Ordinal e Intervalar: Na intervalar eu sei a magnitude
da diferença e na ordinal eu não sei.



• Escalas de razão: o nível de mensuração de razão é similar ao
intervalar, mas há um ponto inicial zero natural. Como há um zero
que indica nenhuma quantidade, é possível dizer que uma
quantidade é maior que outra em X vezes (razões significativas). Por
exemplo, o peso de João – 21 kg é 3 vezes maior do que José 7kg.

• Em uma pesquisa onde vamos utilizar variáveis, temos antes que
aprender a definir a variável. Esta definição é importante para
determinar o grau de precisão de nossa medida.



• É uma teoria do traço latente aplicada primariamente a testes de
habilidade ou de desempenho.

• O termo teoria do traço latente se refere a uma família de modelos
matemáticos que relaciona variáveis observáveis (itens de um teste,
por exemplo) e traços hipotéticos não-observáveis ou aptidões.

• Assim, temos um estímulo (item) que é apresentado ao sujeito e este
responde a ele. A resposta que o sujeito dá ao item depende do nível
que o sujeito possui no traço latente ou aptidão. Desta forma, o traço
latente é a causa e a resposta do sujeito é o efeito.

Teoria de Resposta ao Item - TRI



Teoria de Reposta ao Item

• TRI – O que é observado não é o comportamento e sim variáveis
hipotéticas - Traço latente.

• Processo mental

Traço Latente
• Para a psicometria: habilidade ou proficiência em determinado assunto

ou um processo psicológico, representado em comportamentos (verbal
ou físico.



• O fundamental da teoria do traço latente consiste em expressar numa
fórmula matemática a relação existente entre variáveis observadas e
variáveis hipotéticas, chamadas estas de traços latentes.

• Se conhecemos as características das variáveis observadas (como os
itens de um teste), estas se tornam constantes na equação e esta se
torna solucionável, permitindo que se estime então o nível do traço
latente ou a aptidão do sujeito e vice-versa, isto é, se for conhecido o
nível do traço latente é possível serem estimadas as características dos
itens respondidos por este sujeito.



• Traço latente é um processo psicológico
• Os pressupostos estão na psicologia e não na estatística

• Traço latente é uma amostra (conjunto) de comportamento.

• Uma representação do comportamento

• Para ser cientificamente estudado o traço latente tem de estar 
representado em comportamentos.



• Como o comportamento representa traços latentes?
• Pressuposto básico em psicologia
• Uso de itens

• Os ítens permitem a mensuração de amostras comportamentais que 
compõem aquele traço latente.

• Mas como garantir que aquele item realmente está relacionado a um 
traço latente?

• Validade - Medir o que se pretende medir



• A psicometria trabalha com a concepção fatorista da medida de
comportamento.

• Estamos falando de uma composição múltipla do comportamento,
não é só um elemento.



Sistema de Medida em Psicologia
• Permite o teste da correspondência entre o que é previsto pelos

modelos teóricos e os dados empíricos.

• O sistema representa o objeto de interesse.

• No caso da psicometria – estrutura latente ou traços psicológicos.

• Sistema pode ser local, global e composto por subsistemas.
Sistema Local: Inteligência Verbal – composta por subsistemas: compreensão

verbal, fluência verbal



Propriedade

• Um sistema apresenta propriedades específicas relacionadas ao seu objeto.

• Um objeto físico, por exemplo, tem propriedades de massa, comprimento, 
etc.

• No caso da estrutura psicológica estamos falando de componentes cognitivos, 
motores, emotivos.

• Ex: Inteligência
• Pode ter atributos de raciocínio verbal, numérico, etc.



Magnitude

• A psicometria entende que esses atributos psicólogicos possuem
magnitude, ou seja, são mensuráveis.

• Conceito de Quantidade – Os atributos ocorrem em quantidades
diferentes o que varia de indivíduo para indivíduo.

• Matemática – Os números não são somente diferentes, mas podem ser
um maior que o outro ou expressar ideia de ordem.

• Além disso podem expressar uma ideia de intervalo ou razão entre si



O problema da representação comportamental

• Como o comportamento representa esses traços latentes?
• Deve-se ter alguma garantia pra isso
• Não pode ser uma assunção puramente teórica

• Para isso admite-se que os itens (comportamentos) devem ter
parâmetros (modalidade, saturação, dificuldade, discriminação, viés de
resposta).



Modalidade

• Os comportamentos (ítens) têm modalidades:

Verbal ou motor, por exemplo.

• Um item verbal pode ser verbal propriamente, ou numérico, ou espacial, 
abstrato, etc.



Saturação

• Os comportamentos têm causas múltiplas, por isso seria impossível 
determinar um aspecto que causa um comportamento.

• Ou seja, é necessário saber o quanto o comportamento X representa 
o traço latente.

• Em estatística se usa a carga fatorial (0 a 1, positivo e negativo)

• No caso de uma carga zero esse parâmetro seria uma representação 
equivocada do traço latente.



Dificuldade (complexidade)

• A dificuldade dos itens deve estar diretamente relacionada ao traço 
latente.

• Quando a dificuldade não se encontra de acordo com os parâmetros 
do traço latende perde-se a precisão da medida.

• Ex: prova muito difícil de psicometria.



Discriminação

• A capacidade que o item tem de discriminar sujeitos com magnitudes
diferentes

• Ex: Uma prova justa

• Quanto mais extrema for a necessidade de magnitude para
discriminação, menos discriminativo é o item.

• Ex: Quente, frio e percepção pessoal.



Viés de Resposta

• Mesmo que os ítens apresentem bons índices nos parâmetros
anteriores o viés de resposta deve ser considerado.

• Fatores subjetivos

• Tendência de responder os ítens sistematicamente
• Sempre em um ponto da escala ou nos extremos
• Avaliação de satisfação

• Viés na avaliação
• Professor avaliando a própria aula vs. alunos avaliando a aula.



Parâmetros do teste (grupo de itens)

• O teste deve agrupar adequadadamente os ítens de modo que o
instrumento seja claro e passível de ser preenchido

• A ordem e disposição dos ítens deve ser pensada.

• Clareza nas instruções.
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