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1. RESUMO 

 O objetivo desse trabalho foi levantar evidências de validade de construto da 

Escala de Atitudes frente à Estatística, eEAEst- versão 3, proposta por Camilo 

(2016) visto que elementos não cognitivos como a atitude, por exemplo, podem 

influenciar no processo de aprendizagem e, dessa forma, é uma variável importante 

a ser conhecida pelos professores com o intuito de pensar em estratégias didáticas 

que permitam a motivação dos alunos para aprender. Entretanto, para que essa 

mensuração seja feita, é necessário ter à disposição instrumentos válidos e 

fidedignos. Participaram da pesquisa 146 estudantes de engenharia e 35 de 

psicologia, que responderam um questionário para obtenção de dados demográficos 

e de percepção da Estatística e a escala eEAEst- versão 3 em uma plataforma 

online. Por meio da Análise Fatorial Confirmatória pode-se identificar bons índices 

de ajustes, exceto o RMSEA, sugerindo que o grupo de pesquisa ainda precisa 

repensar três itens do instrumento.  O coeficiente alfa de confiabilidade foi 

considerado bom em todos os fatores. O processo de validação de um instrumento 

deve ser constante, mesmo que já se tenha obtido uma estrutura adequada e este é 

o foco deste grupo de pesquisa.   
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2. INTRODUÇÃO 

 A estatística é uma ciência que possui uma ampla aplicabilidade na área 

científica, acadêmica e profissional. Ademais, devido o papel que os dados e 

informações desempenham no processo de tomada de decisão, disciplinas de 

estatística têm sido incluídas em programas de graduação e pós-graduação com o 

intuito de preparar os estudantes para essa demanda do mercado (Bond, Perkins e 

Ramirez, 2012; Brown, David, Moltchanova, Seddon & Harlow, 2014; Garcia-

Santillán et al., 2016; Ignácio, 2010). 

 Entretanto, mesmo sendo importante, muitos estudantes se sentem 

apreensivos ao ter que estudá-la, o que evidencia o papel da afetividade na 

aprendizagem, já que tanto elementos cognitivos como não cognitivos podem 

influenciar no desempenho acadêmico e no processo de ensino. Um desses 

elementos é a atitude, definida como uma predisposição a agir sendo composta por 

três fatores interdependentes: cognitivo, afetivo e comportamental (Garcia-Santillán 



et al., 2016; Zanna & Rempel, 1988 citados por Camilo, 2016). Na Figura 1 está 

exemplificado as classes de respostas frente à Estatística, isto é, possíveis 

respostas que podem ser dadas pelo sujeito ao se colocar diante desse objeto 

atitudinal, levando em consideração os fatores que compõem o construto. 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura dos três componentes da atitude. De Camilo (2016). 

 

 

No entanto, as atitudes, se negativas, podem funcionar como uma barreira no 

processo de aprendizado. Dessa forma, conhecer as atitudes no início de uma 

disciplina pode ajudar o professor a aproximar/motivar os alunos, pois ensinar 

estatística não é uma questão apenas de estratégias instrucionais mas, também, de 

promover uma mudança nas atitudes dos estudantes. Entretanto, para que isso 

ocorra, é necessário criar um ambiente que motive o aluno a aprender e, portanto, é 

necessário descobrir quais fatores podem motivar o seu aprendizado (Lee, Meletiou, 

Wachtel & Zeleke, 2002; Schau, Millar & Petocz, 2012; Zeleke, Lee, Cheng, Daniels 

& Divi, 2014). 

 Contudo, para poder mensurar a atitude, é necessário ter à disposição 

instrumentos válidos e fidedignos, isto é, que realmente meçam esse construto e 

que o meçam com precisão, respectivamente (Anastasi e Urbina, 2000). Para isso, 

faz-se necessário a realização de um estudo de validação sendo que, conforme é 

ressaltado por Coolican (2014) "não se trata de um procedimento simples que nos 

dará um valor numérico para a validade de uma escala. É o desenvolvimento de 

evidências para um construto psicológico através do rigor de testagem de hipóteses 

e método científico." (p.223). 

 Na Figura 2 estão apresentados os cinco subcomponentes que, conforme 

AERA, APA & NCME (2014) , podem ser usados como evidências de validade de 

construto. 



 

Figura 2. Fontes de evidências de validade de construto. De Brown (2010). 

  

 Cabe ressaltar que as evidências de validade apresentadas não são 

requisitadas em todos os cenários e, dessa forma, irá depender do propósito 

definido para o teste. Nesse estudo foi feito o levantamento de evidências de 

validade da estrutura interna, sendo que essa fonte de evidência busca examinar 

qual é a extensão em que os fatores de um teste se associam ao construto definido, 

mensurada geralmente pela análise fatorial confirmatória (AERA, APA & NCME, 

2014; Goodwin & Leech, 2003, citados por Brown, 2010). 

O estudo de validação deste instrumento vem sendo realizado há anos por 

um grupo de pesquisa que envolve pesquisadores de muitas instituições de ensino 

superior brasileiras e esta pesquisa de Iniciação Científica estava inserida neste 

grupo. 

 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo geral deste trabalho foi identificar evidências de validade de 

construto da Escala de Atitudes frente à Estatística, eEAEst- versão 3, proposta e 

formulada por Camilo (2016). Os objetivos específicos dessa pesquisa foram: a) 

analisar a validade a partir da estrutura interna do instrumento, por meio da Análise 

Fatorial Confirmatória e b) avaliar a fidedignidade do instrumento eEAEst- versão 3 

por meio do coeficiente índice Alfa de Confiabilidade. 

 

4. METODOLOGIA 

 Trata-se de uma pesquisa de levantamento que conforme Gil (2002) é 

caracterizada "pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer" (p.50). De acordo com a abordagem do problema, caracteriza-se como 

quantitativa. Ao relacioná-la com o objetivo, trata-se de uma pesquisa descritiva, 

cujo período de seguimento é transversal. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 Participaram da pesquisa 146 alunos de Engenharia e 35 alunos de 

Psicologia de uma universidade particular da cidade de São Paulo, a maioria do 

sexo masculino (58,01%) e com idade média de 21,5 anos. 

 Os estudantes de engenharia estavam matriculados no 3º ano e cursavam a 

disciplina Probabilidades e Estatística. Já os alunos de Psicologia estavam 

matriculados no 1º ano (2º semestre), pois o curso era de regime semestral, e 

cursavam a disciplina Estatística Inferencial. Todos os estudantes pertencentes à 

amostra final dessa pesquisa já tinham uma experiência prévia de, ao menos, um 

semestre no estudo da disciplina, onde haviam sido abordados conteúdos de 

estatística descritiva. 

 A coleta de dados foi feita via internet através de um link que redirecionava o 

aluno para a ferramenta LimeSurvey. O link foi encaminhado aos representantes de 

sala, para ser disponibilizado aos alunos. Ao acessá-lo, o estudante teve acesso a 

carta de apresentação do projeto e o TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido)1 para que pudesse compreender o intuito da pesquisa bem como 

assentir em participar. Ao concordar, o estudante respondeu os questionários e 

escalas na ordem apresentada pela Figura 3. Cada um deles foi disponibilizado em 

uma página distinta para que, caso não se sentisse confortável, fosse possível 

interromper a sua participação. 

 

Figura 3. Fluxo percorrido pelo participante ao longo da pesquisa.  

 Na Tabela 1 encontra-se uma breve descrição dos questionários e 

instrumentos utilizados. 

 

 

                                                           
1
 Projeto aprovado no Comitê de Ética da Universidade, CAAE número 67659017.9.0000.0089, 

parecer número 2.044.342, 03/05/2017 

TCLE 

Identificação 
do 

Participante 

Identificação 
do Curso e da 
Universidade 

Percepção 
sobre a 

Estatística 

Escala 
eEAEst 



Tabela 1  

Questionários e Instrumentos 

Instrumento Descrição do Instrumento 

Identificação do 

Participante 

Composto por 5 perguntas e tinha como intuito levantar 

informações pessoais. Exemplo: idade, sexo. 

Identificação do 

Curso e da 

Universidade 

Composto por 10 perguntas e tinha como objetivo levantar 

informações acadêmicas. Exemplo: Curso, semestre, etc.  

Percepção 

sobre a 

Estatística 

Tinha como objetivo identificar a percepção do aluno sobre a 

Estatística, como por exemplo, como ele a definia, como atribuia 

importância a ela, o conteúdo que mais recordava de ter 

aprendido. 

Escala eEAEst 

Escala de Atitudes frente à Estatística- eEAEst, construída e 

validada por Camilo (2016). Composta por 24 itens, sendo 8 itens 

por fator. Exemplos de um item de cada fator: Eu acho a 

Estatística lógica e clara (fator cognitivo), Eu acho a Estatística 

interessante (fator afetivo), Eu usarei a Estatística no meu 

cotidiano (fator comportamental). 
 

 

 A análise dos resultados por meio da Análise Fatorial Confirmatória foi 

realizada com o software LISREL, versão 8.51 e a confiabilidade foi mensurada pelo 

coeficiente alpha de confiabilidade. 

 

6. RESULTADOS 

 Primeiramente serão apresentadas as evidências de validade da escala 

eEAEst baseada na sua estrutura interna. De acordo com  Hair, Black, Babin, 

Anderson e Taham (2009) "Validade de modelo de mensuração depende da 

qualidade de ajuste para o mesmo e evidência específica de validade de construto." 

(p.567). Quanto a qualidade do ajuste, os autores apresentam três categorias de 

índices que podem ser utilizados para realizar essa avaliação, sendo elas: índices 

de ajuste absoluto, incremental e parcimonioso. Dentre os índices apresentados por 

Hair et al. (2009), foram selecionados aqueles fornecidos pelo software LISREL 

8.51, que foi utilizado na execução da análise fatorial confirmatória. 



 Para avaliar a estrutura fatorial proposta para o construto atitude, está 

apresentado na Figura 4 o diagrama de caminhos e que representa visualmente o 

modelo teórico testado. Pode-se observar que as cargas fatoriais de 21 itens 

encontraram-se acima de 0,5, considerada aceitável. Já a carga fatorial dos itens 2, 

21 e 22 ficaram entre 0,376 e 0,481 sugerindo simular sua(s) retirada(s) e a 

verificação de uma nova estrutura. 

 

Figura 4. Diagrama de Caminhos. 

 Na Tabela 2 estão apresentados os índices de ajuste obtidos bem como os 

respectivos valores considerados como aceitáveis para a avaliação da qualidade do 

modelo, de acordo com os critérios de aceitabilidade proposto por Hair et al. (2009). 

Também estão apresentados os resultados obtidos por Camilo (2016) para os 

índices utilizados pela autora, sendo que os resultados apresentados são referentes 

à versão 3 proposta por Camilo (2016). A versão original era composta por 36 itens, 

entretanto, ao longo das análises que foram realizadas pela autora 12 itens foram 

retirados com o intuito de melhorar os índices de qualidade do modelo (CFI e 

RMSEA, por exemplo, que não estavam adequados na versão original), eliminar 

itens que apresentavam cargas fatoriais baixas ou que possuíam covariâncias de 



erro em que a pesquisadora julgou ser inadequada (no caso de itens que pertenciam 

a fatores distintos, por exemplo).  

  

Tabela 2 

Índices e estatísticas para a avaliação da qualidade do ajuste 

Índice Estatística Resultado 

Obtido 

Resultado 

Obtido 

 Por 

Camilo 

,2016 

Valor aceitável 

Ajuste 

Absoluto 

GFI 0,957 
Não 

utilizado 

Varia de zero (ajuste nulo) a 1 

(ajuste perfeito) 

RMSEA 0,118 0,08 Valores inferiores a 0,08 

Ajuste 

Incremental 

AGFI 0,948 
Não 

utilizado 

Varia de zero (ajuste nulo) a 1 

(ajuste perfeito). Recomenda-se 

acima de 0,90 

NNFI 0,977 
Não 

utilizado 

Varia de zero (ajuste nulo) a 1 

(ajuste perfeito). Recomenda-se 

acima de 0,90 

Ajuste 

Parcimonioso 

NFI 0,942 
Não 

utilizado 

Varia de zero (ajuste nulo) a 1 

(ajuste perfeito). Recomenda-se 

acima de 0,90 

CFI 0,979 0,91 
Varia de zero (ajuste nulo) a 1 

(ajuste perfeito) 

IFI 0,979 
Não 

utilizado 

Varia de zero (ajuste nulo) a 1 

(ajuste perfeito) 
 

 Dessa forma, percebe-se que os índices de ajuste do modelo tiveram valores 

muito aceitáveis, inclusive o CFI que obteve-se um valor acima do apresentado por 

Camilo (2016). Entretanto, o RMSEA ficou acima do estabelecido como adequado e, 

dessa forma, sugere a realização de novas análises com o intuito de identificar itens 

que justificariam a sua retirada com o intuito de melhorar a qualidade do modelo, 

que será feito futuramente, uma vez que o projeto de validação do instrumento ainda 

permanece em andamento.  



 Por fim, a confiabilidade do instrumento foi mensurada por meio do coeficiente 

alfa de confiabilidade, sendo que é comumente definido parâmetros para que esse 

coeficiente possa ser interpretado. Conforme George e Mallery (2003), citados por 

Damásio (2012), alfa > 0,90 = excelente; alfa > 0,80 = bom; alfa > 0,70 = aceitável; 

alfa > 0,60 = questionável; alfa > 0,50 = pobre; a < 0,50 = inaceitável. Foi obtido o 

coeficiente alfa de confiabilidade de 0,84, 0,87 e 0,84 para os fatores cognitivo, 

afetivo e comportamental, respectivamente, sendo, portanto, considerados bons. 

 Na terceira versão da escala eEAEst proposta por Camilo (2016) os 

coeficientes alfa de confiabilidade foram iguais a 0,894, 0,918 e 0,900 para os 

fatores cognitivo, afetivo e comportamental, respectivamente. Dessa forma, percebe-

se que os índices encontrados nessa pesquisa estão próximos ao estudo de 

validação realizado por Camilo (2016) e podem ser considerados adequados 

conforme literatura apresentada. 

 Portanto, os resultados obtidos demonstram que a escala eEAEst possui 

evidências de fidedignidade o que assegura a precisão dos escores que são obtidos 

por ela. Ademais, tal resultado também pode ser visto como evidência indireta de 

validade e, portanto, da estrutura interna do instrumento. Dessa forma, quando tal 

resultado não é alto, o instrumento pode estar medindo mais de um construto 

(Brown, David, Moltchanova, Seddon & Harlow, 2014; Coolican, 2014).No entanto, 

novas simulações precisam ser feitas para que seja possível obter um índice 

adequado de RMSEA.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante dos resultados obtidos, nota-se que o objetivo delineado para analisar 

as propriedades psicométricas do instrumento eEAEst-v3, proposto por Camilo 

(2016), foi alcançado visto que foram obtidos bons índices que sustentam a 

mensuração do construto atitude por meio dessa escala. 

 Embora esse projeto de iniciação científica tenha sido concluído, o grupo de 

pesquisa permanece com o intuito de continuar a avaliação da escala, já que o 

índice RMSEA acima do adequado indica a possibilidade de melhoria do modelo. 

 Ademais, novas pesquisas se fazem necessárias pelo fato da validade ser 

uma propriedade que deve estar sempre em evolução visto que pode ser 

influenciada por descobertas de novas estudos ou mudanças nas condições sociais 

da amostra utilizada (Brown, 2010). 
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