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Resumo:A pesquisa ocupou-se da confiabilidade dos Questionários. Objetivou analisar o processo de
estimação da Confiabilidade de um questionário a partir da análise de Consistência Interna, onde adotou
o alfa de Cronbach como estatística para esta verificação. Para tal, valeu-se de uma estrutura
metodológica baseadas constituído de procedimentos. Considerando o paradigma científico crítico ao
qual a pesquisa se vincula, a decisão acerca dos métodos foi pautada nas necessidades e características do
objeto da pesquisa, demodo que o método indutivo de abordagem e o estatístico de procedimento
configuraram-se como os mais adequados para o desenvolvimento da pesquisa que foi classificada como
sendo de natureza aplicada, quantitativa quanto à abordagem do problema, analítica em relação aos
objetivos e bibliográfica, documental e de levantamento no que diz respeito aos procedimentos.A
hipótese que norteou o estudo dava conta de que o caso observado, a saber, a aplicação da Escala de
Fascismo nos sujeitos desta pesquisa, alunos do curso de Tecnologia em Secretariado da Fatec
Carapicuíba, revelaria um coeficiente alfa em patamares satisfatórios fora confirmada mediante análise
dos resultados. O experimento revelou um coeficiente de 0,705 na aplicação inicial foi elevado para
0,732 após a exclusão de dois itens. Mesmo com resultados moderados, tal estratégia se coloca como
uma alternativa para o incremento da precisão do instrumento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A Confiabilidade dos questionários é o tema deste estudo. Apesar do grande enfoque 

que a Psicometria dá a este tema, sua grande marca é a transdisciplinaridade da sua aplicação. 

Vale-se da Estatística e da Matemática para trabalhar a questão da medida em questionários e 

testes psicológicos. São propriedades métricas estudadas pela Psicometria a Confiabilidade e a 

Validade dos Testes nas Ciências Psicossociais. Como parte integrante das pesquisas de 

abordagem quantitativa ou integrada do problema de pesquisa, caracteriza-se pela utilização de 

método de procedimento estatístico abrangendo vários níveis cognitivos de abordagem do 

objetivo de pesquisa, os testes psicológicos, utilizados em diversas áreas do conhecimento, não 

ficando restrito às Ciências Psicossociais. São aplicados por meio de instrumentos de pesquisa 

conhecidos como Surveys com o objetivo de extrair de uma determinada população seu 

posicionamento, em diversos níveis comportamentais, acerca de um dado objeto.  

Para Gil (2008) as pesquisas do tipo Survey caracterizam-se pela interrogação dos 

sujeitos cujo o comportamento, opinião ou atitude deseja-se conhecer, em síntese, escolhe-se 

um grupo, solicita aos partícipes deste grupo que emitam informações acerca de dado problema 

ou objeto em evidência e concede tratamento quantitativos aos dados, para que a partir das 

informações geradas se estabeleçam conjectura ou conclusões. 

A noção de censo pode ser observada na história cultural da humanidade por meio dos 

vestígios históricos do Egito antigo que registram os indícios da origem das pesquisas do tipo 

Surveys.Já na pesquisa social, a investigação desenvolvida por Marx, em sua obra A Worker´s 

Inquiry acerca das condições da classe operária francesa pode ser considerada pioneira na 

utilização deste procedimento (BABBEL, 2003).  

Neste estudo, busca-se responder o questionamento acerca da confiabilidade da 

aplicação da Escala de Fascismo, (Escala F), elaborada por Adorno et al. nos Estados Unidos, 

década de 1950 e adaptada no Brasil por Crochík (2009).  

Mesmo sem o protagonismo de ser observado como objeto desse estudo, a reflexão 

acerca dos condicionantes e as relações de causa e consequência do Fascismo, abordado aqui 

não enquanto movimento político, mas enquanto ideologia, se justifica por seu próprio 

empreendimento. Se em dado momento da História, o horror fascista foi possível, a vigília para 

que as condições desta regressão à barbárie sejam extintas se fazem urgentes. “A barbárie 

continuará existindo enquanto persistirem no que têm de fundamental as condições que geram 

esta regressão [..] tanto a estrutura básica da sociedade como os seus membros, responsáveis 

por termos chegado onde estamos, não mudaram” (ADORNO, 1993). 

 Nesse ponto reside o problema da racionalidade burguesa: o Fascismo pode ser 

considerado um subproduto da Era das Máquinas. A tecnologia, materialidade desta Razão, 

pode ser o meio da intensificação ou da abolição do trabalho forçado, da escassez ou da 

abundância, da Liberdade ou do Autoritarismo. O nazi-Fascismo é um exemplo de como uma 

economia altamente racionalizada e maquinarizada, portanto, produtivamente eficiente pode 

funcionar a favor da dominação e da imposição da escassez (MARCUSE, 2001). 

Mas, quais foram as bases da ascensão do Fascismo? A concepção marxista ortodoxa 

não consegue atender a demanda de explicar, por meio das condições materiais e objetivas da 

sociedade, contradição da deterioração das condições de vida dos trabalhadores e da economia 

política burguesa alemã e o surgimento de um movimento antirrevolucionário. Uma vez que, 

diferente de outros regimes reacionários, o Fascismo obtém apoio das massas, cabe à 

investigação das condições ideológicas destas e do mecanismo de introjeção da ideologia 

dominante, uma vez que essa é a manifestação da ideologia da classe dominante, nos sujeitos. 

Assume-se aqui, que a reprodução da condição econômica na consciência política não é um 



 
movimento automático de transferência, evidenciando a ação da ideologia, neste caso, a 

ideologia fascista. O descrédito ou o desconhecimento da estrutura do caráter das massas na 

explicação de fenômenos desta natureza pode produzir questionamentos estéreis e, por 

conseguinte, respostas estéreis (REICH, 1988). 

A investigação sobre como a ideologia fascista se instala nos sujeitos, uma vez que o 

Fascismo se caracteriza como um movimento de massas, é imperativa. As contribuições da 

Escola de Frankfurt são elucidativas para a interpretação deste fenômeno. Tanto identificaram 

os traços latentes de indivíduos potencialmente fascistas, o que se chamou de Personalidade 

Autoritária, quanto criaram um instrumento para identificar e mensurar traços desta 

personalidade nos sujeitos, a Escala de Fascismo (Escala F). 

O construto da Escala F é a noção de Personalidade Autoritária. Em síntese última, o 

paradigma da Personalidade Autoritária se assenta em características como: Adesão ao ideário 

burguês,  acriticismo em relações de autoridade moral, agressividade Autoritária, hostilidade e 

desprezo às humanidades, ênfase nas relações de dominação-submissão, superstição e 

estereotipia , oposição à subjetividade, projetividade dos temas externos para elementos 

exteriores a si e preocupação excessiva com a sexualidade e podem ser observadas tanto na vida 

pessoal quanto nas atitudes dos sujeitos (ADORNO  et al., 1950) 

 Esses traços foram investigados nos sujeitos deste estudo: alunos do curso de 

Tecnologia em Secretariado da Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba, São Paulo. Seu 

objetivo é descrever o estudo de Confiabilidade deste instrumento de pesquisa no caso 

observado, a partir do método de Consistência Interna utilizando o coeficiente Alfa de Conbach.  

Considerando o paradigma científico crítico ao qual a pesquisa se vincula, a decisão 

acerca dos métodos foi pautada nas necessidades e características do objeto da pesquisa, de 

modo que o método indutivo de abordagem e o estatístico de procedimento configuraram-se 

como os mais adequados para o desenvolvimento da pesquisa que foi classificada como sendo 

de natureza aplicada, quantitativa quanto à abordagem do problema, analítica em relação aos 

objetivos e bibliográfica, documental e de levantamento no que diz respeito aos procedimentos. 

A hipótese que norteia esta pesquisa é de os patamares de consistência interna serão 

satisfatórios.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  O FASCISMO, A PERSONALIDADE AUTORITÁRIA E A ESCALA F 

Um erro tão crasso quanto comum é reduzir o Fascismo à dimensão política e localizá-

los estritamente nos territórios alemães e japoneses. Reich (1988 p.11) define o Fascismo como 

“a atitude emocional básica do homem oprimido da civilização autoritária da máquina, com sua 

maneira mística e mecanicista de encarar a vida”.  

A impossibilidade de conciliar a expansão internacional do Capital e a preservação das 

identidades das nações, provoca o conflito entre essas forças. A resposta nacional ao 

transnacionalismo liberal tende à ruptura entre estes entes (MARCUSE, 2001). 

O antagonismo entre a universalidade que se atribui ao Capital e ao interesse particular 

da nação é falso, uma vez que o Fascismo não ataca as bases de manutenção do modo de 

produção Capitalista. As burguesias nacionais se amparam nas benesses dos estados fascistas 

quando existe algum ruído na manutenção de seus interesses. A base social da massa fascista 

era constituída da elite que buscava diferenciação daqueles que eram apontados como a raiz do 

problema, os banqueiros judeus, e aqueles atingidos pela crise, a classe média, e parte da classe 

operária (ADORNO & HORKHEIMER, 1985). 



 
A crítica fascista ao Capital é mentira manifesta, uma vez que um dos seus propósitos é 

de justamente naturalizar a posse como um direito do mais forte, ou seja, a raça superior. Mas 

essa naturalidade da superioridade natural é tão mentirosa quanto a universalidade do Capital. 

“A raça, hoje, é a autoafirmação do indivíduo burguês integrado à coletividade bárbara” 

(ADORNO & HORKHEIMER, 1985 p.158). 

O Fascismo é a expressão de toda a irracionalidade do caráter do homem médio. Atribuir 

a teoria de raça fascista meramente ao preconceito é incorrer em erro; esta teoria é condicionante 

do Fascismo e não consequência deste. O Fascismo é a expressão racional, materializada em 

sua forma política, da irracionalidade do ódio racial. (REICH, 1981). 

Não é possível neutralizar o Fascismo apenas pela esfera política. É necessário entender 

onde o Fascismo vive no indivíduo. Neste ponto, deve-se notar a afirmação, deveras corajosa, 

de Reich (1981, p.12) no sentido de que “não existe um único indivíduo que não seja portador, 

na sua estrutura, de elementos do pensamento e do sentimento fascistas”.  

A personalidade superficial do homem médio, expressa- se como atenciosa e 

responsável. É no nível da subconsciência que se alojam impulsos menos nobres como a 

crueldade e o sadismo. É a repressão de tudo que é antissocial. Desta forma, qualquer impulso 

advindo do cerne biológico tenha que atravessar essas pulsões de perversidade e ser distorcido 

por elas até que se materializem em ação (REICH, 1988).  

É nessa zona intermediária de pulsos que reside o arcabouço da irracionalidade do 

homem médio, onde se verificam os traços da Personalidade Autoritária. Esta personalidade 

relaciona-se intimamente com a ideologia fascista, e atitudes de sujeitos propensos ao Fascismo 

podem serem descritas como traços de uma personalidade Autoritária (TEIXEIRA & POLO, 

1975).  

Esse é o contexto onde se inserem os questionamentos de Adorno et al. (1950 p.2): “Se 

esse indivíduo potencialmente fascista existe, como ele é, precisamente? [...] Como se constitui 

seu pensamento antidemocrático? ” Essas dúvidas orientaram a produção de uma série de 

estudos acerca da natureza da constituição psíquica do indivíduo potencialmente fascista. Como 

não estudaram nessa obra sujeitos declaradamente fascistas, o estudo assim refere-se aos que 

carregam em si a base para a introjeção da propaganda fascista (ADORNO et al., 1950). 

 Valendo-se de um sofisticado arcabouço de técnicas de pesquisa, os autores 

demonstraram que existe correlação entre determinados traços de personalidade e o 

preconceito. O Quadro 1 apresenta os traços da Personalidade Autoritária: 

Quadro 1: Traços da Personalidade Autoritária.  

Traço (continua) Descrição das Características (continua) 

Convenciona- 

lismo 

Adesão ao convencional, aos ideais burgueses. A hipótese é de que a 

inclinação para o Fascismo é característica de quem gravita em torno da 

classe média; por outro lado, os indivíduos não convencionais são mais 

inclinados a serem livres de preconceitos. O convencionalismo autoritário 

é aquele que resulta não de escolha espontânea, mas de pressões externas 

de tipo social. 

Submissão 

Acrítica 

Atitude remissiva e acrítica nas relações com autoridade moral, idealizada 

no âmago do próprio grupo. A concepção nazista de poder e de autoridade 

exige "forte" direção e a dedicação incondicional dos indivíduos ao Estado. 

Sua gênese se dá nas relações sociais baseadas na superioridade na família 

e outros coletivos.  

 



 
 

Traço 

(conclusão) 
Descrição das Características (conclusão) 

Agressividade 

Autoritária 

Facilidade em controlar, vigiar, repelir, condenar, punir quem violar as normas 

convencionais. É a carga de hostilidade contra algo para qual não se pode 

canalizar, é despejada em outros objetivos “razoavelmente justificáveis”. O 

grupo minoritário a que são dirigidos tais sentimentos “oferece boas razões”, 

para ser alvo, guiado por um senso de moralidade e de patriotismo distorcidos. 

Destruição  

e Cinismo 

Hostilidade e desprezo por tudo que é humano. Percebeu-se neste pessimismo 

universal a necessidade de descobrir justificativas posteriores à própria 

hostilidade e aos outros impulsos interiores não-aceitos. 

Poder e 

Rudeza 

Ênfase nas dimensões "dominação-submissão". Identificação com figuras de 

poder. Acentuação dos atributos convencionais do ego. Afirmações drásticas 

relativas aos conceitos de força e rudeza. Decorrente de possível falta de força 

interior, a que se procura suprir apoiando-se em estruturas poderosas. Assim, o 

fraco sente-se forte  

Superstição e 

Estereotipia 

 Crença nos destinos fatais do homem e indivíduo, a propensão para raciocínios 

esquematizados e categorizados. Fuga da responsabilidade para um álibi 

sobrenatural. Cria-se um halo místico em torno dos líderes. A estereotipia age 

como ferramenta de reducionismo da realidade. Materializado nos Slogans 

surreais utilizados pela propaganda. 

Projeção 

Capacidade de "transferir" problemas interiores para o mundo exterior 

(impulsos, tabus, fraquezas, temores, responsabilidades). Atinge por vezes 

formas mesmo ridículas de juízo na "maré montante" do mal, dos vícios e dos 

perigos que "mais do que nunca" ameaçam o mundo, no que interessa aos dois 

campos "privilegiados": agressividade (crime) e impulsos reprimidos 

(imoralidade sexual) 

Sexualidade 

Atitude exageradamente preocupada do autoritário com relação aos atos da 

sexualidade constitui as características salientes no quadro dos sintomas da 

Personalidade Autoritária. A repressão e a ansiedade consequentes são as 

matrizes prováveis de tais excessos. 
Fonte: Adaptado de Teixeira & Polo (1975). 

Outro ponto a ressaltar é que o estudo conseguiu produzir um instrumento para medir 

estas características em estratos da população. A Escala de Fascismo pode ser descrita como 

uma evolução das Escalas de Etnocentrismo (Levinson,1950a) e de Conservadorismo 

Econômico (Levinson,1950b), sendo a Escala F o instrumento principal do estudo. Seus 

objetivos era avaliar, ainda que indiretamente, o preconceito etnocêntrico e as propensões dos 

sujeitos em ter uma visão fascista da vida (TEIXEIRA & POLO, 1975). A validação desta 

escala fora realizada via comparação de entrevistas com sujeitos da Alto e baixo Score. 

A noção de preconceito não pode se construir dissociadamente da noção de sociedade, 

grupo, indivíduo, racismo e cultura. O preconceito engloba a ideologia Autoritária a suas formas 

psíquicas, impondo atitudes sobre minorias, sejam elas religiosas, étnicas, políticas, econômicas 

ou de opções sexuais. O preconceito individualizado ganha força quando encontra grupos, 

manifestando uma visão distorcida da realidade, ao emitir opinião formada antecedendo ao 

conhecimento real dos fatos ou assunto. 

O sujeito preconceituoso é um personagem opressivo e intransigente. Autoritários 

tendem a ter posturas severas e tradicionais. Ao observar o mundo com esse tipo de 

comportamento, não confia no ser humano, receia e repudia todos os grupos da sociedade os 



 
quais não fazem parte, sendo assim o preconceito apresenta-se atrás da sua desconfiança e do 

receio (ADORNO, 1950). 

O preconceito se instala nos sujeitos a partir da relação entre seus conflitos psíquicos e 

a defesa contra estes, o pensamento estereotipado, o que denota sua gênese aos elementos 

culturais. Por isso, nota-se que de certo modo preconceito independe do objeto a qual se destina, 

mantendo relações com o estereótipo em que o indivíduo se baseia para mediar a relação com 

o objeto de seu preconceito (CROCHÍK, 1996).  

2.2 A CONFIABILIDADE NA TEORIA CLÁSSICA DOS TESTES 

Atualmente, duas correntes teóricas que amparam o pensamento em Psicometria: A 

Teoria de Resposta ao Item (TRI) e a Teoria Clássica dos Testes (TCT).  

A TRI nasceu na década de 1950 e vale-se se um arcabouço estatístico sofisticado, onde 

a computação é quase imprescindível. Com o incremento da capacidade de processamento, sua 

utilização vem crescendo nos últimos quinze anos, sua aplicabilidade ainda encontra obstáculos 

nos horizontes da estimação e no horizonte da automação (MARQUES, 2000). A TRI “propõe 

modelos para os traços latentes, ou seja, características do indivíduo que não se podem ser 

observadas diretamente” (ANDRADE, TAVARES & VALLE, 2000 p.3) 

Um ponto em comum entre estas abordagens é que os parâmetros de Validade e 

Confiabilidade do Teste ocupam posição de protagonismo.  Validade refere-se ao procedimento 

estruturado a partir de várias fontes para justificar a adesão ou rejeição das interpretações 

propostas pelas pontuações dos instrumentos. É vista como (BECKHAM & COOK, 2006). 

A literatura psicométrica brasileira não existe consenso sobre a nomenclatura desta 

medida precisão de um teste: Lebrao (1978) refere-se a medida como “Fidedignidade”. Em 

Freitas, Noronha e Otatti (2003) o parâmetro é nomeado como “Confiabilidade”. Gouvea et al. 

(2014) o termo utilizado e “Consistência Interna”. Pasquali (2009) nota que a terminologia pode 

estar relacionada com a estatística utilizada para a análise dos dados. Neste estudo adotou-se o 

termo Confiabilidade.  

Ao explorar a noção de Confiabilidade, percebe-se que o termo original vem da língua 

inglesa, a saber Reliability. A American Psychology Association (2016) define Reliability 

como” The degree to which a test produces similar scores each time it is used; stability or 

consistency of the scores produced by an instrument”. 

A TCT é a teoria fundamental para o pensamento psicométrico. Teve nas contribuições 

de Spearman (1904) sua gênese. O argumento da constituição do Score observado (𝑋𝑖) de uma 

a escala se dar a partir do somatório do Score real (𝑇𝑖) e do Score do Erro (𝐸𝑖), não 

necessariamente sendo erro estritamente atribuído às variáveis em tela (PASQUALI, 2003). 

Primi (2012) comenta que a discrepância entre o  𝑋𝑖e 𝑇𝑖 é a medida de erro 𝐸𝑖, medida 

essa que é não-observável e estocástica, podendo assim assumir valores negativos e positivos o 

que faz com que 𝑇𝑖 possa vir a ser maior ou menor que 𝑋𝑖.  Neste sentido pode-se estabelecer 

os seguintes postulados: em grandes conjuntos 𝐸𝑖 será igual a 0; não existe correlação entre 𝑋𝑖 e 

𝑇𝑖 e não há correlação entre os 𝐸𝑖 de testes paralelos. O que serve de base para as deduções 

apresentadas no Quadro 2: 

 

 

 

 

 



 
Quadro 2: Postulados da Teoria Clássica dos Testes. 

Dedução (continua) Representação Matemática (continua) 

Em dada população, a 

média dos Scores 

observados é a média dos 

Scores verdadeiros. 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐸𝑖 ̅̅ ̅ = 0;  
𝑋𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐸𝑖 ≡ 𝑋�̅� = 𝑇�̅� + 𝐸𝑖 ̅̅ ̅ ∴ 𝑿𝒊

̅̅ ̅ = 𝑻�̅� 

Se 𝜌𝑋𝑖𝐸𝑖
= 0 a variância 

(𝜎𝑥
2) de 𝑋𝑖 se dá do 

seguinte modo 

𝜎𝑋
2 = 𝜎𝑇

2 + 𝜎𝐸
2 + 2𝜌𝑋𝐸𝜎𝑇𝜎𝐸 = 𝜎𝑋

2 = 𝜎𝑇
2 + 𝜎𝐸

2 + 2(0)𝜎𝑇𝜎𝐸 ∴ 

𝝈𝑿
𝟐 = 𝝈𝑻

𝟐 + 𝝈𝑬
𝟐  

Como não existe 

correlação entre o Score 

de erro e o Score 

verdadeiro, a variância do 

Score observado não 

sofrerá contribuição da 

covariância entre o Score 

verdadeiro e de erro. 

Sobrando apena a 

variância dos Scores 

observados. 

𝜎𝑇𝑋
2 =

∑ (𝑇𝑖 − 𝑇)(𝑋𝑖 − 𝑋)𝑁
𝑖=1

𝑁
=

∑ [(𝑇𝑖 − 𝑇𝑁
𝑖=1 )((𝑇𝑖 − 𝐸𝑖) − 𝑇)]

𝑁
 

𝜎𝑋
2 =

∑ [(𝑇𝑖
2 − 𝑇𝑖𝑇

𝑁
𝑖=1 + 𝑇𝑖𝐸𝑖 − 𝑇𝑇𝑖 + 𝑇2 − 𝑇𝐸𝑖)]

𝑁
 

𝜎𝑇𝑋
2 =

∑ (𝑇𝑖
2 − 2𝑇𝑖𝑇

𝑁
𝑖=1 + 𝑇2) + ∑ 𝑇𝑖𝐸𝑖

𝑁
𝑖=1 − 𝑁𝑋 ∑ 𝐸𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

𝜎𝑇𝑋
2 =

∑ (𝑇𝑖
2 − 2𝑇𝑖𝑇

𝑁
𝑖=1 + 𝑇2) + 0 − 0

𝑁
 

𝜎𝑇𝑋
2 =

∑ (𝑇 − 𝑇)2𝑁
𝑖=1

𝑁
= 𝜎𝑇

2 ∴ 𝝈𝑻𝑿
𝟐 = 𝝈𝑻

𝟐 

Aplicando esta dedução 

no cálculo da correlação 

entre os Scores 

verdadeiro e observado 

nota-se que esta é a razão 

entre os desvios dos 

Scores do erro e 

observado 

𝜌𝑇𝑋 =
∑ (𝑇𝑖 − 𝑇)(𝑋𝑖 − 𝑋)𝑁

𝑖=1

𝑁𝜎𝑇𝜎𝑋
=

∑ (𝑇𝑖 − 𝑇)(𝑋𝑖 − 𝑋)𝑁
𝑖=1

𝑁
.

1

𝜎𝑇𝜎𝑋
 

𝜎𝑡
2.

1

𝜎𝑇𝜎𝑋
=

𝜎𝑇
2

𝜎𝑇𝜎𝑋
=

𝜎𝑇

𝜎𝑋
∴ 𝝆𝑻𝑿 =

𝝈𝑻

𝝈𝑿
 

 

A grandeza para a 

correlação da dedução 

anterior são os desvios de 

cada variável. Entretanto, 

a precisão expressa-se por 

variâncias.  

𝜌𝑇𝑇 = (𝜌𝑇𝑋)2 = (
𝜎𝑇

𝜎𝑋
)

2

=
𝜎𝑇

2

𝜎𝑋
2

∴ 𝝆𝑻𝑻 =
𝝈𝑻

𝟐

𝝈𝑿
𝟐
 

Fonte: Adaptado de Sijtsma (2009). 

Neste sentido, é confortável afirmar que conhecendo as variâncias dos Scores 

verdadeiros e observados, pode-se estimar a precisão do teste. Sabe-se que o Score verdadeiro 

não é uma grandeza observável. Para estimar este índice, é necessário se amparar no conceito 

de testes paralelos, assumidos que hajam dois testes em evidência, a e b, e que estes tenham 

mesma média, variância e correlação entre os as formas (GUILFORD, 1954).  Primi (2012) 

nota que o cálculo da correlação entre os Scores observados segue a seguinte métrica: 

𝜌𝑎𝑏 =
∑ (𝑇𝑖𝑎 − 𝑇)(𝑋𝑖𝑏 − 𝑋)𝑁

𝑖=1

𝑁𝜎𝑎𝜎𝑏
=

∑ ((𝑇𝑖𝑎 + 𝐸𝑖𝑎) − 𝑇) ((𝑇𝑖𝑏 + 𝐸𝑖𝑏) − 𝑇))𝑁
𝑖=1

𝑁𝜎𝑎𝜎𝑏
= 

𝜌𝑎𝑏 =
∑ [𝑇𝑖

2 + 𝑇𝑖𝐸𝑖𝑏 − 𝑇𝑖𝑇 + 𝐸𝑖𝑎𝑇𝑖 + 𝐸𝑖𝑎𝐸𝑖𝑏 − 𝐸𝑖𝑎𝑇𝑁
𝑖=1 − 𝑇𝑇𝑖 − 𝑇𝐸𝑖𝑏 + 𝑇

2
]

𝑁𝜎𝑎𝜎𝑏
 

Dados os critérios: 𝐸𝑖𝑎 ̅̅ ̅̅ ̅ = 0, 𝐸𝑖𝑏 ̅̅ ̅̅ ̅ = 0, 𝜌𝑋𝑖𝑎𝐸𝑖𝑎
= 0, 𝜌𝑋𝑖𝑏𝐸𝑖𝑏

= 0, a correlação se dá por:   



 

𝜌𝑎𝑏 =
∑ [𝑇𝑖

2 − 2𝑇𝑖𝑇𝑁
𝑖=1 + 𝑇

2
]

𝑁𝜎𝑎𝜎𝑏
=

∑ (𝑇𝑖
𝑁
𝑖=1 − 𝑇)2

𝑁𝜎𝑎𝜎𝑏
=

𝜎2

𝜎𝑎𝜎𝑏
 

Como 𝜎𝑎 = 𝜎𝑏 = 𝜎𝑋, observa-se que 𝝆𝒂𝒃 = 𝝆𝑻𝑻 =
𝝈𝑻

𝟐

𝝈𝑿
𝟐  

Gochyyev & Wilson (2013) definem Reliability como “an index of how consistently a 

test measures whatever it. […] If the instrument is sufficiently reliable, then the measurer can 

assume that measurement errors are sufficiently small to justify using the observed score.” 

Pasquali (2003, p.192) estabelece que Confiabilidade “diz respeito à característica que 

ele deve possuir, a saber, de medir sem erros [...] significa que o mesmo teste, medindo os 

mesmos sujeitos em ocasiões diferentes, ou testes equivalentes, medindo os mesmos sujeitos 

na mesma ocasião, produzam resultados idênticos.”. Beckham & Cook (2006) estabelecem os 

métodos para a obtenção da Confiabilidade de um teste demonstrados no Quadro 3: 

Quadro 3: Fontes, descrições, estatísticas e definições do parâmetro de Confiabilidade.  

Fonte da 

Confiabilidade 
Descrição Estatística Definição 

Consistência 

Interna 

Todos os itens de um 

instrumento medem o 

mesmo construto? (Se 

um instrumento medir 

mais de um construto, 

apenas um Score não 

vai medir corretamente 

cada construto.) * 

Método das 

metades-partidas 

Análise das correlações entre as 

metades do instrumento 

Coeficiente de  

Kuder-

Richardson 

Equivalente ao método das 

metades-partidas, para respostas 

dicotômicas 

Alfa de 

Cronbach 

Uma generalização da fórmula de 

Kuder-Richardson 

Estabilidade 

Temporal 

 O instrumento produz 

resultados similares   

quando aplicado uma 

segunda vez no sujeito? 

Método do 

Teste-Reateste 

Administrar o Instrumento duas 

vezes na mesma pessoa com 

dado intervalo de tempo. 

Testes 

Paralelos 

 Diferentes versões do 

instrumento produzem 

resultados iguais? 

Formas 

alternativas de 

Confiabilidade  

Administrar versões diferentes 

do mesmo instrumento 

simultaneamente ou separado  

Confiabilidade  

Inter Avaliador 

(Concordância) 

 

Quando da utilização 

de Avaliadores, existe 

diferença entre os 

Scores dos 

Avaliadores?  

 Concordância Percentual de respostas idênticas 

Phi Correlação simples 

Kappa 
Concodância Corrigida para o 

acaso 

Tau de Kendall 
Concordância para dados 

classificados 

Correlação 

Intraclasse 

Análise da variância para estimar 

as coincidências das diferentes 

avaliações  

Teoria da 

Generalização 

Quanto o erro de 

medição contribui para 

cada fator? 

Coeficiente de 

Generalização 

Modelo Sofisticado, que permite 

a estimação de múltiplas fontes 

de erro 

*Medida para instrumentos que medem um único construto. Instrumentos com múltiplos 

construtos, podem ter a Consistência verificada via metodologia de Instrumentos Paralelos. 
Fonte: Adaptado de Beckham (2006). 



 
Para entender como se dá a utilização dos diferentes modos de extração da 

Confiabilidade dos testes, este estudo verificou a distribuição das estatísticas utilizadas em 

pesquisas publicadas no Repositório Scielo a partir dos seguintes critérios: Áreas Temáticas: 

Saúde, Ciências Humanas e Sociais; Período de Publicação: entre 2010 e 2016; Metodologia 

de extração da Confiabilidade: Método da Consistência Interna e Estabilidade Temporal. Os 

resultados estão relatados na Figura 1:  

Figura 1: Distribuição das estatísticas utilizada na verificação da Confiabilidade baseadas na Consistência 

Internas nas Aéreas da Saúde, Ciências Humanas e Ciências Sociais publicadas no Repositório SCIELO, em 

porcentagem. Fonte: Pesquisa de Campo. 

Os resultados desta observação apontam para uma tendência de hegemonia na utilização 

do Alfa de Cronbach (α) quando o método escolhido para a verificação da Confiabilidade do 

Teste é a verificação da Consistência Interna. Mesmo hegemônica, a utilização do Alfa de 

Cronbach encontra algumas críticas. Sijtsma (2009) argumenta que a Confiabilidade de um 

teste está além da análise da Consistência Interna.    

Face a isto, o presente estudo se justifica no sentido de tornar clara as bases para 

aplicação de tal ferramenta estatística, uma vez que as contribuições de Warmbold (2001) 

revelam que apenas 7% das pesquisas publicadas na edição 41 do The Journal of Agricultural 

Education fizeram o uso correto da estatística Alfa de Cronbach na verificação da Consistência 

Interna. 

2.3 O ALFA DE CRONBACH 

Kuder & Richardson (1937) desenvolveram uma estatística para o teste de 

Confiabilidade de testes com variáveis dicotômicas, a saber:  

𝑟𝑇𝑇 =
𝑛

𝑛 − 1
 (1 −

∑𝑖=1
𝐾 𝑝𝑖𝑞𝑖

𝜎𝑋
2 ) ; (𝑖 = 1,2 … 𝑛) 

 Onde 𝑝𝑖 é a proporção de itens que receberam resposta 1, e 𝑞𝑖 e proporção de itens que 

receberam resposta 0. Cronbach (1951) apresentou uma adequação da fórmula para itens que 

não sejam dicotômicos, conforme a fórmula abaixo: 

𝑟𝑡𝑡 =
𝑛

𝑛 − 1
 (1 −

∑ 𝑉𝑖𝑖

𝑉𝑡
) 

Onde 𝑉𝑡  é a variância do Score do teste e 𝑉𝑖 é a variância do item em evidência.  A 

adequação proposta por Cronbach se demonstra mais eficiente que em um comparativo com as 

fórmulas utilizadas nos métodos de metades-partidas, que sofreram severas críticas acerca do 

problema (CRONBACH,1951). Uma vez que o Alfa não trabalha questões relativas à 

homogeneidade das variância e covariâncias inter-itens, permite determinar o limite inferior da 

consistência interna de um grupo de ou itens, que será a correlação esperada entre a escala usada 

e outras escalas paralelas (NUNES & PESTANA, 2008).  



 
É prudente notar que o Alfa sofre influência da homogeneidade da amostra, da 

distribuição dos Scores da escala e do número de itens do teste. Nota-se que quanto maior a 

variabilidade das respostas dos sujeitos, maior será o Alfa, o que remete à necessidade de haver 

uma amostra suficientemente heterogênea e corretamente dimensionada em um Teste 

(MAROCO & MARQUES, 2006). 

3. PROCEDIMENTOS 

O teste utilizou os, descritos aqui em ordem de apresentação, seguintes instrumentos: 

Questionário de dados gerais dos sujeitos: constava de questões relacionadas à idade, 

religião, curso, cor da pele e se a pessoa era portadora de necessidades especiais ou se tinha ou 

tinha contato com pessoas que apresentam deficiências Intelectuais. Não havia a necessidade 

de identificação. As informações foram autodeclaradas. Escala F: A versão da Escala F 

utilizada foi proposta por Adorno et al (1950). e adaptada por Crochík et. al na sua versão com 

16 itens. Cada questão fora nomeada com um código. O Quadro 4 apresenta a codificação: 

Quadro 4: Nomes das variáveis relativas aos itens da Escala F. 

Nome Itens da Escala 

F06 Algum dia se provará talvez que a astrologia pode explicar muitas coisas 

F08 
A obediência e o respeito à autoridade são as principais virtudes que devemos ensinar 

a nossas crianças.  

F10 
Um indivíduo de más maneiras, maus costumes e má educação dificilmente pode fazer 

amizade com pessoas decentes.  

F14 
Este país necessita, primordialmente, antes de leis ou planos políticos, é de alguns 

líderes valentes, incansáveis e devotos em quem o povo possa depositar a sua fé. 

F18 
Não se concebe nada mais baixo do que uma pessoa que não sente profundo amor, 

gratidão e respeito por seus pais. 

F23 Os homens podem ser divididos em duas classes definidas: os fracos e os fortes. 

F29 Só por meio do sofrimento se aprendem as coisas verdadeiramente importantes. 

F31 
A ciência tem o seu lugar, mas há muitas coisas importantes que a mente humana 

jamais poderá compreender. 

F34 
Às vezes, os jovens têm ideias rebeldes que, com os anos, deverão superar para 

assentar os seus pensamentos. 

F37  Se falássemos menos e trabalhássemos mais, todos estaríamos melhor. 

F39 
Todos devemos ter fé absoluta em um poder sobrenatural, cujas decisões devemos 

acatar. 

F41 Os homossexuais são quase criminosos e deveriam receber um castigo severo. 

F43 
Nenhuma pessoa decente, normal e em seu são juízo pensaria em ofender um amigo 

ou parente próximo. 

F46 
Hoje em dia, as pessoas se intrometem cada vez mais em assuntos que deveriam ser 

estritamente pessoais e privados. 

F53 

Crimes sexuais tais como o estupro ou ataques a crianças merecem mais que prisão; 

quem comete esses crimes deveria ser açoitado publicamente ou receber um castigo 

pior. 

F57 
A maioria de nossos problemas sociais estaria resolvida se pudéssemos nos livrar das 

pessoas imorais, dos marginais e dos débeis mentais. 

F60 
 Quando alguém tem problemas ou preocupações, é melhor não pensar neles e se 

ocupar de coisas mais agradáveis. 
Fonte: Crochík (2009). 



 
As respostas possíveis eram dispostas da seguinte forma: Concordância Plena, 

Concordância Moderada, Concordância Leve, Discordância Leve, Discordância Moderada, 

Discordância Plena. Nesta sequência, fora atribuído à cada pergunta um valor, a saber: 1,2,3,5,6 

e 7. A ferramenta de automação estatística utilizada para a automação dos cálculos foi o IBM 

SPSS, programa especializado em análise quantitativa de dados. Sua escolha se deu por conta 

da interface amigável e pela facilidade de tratar grande volume de dados (MOOI & 

SARSTEDT, 2011). 

4. RESULTADOS 

De modo censitário, foram entrevistados 59 alunos concluintes do curso de secretariado, 

todos do sexo feminino com média de idade de 24,75 anos. Os aspectos socioculturais da 

amostra revelam uma população majoritariamente não branca, cristã, não portadora de 

necessidades especiais e não portadoras de deficiência intelectual. O tempo médio de aplicação 

foi de 35 minutos. O teste de Alfa de Cronbach retornou o valor de 0,705, considerado 

“Aceitável” a partir do critério proposto por Nunnally (1978) onde resultados superiores a 0,7 

para o estágio exploratório do problema são considerados aceitáveis, embora patamares mais 

favoráveis estejam em coeficientes a partir de 0,8. O tema da interpretação do Alfa será objeto 

de discussão em momento oportuno neste estuo.  O SPSS possibilita a análise de cenários acerca 

da Confiabilidade apresentando o Alfa de Cronbach da escala caso o item seja excluído. A 

Tabela 1 apresenta os resultados obtidos: 

Tabela 1: Média, Desvio Padrão () e Alfa de Cronbach da Escala F em sua versão com 16 itens.  

Item Média  Alfa se excluído Item Média  Alfa se excluído 

F06 4,5 2,1 ,721 F37 2,7 2,0 ,682 

F08 2,9 2,1 ,701 F39 4,4 2,3 ,689 

F10 4,2 2,1 ,696 F41 6,6 1,2 ,719 

F14 4,2 2,3 ,686 F43 4,2 2,4 ,694 

F18 3,5 2,4 ,676 F46 3,1 2,4 ,676 

F23 4,6 2,1 ,685 F53 3,6 2,2 ,685 

F29 4,1 2,1 ,689 F57 5,6 1,9 ,693 

F31 2,6 1,9 ,702 F60 3,3 2,2 ,680 

F34 3,4 1,9 ,689 Escala 3,9  2,0 -  
     Fonte: Pesquisa de campo. 

A avaliação dos dados revela que a exclusão do item F06 contribui para o incremento 

da Confiabilidade do instrumento. Portanto o item em tela será excluído do instrumento.  

Tabela 2: Média, Desvio Padrão () e Alfa de Cronbach da Escala F em sua versão com 15 itens.  

Item Média  Alfa se excluído Item Média  Alfa se excluído 

F08 2,9 2,1 ,719 F37 2,7 2,0 ,696 

F10 4,2 2,1 ,717 F39 4,4 2,3 ,703 

F14 4,2 2,3 ,702 F41 6,6 1,2 ,733 

F18 3,5 2,4 ,693 F43 4,2 2,4 ,709 

F23 4,6 2,1 ,704 F46 3,1 2,4 ,694 

F29 4,1 2,1 ,708 F53 3,6 2,2 ,707 

F31 2,6 1,9 ,720 F57 5,6 1,9 ,708 

F34 3,4 1,9 ,706 F60 3,3 2,2 ,699 

    Escala 3,9 2 -  
      Fonte: Pesquisa de campo 



 
 No cenário descrito, a exclusão do item F41 eleva o Coeficiente Alfa, o que justifica a 

exclusão desse item. Novamente, fora calculado o Alfa para os itens que constam na versão da 

Escala F com 15 itens. O resultado desta rodada está expresso na Tabela 3: 

Tabela 3: Média, Desvio Padrão () e Alfa de Cronbach da Escala F em sua versão com 14 itens.  

Item Média  Alfa se excluído Item Média  Alfa se excluído 

F08 2,9  ,732 F37 2,7  ,712 

F10 4,2  ,730 F39 4,4  ,717 

F14 4,2  ,715 F43 4,2  ,723 

F18 3,5  ,706 F46 3,1  ,705 

F23 4,6  ,719 F53 3,6  ,719 

F29 4,1  ,722 F57 5,6  ,723 

F31 2,6  ,732 F60 3,3  ,713 

F34 3,4  ,718 Escala 3,7  - 
     Fonte: Pesquisa de campo 

Ao observar o cenário estabelecido no Quadro 3 percebe-se que não há mais alternativa 

de incremento do Alfa a partir da exclusão de itens da escala. O Alfa, portanto, é de 0,733. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é possível discutir as questões acerca da Confiabilidade desta aplicação da Escala 

F sem antes repercutir, mesmo sem a pretensão de realizar avaliações mais aprofundadas sobre 

estes, seus resultados.  É necessário reafirmar a ciência de que essa proposição resulta em um 

deslocamento, ainda que temporário, do objeto desta pesquisa para uma posição secundária em 

favor da discussão, ainda que sem a devida densidade que esta temática necessita, dos resultados 

da aplicação da Escala. A medida de Confiabilidade teria um fim em si, caso optasse pela 

negação dessa reflexão.  

Isto posto é desejável relembrar a pontuação atribuída a cada resposta: Concordância 

Plena, 1 ponto, Concordância Moderada recebeu 2 pontos, Concordância Leve,3 pontos. A 

Discordância Leve, recebeu 5 pontos, a Discordância Moderada 6 pontos e 7 pontos para 

Discordância Plena. 

A aplicação da Escala F revelou uma tendência da amostra para um ponto entre o ponto 

neutro da escala e a Concordância Leve, com Score médio de 3,7. Portanto, é possível 

identificar traços da Personalidade Autoritária na amostra. Uma análise superficial acerca destes 

resultados pode considerar que os traços marcantes na amostra são a Submissão Acrítica e dada 

medida de Agressividade Autoritária. Nesse sentido, cabe recomendar que tais análises sejam 

objeto de estudos mais aprofundados acerca dos traços da Personalidade Autoritária nesta 

população e seus condicionantes além de possíveis relações com adesão à ideologia, atitudes 

preconceituosas e outras atitudes. 

Nas questões acerca da Confiabilidade dos testes, vale notar que esta se refere à precisão 

do instrumento utilizado na pesquisa. A literatura internacional mostrou-se mais homogênea 

em relação a adesão em relação à terminologia Reliability para se referir a este parâmetro. Na 

literatura brasileira, encontraram-se alguns termos para o parâmetro. 

Apesar dos avanços da Teoria de Resposta ao Item dos últimos 15 anos, a Teoria 

Clássica dos Testes ainda é hegemônica. Baseia sua argumentação na assunção de que o Score 

observado se compõe do somatório do Score real e no Score do erro. Assume que esse erro não 

pode ser mensurado, sendo determinado como uma variável estocástico-aleatória.  



 
É da razão entre os desvios-padrão da variância dos Scores verdadeiros e observados 

que se produz a precisão, ou seja, a Confiabilidade. Para isso, estabelece-se um cenário de testes 

paralelos onde as medidas idênticas de uma mesma variável com mesma média, variância e 

correlação entre os pares possíveis, estando ambas sujeitas a erros. Portanto, é confortável 

afirmar que a estimação da Confiabilidade de um teste está relacionada com a correlação de 

medidas paralelas. 

Neste cenário, notam-se diversas abordagens para esta estimação, dentre os quais fora 

escolhido para o estudo do caso em evidência aqui, a análise da Consistência Interna, onde o 

Alfa de Cronbach se revela a estatística mais utilizada nos periódicos das ciências Psicossociais 

e de Saúde no Brasil. O Alfa se estabelece como uma generalização do coeficiente KR-20 e 

sendo mais eficiente que o método de metades-partidas. 

Para descrever a aplicação e as estratégias de aplicação desta estatística, propôs-se um 

experimento de aplicação da Escala F na população descrita. A análise da Confiabilidade do 

instrumento retornou um coeficiente minimante aceitável, a saber, 0,705.  Neste ponto cabem 

algumas reflexões acerca da avaliação qualitativa da ferramenta quantitativa, que sempre estará 

a cargo do pesquisador. 

A interpretação do Alfa é não é consensual na literatura. Apesar de amplamente utilizado 

na literatura, a interpretação do critério de Nunnally é alvo de críticas, que se amparam no fato 

que muitas pesquisas não atentam para o fato do autor ter sido claro quando relaciona 

determinados coeficientes alfa com determinados estágios da pesquisa em observação. 

Interpretações menos severas, como aceitabilidade a partir de coeficientes maiores que 0,6 

devem ser avaliadas criteriosamente em decorrência da fase e dos objetivos do estudo. Outra 

ponderação que dever ser observada é que coeficientes muito  próximos de 1 podem revelar um 

instrumento redundante. O Alfa não pode ter um fim em si, cabendo ao pesquisador uma 

avaliação criteriosa e contextualizada  do coeficiente. 

Mesmo sendo predominante, o Alfa tem determinada limitação. Conforme observado 

na literatura, o Alfa não se apresenta como uma alternativa interessante de estimação da 

precisão do teste quando este se propõe às escalas multidimensionais, onde outras abordagens 

de estimação da Confiabilidade devem ser consideradas, como como a Estabilidade Temporal. 

 Ainda no tocante às limitações do Alfa, verifica-se que existem variáveis que 

influenciam o resultado do teste com o alfa, como o tamanho e homogeneidade da amostra, 

pode incrementar artificialmente seu resultado, o que pode levar o tomador de decisão a 

interpretações erradas. 

No intuito de incrementar a confiabilidade do teste, a estratégia utilizada, todos os 

aspectos e variáveis apresentadas, foi a exclusão de itens do questionário, que resultou em um 

Alfa de 0,733 após a exclusão de 2 itens. Considera-se que mesmo não apresentando resultados 

de grande expressividade, a estratégia de exclusão de item deve ser considerada em cenários 

onde seja necessário aumentar o Alfa.  

Neste sentido e considerando todas as exposições acerca da noção de confiabilidade, é 

confortável afirmar que a hipótese que amparou este estudo foi confirmada. A Escala F se 

coloca como um instrumento válido e confiável para medir as potencialidades dos sujeitos à em 

uma interpretação mais sofisticada, demonstrar atitudes preconceituosas, podendo ser aplicado 

por organizações que se atentam para tais variáveis.  
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