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RESUMO 

Andrade, T. F. (2014). Refinamento Psicométrico da Escala de Atitudes para o Perdão (EFI). 

Dissertação de Mestrado, Pós-graduação em Psicologia Social, Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa - PB. 

Esta dissertação teve como objetivo principal testar as propriedades psicométricas da Escala 

de Atitudes para o Perdão (EFI) e propor, com base nos parâmetros estimados, uma versão 

reduzida do instrumento. A EFI é um instrumento autoaplicável que foi desenvolvido para 

operacionalizar o modelo teórico das atitudes para o perdão, proposto por Robert Enright e 

seus colegas. Esse modelo postula a existências de seis componentes atitudinais para o 

perdão: afetos positivos, afetos negativos, julgamentos positivos, julgamentos negativos, 

comportamentos positivos e comportamentos negativos. A EFI é composta por 60 itens, 

respondidos em escala Likert de seis pontos (de “Discordo fortemente” a “Concordo 

fortemente”) que buscam representar os seis componentes teóricos do modelo. O instrumento 

conta ainda com uma escala de um único item denominado “Item do perdão”, que serve como 

indicador de validade para os demais. Foram reunidos dados de 1.372 participantes de ambos 

os sexos, com idades entre 13 e 83 anos e em sua maioria, universitários. Esses dados foram 

analisados por meio de pacotes estatísticos em R: no Estudo 1 foram realizadas Análises 

Fatoriais Confirmatórias com o objetivo de analisar a plausibilidade da estrutura teórica de 

seis componentes. Os resultados sugerem que o modelo proposto apresenta bons índices de 

ajuste (CFI=0,92; RMSEA=0,046), sobretudo quando comparado a modelos alternativos 

(unifatorial e hexafatorial com fatores de segunda ordem adicionais). No Estudo 2 foram 

realizadas análises de itens por meio da Teoria da Resposta ao Item. Os resultados indicaram 

que todos os itens apresentam boas qualidades psicométricas, aferidas pelos coeficientes de 

discriminação e informação (precisão). Foi avaliada, ainda, a adequação das categorias de 

resposta. Nesta etapa foram selecionados, dentre cada subescala, os cinco itens com os 

melhores parâmetros, reduzindo o comprimento total da escala à metade. Resultados de uma 

nova AFC apontam para a adequação da versão reduzida em comparação à versão original 

com 60 itens. Apesar desses resultados, pesquisas futuras são aconselhadas a fim de analisar 

as propriedades dessa versão reduzida em amostras diferentes da empregada nesse estudo. 

Palavras-chave: Perdão, Escala, TRI, AFC, Refinamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Psychometric Improvement of Enright Forgiveness Inventory (EFI) 

This thesis aimed to test the psychometric properties of the brazilian version of Enright 

Forgiveness Inventory (EFI) and propose, based on the estimated parameters, a reduced 

version of the instrument. EFI is a self-administered instrument that was developed to 

operationalize the theoretical model of attitudes toward forgiveness, proposed by Robert 

Enright and his colleagues. This model postulates the existence of six attitudinal components 

for forgiveness: positive affects, negative affects, positive judgments, negative judgments, 

positive behaviors, and negative behaviors. The EFI consists of 60 items answered on a six-

point Likert-type scale (ranging from "Strongly disagree" to "Strongly agree") that seek to 

represent the six components of the theoretical model. The instrument also has a single-item 

scale called "Forgiveness item", which serves as an indicator of external validity. Data from 

1,372 participants of both sexes, aged between 13 and 83 years and for the most part, students 

were gathered. These data were analyzed separately in two studies, both conducted by 

statistical packages in R: in Study 1, Confirmatory Factor Analyses were conducted with the 

objective of analyzing the plausibility of the theoretical model of six components. The results 

suggest that the proposed model shows good fit indices (CFI = .92, RMSEA = .046), 

especially when compared to alternative models (univariate and hexafactorial with additional 

second-order factors). In Study 2, item analyzes were performed by means of Item Response 

Theory. The results indicated that all items have good psychometric qualities, as measured by 

discrimination and information (precision) coefficients. It was also evaluated the adequacy of 

response categories. In this step were selected from among each subscale, the five items with 

the best parameters, reducing the total scale length in half. Results of a new CFA indicate the 

adequacy of the reduced compared to the original version with 60 items. Despite these results, 

further research is recommended to examine the properties of this reduced version in different 

samples used in this study. 

 

Keywords: Forgiveness, Scale, IRT, CFA, Improvement. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo da pesquisa da qual deriva esta dissertação foi efetuar uma análise dos itens 

da Escala de Atitudes para o Perdão (EFI; Rique, 1999; Subkoviak et al., 1995), utilizando a 

Modelagem de Equações Estruturais e a Teoria da Resposta ao Item, no intuito de proceder a 

uma redução do comprimento do instrumento. Trata-se de um estudo que buscou 

complementar pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisas em Desenvolvimento 

Sociomoral (NPDSM/UFPB) acerca do perdão interpessoal. 

Os estudos sobre o perdão interpessoal têm crescido substancialmente desde os anos 

1970, em áreas diversas da psicologia como a clínica, o desenvolvimento, a psicologia social 

e a educação moral (Enright, Gassin, & Wu, 1992; Fitzgibbons, 1986; Gassin, Enright, & 

Knutson, 2004; Hope, 1987). Paralelamente a esse crescimento, diversas teorias têm sido 

desenvolvidas para explicar o fenômeno, focalizadas em aspectos diferentes e baseadas em 

matrizes epistemológicas diversas (e.g.,Enright & The Human Development Study Group, 

1991; McCullough, 2001; Worthington & DiBlasio, 1990). Atreladas às diferentes teorias, 

ferramentas de avaliação do perdão interpessoal também têm sido criadas e testadas, 

constando na literatura um extenso número de escalas cujo objetivo é mensurar o fenômeno 

(e.g., Beckenbach, Schmidt, & Reardon, 2009; Hargrave & Sells, 1997; Paleari, Regalia, & 

Fincham, 2009; Rye et al., 2001). Essas escalas, em sua maioria instrumentos autoaplicáveis, 

buscam avaliar diferentes facetas do perdão (e.g., o quanto o indivíduo perdoou uma ofensa 

específica, o quão disposto ao perdão o indivíduo é ou está, o quão preparado o indivíduo está 

para receber ou oferecer o perdão etc.). 

Entre as diversas medidas disponíveis, o Enright Forgiveness Inventory (EFI; 

Subkoviak et al., 1995) tem sido utilizado em grande parte dos estudos com o perdão. 

Baseado na teoria do perdão interpessoal de Robert Enright – abordada no Capítulo 1 desta 
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dissertação -, a EFI é uma medida objetiva que busca mensurar seis componentes das atitudes 

para o perdão (afetos positivos, afetos negativos, comportamentos positivos, comportamentos 

negativos,  julgamentos positivos e julgamentos negativos) e tem sido avaliada em diversos 

estudos (Orathinkal, Vansteenwegen, Enright, & Stroobants, 2007; Rique, Camino, Santos, & 

Gouveia, 2009; Rique, 1999; Subkoviak et al., 1995). 

A proposta do presente estudo foi ampliar as investigações acerca das qualidades 

psicométricas da EFI, utilizando ferramentas metodológicas robustas e que têm sido indicadas 

como boas alternativas aos métodos clássicos da psicometria. Trata-se da Modelagem de 

Equações Estruturais (Byrne, 2009; Tabachnick & Fidell, 2007), um conjunto de técnicas 

multivariadas que permitem, entre outras coisas, a testagem e falseabilidade de modelos 

teóricos da relação entre variáveis (dependência, covariância etc.) e a Teoria da Resposta ao 

Item, um dos mais promissores conjuntos de modelos psicométricos que permite estabelecer 

relações entre as respostas dadas a um conjunto de itens de um instrumento e um ou mais 

atributos não-observáveis que se presume subjazer as respostas (Baker, 2001; Embretson & 

Reise, 2000). 

Para cumprir os objetivos desta dissertação, foram efetuadas análises que são relatadas 

como três estudos empíricos, presentes na Parte II deste documento. No Estudo 1 são 

apresentados os resultados de uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) que buscou testar a 

estrutura fatorial dos 60 itens da EFI. No Estudo 2a, são apresentados os resultados de uma 

análise de itens baseada na Teoria da Resposta ao Item, especificamente o Modelo da 

Resposta Graduada (Samejima, 1969; 1972). Nesse estudo buscou-se responder a diversas 

questões, tais como a adequação das categorias de resposta, a presença de itens redundantes, a 

precisão das subescalas e a possibilidade de reduzir o instrumento a um número menor de 

itens, sem perder, contudo, sua qualidade psicométrica. No Estudo 2b, por sua vez, testamos a 

estrutura fatorial da versão reduzida com base na análise de itens via TRI. 
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Os três estudos foram efetuados utilizando um conjunto de dados reunidos por 

diversas pesquisas desenvolvidas pelo NPDSM, totalizando 1.372 participantes. Esses dados 

foram tratados por diferentes softwares como o PASW Statistics, e os pacotes estatísticos ltm 

(Rizopoulos, 2006) e lavaan (Rosseel, 2012) para a linguagem de programação R, versão 

2.15.1 (R Development Core Team, 2011). 

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: A Parte I compreende os aspectos 

teóricos do estudo. No primeiro capítulo é apresentada a teoria do perdão interpessoal de 

Robert Enright, que fundamenta teoricamente a EFI (apresentada ao final do capítulo), bem 

como uma revisão da literatura acerca do perdão interpessoal; no segundo capítulo são 

abordados os fundamentos metodológicos das análises empregadas nesta dissertação, quais 

sejam, a Modelagem de Equações Estruturais e a Teoria da Resposta ao Item; Ao final desse 

capítulo são discutidos os problemas metodológicos da EFI, que apoiam os objetivos desta 

dissertação. A Parte II corresponde aos estudos empíricos; no Estudo 1, são apresentados os 

resultados da AFC; em seguida, são apresentados os resultados da Análise de Itens via TRI 

(Estudo 2a) e os resultados da AFC da versão reduzida da EFI (Estudo 2b). Finalmente, os 

estudos são discutidos e direções futuras para a pesquisa são apontadas. 
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16 
 

CAPÍTULO 1 

PERDÃO INTERPESSOAL: MODELO TEÓRICO, REVISÃO DA LITERATURA E 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

O perdão interpessoal tem sido objeto de crescente interesse científico, como 

demonstra o volume de publicações acerca do tema. Abreu (2013) aponta que, em pesquisa 

realizada na base de dados PsychNet utilizando os termos perdão e forgiveness, foram 

encontrados 2.309 estudos, dos quais 1.137 tinham o perdão como tema principal. Os estudos 

sobre o perdão interpessoal envolvem seus desdobramentos terapêuticos (Coyle & Enright, 

1997; Fitzgibbons, 1986; Freedman & Enright, 1996; Hebl & Enright, 1993; Hope, 1987; Lin, 

Enright, & Klatt, 2012; Park, Enright, Essex, Zahn-Waxler, & Klatt, 2013), seu papel na 

manutenção da qualidade dos relacionamentos (Braithwaite, Selby, & Fincham, 2011; 

Burnette & Franiuk, 2010; Fincham, Beach, & Davila, 2004; Finkel, Rusbult, Kumashiro, & 

Hannon, 2002; Gordon & Baucom, 1998; Paleari, Regalia, & Fincham, 2005; Paleari et al., 

2009; Worthington & DiBlasio, 1990) e sua relação com indicadores de saúde (Larsen et al., 

2012; Lawler et al., 2005; Toussaint, Owen, & Cheadle, 2012; Toussaint, Williams, Musick, 

& Everson, 2001; Toussaint & Webb, 2005; Waltman et al., 2009). 

Apesar dos numerosos estudos sobre o tema, questões centrais acerca da natureza do 

perdão permanecem sem resposta, bem como não existe consenso na literatura sobre uma 

definição para o perdão (Hook et al., 2012; Kearns & Fincham, 2004). Entretanto, os autores 

concordam mais, ou seja, há certo consenso sobre o que o perdão não é (Rye et al., 2001). 

Neste sentido, Enright e The Human Development Study Group (1991) apontam de forma 

clara as diferenças entre o perdão e conceitos similares tais como perdão interpessoal, perdão 

legal, reconciliação e desculpas. 
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O perdão legal ocorre fora do plano interpessoal, em situações em que uma autoridade, 

baseada na jurisprudência, decide não aplicar ao infrator as sanções e punições cabíveis. 

Nestes casos, aquele que oferece o perdão legal não foi vítima da ofensa. 

 A desculpa, por sua vez, pode ser compreendida por meio de duas conotações: 

condonation, quando a vítima tenta negar o ressentimento causado pela injustiça e excuse, 

quando a vítima busca ressignificar a injustiça e interpretá-la como um evento sem 

importância. 

A reconciliação, por sua vez, consiste num processo comportamental, portanto 

externo, advindo da decisão de retomar a relação previamente estabelecida com o ofensor. O 

perdão pode levar à reconciliação, embora outras condições necessitem ser preenchidas (e.g., 

mudanças comportamentais por parte do ofensor, pedidos de desculpas, restituições, etc.). 

Não obstante, perdão e reconciliação são muitas vezes pensados como elementos 

inseparáveis, tanto por parte da literatura quanto das pessoas leigas (Enright & The Human 

Development Study Group, 1991; Hook et al., 2012). O perdão envolve o reconhecimento da 

mágoa (que é negada na conotação condonation, embora seja um fato) e a subsequente atitude 

compassiva e de amor incondicional em relação ao ofensor (Enright & The Human 

Development Study Group, 1991). 

 Kearns e Fincham (2004) propõem que o perdão apresenta uma estrutura prototípica, 

contando com características consideradas centrais e outras de caráter mais periférico. Os 

autores puderam demonstrar por meio de vários estudos empíricos que, além dos estudiosos 

que se interessam pelo perdão, as pessoas leigas tendem a conceber um protótipo do que seja 

o perdão. Este protótipo, por sua vez, orienta o reconhecimento de características centrais do 

perdão quando da avaliação de uma situação de injustiça. Adicionalmente, Hook et al. (2012) 

investigaram as diferentes concepções de perdão entre leigos e observaram que, embora 

muitos concebam o perdão como um processo intrapessoal, a noção majoritária possuída 
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pelas pessoas leigas envolve a reconciliação como um elemento fundamental para o perdão. A 

forma pela qual as pessoas compreendem e concebem o perdão mostrou-se diretamente 

associada à frequência com a qual as pessoas perdoam ou à disposição em oferecer o perdão 

(ver também Kearns & Fincham, 2004, para resultados semelhantes). 

Sells e Hargrave (1998) afirmam que muitos teóricos concordam sobre uma 

característica do ato de perdoar: uma decisão deliberada de abrir mão da retaliação e/ou 

restituição quando se é vítima de uma injustiça. Os autores que defendem essa concepção de 

perdão concordam que perdoar envolve a decisão de abrir mão de afetos negativos como a 

raiva, vergonha, culpa e ressentimento, um processo que demanda tempo (Enright & Human 

Development Study Group, 1991; Enright, 1996; Fitzgibbons, 1986; Hope, 1987).  Outros 

teóricos (e.g., Enright & Human Development Study Group, 1991) contudo, defendem uma 

noção de perdão que vai além da diminuição dos afetos e cognições negativas, considerando 

necessária a existência ou o aumento na intensidade de afetos e cognições positivas em 

relação ao ofensor. Estes teóricos consideram que o perdão deve estar embasado numa 

orientação para a compaixão e piedade. A noção defendida é a de que o perdão é um ato 

voluntário pelo qual o sujeito abre mão do seu próprio direito ao ressentimento e à retaliação, 

ao mesmo tempo em que busca nutrir a compaixão e o amor incondicional em direção ao 

autor da mágoa (Coyle & Enright, 1997; Enright & Human Development Study Group, 1991; 

Freedman & Enright, 1996; Hebl & Enright, 1993; Rique, Camino, Enright, & Queiroz, 

2007). 

Os estudos mencionados acima lançam mão de estratégias metodológicas e modelos 

teóricos diversos. Essas pesquisas têm sido desenvolvidas baseadas em três sistemas teóricos 

em especial: são eles o de Everett L. Worthinghton, Robert Enright e Michael McCullough. O 

levantamento efetuado por Abreu (2013) aponta esses como os três autores mais produtivos 
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em termos de publicações acerca do perdão. Esta dissertação toma como base a teoria de 

Enright e seus colaboradores, que será brevemente descrita na seção a seguir. 

 

1.1. A teoria do perdão interpessoal de Robert Enright 

 O modelo teórico proposto por Enright tem sido empregado em diversos estudos, 

conforme comprova o volume de publicações do autor indexados na base PsychNet (N=62; 

Abreu, 2013). Enright (Enright & Human Development Study Group, 1991; Enright, 1996) 

situa o perdão na psicologia do desenvolvimento moral, afastando-se das propostas que 

atrelam o fenômeno quase exclusivamente aos traços de personalidade (McCullough & Hoyt, 

2002; Steiner et al., 2012). O sistema teórico de Enright compreende três modelos, a saber, o 

modelo atitudinal do perdão, o modelo do processo do perdão e, por fim, o modelo 

sociocognitivo do perdão (Enright, Santos, & Al-Mabuk, 1989; Enright & Human 

Development Study Group, 1991; Enright, 1996).  

Todos eles estão atrelados à seguinte definição do perdão: 

Perdoar é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, 

julgamentos negativos e comportamentos negativos para com outra pessoa que a ofendeu 

injustamente. E, ao mesmo tempo, nutrir a compaixão, a misericórdia, e possivelmente o amor 

para com o outro que a ofendeu (Enright, Freedman, & Rique, 1998, p. 46-47). 

 

 Enright e The Human Development Study Group (1991) apontam dez características 

que constituem o perdão interpessoal. Para os autores, o perdão interpessoal (a) se dá somente 

no plano interpessoal, não abrangendo a relação entre pessoas e entidades inanimadas; (b) 

surge no contexto de uma mágoa pessoal, profunda e injusta, que pode abranger violência 

física, psicológica ou moral; (c) presume que a ofensa é um fato, não restringindo-se à 

percepção que dela se tem; (d) pressupõe que o sujeito que perdoa possui o senso de justiça, 

mesmo que a decisão de perdoar situe-se num plano diferente do da justiça; (e) entra em cena 

somente após a experiência da mágoa, raiva e ressentimento; (f) a busca pela retaliação tende 
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a diminuir à medida que passa o tempo desde a ofensa; (g) não necessita que o perpetrador 

peça desculpas ou restitua a situação de injustiça; (h) não leva em consideração a intenção do 

perpetrador em causar a ofensa; (i) interage com variáveis como a intensidade da mágoa e a 

qualidade do relacionamento antes da injúria; e (j) não implica necessariamente um ofensor e 

uma vítima, podendo dar-se o caso em que duas pessoas são, ao mesmo tempo, vítima e 

perpetrador (Enright & The Human Development Study Group, 1991; Fitzgibbons, 1986). 

 Nas seções a seguir serão apresentadas as características de cada um dos três modelos 

sobre o perdão formulados por Enright. 

 

1.1.1. O modelo atitudinal do perdão 

Uma das formas de conceber o perdão é na perspectiva atitudinal. Enright e seu grupo  

(Enright & The Human Development Study Group, 1991) propõem que o perdão é composto 

por três componentes característicos das atitudes: afetivo, cognitivo e comportamental. 

Conforme mencionado anteriormente, a forma como a pessoa responde a  uma situação de 

ofensa depende da interpretação e reflexão que ele(a) oferece no contexto da injustiça. Nesse 

sentido, a avaliação cognitiva tende a ser primeira. Em segundo lugar, após a interpretação, 

são desencadeadas respostas afetivas, em geral afetos negativos como raiva e ressentimento, 

seguidos de respostas comportamentais. 

O modelo das atitudes de Enright postula que o perdão consiste em mudanças nesses 

três componentes; a diminuição das cognições, afetos e comportamentos negativos, 

concomitante ao aumento dos afetos, cognições e comportamentos positivos em relação ao 

ofensor (Enright et al., 1998; Enright & Human Development Study Group, 1991). 
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1.1.2. O modelo do processo do perdão 

 Enright e seus colaboradores (Enright & The Human Development Study Group, 

1991) propuseram um modelo do processo pelo qual passa a pessoa que perdoa. Esse modelo 

compreende as diversas fases entre a injustiça e o perdão, incluindo aspectos de natureza 

cognitiva e afetiva. 

 Tem sido repetidamente defendido (e.g., Fitzgibbons, 1986; Hope, 1987) que a 

primeira resposta à ofensa é de natureza cognitiva, seguida do surgimento de emoções 

negativas como raiva e autoestima reduzida. A experiência consciente desses afetos negativos 

constituiria a primeira fase ou primeiro componente do processo. A reflexão serviria, por sua 

vez, como um motivador que geraria a necessidade de resolução, considerada a segunda fase 

ou componente. A terceira fase diz respeito à decisão entre justiça e piedade, em que o sujeito 

seria levado a escolher entre uma das duas estratégias de resolução; buscar a restituição, se 

levado pela justiça, ou agir com compaixão e perdão, caso decida agir com piedade. A 

probabilidade de escolher a estratégia de compaixão seria maior na medida em que o motivo 

para o perdão (componente 4) é mais ou menos forte. O quinto passo consiste na decisão 

para o perdão, um compromisso cognitivo que direciona os comportamentos, não obstante a 

possível presença de afetos e cognições negativas em relação ao perpetrador. A decisão de 

perdoar é seguida da execução de estratégias internas de perdão (componente 6), envolvendo 

o exercício da tomada de perspectiva do outro, o olhar compassivo e a nutrição de afetos e 

cognições positivas em relação ao perpetrador. De modo semelhante ao componente/fase 2, 

poderia surgir nesta etapa uma nova necessidade de ação que motivaria o indivíduo a lançar 

mão de estratégias comportamentais de reconciliação. Entretanto, a reconciliação não consiste 

numa condição necessária para o perdão; de fato, Enright e seus colaboradores defendem que, 

mesmo que não haja a reconciliação, o indivíduo estaria nesta etapa propenso à diminuição 

dos afetos e cognições negativas advindas da situação de mágoa (Enright & The Human 
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Development Study Group, 1991). Convém mencionar que não se trata de estágios fixos pelos 

quais a pessoa necessariamente passaria, podendo haver diferenças na forma pela qual cada 

indivíduo realiza o processo. 

 O modelo do processo de perdoar tem sido testado em diversos estudos empíricos. 

Hebl e Enright (1993), por exemplo, procederam a uma intervenção baseada no perdão com 

mulheres idosas cujo objetivo fora perdoar uma pessoa que tenha infligido uma mágoa 

considerada severa pelas próprias participantes. Quando comparadas a um grupo controle, as 

participantes apresentaram perfis de perdão significativamente superiores após oito semanas 

de tratamento. Ademais, as participantes da condição experimental apresentaram decréscimos 

significativos de depressão e ansiedade. 

 Posteriormente, Freedman e Enright (1996) realizaram um estudo similar, que contou 

com a participação de 12 mulheres vítimas de incesto. Os resultados da intervenção após um 

tempo médio de 14,3 meses, foram similares àqueles obtidos por Hebl e Enright (1993), com 

diminuição significativa da ansiedade e depressão, concomitante a um aumento no perdão e 

esperança. 

 Na mesma direção, um estudo de intervenção envolvendo dez homens 

autoidentificados como vítimas da decisão de suas parceiras de cometer aborto foi efetuado 

por Coyle e Enright (1997). Os participantes apresentaram aumento em suas respostas de 

perdão e redução significativa em indicadores de ansiedade e depressão, resultados que se 

mantiveram mesmo três meses após o período de terapia (para resultados semelhantes, ver 

Reed & Enright, 2006). 

 Apesar de os componentes do processo não constituírem uma sequência rígida, o 

modelo do processo do perdão apresenta características de um modelo desenvolvimental: 1) 

certos aspectos não são ensinados mas dependem de uma certa prontidão do sujeito; 2) as 

mudanças apresentam um padrão direcional em direção a uma meta – o perdão; 3) o final do 
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processo é psicologicamente diferente de seu início; 4) à medida em que a pessoa perdoa, esta 

torna-se mais habilidosa em oferecer o perdão e 5) tende a oferecer o perdão de forma mais 

automatizada (Enright & The Human Development Study Group, 1991). 

 

 

1.1.3. O modelo sociocognitivo do perdão 

As características desenvolvimentais estão ainda mais presentes no modelo 

sociocognitivo do perdão. Esse modelo postula a existência de estágios qualitativamente 

diferentes do pensamento do perdão. O estudo realizado por Enright, Santos e Al-Mabuk 

(1989) permitiu identificar uma forte tendência de idade nas formas de raciocínio do perdão, 

permitindo enquadrar os estágios do pensamento moral do perdão de modo análogo aos 

estágios do raciocínio da justiça propostos por Kohlberg (1984). 

Assim como os estágios 1 e 2 da tipologia kohlberguiana apresentam um caráter pré-

moral (ou de pré-justiça), os dois primeiros estágios do raciocínio do perdão apresentam uma 

concepção distorcida do conceito de perdão, tratando-se de raciocínios de justiça, sobretudo 

expiatória (ou “pré-perdão”). Os estágios 3 e 4 apresentam uma concepção mais clara do 

perdão, embora demandem a pressão social para que o perdão ocorra. Os estágios 5 e 6 do 

perdão requerem do indivíduo a tomada de perspectiva levando em consideração o sistema 

societal (5) ou um sistema ainda mais complexo de princípios que transcendem os demais 

sistemas (estágio 6; Enright & The Human Development Study Group, 1991;  Enright et al., 

1989). 

O modelo dos estágios proposto por Enright et al. (1989) não configura uma estrutura 

rígida em termos de sequência invariante pela qual todos os indivíduos passariam. De fato, 

falta aos estágios características indicadas por Kohlberg (1984) como necessárias para a 

consideração de um estágio estruturalmente diferenciado em relação a outro. Enright et al. 
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(1989) mostram que a maioria dos sujeitos enquadra-se em mais de um estágio do 

pensamento, sendo raros os casos de estágios puros. Estudos posteriores (e.g., Enright et al., 

1992) forneceram indícios complementares de que os estágios não configuram uma sequência 

rígida e invariante, sendo mais adequado falar em estilos do que estágios. 

Convém ressaltar que tanto o modelo do processo clínico quanto o modelo 

sociocognitivo do perdão ainda carecem de evidências empíricas. O modelo das atitudes, por 

sua vez, conta com vários estudos que dão suporte à estrutura teórica (Orathinkal et al., 2007; 

Rique et al., 2009; Rique, 1999; Subkoviak et al., 1995).  

Na seção a seguir apresentar-se-á uma revisão da literatura sobre o perdão 

interpessoal. Embora muitos desses estudos tenham como base modelos teóricos diferentes do 

modelo das atitudes de Enright e seus colaboradores, seus resultados permitem visualizar as 

diversas possibilidades de emprego futuro do instrumento psicométrico cujas propriedades 

foram analisadas nesta dissertação. 

 

1.2. Perdão interpessoal: revisão bibliográfica 

1.2.1. Os riscos do perdão 

 Os estudos apresentados a seguir apontam que o ato de perdoar pode ter consequências 

negativas para a pessoa que perdoa. Esses resultados são explicados à luz da teoria da 

aprendizagem operante (Skinner, 1963), segundo a qual um comportamento tende a manter-se 

caso seja seguido de consequências positivas ou, por outro lado, não anteceda consequências 

negativas para o organismo. 

Quando concebido como um processo intrapessoal que não necessariamente envolve a 

reconciliação, o perdão mostra-se associado a respostas positivas em diversos contextos, 

dentre eles o da terapia (Kearns & Fincham, 2004). Entretanto, as pessoas que concebem o 

perdão como um processo estreitamente associado à reconciliação e restabelecimento das 
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relações previamente mantidas tendem a reengajar-se em relacionamentos abusivos (Hook et 

al., 2012). A noção de perdão como reconciliação, assim, leva à percepção do perdão como 

um ato com consequências potencialmente negativas (Hook et al., 2012; Kearns & Fincham, 

2004; McNulty, 2011).   

McNulty (2010, 2011) tem demonstrado que, não obstante os numerosos relatos 

acerca das consequências positivas do perdão, perdoar uma ofensa pode acarretar sérias 

consequências negativas, visto que tende a aumentar a reincidência das transgressões. Num 

estudo com casais recém-casados, relatos em diários apontam para uma maior frequência de 

recidivas das transgressões pelos parceiros daqueles que perdoaram, quando comparados aos 

que não ofereceram o perdão (McNulty, 2010). Em estudo semelhante, resultados de um 

acompanhamento longitudinal de quatro anos mostraram que os parceiros que relataram 

perdoar com maior frequência experienciaram episódios de violência física e psicológica a 

uma taxa relativamente constante ao longo do período de acompanhamento, ao passo que 

aqueles que relataram menor perdão apresentaram declínios significativos em ambas as 

formas de agressão ao longo do tempo (McNulty, 2011). Tais resultados apontam que o 

perdão aumenta a probabilidade de que o ofensor volte a cometer os atos de injustiça, situação 

já prevista por alguns autores que consideram o perdão como um ato de injustiça e fraqueza 

(e.g., Nietzsche, 1994; ver Enright & The Human Development Study Group, 1991). 

Conforme discutido por McNulty (2010, 2011), não perdoar uma ofensa tende a gerar, 

no ofensor, afetos e cognições negativas tais como culpa, remorso e a solidão advinda do 

isolamento ou perda de contato com a parte ofendida. Por outro lado, quando a ofensa é 

perdoada, o ofensor tende a sentir-se liberado de tais afetos e cognições negativas e propenso 

a agir de forma semelhante no futuro. 

 

1.2.2. Perdão e saúde 
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Na seção anterior foram apresentados os resultados de alguns estudos que apontam 

possíveis consequências negativas do ato de perdoar. Por outro lado, vários estudos têm sido 

efetuados com o objetivo de investigar as consequências positivas do perdão para a saúde 

física e mental (Fitzgibbons, 1986; Hirsch, Webb, & Jeglic, 2011; Hope, 1987; Karremans, 

Van Lange, Ouwerkerk, & Kluwer, 2003; Larsen et al., 2012; Lawler et al., 2005; Lin, Mack, 

Enright, Krahn, & Baskin, 2004; Reed & Enright, 2006; Toussaint, Owen, & Cheadle, 2012; 

Toussaint, Williams, Musick, & Everson, 2001). Nesta seção, serão apresentados 

sumariamente diversos estudos que, por meio de métodos correlacionais e experimentais, bem 

como contextos clínicos e de pesquisa, apontam para uma relação positiva entre o perdão e 

vários indicadores de saúde física e mental. 

No contexto terapêutico, Fitzgibbons (1986) e Hope (1987) apontam que o perdão é 

uma estratégia útil no tratamento da raiva e outros afetos negativos vivenciados por alguém 

que é injustamente magoado, ao mesmo tempo em que liberta o sujeito da culpa e do 

ressentimento, refletindo-se na melhora do seu estado geral de saúde. Estes autores propõem 

que, à medida que o sujeito perdoa, percebe o quanto não perdoar lhe era prejudicial 

(Fitzgibbons, 1986; Hope, 1987). Resultados positivos semelhantes foram encontrados em 

outros estudos sobre terapia do perdão (Coyle & Enright, 1997; Hebl & Enright, 1993; Reed 

& Enright, 2006). 

 As relações estabelecidas entre o perdão e o bem-estar e a saúde física também têm 

sido investigadas em contextos não-terapêuticos (Toussaint et al., 2012, 2001; Witvliet, 

Ludwig, & Laan, 2001). Bono, McCullough e Root (2008), por meio de dois estudos, 

encontraram que o aumento nos níveis de perdão está positivamente associado ao bem-estar 

psicológico. Os autores também encontraram significância no modelo causal inverso, qual 

seja, o que presume que o aumento no bem-estar psicológico leva a uma maior tendência a 

perdoar (Bono et al., 2008). Resultados semelhantes foram encontrados por Karremans et al. 
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(2003), os quais investigaram experimentalmente as relações entre o perdão e o bem-estar 

psicológico. Ambos os estudos (Bono et al., 2008; Karremans et al., 2003) identificaram que a 

relação entre o bem-estar psicológico e o perdão é mediada pelo nível de comprometimento 

com o ofensor, mostrando-se praticamente inexistente em contextos nos quais o 

comprometimento é baixo ou inexistente. 

 Já no que diz respeito à saúde física, Larsen, Darby, Harris, et al. (2012) monitoraram 

uma série de parâmetros cardiovasculares objetivando identificar as consequências do perdão 

sobre esses indicadores. Os participantes (N=202) foram estimulados a pensar numa situação 

em que foram vítimas de uma transgressão, depois do que foram alocados aleatoriamente a 

uma de três condições experimentais (perdão, raiva e distração). Após a exposição 

experimental, os participantes foram submetidos a uma sessão de dois minutos de ruminação 

dirigida à transgressão. Como resultados principais, os autores encontraram que os 

participantes da Condição Raiva apresentaram maiores índices cardiovasculares quando 

comparados àqueles das Condições Perdão e Distração, os quais não mostraram diferenças 

significativas entre si. Entretanto, durante as sessões de ruminação, os participantes da 

condição perdão mostraram menor reatividade cardiovascular quando comparados àqueles das 

condições raiva e distração.  

 Utilizando um paradigma dentre-sujeitos, Witvliet, Ludwig e Laan (2001) 

monitoraram uma série de parâmetros psicofisiológicos (frequência cardíaca,  condutibilidade 

elétrica da pele, dados eletromiográficos, etc.) enquanto os participantes (N=71) foram 

incitados a lembrar tanto de situações nas quais agiram de forma empática e ofereceram o 

perdão quanto de outras situações em que não perdoaram as ofensas das quais foram vítimas. 

Conforme esperado, as situações de não-perdão suscitaram maiores respostas de estresse 

quando comparadas às situações de perdão. Resultados semelhantes também podem ser vistos 

em Witvliet, Worthington, Root et al. (2008). 
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Por sua vez, Lawler et al. (2005) investigaram as relações entre perdão (mensurado 

como traço e estado) e diversas medidas de saúde física, tanto psicofisiológicas quanto de 

autorrelato. Como resultado, os autores identificaram uma relação estreita entre o perdão e a 

saúde física, sendo esta relação mediada por uma série de fatores associados ao perdão, tais 

como bem-estar existencial, administração de conflitos, afetos negativos e estresse.  

Utilizando um design longitudinal, Toussaint, Owen e Cheadle (2012) buscaram 

estudar as relações entre diferentes concepções de perdão e a longevidade/mortalidade.  Os 

dados (N=1.232) sugerem que o perdão incondicional de Deus e o perdão condicional em 

relação a outros predizem a mortalidade de forma positiva. Em outras palavras, as pessoas que 

afirmam acreditar em Deus como perdoador incondicional, bem como aquelas que acreditam 

que o perdão somente deve ser oferecido quando o ofensor pede desculpas ou restitui uma 

perda tendem a apresentar maior risco de morte quando comparadas aos que não apresentam 

tais crenças. Especificamente em relação ao segundo tópico, os autores apontam que a relação 

entre o perdão condicional e a mortalidade é mediada pelos efeitos do (não) perdão sobre a 

saúde física. A associação entre esses tipos de perdão e a saúde foi encontrada em um estudo 

semelhante, no qual a idade mostrou-se mediadora dessa relação (Toussaint, Williams, 

Musick, & Everson, 2001). 

 

1.2.3. Perdão e qualidade dos relacionamentos 

A maioria dos estudos envolvendo o perdão interpessoal tem como foco os 

relacionamentos próximos e íntimos, sejam entre pessoas casadas e namorados (Braithwaite et 

al., 2011; Fincham et al., 2004; Fincham, Paleari, & Regalia, 2002; Fincham & Beach, 2002; 

Gordon & Baucom, 1998; McCullough et al., 1998; Paleari, Regalia, & Fincham, 2005; Rye 

& Pargament, 2002; Schumann, 2012; Worthington & DiBlasio, 1990), relações familiares 

(Scherer et al., 2012), pares e amigos (Flanagan, Vanden Hoek, Ranter, & Reich, 2012; Park 
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& Enright, 1997) e mesmo colegas de trabalho (Bradfield, 1999). O interesse pelos 

relacionamentos íntimos se explica por uma característica inerente ao perdão, qual seja, a 

existência de uma mágoa profunda e injusta, resultante frequentemente da quebra de um 

contrato simbólico, presumido a existir, quase exclusivamente, nos relacionamentos mais 

íntimos. De fato, uma ofensa perpetrada por um estranho tende a ser interpretada com menor 

carga afetiva do que quando perpetrada por um amigo ou esposo, visto que, no primeiro caso, 

não há necessariamente um “contrato relacional” que vá além da norma geral de boa 

convivência social. 

Diversos estudos (em contextos clínicos e de pesquisa, Fincham et al., 2004, 2002; 

Worthington & DiBlasio, 1990) têm demonstrado as relações estabelecidas entre o perdão e 

diversos indicadores da qualidade dos relacionamentos. O perdão é pensado como uma 

alternativa terapêutica para casos em que as relações encontram-se fragilizadas seja pela 

quebra de um contrato (e.g. infidelidade conjugal) ou por comportamentos negativos (e.g. 

violência conjugal, abandono, negligência parental, etc.). Worthington e DiBlasio (1990), por 

exemplo, defendem a tese segundo a qual, numa situação de conflito conjugal, perdoar o 

parceiro por suas falhas é o caminho mais adequado em direção ao restabelecimento da 

harmonia no relacionamento em detrimento de decisões baseadas na retaliação e/ou na 

simples negação da situação de mágoa (ver também Fitzgibbons, 1986; Hope, 1987).  

Fincham et al. (2004) demonstraram por meio de dois estudos empíricos que os diferentes 

aspectos do perdão (e.g., diminuição de afetos negativos e motivações positivas em relação ao 

ofensor) se associam com a resolução de conflitos entre casais em diferentes fases do 

relacionamento. Os autores apontam que, na medida em que um dos parceiros decide adotar 

uma atitude de perdão, um ciclo de respostas negativas centradas na situação de mágoa é 

quebrado, diminuindo assim a probabilidade de que o outro parceiro mantenha o padrão 

negativo de respostas. Pedidos de desculpas mostram-se também associados à oferta do 
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perdão, sobretudo quando o parceiro avalia o pedido como proveniente de um remorso 

sincero (Schumann, 2012). Resultados semelhantes foram encontrados em estudos anteriores 

buscando investigar as relações entre o perdão, agressão psicológica e estratégias de 

comunicação positiva entre casais (Fincham & Beach, 2002). Ainda nesta tendência, um 

estudo mais recente aponta que a relação entre o perdão e a satisfação com relacionamentos 

românticos é mediada pelo esforço relacional (o quanto cada parceiro se sente responsável 

pela saúde do relacionamento) e a diminuição de conflitos negativos (Braithwaite et al., 

2011). Estes últimos resultados se coadunam com a noção de que o perdão envolve não 

somente a diminuição das respostas e atitudes negativas, mas uma mudança motivacional para 

um estado positivo e de boa vontade em relação ao ofensor (Enright & The Human 

Development Study Group, 1991; Enright, 1996; Fitzgibbons, 1986; Hope, 1987). 

Tem sido demonstrado em diversos estudos que receber ou oferecer o perdão está 

associado ao nível de comprometimento, proximidade e intimidade entre o ofensor e a vítima 

(Braithwaite et al., 2011; Finkel et al., 2002; Green, Burnette, & Davis, 2008; Karremans et 

al., 2003; McCullough et al., 1998). Num estudo com casais, Braithwaite et al. (2011) 

encontraram uma relação direta entre o nível de comprometimento com o parceiro, perdão e 

satisfação com o relacionamento. Autores interessados na associação entre comprometimento 

e perdão têm demonstrado que os parceiros perdoam uns aos outros levando em consideração 

a interpretação cognitiva que fazem da situação de injustiça, que opera como mecanismo 

mediador entre comprometimento e perdão. Esses resultados dão suporte à ideia de que a 

decisão de perdoar baseia-se no desejo de adotar uma postura pró-relacional, sendo não 

significativo o papel de outras variáveis tais como o apego psicológico (Finkel et al., 2002). 

Parceiros que são comprometidos tendem a fazer atribuições menos negativas em relação às 

ofensas perpetradas pelo outro, considerando suas circunstâncias, tomando a perspectiva do 

outro e, por conseguinte, estando mais inclinados a oferecer o perdão (Schumann, 2012). 
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Evidências adicionais dão suporte ao papel do comprometimento sobre a disposição 

para perdoar. Fora do plano das relações diretas ofensor-vítima, Green et al. (2008) 

demonstraram por meio de dois experimentos que amigos próximos de vítimas de injustiças 

são menos propensos a perdoar o ofensor quando comparados às próprias vítimas. Este 

fenômeno, denominado pelos autores como “efeito do perdão a terceiros”, mostrou-se 

mediado pelo nível de comprometimento com o ofensor, bem como pelas atribuições de 

intencionalidade e responsabilidade do ofensor. Esse mesmo fenômeno foi estudado por 

Cheung e Olson (2013), que buscaram compreender de que maneira a distância temporal 

percebida desde a transgressão influencia o perdão a terceiros. Utilizando um design 

experimental 2 (perdão vs perdão a terceiros) x 2 (transgressão recente vs distante), os autores 

puderam demonstrar que o efeito do perdão a terceiros somente foi observado na condição 

distante (ou seja, quando os participantes foram levados a avaliar a transgressão como tendo 

ocorrido há muito tempo), visto que, na condição recente, não se observou diferenças entre os 

níveis de perdão (de fato, os participantes em ambas as condições do perdão não perdoaram 

na mesma intensidade). 

 

1.2.4. Perdão, variáveis sociodemográficas e diferenças individuais 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos objetivando identificar as relações entre o 

perdão e variáveis biossociodemográficas, bem como diferenças individuais e fatores de 

personalidade (Burnette & Franiuk, 2010; Exline, Baumeister, Bushman, Campbell, & Finkel, 

2004; Konstam, Chernoff, & Deveney, 2001; McCullough & Hoyt, 2002; McCullough, Bono, 

& Root, 2007; Mellor, Fung, & Mamat @ Muhammad, 2012; Rique, Camino, Formiga, 

Medeiros, & Luna, 2010; Rique & Camino, 2010; Steiner, Allemand, & McCullough, 2012; 

Strelan & Sutton, 2011; Toussaint & Webb, 2005; Watkins & Regmi, 2004) 
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Resultados desses estudos demonstram que homens e mulheres perdoam com a mesma 

intensidade, embora a relação do perdão com outras características seja mediada pelo gênero 

dos participantes (Mellor et al., 2012; Rique & Camino, 2010; Toussaint & Webb, 2005). Por 

exemplo, Toussaint e Webb (2005) encontraram que as mulheres tendem a apresentar maior 

empatia quando comparadas aos homens. Entretanto, a relação entre empatia e perdão 

somente mostrou-se significante entre os homens. Por outro lado, Mellor et al. (2012), cujos 

resultados referentes à empatia seguem a mesma direção de Toussaint e Webb (2005), 

encontraram que a relação entre o perdão e a tomada de perspectiva do outro 

(significantemente maior entre os homens) somente apresentou significância entre os 

participantes do sexo masculino. De fato, autores apontam a consideração empática e a 

tomada de perspectiva do outro como poderosos preditores do perdão (Konstam et al., 2001; 

Rique et al., 2010).  

Outras variáveis de caráter afetivo, tais como vergonha, culpa, raiva e ruminação se 

mostram diretamente associadas à intensidade ou à propensão a perdoar (McCullough et al., 

2007), dando-se de forma semelhante com variáveis cognitivas (Burnette & Franiuk, 2010; 

Strelan & Sutton, 2011). McCullough et al. (2007) puderam demonstrar que, numa 

perspectiva intrasubjetiva, o aumento dos níveis de ruminação antecede a diminuição da 

propensão ao perdão, não se dando da mesma forma na direção oposta (perdão antecedendo 

diminuições na ruminação). Noutro contexto, Burnette e Franiuk (2010) encontraram que 

determinadas crenças acerca do parceiro e da relação (e.g., a crença de que o outro é a sua 

“alma gêmea”) interferem diretamente no papel desempenhado pelas desculpas na propensão 

a perdoar. Ainda, a crença num mundo justo prediz positivamente a propensão a perdoar, mas 

somente quando se considera o perdão como a mera diminuição dos afetos, cognições e 

comportamentos negativos (Strelan & Sutton, 2011). 
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Características individuais e traços de personalidade também têm sido associados ao 

perdão interpessoal. Um estudo efetuado por Exline et al. (2004) apontou uma associação 

entre traços narcisistas e uma menor propensão a perdoar ofensas. Tal resultado é explicado 

pela tendência, apresentada pelas pessoas com essa característica, de criar expectativas de 

tratamento especial por parte dos outros, fazendo com que as ofensas sejam encaradas com 

muito maior intensidade afetiva. No contexto dos Cinco Grandes Fatores (CGF) da 

personalidade, há evidências que apontam para a relação do perdão com a Amabilidade e 

Neuroticismo (McCullough & Hoyt, 2002; Steiner et al., 2012). Os resultados obtidos por 

Steiner et al. (2012) sugerem que o Neuroticismo associa-se positivamente a diferentes 

motivações para o perdão (vingança e evitação), sendo essa relação mediada pela severidade 

da transgressão. McCullough e Hoyt (2002), por sua vez, encontraram que Neuroticismo e 

Amabilidade mediam significantemente a relação entre a idade e a propensão a perdoar. 

Apesar dessas evidências, contudo, há indícios de que a relação entre os fatores de 

personalidade do CGF e o perdão somente é significativa em contextos culturais 

individualistas, sendo a tese da harmonia social a principal explicação para o perdão em 

culturas coletivistas como a nepalesa (Watkins & Regmi, 2004). 

Fora do contexto dos Cinco Grandes Fatores, estudos têm sido desenvolvidos com o 

objetivo de associar as diferentes manifestações do perdão a traços de personalidade como 

depressão, ansiedade, extroversão, psicoticismo, autocontrole, preocupação com os outros e 

personalidade competitiva (Balliet, Li, & Joireman, 2011; Collier, Ryckman, Thornton, & 

Gold, 2010; Maltby, Macaskill, & Day, 2001). No estudo efetuado por Maltby, Macaskill e 

Day (2001) encontraram que, em ambos o sexos (N=324), o autoperdão se mostrou 

negativamente correlacionado ao neuroticismo, depressão e ansiedade. Especificamente, entre 

as mulheres, o perdão correlacionou-se negativamente com psicoticismo, disfunção social e 

depressão. Ainda, entre os homens, o perdão mostrou-se negativamente associado à 
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extroversão e à depressão. Num estudo envolvendo 161 estudantes universitários, Collier et al 

(2010) buscaram determinar de que forma diferentes atitudes competitivas se relacionam à 

disposição de perdoar uma mágoa. Especificamente, as atitudes investigadas foram de dois 

tipos: por um lado, atitudes de hipercompetitividade, caracterizadas por uma falta de 

preocupação com o bem-estar alheio, a busca pelo sucesso a qualquer preço, etc.; por outro 

lado, foram avaliadas atitudes de competição centradas no desenvolvimento pessoal, cujos 

endossadores tendem a encarar os competidores como pessoas dignas de valor e responsáveis 

por favorecer oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Conforme hipotetizado pelos 

autores, foi observada uma correlação negativa entre a hipercompetitividade e a disposição ao 

perdão. Contrariamente, observou-se uma correlação positiva entre as atitudes de 

competitividade focada no desenvolvimento pessoal e a tendência a perdoar os ofensores. Já 

Balliet, Li e Joireman (2011) testaram dois modelos que relacionam o autocontrole e a 

preocupação com o bem-estar dos outros como preditores do perdão. Ao longo de quatro 

estudos os autores recolheram evidências que apontam que, entre aqueles indivíduos que 

apresentam baixos níveis de preocupação com o bem-estar dos outros e/ou baixos níveis de 

perdão-traço, o autocontrole prediz significantemente o perdão. Este resultado sugere que o 

autocontrole pode funcionar como um mecanismo compensador à falta de preocupação com o 

bem-estar alheio. Por sua vez, Neto (2007), em um estudo que contou com a colaboração de 

152 estudantes portugueses, encontrou uma relação significante entre a gratidão-traço e a 

propensão ao perdão. Além de corroborar resultados de estudos anteriores (e.g., McCullough 

& Hoyt, 2002) que apontam relações entre Neuroticismo e Agradabilidade com o perdão 

(negativa e positiva, respectivamente), os achados de Neto apontam que a gratidão 

desempenha um papel significante em explicar uma parcela da variância residual da relação 

entre os traços do CGF e o perdão-traço. 
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1.3. A Escala de Atitudes para o Perdão (EFI) 

 Os estudos realizados nesta dissertação buscaram avaliar as qualidades psicométricas 

da Escala de Atitudes para o Perdão (EFI; Rique, 1999). Esse instrumento consiste na versão 

adaptada para o português brasileiro do Enright Forgiveness Inventory (EFI), que foi 

desenvolvido por Subkoviak et al. (1995) tomando como base o modelo teórico das atitudes 

proposto por Enright et al. (1991). Assim, durante seu desenvolvimento foram criados itens 

relativos às seis dimensões teóricas do perdão (afetos positivos, afetos negativos, julgamentos 

positivos, julgamentos negativos, comportamentos positivos e comportamentos negativos). Os 

itens da versão brasileira são apresentados no Quadro 1.  

Um grupo de estudiosos (Subkoviak et al., 1995) peritos nas áreas da filosofia e 

psicologia do perdão, bem como um especialista em mensuração, foi responsável pela 

construção de um total de 150 itens que foram testados empiricamente numa amostra de 394 

participantes (sendo 197 jovens adultos e 197 genitores do mesmo gênero dos respondentes). 

Os respondentes do gênero masculino consistiram em ligeira maioria (51,7%). 

Os participantes foram convidados a responder a um questionário composto de três 

partes. Na primeira parte, foi solicitado que cada participante pensasse na mais recente 

experiência na qual fora profunda e injustamente magoado. Com base nessa reflexão, os 

autores solicitaram que os participantes avaliassem o grau da mágoa numa escala entre 1 

(Nenhuma mágoa) e 5 (Muita mágoa). Posteriormente os participantes deveriam indicar o 

agente da mágoa, o estado atual do agente (vivo ou morto), o tempo decorrido desde a mágoa 

e, por fim, descrever brevemente a situação de injustiça. 

Na segunda parte, os participantes deveriam responder a cada um dos 150 itens numa 

escala de seis pontos (1=Concordo totalmente, 6=Discordo totalmente). Os 50 primeiros itens 

foram aqueles relativos aos afetos (positivos e negativos), seguidos dos itens relativos aos 

comportamentos (positivos e negativos) e julgamentos (positivos e negativos). 
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Na terceira parte, os participantes responderam a um último item, denominado “Item 

do Perdão”, no qual indicaram numa escala de cinco pontos o quanto ele ou ela perdoou o 

agente da mágoa mencionado no início do questionário. 

 

Quadro 1 
Itens e dimensões teóricas da EFI 

 
Valência 

Dimensão Positiva Negativa 

Afetos 

19-Amizade 20-Nojo 

18-Afeição 16-Amargura 

17-Bem-estar 14-Antipatia 

15-Cuidado 13-Frieza 

11-Boa-vontade 12-Raiva 

7-Carinho 10-Ressentimento 

6-Otimismo 9-Repulsa 

4-Felicidade 8-Desamor 

3-Bondade 5-Hostilidade 

1-Afeto 2-Rejeição 

Comportamentos 

21-Mostrar amizade 39-Ser mordaz 

25-Ajudar 36-Ficar afastado 

27-Tratar delicadamente 34-Agir negativamente 

28-Ter consideração 33-Não falar com ele(a) 

30-Procurá-lo(a) 31-Não dar atenção 

32-Ajudá-lo(a) 29-Falar mal 

35-Estabelecer boas relações 26-Menosprezar 

37-Fazer um favor 24-Negligenciar 

38-Ajudá-lo quando com problemas 23-Ignorar 

40-Comparecer à sua festa 22-Evitar 

Julgamentos 

44-De boas qualidades 41-Infame 

45-Merecedor de respeito 42-Maligno 

47-Afetuoso 43-Horrível 

50-Uma boa pessoa 46-Terrível 

51-Legal 48-Sem valor 

54-Desejo o bem a ele(a) 49-Imoral 

56-Penso favoravelmente 52-Corrupto 

57-Espero que se saia bem 53-Uma pessoa má 

59-Espero que tenha êxitos 55-A desaprovo 

60-Espero que encontre a felicidade 58-A condeno 

Nota: Os itens apresentados compõem a versão brasileira do instrumento. Os números ao lado 
de cada item representam a ordem em que são apresentados no inventário. 
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A escolha dos itens da versão final da EFI baseou-se nas correlações item-total para 

cada uma das seis subescalas, bem como na baixa correlação com a Escala de Desejabilidade 

Social de Crowne & Marlowe (1960). As subescalas de afetos foram compostas por dez itens 

cada, que apresentaram correlações superiores a 0,75 com o escore total das subescalas e 

inferiores a 0,1 com a escala de desejabilidade social. As subescalas de comportamentos e 

julgamentos também reuniram dez itens cada, que se correlacionaram acima de 0,65 com o 

escore total de cada subescala correspondente e abaixo de 0,17 com a escala de desejabilidade 

social. De um total de 150 itens iniciais, foram retidos 60 itens na versão final da EFI. Os 

autores relatam coeficientes Alpha de Cronbach para as seis subescalas variando entre 0,93 e 

0,96, bem como coeficientes teste-reteste entre 0,67 (Comportamentos negativos) e 0,90 

(Julgamentos positivos). 

A versão brasileira da EFI (que foi denominada Escala de Atitudes para o Perdão – 

EFI) foi validada por Rique (1999). O estudo contou com a colaboração de 200 participantes, 

distribuídos equitativamente entre homens e mulheres, universitários (idade média de 23 anos, 

DP=3,84) e adultos (M=50; DP=7,70). Foi adotado o mesmo procedimento utilizado por 

Subkoviak et al. (1995). Os resultados da validação brasileira corroboraram aqueles 

encontrados por Subkoviak et al. (1995), com o escore total correlacionando-se positiva e 

significativamente com o Item do Perdão (r=0,74; p<0,001) e sem correlação significativa 

com a escala de desejabilidade social (r=0,10; p>0,05). Os coeficientes Alpha de Cronbach 

calculados variaram de 0,87 a 0,95. A versão brasileira é composta pelos mesmos 60 itens 

distribuídos nas mesmas seis subescalas da versão original. 

Num estudo envolvendo 731 participantes, Orathinkal et al. (2007) testaram as 

características psicométricas da versão holandesa da EFI. Apesar de todas as seis subescalas 

teoricamente propostas terem apresentado coeficientes de confiabilidade elevados (α > 0,92), 
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uma análise de componentes principais forneceu evidências que dão suporte a uma estrutura 

unidimensional da EFI. A correlação com o item do perdão para a versão holandesa foi 0,73. 

Posteriormente, num estudo com 271 adolescentes, Rique et al. (2009) testaram três 

modelos concorrentes sobre a estrutura fatorial da EFI: um modelo unifatorial; um segundo 

modelo que considerou a existência de seis fatores de primeira ordem e três fatores de 

segunda ordem e um terceiro modelo, idêntico ao testado no presente artigo. Os resultados 

permitiram concluir que o modelo hexafatorial foi o que apresentou os melhores índices de 

ajuste, com χ
2
/gl=1,61. GFI=0,93, AGFI=0,90, CFI=0,97 e RMSEA=0,05. Entretanto, o 

estudo efetuado por Rique et al. (2009) apresenta a limitação de ter utilizado a estratégia de 

parcelização dos itens, testando a estrutura de seis fatores de primeira ordem compostos de 

apenas três itens selecionados aleatoriamente em cada um dos fatores. 

As limitações mencionadas no parágrafo anterior motivaram um dos objetivos do 

presente estudo, qual seja, testar a estrutura fatorial da EFI utilizando os 60 itens que 

compõem o instrumento. No Capítulo 2 abordar-se-á com maior profundidade as fragilidades 

dos procedimentos de construção e análise das qualidades psicométricas da EFI, além de 

apresentarmos as alternativas metodológicas empregadas no presente estudo. 
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CAPÍTULO 2 

FERRAMENTAS METODOLÓGICAS PARA O ESTUDO PSICOMÉTRICO DA EFI 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar as duas ferramentas empregadas no estudo 

psicométrico da EFI: em primeiro lugar, serão introduzidos os conceitos básicos da 

Modelagem de Equações Estruturais, especificamente uma de suas aplicações – a Análise 

Fatorial Confirmatória. Em seguida, será introduzida a Teoria da Resposta ao Item, 

especificamente o Modelo da Resposta Graduada (Samejima, 1969, 1972). Ao final do 

capítulo serão apresentados os problemas que levaram à necessidade dos estudos 

desenvolvidos nesta dissertação, bem como explicitados os objetivos que se buscou atingir. 

 

2.1. A Modelagem de Equações Estruturais: conceitos básicos 

 A Modelagem de Equações Estruturais (Structural Equation Modeling, SEM), 

doravante SEM, é um conjunto de técnicas multivariadas de análise de dados que possui um 

caráter confirmatório e atende ao objetivo de testar a plausibilidade de um modelo teórico em 

relação aos dados empíricos (Byrne, 2009). Essa técnica permite postular uma série de 

relações “causais” entre variáveis – sejam estas diretamente observáveis ou não, relações que 

assumem uma forma estrutural (retas de regressão) e que são testadas simultaneamente contra 

um conjunto de dados empíricos. Em virtude de seu caráter confirmatório, a SEM permite a 

testagem de hipóteses acerca das relações estabelecidas, possibilitando ao pesquisador avaliar, 

com base em diversos índices de bondade de ajuste (goodness-of-fit), se as relações 

postuladas são consistentes com os dados ou não. 
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2.1.1. Variáveis latentes versus variáveis observadas 

 Com exceção dos behavioristas, a maioria dos psicólogos se interessa em estudar 

construtos teóricos que não podem ser diretamente observados. Fala-se, por exemplo, em 

autoestima, inteligência, perdão, etc., mas nenhum desses atributos é apreensível diretamente 

como são os atributos físicos da matéria (e.g., peso, temperatura, etc.). Costuma-se denominar 

tais variáveis não observáveis fatores ou variáveis latentes. Apesar de tais variáveis serem 

impérvias à observação direta, é possível relacionar teoricamente as propriedades das 

variáveis latentes a uma ou mais variáveis observáveis, as quais se presume serem suas 

manifestações (Byrne, 2010). O conjunto de modelos denominado Teoria da Variável Latente 

(Borsboom, 2008a, 2008b) postula relações causais entre as variáveis latentes, as quais se 

presume reais (Borsboom, Mellenbergh, & van Heerden, 2003, 2004), e as variáveis 

comportamentais observáveis. Um exemplo dessa relação é a inteligência numérico-

matemática como causa do comportamento de resolver uma equação matemática. 

 Depreende-se, portanto, que uma vez que variáveis observáveis podem ser 

congruentemente ligadas a variáveis latentes, é também possível conceber a mensuração 

direta das variáveis observadas como uma forma de mensuração indireta das variáveis 

latentes. A forma pela qual as variáveis latentes e observadas se relacionam pode ser 

modelada por meio de um vasto número de equações possíveis (e.g., linear, logística, 

exponencial). A SEM permite a testagem das relações entre variáveis tanto observadas quanto 

latentes, sendo útil, por exemplo, na investigação de instrumentos psicométricos, como será 

visto a seguir. 

 

2.1.2. A Análise Fatorial 

 A noção de variáveis latentes (ou, pelo menos, variáveis não observadas subjacentes a 

um ou mais comportamentos observados) não é nova. Desde os trabalhos de teóricos como 
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Spearman (1904), técnicas têm sido desenvolvidas para estimar e descrever as variáveis que 

se acredita sejam subjacentes a ou mesmo causarem os comportamentos ou o desempenho em 

tarefas específicas. Esse conjunto de técnicas que associam variáveis latentes e observáveis é 

conhecido como análise fatorial, e trabalha estimando a covariação entre as variáveis 

observadas objetivando identificar a extensão pela qual estas podem ser atribuídas a uma 

causa comum, ou seja, um fator (Byrne, 2009; Dancey & Reidy, 2006; Tabachnick & Fidell, 

2007). A análise fatorial divide-se basicamente em Análise Fatorial Exploratória (AFE) e 

Análise Fatorial Confirmatória (AFC). 

 A AFE, como o nome sugere, possui um caráter essencialmente exploratório e aplica-

se basicamente aos casos em que as relações estabelecidas entre as variáveis latentes e 

observadas não são conhecidas ou postuladas a priori. Assim, a análise trabalha buscando 

entre os dados padrões de covariância entre as variáveis observadas no intuito de estabelecer o 

número mínimo de dimensões subjacentes ao conjunto de respostas (Dancey & Reidy, 2006; 

Field, 2000). Além de identificar o número de fatores subjacentes, a AFE estima a magnitude 

da relação entre as variáveis latentes e observadas, representadas pelas cargas fatoriais dos 

itens. Por sua vez, a AFC trabalha numa perspectiva confirmatória, e aplica-se aos casos em 

que o pesquisador conhece ou estabelece a priori o número de variáveis latentes e as variáveis 

observadas que se relacionam a cada uma delas. A estrutura do construto (ou instrumento) é 

conhecida e testada estatisticamente com base num conjunto de dados (Byrne, 2009). 

 

2.1.3. Representação pictórica de modelos em SEM 

 Uma das vantagens da SEM é que a técnica (bem como a maioria dos softwares 

disponíveis para as análises) permite a descrição pictórica dos modelos teóricos propostos. 

Um conjunto de símbolos geométricos é utilizado para descrever a natureza (observada, 

latente) e a relação (regressão, covariância) entre as variáveis, permitindo uma melhor 
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compreensão da estrutura como um todo. Um exemplo desse tipo de representação pode ser 

visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1 

Representação pictórica de um modelo de Equações Estruturais 

 

 

 

 O modelo representado pela Figura 1 postula a existência de duas variáveis latentes, 

denominadas leitura e escrita, a cada qual se associam quatro variáveis observadas, LE1-LE4 

e ES1-ES4. A relação entre as variáveis latentes e cada um dos indicadores é representada por 

setas unidirecionais, partindo da variável latente em direção às variáveis observadas. 

Associadas a cada uma das variáveis observadas encontra-se um termo residual, que 

representa o erro de mensuração designado pelos rótulos e1-e8. Observa-se, por fim, uma 

relação entre as duas variáveis latentes, representada por uma seta curva bidirecional. 

 Conforme pode ser visualizado na Figura 1, as variáveis assumem o formato de uma 

elipse ou um retângulo, dependendo de sua natureza. As variáveis latentes ou não observadas 

são representadas no modelo por elipses. Uma vez que o erro de mensuração postulado pelo 

modelo não é diretamente observado, este se apresenta como elipses assim como as duas 

variáveis latentes teorizadas. Por sua vez, as variáveis observadas são representadas por 
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retângulos. As setas unidirecionais representam relações “causais” ou, mais especificamente, 

retas de regressão. Assim, as retas que partem das variáveis latentes em direção aos 

indicadores nos dizem que estes são “causados” pelas variáveis latentes, relação presumida 

pela Teoria da Variável Latente e nomeada Modelo Reflexivo de Mensuração (Borsboom, 

2008b; Markus & Borsboom, 2011). Do mesmo modo, as retas que partem dos termos 

residuais em direção às variáveis observadas indicam que parte da variância é explicada pelo 

erro de mensuração. Por fim, a seta curva bidirecional representa covariância ou correlação 

entre leitura e escrita. 

Uma vez que existem apenas oito variáveis observadas, ou seja, cujos valores são 

conhecidos, todos os demais parâmetros do modelo deverão ser estimados. Assim, há uma 

covariância (entre leitura e escrita), oito coeficientes de regressão (um para cada variável 

observada) e dez variâncias (uma para cada variável latente e termo residual), totalizando 20 

parâmetros a serem estimados no modelo hipotetizado na Figura 1. 

Um tema central em SEM diz respeito à quantidade de parâmetros que precisam ser 

estimados em relação à quantidade de informação fornecida pelos dados. Quanto maior a 

complexidade do modelo a ser testado, maior o número de parâmetros a ser estimado, o que 

demanda amostras maiores para que seja possível a aplicação da técnica (Byrne, 2009). Esta 

relação entre o número de parâmetros a ser estimado e a quantidade de informação nos dados 

é denominada identificação. 

 

2.1.4. A identificação dos modelos 

Byrne (2009) aponta que o conceito de identificação envolve conhecimentos 

matemáticos que são difíceis de explicar e compreender sem o uso de termos excessivamente 

técnicos. Em termos simplistas, a identificação diz respeito à razão entre a quantidade de 

parâmetros que o modelo precisa estimar (entre variâncias, covariâncias e regressões) e a 
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quantidade de pontos de dados disponíveis (a quantidade de variâncias e covariâncias nos 

dados observados). Esta proporção pode levar a três diferentes cenários, em que temos 

modelos apenas-identificados, subidentificados ou superidentificados. 

Um modelo é dito apenas-identificado quando existe uma relação de um-para-um 

entre os parâmetros a serem estimados e os dados disponíveis para a estimação. No caso de 

um modelo superidentificado, o número de parâmetros que precisam ser estimados é menor 

do que a quantidade de informação presente nos dados, de modo que restam graus de 

liberdade (Nparâmetros - Ninformação) que permitem a rejeição de um modelo caso o mesmo não 

apresente ajuste satisfatório, caso que não é possível com modelos apenas-identificados. Por 

fim, num modelo subidentificado o número de parâmetros excede a quantidade de informação 

disponível nos dados, o que torna o procedimento inviável (Byrne, 2009). Diante do exposto, 

depreende-se que o principal objetivo é especificar modelos que sejam superidentificados. 

Uma forma simples de prever a identificação de um modelo especificado é contar os 

parâmetros a serem estimados em relação àqueles disponíveis nos dados observados. Com p 

variáveis observadas há p(p+1)/2 pontos de informação. 

A questão da identificação do modelo envolve ainda outros requisitos além da 

especificação de um modelo superidentificado. Entre eles está a necessidade de se estabelecer 

uma métrica comum para as variáveis latentes, uma vez que sendo não-observadas, estas 

podem variar ad infinitum. Uma forma de contornar este problema é estabelecer alguns 

parâmetros fixos no modelo, o que se faz geralmente ao estabelecer um coeficiente de 

regressão igual a 1 entre cada variável latente e um de seus indicadores. A maioria dos 

softwares disponíveis apresenta esta função predefinida. 

Uma vez especificado o modelo, é possível testar estatisticamente sua plausibilidade 

em relação aos dados empíricos. Com base nos resultados da análise, o pesquisador pode 

aceitar ou rejeitar o modelo, num cenário que Jöreskog (1993) denominou estritamente 
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confirmatório; pode, em vez disso, proceder à testagem de um modelo alternativo, também 

baseado em teoria. Por fim, o pesquisador pode assumir uma postura exploratória na medida 

em que utiliza os resultados da AFC para gerar novos modelos e testá-los em seguida. 

Convém salientar que a avaliação da qualidade de um modelo em SEM e as decisões sobre 

rejeição ou reespecificação são baseadas em uma série de índices de bondade de ajuste 

(goodness-of-fit). Existe uma série de diferentes indicadores, baseados em abordagens 

diferentes para avaliar a qualidade geral dos modelos. 

 

2.1.5. Os índices de bondade de ajuste 

Uma das formas de se verificar o ajuste de um modelo é comparar a matriz de 

covariâncias da amostra à matriz de covariâncias estimada pelo modelo. Essa diferença 

fornece um valor χ
2
 que deve mostrar-se não significativo caso haja um bom ajuste do modelo 

(Byrne, 2009; Tabachnick & Fidell, 2007). Entretanto, com tamanhos amostrais altos, mesmo 

um modelo com ajuste satisfatório pode apresentar um valor χ
2
 significativo. Uma alternativa 

que tem sido utilizada é dividir o valor do χ
2
 pelos graus de liberdade do modelo, o que tende 

a resultar, em modelos com bom ajuste, valores abaixo de 5 (Byrne, 2009) ou abaixo de 2 

(Tabachnick & Fidell, 2007). 

A imprecisão do χ
2
 como medida de ajuste tem levado ao desenvolvimento de diversos 

índices que verificam a qualidade dos modelos. Tais índices baseiam-se em princípios 

diversos, seja comparando o modelo especificado a modelos com certas características 

(índices comparativos), avaliando a proporção de variância explicada pelo modelo, levando 

em conta o grau de parcimônia do modelo ou investigando resíduos (Tabachnick & Fidell, 

2007). 

Os índices de ajuste comparativo operam estabelecendo os parâmetros de dois 

modelos hipotéticos (um modelo saturado, completo ou perfeito, e um modelo de 
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independência, onde as variáveis são completamente não relacionadas) e posicionando o 

modelo especificado no contínuo entre esses dois modelos. Esses índices, cujos valores 

variam, em sua maioria, entre 0 e 1, devem situar-se próximo à unidade (geralmente >0,95) 

para descrever um modelo bem ajustado. Entre esses índices encontra-se o Normed Fit Index 

(NFI), Non-normed Fit Index (NNFI), Incremental Fit Index (IFI), Comparative Fit Index 

(CFI) e Tucker-Lewis Index (TLI). O índice RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation) opera comparando os resíduos do modelo àqueles de um modelo saturado. 

Espera-se valores abaixo de 0,08 em modelos com bom ajuste (Byrne, 2009; Tabachnick & 

Fidell, 2007). 

Os índices baseados na proporção de variância explicada trabalham calculando a 

proporção ponderada de variância amostral que é explicada pela matriz de covariância 

populacional estimada pelo modelo. Esses índices são o Goodness-of-fit Index (GFI) e o 

Adjusted Goodness-of-fit Index (AGFI). Ambos apresentam valores entre 0 e 1, esperando-se 

valores ≥0,85 em modelos com bom ajuste. 

Por sua vez, alguns índices consideram a parcimônia do modelo, ou seja, o número de 

parâmetros a ser estimado. O PGFI (Parsimony Goodness-of-fit Index) penaliza os modelos 

em que há muitos parâmetros a serem estimados em relação à quantidade de informação 

proveniente dos dados. Há ainda o AIC (Akaike Information Criterion), CAIC (Consistent 

Akaike Information Criterion) E BIC (Bayesian Information Criterion) que, por não 

apresentarem uma métrica 0-1, servem apropriadamente para investigar o ajuste de modelos 

alternativos – nesses índices, quanto menor o valor, melhor o ajuste. 

Por fim, os índices baseados em resíduos avaliam e centralizam as diferenças entre as 

variâncias e covariâncias da amostra e os mesmos parâmetros estimados pelo modelo. São os 

índices RMR (Root Mean Square Residual) e SRMR (Standardized Root Mean Square 
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Residual). Valores iguais ou menores a 0,08 são desejáveis (Byrne, 2009; Tabachnick & 

Fidell, 2007). 

Tabachnick e Fidell (2007) apontam que a maioria, senão todos os índices, apresenta 

valores consistentes entre si. Deste modo, a escolha dos índices de ajuste a serem 

apresentados baseia-se na preferência do pesquisador. Os índices CFI e RMSEA estão entre 

os mais utilizados na maioria dos estudos em SEM. Para os fins desse estudo, serão 

considerados os índices CFI, TLI, RMSEA, SRMR e BIC. 

 

2.1.6. Modificação de modelos 

Modelos podem ser reespecificados com o objetivo de incrementar o ajuste (incluindo, 

por exemplo, novos parâmetros como covariâncias entre termos residuais) ou testar hipóteses 

alternativas (e.g., incluindo um ou mais fatores de segunda ordem em uma AFC). Tratando-se 

de modelos aninhados (nested models), uma forma de testar o incremento no ajuste de um 

modelo alternativo é tomar a diferença entre os valores χ
2
 dos dois modelos e testar sua 

significância com graus de liberdade iguais à diferença entre os do segundo e primeiro 

modelos (gl2-gl1). Se o valor χ
2
 da diferença é significante (p<0,05), diz-se que o ajuste do 

modelo reespecificado é substancialmente melhor em relação ao modelo original. 

Alguns softwares como o lavaan (usado no presente estudo) fornecem índices de 

modificação para os modelos, indicando possíveis alterações (modificações ou inclusão de 

parâmetros) e o efeito dessas alterações sobre o ajuste global do modelo. Esses índices podem 

ser úteis para identificar pontos de falha e ajudar a incrementar o ajuste, desde que as 

modificações tenham sólido apoio na teoria de base do modelo (Tabachnick & Fidell, 2007). 

 Na seção a seguir, serão apresentados os conceitos principais da Teoria da Resposta ao 

Item (TRI), por meio da qual procedemos à análise dos parâmetros dos itens da EFI. 
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2.2. A Teoria da Resposta ao Item: questões iniciais 

2.2.1. Os problemas da Teoria Clássica dos Testes (TCT) 

O problema da medida em ciências psicossociais, notadamente na psicologia, tem 

preocupado estudiosos desde o início de sua axiomatização, por volta do final do séc. XIX 

(Pasquali, 2003). A preocupação com a possibilidade de mensuração de comportamentos ou 

processos psíquicos levou diversos autores a proporem teorias e estratégias metodológicas no 

intuito de possibilitar a representação numérico-matemática dos fenômenos psicológicos, 

aproximando assim a psicologia da “ciência” em voga no referido período histórico.  

Os parâmetros das medidas psicossociais, principalmente a validade e a precisão, tem 

tido um papel central nas discussões referentes ao uso da medida. Diferentemente das ciências 

naturais ou físicas, não há medida fundamental para os processos psicológicos, tampouco um 

consenso sobre a possibilidade de investigação científica de fenômenos que são inacessíveis à 

observação e mensuração diretas. 

Assim, o problema da validade tornou-se o calcanhar-de-aquiles da Psicometria 

Clássica quando, já nos anos 1930, Thurstone (1928) denunciava o grave problema da 

dependência dos instrumentos psicométricos em relação ao objeto mensurado ou, noutras 

palavras, o instrumento ser gravemente afetado pelo objeto de medida (Conde & Laros, 

2007). Ao se medir a inteligência de um sujeito, por exemplo, os resultados são estritamente 

dependentes do teste utilizado, de modo que testes diferentes produzem resultados diferentes, 

não se podendo decidir claramente qual seria o resultado “correto” (para discussões 

aprofundadas sobre validade, ver Borsboom, Mellenbergh, & van Heerden, 2004; Messick, 

1981, 1998; Whitely, 1983). 

Outro grave problema apontado na literatura (Pasquali & Primi, 2003; Pasquali, 

2003, 2007, 2009) diz respeito ao parâmetro de dificuldade dos itens, que depende fortemente 

da amostra de sujeitos por meio da qual é calculado. Um item torna-se mais difícil ou mais 
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fácil em função da proficiência dos sujeitos que o respondem, uma vez que a dificuldade é 

calculada na Psicometria Clássica pela razão entre acertos e erros. Itens que são acertados por 

muitos sujeitos são considerados fáceis, enquanto aqueles que são menos acertados são 

considerados os mais difíceis. 

Há, ainda, outros sérios problemas teórico-metodológicos que se tem buscado 

contornar, como é o caso do parâmetro de discriminação dos itens, que na Psicometria 

Clássica é investigado com base no escore total do teste, em relação ao qual cada item é 

comparado. Segundo Pasquali (2003, 2007; Pasquali & Primi, 2003), este cálculo se mostra 

problemático haja visto que o escore total contra o qual um item é testado é constituído por 

todos os itens do teste, inclusive o próprio item a ser testado (viés do item); tal raciocínio 

supõe que o item, ao compor o escore total, é considerado adequado, o que torna injustificado 

o procedimento analítico. 

Na Psicometria Clássica, a mensuração de uma aptidão ou traço é feita através da 

construção de testes compostos de diversos itens, que são respondidos correta ou 

incorretamente (este raciocínio faz sentido somente no tocante a itens dicotômicos, 

geralmente aplicados à medida de aptidões, uma vez que permitem a avaliação em termos de 

acerto ou erro). Neste cenário, o escore do sujeito consiste do somatório dos itens respondidos 

corretamente, que assim reflete a magnitude da aptidão do sujeito. Trata-se de uma 

perspectiva de análise centrada no teste (Baker, 2001). Assim, torna-se impossível comparar 

os resultados de um teste com os resultados de outro teste, uma vez que apesar de 

teoricamente medirem o mesmo atributo, não possuem uma unidade métrica padronizada que 

permita sua equiparação (Pasquali, 2007). 

Na tentativa de sanar estes e outros problemas característicos da Psicometria 

Clássica, alguns autores têm proposto modelos alternativos, reunidos sob o rótulo de Teoria 

da Resposta ao Item. A TRI baseia-se na Teoria do Traço Latente de Lazarsfeld (1959 in 
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Pasquali & Primi, 2003), e constitui uma ferramenta alternativa no que tange à estimação dos 

parâmetros dos itens que compõem um teste, livre dos problemas teórico-metodológicos 

citados acima. Esta nova ferramenta propõe uma investigação centrada no item, e permite, 

entre outras vantagens, a equiparação dos escores obtidos através do uso de diferentes testes 

que mensurem o mesmo atributo. 

 

2.2.2. Características gerais da TRI 

Primariamente aplicada à medida de aptidões, a TRI consiste num conjunto de 

modelos matemáticos que relaciona, de maneira particular, variáveis observáveis (e.g., os 

itens de um teste) a traços latentes não observáveis, que são considerados os causadores dos 

comportamentos (as respostas aos itens) (Borsboom et al., 2004). Assim, o padrão de 

respostas aos itens depende da magnitude do traço latente que os causa (representado na TRI 

pela letra grega θ), bem como dos parâmetros individuais dos itens (e.g. dificuldade e 

discriminação). Os modelos da TRI expressam a relação estabelecida entre a magnitude do 

traço latente, os parâmetros individuais dos itens e a probabilidade de acerto ou endosso ao 

item, que assumem o formato de uma equação monotônica crescente. Esta equação é 

representada graficamente pela chamada Curva Característica do Item (CCI), que constitui um 

dos pilares da TRI (Baker, 2001; Conde & Laros, 2007; Pasquali & Primi, 2003; Pasquali, 

2003, 2007, 2009). 

A CCI, cujo formato é geralmente sinusoidal, expressa a relação entre a magnitude 

do traço latente e a probabilidade de acerto ou endosso ao item. Assim, em geral, sujeitos com 

baixa magnitude no traço latente apresentam uma probabilidade de acerto/endosso reduzida, 

enquanto aqueles com maior magnitude têm uma probabilidade maior de acertar ou endossar 

o item (Baker, 2001; Pasquali, 2003, 2007). A TRI propõe que cada indivíduo possui uma 

localização particular na escala de aptidão (eixo das ordenadas na Figura 1), o que, com base 
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nos parâmetros do item, determina a probabilidade de acerto ou endosso (eixo das abscissas 

na Figura 2). Esta escala de aptidão (escala θ) teoricamente varia do infinito negativo ao 

infinito positivo, embora em termos práticos situe-se entre -3 e +3 (Baker, 2001; Embretson & 

Reise, 2000; Hambleton, Swaminathan, & Rogers, 1991; Pasquali & Primi, 2003; Pasquali, 

2003, 2007, 2009).  

 

Figura 2 

Curva Característica do Item 

 

 

 

2.2.3. Suposições básicas da TRI 

A Teoria da Resposta ao Item possui duas suposições básicas, que devem ser testadas 

objetivando o ajuste do modelo aos dados empíricos. São elas a Unidimensionalidade e a 

Independência Local. 

Existe certo consenso de que o comportamento humano é multideterminado 

(Pasquali & Primi, 2003; Pasquali, 2003), de sorte que o desempenho de um sujeito numa 

tarefa qualquer depende da magnitude das aptidões envolvidas na execução da tarefa. Desse 

modo, a resposta de um sujeito a um problema (um item) poderia ser expressa como um vetor 

de magnitudes dos traços que estão envolvidos no desempenho 

[Desempenho=f(θ1+θ2+θ3+...+θn)]. Não obstante, a TRI postula que, apesar de haver vários 
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atributos envolvidos no desempenho, é razoável pensar que, para cada tarefa, há um atributo 

dominante responsável pelas respostas. Assim, a unidimensionalidade é o postulado de que 

existe um único atributo responsável pelas respostas a um conjunto de itens de um teste 

(Baker, 2001; Pasquali & Primi, 2003; Pasquali, 2003, 2007). 

A independência local, por sua vez, é a suposição de que as respostas a um item não 

são afetadas pelas respostas dadas aos outros itens que compõem o teste. Assim, a 

probabilidade de acerto ou endosso a um item nada tem a ver com as respostas dadas a outros 

itens, de modo que “para examinandos com uma aptidão dada, a probabilidade de resposta a 

um conjunto de itens é igual aos produtos das probabilidades das respostas do examinando a 

cada item individual” (Pasquali & Primi, 2003, p.104). As duas suposições, 

unidimensionalidade e independência local, estão intimamente relacionadas, uma vez que a 

última postula que a causa das respostas aos itens é o suposto atributo dominante, o que 

implica na unidimensionalidade dos itens (Pasquali & Primi, 2003). 

 

2.2.4. Os parâmetros individuais dos itens: dificuldade e discriminação 

Nos modelos da TRI, a dificuldade ou complexidade (location, threshold, position), 

também conhecida sob o rótulo de parâmetro b, é o exato ponto na escala de aptidão em que a 

probabilidade de acerto ou endosso ao item é de 0,5. Este parâmetro indica a magnitude do 

traço latente que torna o acerto/endosso ou erro/não endosso equiprováveis (Baker, 2001; 

Pasquali & Primi, 2003; Pasquali, 2003, 2007). Por estar expresso na mesma métrica que o 

traço latente (escala θ), seus valores variam, na prática, entre -3 (itens muito fáceis) e +3 

(itens muito difíceis). Indivíduos cuja proficiência é menor do que a dificuldade do item têm 

maior probabilidade de não acertar ou endossar o seu conteúdo. Por outro lado, quanto maior 

a magnitude do traço latente no sujeito em comparação à dificuldade do item, maior a 
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probabilidade de acerto ou endosso. Indivíduos e itens têm, portanto, parâmetros 

independentes que, em conjunto, determinam padrão final de respostas. 

O parâmetro de discriminação do item (slope, inclination, dispersion), representado 

pelo rótulo parâmetro a, equivale à inclinação da CCI no ponto de inflexão, que coincide com 

a posição do parâmetro b, onde a probabilidade de acerto é igual a 0,5. Seus valores também 

são expressos na métrica da escala θ, embora na prática seus valores situem-se entre 0 e 3
1
. O 

parâmetro de discriminação indica o poder do item em discriminar sujeitos com níveis 

próximos de aptidão; assim, itens com valores altos de discriminação apontam que uma 

diferença pequena no nível do θ corresponde a uma diferença elevada na probabilidade de 

acerto/endosso, e vice-versa (Pasquali & Primi, 2003). A discriminação de um item está 

intimamente relacionada à sua precisão ou, em termos da TRI, a quantidade de informação 

psicométrica fornecida pelo item ao longo da escala do atributo. 

Pasquali e Primi (2003) afirmam que, quando comparada à Psicometria Clássica 

(TCT), a TRI envolve cálculos muito mais complexos para a estimativa de habilidades dos 

sujeitos e de parâmetros dos itens. A preferência por um modelo cujo manuseio torna-se mais 

complicado parece um contrassenso. Entretanto, não obstante este fato, a TRI consegue 

solucionar problemas sérios não contornados pela TCT, por exemplo: a) o cálculo do nível de 

aptidão dos sujeitos independe dos itens utilizados para fazê-lo, o que implica que o atributo 

não é mais dependente da medida empregada; b) o cálculo dos parâmetros dos itens 

independe da amostra de sujeitos utilizados (invariância dos parâmetros dos itens) e; c) a TRI 

permite a utilização de itens cuja dificuldade situe-se em equilíbrio com a aptidão do sujeito, 

fornecendo uma medida mais confiável. 

                                                             
1 De fato, nos testes de aptidão, o parâmetro a apresenta valores positivos. Isso porque um valor negativo indica 

que, quanto maior a magnitude do atributo, menor a probabilidade de acerto ou endosso. No contexto das 

medidas de outros atributos que não aptidões (e.g., depressão), um coeficiente negativo geralmente está 

associado a um item cuja construção semântica é invertida em relação ao atributo (e.g., “sinto-me feliz” em 

relação à depressão). 
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No modelo da TCT, os testes são produzidos com níveis de dificuldade medianos, 

uma vez que se acredita que os processos psíquicos distribuem-se na população como a curva 

normal. Assim, a maioria dos testes é eficiente em estimar a habilidade de sujeitos de aptidão 

também mediana, medindo com maior parcela de erro os sujeitos que se situam nas caudas da 

distribuição, ou seja, aqueles de maior e menor aptidão no traço medido (Pasquali, 2003). A 

TRI, por sua vez, reduz a análise ao nível do item, estimando o ponto na escala do atributo em 

que o item fornece a maior informação, ou seja, mede com a menor parcela de erro o traço 

latente. Trata-se da Função de Informação do Item (Item Information Function – IIF), cuja 

representação gráfica denomina-se Curva de Informação do Item (Item Information Curve – 

IIC). Com base neste raciocínio, na TRI é possível construir testes com itens que forneçam 

informação em toda a extensão do atributo, sendo úteis na mensuração de traços em sujeitos 

situados em qualquer posição na escala θ (Baker, 2001; Pasquali, 2007). 

 

2.2.5.Os modelos da TRI 

Embora exista mais de um parâmetro capaz de descrever um item (e.g. dificuldade e 

discriminação), nem sempre os dados se ajustam ao modelo que estima todos os parâmetros 

em conjunto. Assim, o modelo mais simples da TRI, conhecido como modelo de Rasch (ou 

Modelo Logístico de um parâmetro) estima somente o parâmetro de dificuldade do item, 

postulando que todos os itens possuem o mesmo nível de discriminação (a=1; vide Equação 

1). O Modelo Logístico de dois Parâmetros é capaz de estimar tanto o parâmetro de 

dificuldade quanto a discriminação de cada item. Há ainda o Modelo Logístico de três 

Parâmetros, que estima, além dos parâmetros a e b, um parâmetro de acerto ao acaso, 

denominado parâmetro c. 

Modelo Logístico de 1 parâmetro: 
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 (1) 

Modelo Logístico de 2 parâmetros: 

(2) 

Modelo Logístico de 3 parâmetros: 

(3) 

 

Onde: 

 P(θ) é a probabilidade de resposta correta em função do theta; 

 e = 2,72, base dos logaritmos neperianos; 

 b é o parâmetro de dificuldade do item; 

 a é o parâmetro de discriminação do item; 

 c é a proporção de respostas acertadas ao acaso; 

 θ é a habilidade do sujeito. 

Conforme tem-se visto até aqui, os modelos descritos da TRI se aplicam 

primariamente às medidas de aptidões, onde as respostas podem ser categorizadas 

dicotomicamente (certo/errado). Não obstante, alguns autores têm proposto modelos 

alternativos que podem ser aplicados a respostas politômicas (Araujo, Andrade, & Bortolotti, 

2009; Pasquali, 2007). Entre eles conta-se o Modelo da Resposta Graduada de Samejima 

(1969; 1972), descrito a seguir. 
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2.2.5.1. O Modelo da Resposta Graduada 

No presente estudo, foi utilizado o Modelo da Resposta Graduada (GRM; Samejima, 

1969; 1972) que, em conjunto com outros (Modelo da Resposta Contínua, Modelo Nominal 

etc.), compõe a família de modelos politômicos da TRI. O GRM é útil quando as opções de 

resposta podem ser ordenadas, como nas escalas Likert. Nesse modelo, os itens não precisam 

possuir forçosamente o mesmo número de opções de resposta, diferentemente do que se 

observa nos modelos da TCT (Embretson & Reise, 2000). 

No modelo GRM, os itens de uma escala são descritos em termos de um parâmetro de 

discriminação (ai) e j (j=1... mi) parâmetros de limiares entre categorias (bij). Num item com 

seis opções de resposta (k=6), haverá cinco parâmetros de limiares entre categorias (mi+1=k). 

Um dos objetivos do GRM é descrever a localização de tais limiares no contínuo do θ. Tais 

parâmetros indicam o ponto na escala θ em que a resposta a uma categoria (e.g., “discordo 

fortemente”) é equiprovável à resposta da categoria imediatamente superior (e.g., “discordo”). 

Psicometricamente, o GRM ajusta uma extensão do modelo logístico de 2 parâmetros, 

como segue: 

 

(4) 

(5) 

 

Onde j representa uma categoria ordenada; θs é o nível do traço latente de um indivíduo s; 

Pij(θs) é a probabilidade de resposta à categoria j de um item i com um nível θs de traço 

latente; P*ij(θs) é a probabilidade de responder à categoria j ou superior com um nível θs; bij é 

o parâmetro de dificuldade (limiar) para a categoria j do item i; ai é o parâmetro de 

discriminação do item i e; D é uma constante escalar igual a 1,7. 



57 
 

Assim, a probabilidade de responder à categoria j consiste na diferença entre a 

probabilidade de escolher a categoria j ou uma superior e a probabilidade de escolher à 

categoria j+1 ou uma superior (5). A função que descreve as probabilidades de escolher cada 

categoria em função do θ é descrita pelas Curvas Características de Resposta ao Item (CCRI), 

como na Figura 3, referente ao item “Eu sinto bem-estar em relação a ele(a)” (Item 17 da 

EFI). 

Figura 3 

Curva Característica de Resposta ao Item

 
 

Pode-se observar na Figura 3 que, para indivíduos com θ≤-0,98, existe uma maior 

probabilidade de endossar a categoria “discordo fortemente”. Indivíduos situados entre -0,97 

e -0,43 tenderão a escolher a categoria “discordo”; entre -0,42 e 0,02, “discordo 

ligeiramente”; entre 0,03 e 0,59, “concordo ligeiramente”; entre 0,60 e 1,37, “concordo” e, 

aqueles com θ≥1,38 tenderão a escolher a categoria “concordo fortemente”. 

O GRM possibilita investigar a adequação do número de categorias de resposta aos 

itens, que pode ser avaliado pelas distâncias entre os limiares entre categorias. Caso os 

limiares entre categorias se encontrem muito próximos, o pesquisador deve avaliar a 

possibilidade de colapsá-las em uma única categoria. Na Figura 3, a categoria “discordo 

ligeiramente” apresenta a menor distância entre os limiares das categorias adjacentes (-
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0,43:0,02). Não obstante, esta categoria parece funcionar adequadamente para este item, já 

que existe uma porção na escala do atributo em que nenhuma das demais categorias apresenta 

maior probabilidade de endosso. Caso haja categorias que não apresentem probabilidades de 

endosso maior que as demais em nenhum ponto da escala, o pesquisador pode excluí-la das 

opções de resposta ao item em aplicações subsequentes do instrumento. 

 

2.3. O problema da EFI 

Apesar de alguns estudiosos terem empregado técnicas mais robustas para a análise 

das qualidades psicométricas da EFI (Rique et al., 2009), na construção do instrumento 

(Subkoviak et al., 1995) e na maioria dos estudos posteriores (Rique, 1999; Orathinkal et al., 

2007) utilizaram-se estratégias de análise características da TCT (correlação item-total, 

Análise de Componentes Principais, correlação item-critério, coeficiente alpha, etc.). 

De fato, a maioria dos pesquisadores confia nos resultados obtidos a partir de Análises 

de Componentes Principais (ACP) para derivar conclusões acerca da qualidade de seus 

instrumentos de medida. Construtos como o modelo dos Cinco Grandes Fatores da 

personalidade baseiam-se quase exclusivamente em análises dessa natureza (Borsboom, 

2006). Entretanto, conforme relembra Borsboom (2006), a ACP consiste numa técnica de 

redução de dados, não de investigação de estruturas latentes. Os escores obtidos por meio da 

ACP não representam nada além de uma soma ponderada dos escores individuais dos itens 

agrupados por similaridade estatística. De fato, a propositura de atributos latentes sequer faz 

parte dos modelos da TCT (Borsboom & Mellenbergh, 2002). 

O coeficiente alpha (Cronbach, 1951), largamente empregado como um indicador da 

confiabilidade de um conjunto de itens, apresenta valores altos nos diversos estudos efetuados 

com a EFI. Não obstante, diversos autores (Bentler, 2009; Green, 2011; Green & Yang, 2008; 

Huysamen, 2006; Schmader, Forbes, Zhang, & Mendes, 2009; Schmitt, 1996; Sijtsma, 2009; 
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Starkweather, 2012) têm apontado os problemas e a restrita utilidade do coeficiente alpha sob 

a maioria das condições. O coeficiente alpha é útil somente quando são satisfeitas condições 

como a unidimensionalidade e a tau-equivalência essencial (Cronbach, 1951; Graham, 2006), 

sendo uma estimativa inacurada da confiabilidade quando tais suposições não são satisfeitas. 

Além dessas exigências, o alpha é fortemente afetado pelo número de itens por meio do qual é 

computado, visto que o numerador da equação contém o somatório das variâncias individuais 

dos itens. De fato, mesmo com escalas que apresentam uma correlação baixa entre os itens 

(≤0,30) é possível obter um coeficiente alpha tão alto quanto 0,75 caso o número de itens seja 

relativamente alto. Por fim, o coeficiente alpha é dependente da amostra (sample-dependent); 

trata-se de um artefato amostral, não uma propriedade dos itens (Graham, 2006) e somente 

pode ser interpretado no contexto da amostra na qual é computado. 

Apesar das consistências que dão suporte empírico à qualidade geral da EFI, faz-se 

necessário que se empreguem estratégias robustas que permitam testar as hipóteses de 

estrutura do instrumento. O estudo efetuado por Rique et al. (2009) foi o primeiro a utilizar a 

AFC para testar a estrutura da EFI, encontrando evidências que corroboram os seis fatores de 

primeira ordem propostos por Subkoviak et al. (1995) baseados em Enright et al. (1991). 

Entretanto, o estudo confirmatório baseou-se numa amostra aleatória de 18 dos 60 itens que 

compõem a EFI, procedimento denominado parcelização de itens (Hau & Marsh, 2004; 

Kishton & Widaman, 1994). Nenhum estudo até o momento foi encontrado que tenha como 

objetivo testar a estrutura da EFI utilizando os 60 itens que a compõem. 

Do mesmo modo, ainda não foram efetuados estudos com a modelagem via TRI dos 

itens que compõem as subescalas da EFI. Considera-se que tais análises permitiriam a 

investigação das propriedades da escala independentemente da amostra empregada, 

possibilitando, inclusive, a seleção dos melhores itens e a exclusão de itens redundantes ou 

que apresentem baixos índices de precisão. Isso porque a EFI, com 60 itens, demanda cerca 
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de 45 minutos para sua aplicação, o que torna pouco viável o seu uso em conjunto com outras 

medidas, seja no contexto clínico ou na pesquisa. A necessidade de uma escala com menos 

itens levou ao planejamento deste estudo, cujos objetivos são apresentados a seguir. 

 

2.4. Objetivos do estudo 

O objetivo geral do presente estudo foi efetuar uma análise de itens e propor uma 

versão reduzida da EFI, mantendo a estrutura de seis fatores de primeira ordem. Para cumprir 

esses objetivos, foi realizada no Estudo 1 uma Análise Fatorial Confirmatória da estrutura 

hexafatorial utilizando os 60 itens da EFI. No Estudo 2a, os itens de cada subescala foram 

modelados pelo Modelo da Resposta Graduada da TRI (Samejima, 1969; 1972). A análise dos 

parâmetros estimados levou à proposta da versão reduzida a 30 itens (Estudo 2b). 
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ESTUDO I 

TESTANDO A DIMENSIONALIDADE DO CONSTRUTO: ANÁLISE FATORIAL 

CONFIRMATÓRIA DA EFI 

 

O objetivo do presente estudo foi testar a plausibilidade da estrutura de seis fatores de 

primeira ordem para a EFI fazendo uso de todos os 60 itens que a compõem. Ademais, 

buscou-se investigar o ajuste de dois modelos alternativos: uma solução unifatorial e um 

modelo que considera a existência de seis fatores de primeira ordem e três fatores de segunda 

ordem. 

 

Método 

Participantes 

Participaram desse estudo 1.372 sujeitos, com idades variando de 13 a 83 anos 

(M=25,5; DP=12,35), provenientes de vários Estados brasileiros, majoritariamente 

universitários (37,2%) e com renda mensal entre R$ 1.395,00 e R$ 2.325,00. Do total da 

amostra, 30,1% afirmou ser católica, 29,4% declarou-se casada e 57,8% deixou de fornecer as 

informações sobre estado civil e afiliação religiosa. 

 

Instrumento 

Escala de Atitudes para o Perdão – EFI. Os participantes responderam à versão 

brasileira da EFI (Rique, 1999), composta de três partes. A primeira parte contém uma folha 

de rosto na qual o respondente deve oferecer informações referentes ao agente e ao contexto 

da injustiça, além das informações sociodemográficas. Logo em seguida, são apresentados os 

60 itens distribuídos equitativamente entre as seis subescalas (afetos positivos, afetos 

negativos, comportamentos positivos, comportamentos negativos, julgamentos positivos e 
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julgamentos negativos), respondidos numa escala de seis pontos, com extremos em 1 

(discordo fortemente) e 6 (concordo fortemente). Na última parte do inventário, em que se 

encontra o “Item do perdão”, o respondente deveria indicar, numa escala de cinco pontos 

(1=não perdoei; 5=perdoei completamente) o quanto perdoou a pessoa avaliada durante as 

respostas e indicada na primeira parte do inventário. 

 

Procedimento 

O procedimento de coleta de dados deu-se tanto em formato lápis-e-papel quanto em 

formato eletrônico. No caso dos participantes universitários, a aplicação ocorreu em sala-de-

aula, adotando-se um procedimento padrão de aplicação. Para evitar vieses de resposta, a 

palavra Perdão não foi mencionada em nenhum momento durante a coleta dos dados. Em 

todos os casos, foram atendidas todas as recomendações éticas preconizadas pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Quanto à análise dos dados, a estrutura da EFI foi testada por meio de uma Análise 

Fatorial Confirmatória (AFC), utilizando o pacote lavaan (Rosseel, 2012) para R (R 

Development Core Team, 2011). Foram testados três modelos concorrentes, discriminados a 

seguir. 

Modelo 1: Este modelo estabelece uma estrutura unifatorial para a EFI. Assim, todos 

os 60 itens seriam indicadores de uma única dimensão latente – o perdão. 

Modelo 2: O segundo modelo, preconizado pela teoria de Enright, estabelece a 

existência de seis fatores de primeira ordem: Afetos Positivos (AP), Afetos Negativos (AN), 

Julgamentos Positivos (JP), Julgamentos Negativos (JN), Comportamentos Positivos (CP) e 

Comportamentos Negativos (CN), cada qual contendo dez itens. 

Modelo 3: O último modelo testado considera, além dos seis fatores de primeira 

ordem, três fatores de segunda ordem: Afetos (compreendendo os fatores AP e AN), 
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Comportamentos (subjacente aos fatores CP e CN) e Julgamentos (congregando os fatores JP 

e JN). 

Os três modelos especificados pressupõem fatores intercorrelacionados, com os 

valores das covariâncias estimados livremente. O método utilizado para a estimação dos 

parâmetros foi a Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood). 

O ajuste dos modelos foi investigado através dos índices CFI, TLI, RMSEA (com 

intervalo de confiança de 90%), SRMR e BIC, apresentados no Capítulo 2 e recapitulados a 

seguir. 

CFI (Comparative Fit Index) e TLI (Tucker-Lewis Index). Estes índices de ajuste 

apresentam valores que variam de 0 a 1. Representam a posição relativa do modelo 

especificado em relação a um modelo de independência (onde nenhuma das variáveis 

apresenta relações) e um modelo saturado (com ajuste “perfeito”). Espera-se que apresente 

valores iguais ou superiores a 0,95 (Tabachnick & Fidell, 2007); 

RMSEA (Root Mean Square Error of Aproximation). Estimativa da falta de ajuste 

de um modelo comparado a um modelo saturado. São considerados bons índices de ajuste 

valores para RMSEA iguais ou inferiores a 0,06 (Tabachnick & Fidell, 2007);  

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual). Similar ao RMSEA, este índice 

representa os resíduos padronizados entre os parâmetros da amostra e aqueles estimados pelo 

modelo, esperando-se valores iguais ou inferiores a 0,06. 

BIC (Bayesian Information Criterion). Este é um índice útil quando se deseja 

comparar modelos concorrentes, inclusive modelos não-aninhados. Por não apresentar uma 

métrica padronizada, este índice indica o ajuste comparativo dos modelos, com os menores 

valores sugerindo melhor ajuste. 
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Resultados 

Os índices de ajuste obtidos para os três modelos são apresentados na Tabela 1. 

Conforme pode ser visualizado, o modelo unifatorial (Modelo 1) apresentou índices de ajuste 

com valores insatisfatórios, com CFI=0,65, RMSEA=0,097, BIC=276084,950. De fato, este é 

o modelo para o qual o índice BIC assume o valor mais elevado. 

O Modelo 2, que representa a estrutura teórica postulada para o instrumento, 

apresentou os melhores índices de ajuste quando comparado aos demais (CFI=0,92, 

RMSEA=0,046, BIC=259258,335). De fato, este modelo apresenta bom ajuste tanto em 

termos absolutos quanto em relação aos modelos concorrentes. 

O Modelo 3, por sua vez, se ajusta melhor aos dados quando comparado à solução 

unifatorial. Entretanto, os índices estimados (CFI=0,87, RMSEA=0,06, BIC=262679,970) são 

inferiores àqueles calculados para o Modelo 2. 

 

Tabela 1 
Índices de ajuste para os três modelos estruturais testados (versão completa) 

Modelo CFI TLI RMSEA (IC 90%) SRMR BIC 

Modelo 1 0,65 0,64 0,097 (0,096-0,098) 0,102 276084,950 

Modelo 2 0,92 0,92 0,046 (0,045-0,047) 0,047 259258,335 

Modelo 3 0,87 0,86 0,06  (0,059-0,061) 0,082 262679,970 

  

 

O Modelo 2 apresentou estimativas das cargas fatoriais significativamente diferentes 

de zero (λ<1,96), com valores padronizados entre 0,86 (JN  Item 43) e 0,40 (AN  Item 5). 

De modo análogo todas as correlações estimadas apresentaram valores estatisticamente 

significativos, com coeficientes variando entre 0,91 (CP  JP) e 0,54 (AP  JN). As 

estimativas das cargas fatoriais são sumarizadas na Tabela 2, enquanto as correlações entre os 

fatores são mostradas na Tabela 3. 
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Tabela 2 
Cargas fatoriais, erro-padrão e razão crítica para cada um dos 60 itens da EFI. 

Subescala Item β 
Erro-

padrão 
Razão 

crítica (λ) 

Afetos positivos 

19-Amizade 0,85 - - 

18-Afeição 0,84 0,02 40,19 

17-Bem-estar 0,82 0,02 38,72 

15-Cuidado 0,62 0,03 25,44 

11-Boa-vontade 0,81 0,02 37,21 

7-Carinho 0,86 0,03 41,28 

6-Otimismo 0,75 0,03 33,64 

4-Felicidade 0,82 0,03 38,70 

3-Bondade 0,80 0,02 36,53 

1-Afeto 0,86 0,02 41,53 

Afetos negativos 

20-Nojo 0,70 - - 

16-Amargura 0,74 0,04 25,80 

14-Antipatia 0,78 0,04 27,27 

13-Frieza 0,67 0,04 23,61 

12-Raiva 0,73 0,04 25,56 

10-Ressentimento 0,54 0,04 19,15 

9-Repulsa 0,78 0,04 27,17 

8-Desamor 0,78 0,04 27,25 

5-Hostilidade 0,48 0,04 16,96 

2-Rejeição 0,71 0,04 24,82 

Comp. positivos 

21-Mostrar amizade 0,84 - - 

25-Ajudar 0,82 0,02 37,93 

27-Tratar delicadamente 0,73 0,03 31,72 

28-Ter consideração 0,83 0,03 38,90 

30-Procurá-lo(a) 0,40 0,06 15,37 

32-Ajudá-lo(a) 0,80 0,03 36,54 

35-Estabelecer boas relações 0,83 0,03 38,49 

37-Fazer um favor 0,78 0,03 34,75 

38-Ajudá-lo quando com problemas 0,82 0,02 37,76 

40-Comparecer à sua festa 0,77 0,03 34,25 

 
   

 
 

(Continua) 
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Tabela 2 (cont.).  
Cargas fatoriais, erro-padrão e razão crítica para cada um dos 60 itens da EFI. 

 Item β 
Erro-

padrão 
Razão 

crítica (λ) 

Comp. negativos 

39-Ser mordaz 0,50 - - 

36-Ficar afastado 0,69 0,09 17,42 

34-Agir negativamente 0,70 0,08 17,55 

33-Não falar com ele(a) 0,70 0,09 17,63 

31-Não dar atenção 0,74 0,09 18,06 

29-Falar mal 0,58 0,08 15,86 

26-Menosprezar 0,75 0,09 18,15 

24-Negligenciar 0,72 0,09 17,82 

23-Ignorar 0,76 0,09 18,27 

22-Evitar 0,68 0,09 17,32 

Julgamentos 
positivos 

44-De boas qualidades 0,84 - - 

45-Merecedor de respeito 0,79 0,03 35,14 

47-Afetuoso 0,74 0,03 32,17 

50-Uma boa pessoa 0,85 0,03 39,21 

51-Legal 0,83 0,03 37,99 

54-Desejo o bem a ele(a) 0,71 0,03 30,03 

56-Penso favoravelmente 0,79 0,03 35,19 

57-Espero que se saia bem 0,76 0,02 33,05 

59-Espero que tenha êxitos 0,67 0,03 28,00 

60-Espero que encontre a felicidade 
0,69 0,03 28,91 

Julgamentos 
negativos 

41-Infame 0,77 - - 

42-Maligno 0,84 0,03 34,35 

43-Horrível 0,86 0,03 35,21 

46-Terrível 0,81 0,03 35,81 

48-Sem valor 0,83 0,03 33,63 

49-Imoral 0,80 0,03 32,19 

52-Corrupto 0,73 0,03 28,78 

53-Uma pessoa má 0,80 0,03 32,20 

55-A desaprovo 0,59 0,03 22,37 

58-A condeno 0,65 0,03 25,10 

Nota: todas as estimativas são significativamente diferentes de zero (p<0,001) 
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Tabela 3 
Correlações entre as subescalas da EFI 

 

Subescala AP AN CP CN JP JN 

Afetos Positivos 1 -0,60 0,87 -0,58 0,86 -0,54 

Afetos Negativos 
 

1 -0,56 0,85 -0,58 0,78 

Comportamentos Positivos 
  

1 -0,65 0,91 -0,55 

Comportamentos Negativos 
   

1 -0,6 0,81 

Julgamentos Positivos 
    

1 -0,63 

Julgamentos Negativos 
     

1 

Nota: todas as correlações são significantes a p<0,001.  

 

Discussão parcial 

O propósito do presente estudo foi testar a estrutura fatorial da EFI tal como proposta 

pelo modelo do perdão de Enright et al. (1991). Trata-se de um avanço em relação ao estudo 

efetuado por Rique et al. (2009). Os resultados obtidos a partir das AFCs permitem derivar 

conclusões gerais acerca da estrutura fatorial da EFI.  

De modo similar ao encontrado por Rique et al. (2009), a solução unifatorial é a que 

apresenta os piores índices de ajuste. De fato, o modelo das atitudes de Enright e seus colegas 

(Enright et al., 1991) considera que o perdão é um fenômeno multidimensional, envolvendo 

as esferas afetiva, comportamental e cognitiva. Apesar de existirem evidências que dão 

suporte a uma estrutura unidimensional para a EFI (Orathinkal et al., 2007), a teoria e os 

resultados obtidos pelo presente estudo e investigações anteriores (Rique et al., 2009) 

sugerem a melhor adequação da estrutura de seis fatores de primeira ordem em detrimento 

dos modelos concorrentes. Não obstante, o modelo que inclui três fatores de segunda ordem 

(Afetos, Comportamentos e Julgamentos) apresenta índices de ajuste marginais, sugerindo a 

possibilidade de que esta estrutura venha a representar satisfatoriamente as dimensões 

subjacentes à EFI em estudos posteriores. 

O Modelo 2, que apresentou os melhores índices de ajuste, mostrou-se adequado 

quando comparado aos demais, bem como quando considerado individualmente. Os valores 

dos índices CFI e TLI, apesar de ligeiramente inferiores aos recomendados pela literatura 
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pertinente (Byrne, 2009; Tabachnick & Fidell, 2007), são substanciais do ponto de vista 

prático. Esses resultados sugerem a adequação estrutural da EFI para a mensuração das 

dimensões subjacentes ao perdão e preconizadas pelo modelo teórico. 

Apesar da sua adequação estrutural, a EFI padece de limitações importantes. 

Conforme mencionado no Capítulo 2, o procedimento de construção e seleção dos itens deixa 

dúvidas quanto às suas qualidades psicométricas. Ademais, a EFI, com seus 60 itens, é 

considerada um instrumento longo, que demanda cerca de 45 minutos para sua aplicação. Este 

problema acarreta dificuldades quando se faz necessário utilizar a EFI em conjunto com 

outras medidas, tanto no contexto clínico quanto em situações de pesquisa. 

Estes problemas motivaram a realização de um segundo estudo - reportado a seguir -  

que buscou investigar as propriedades psicométricas dos itens da EFI por intermédio da TRI e 

da proposta de uma versão reduzida do instrumento. 
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ESTUDO II 

EVIDÊNCIAS PSICOMÉTRICAS ACERCA DA EFI: ANÁLISE DE ITENS E 

REDUÇÃO DA ESCALA 

 

Os resultados obtidos no Estudo I sugerem a adequação estrutural da EFI, representada 

pelos seis fatores de primeira ordem postulados por Enright. Entretanto, considerando as 

limitações inerentes ao modelo psicométrico empregado na construção da EFI, qual seja, a 

TCT, bem como a necessidade de uma versão mais parcimoniosa do instrumento, o objetivo 

deste estudo foi proceder a uma análise dos itens que compõem a EFI por meio da TRI, 

propondo, com base nos parâmetros estimados, uma versão reduzida da medida. O Estudo 2a 

apresenta os resultados da análise de itens que levou à proposta de uma versão reduzida da 

EFI, cujas qualidades estruturais são testadas no Estudo2b. 

 

Estudo 2a 

Método 

Os participantes, instrumento e procedimento de coleta de dados são os mesmos 

apresentados no Estudo I. 

Análise dos dados 

Os dados foram tabulados por meio do software Microsoft Excel® e posteriormente 

analisados por intermédio do ambiente R, versão 2.15.1 (R Development Core Team, 2011). 

Para o tratamento via TRI, foi utilizado o pacote ltm (Rizopoulos, 2006), o qual permite o 

ajuste de diferentes modelos da TRI, entre eles o GRM (Samejima, 1969, 1972). 
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Testagem das suposições e ajuste do modelo 

Diferentemente da TCT, os modelos da TRI precisam apresentar bom ajuste aos dados 

empíricos para que a estimação dos parâmetros seja bem-sucedida. Em relação ao GRM, 

Rubio, Aguado, Hontangas, & Hernández (2007) apontam que, apesar de não haverem 

parâmetros consensuais sobre o ajuste, alguns dados podem sugeri-lo, tais como a facilidade 

na convergência no procedimento de estimação (número reduzido de iterações), erros-padrão 

das estimativas, razoabilidade dos parâmetros e sua invariância. 

No presente estudo, o ajuste dos modelos foi testado de duas formas. Na primeira, foi 

efetuada uma análise comparativa de modelos. Para cada subescala, dois modelos 

concorrentes foram estimados; no primeiro, os parâmetros de discriminação deveriam ser 

iguais e, no segundo, estes foram livremente estimados. A razão de Verossimilhança entre os 

dois modelos foi utilizada para investigar qual dos modelos mostrava-se mais adequado. 

Na segunda etapa, foram investigados os valores χ
2
 das frequências dos padrões de 

resposta observados em relação às frequências preditas pelo modelo. Conforme sugerem 

Drasgow, Levine, Tsien, Williams e Mead (1995), valores abaixo de 3,0 indicam bom ajuste.  

As suposições inerentes ao modelo (unidimensionalidade e independência local) foram 

testadas por meio de uma AFC (vide Estudo 1), cujos resultados dão suporte à solução 

unidimensional de cada uma das seis subescalas
2
, com CFI=0,92 e RMSEA=0,05. A 

independência local é suportada pela unidimensionalidade, uma vez que todos os itens 

apresentaram saturações estatisticamente significativas em apenas um fator, sendo estes as 

causas dominantes das respostas aos itens. 

 

 

                                                             
2 A unidimensionalidade postulada pela TRI refere-se aos itens. Conforme apresentado no Estudo 1, a EFI é 

satisfatoriamente representada por uma estrutura de seis fatores, compondo, assim, um instrumento 

multidimensional. Não obstante, cada item do instrumento é significativamente relacionado a apenas um dos seis 

fatores, o que implica que os itens são unidimensionais. 
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Precisão (informação) 

A informação fornecida por cada item foi investigada tanto graficamente (através da 

inspeção das Curvas de Informação dos Itens e Curvas de Informação do Teste) como pelos 

valores de informação máxima e das proporções de informação abaixo da curva no intervalo 

de θ compreendido entre -3 e 3. 

 

Resultados 

Os índices de ajuste obtidos indicam que os modelos em que ambos os parâmetros (a e 

b) puderam assumir diferentes valores (modelo não-forçado [unconstrained]) apresentaram o 

melhor ajuste nas seis subescalas do instrumento. Similarmente, com pequenas exceções 

(0,004% na escala Comportamentos Positivos, 0,008% na escala Comportamentos Negativos, 

0,01% nas escalas Julgamentos Positivos e Julgamentos Negativos), as frequências dos 

padrões de respostas observados situaram-se muito próximas de zero, com todos os valores χ
2 

abaixo de 3,00. 

 

Afetos Positivos 

Conforme pode ser visualizado na Tabela 4, os parâmetros de discriminação (â) dos itens 

da subescala de Afetos Positivos situaram-se acima de 2,00, com exceção do item 15 (“Eu 

sinto cuidado em relação a ele(a)”), cujo valor estimado foi 1,61. O item 7 (“Eu sinto carinho 

em relação a ele(a)”; vide Figura 2) foi o que apresentou o maior valor de discriminação, com 

â=3,51. Na Tabela 4 também são apresentados os valores dos parâmetros de dificuldade 

(limiares) das categorias. Conforme pode ser visualizado, os parâmetros b situaram-se, ao 

longo dos itens, no intervalo compreendido entre -1,39 e 1,55, com espaçamentos regulares 

entre os limiares ao longo de θ.  
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Figura 4 

Curva Característica de Resposta ao Item “Carinho” 

 

Nota: Os números na legenda correspondem às categorias de resposta ordenadas de “discordo 
fortemente” a “concordo fortemente”. 

 

 

Na Tabela 4 também são apresentados os valores de informação oferecida por cada item 

de Afetos Positivos no intervalo de θ entre -3 e 3. Conforme pode ser visualizado, o item 7 

(“Eu sinto carinho em relação a ele(a)”) é o que fornece a maior proporção de informação 

(IMÁX(θ)=3,8, ITOTAL(θ)=10,62). Por outro lado, o item 15 (“Eu sinto cuidado em relação a 

ele(a)”) é o que fornece a menor parcela de informação (IMÁX(θ)=0,9, ITOTAL(θ)=3,67). Com 

exceção do item 15, o máximo de informação é obtido no intervalo de θ entre -2 e 2, com 

informação máxima obtida em torno da média do traço latente (θ=0). Digno de nota é que os 

itens com maior e menor proporção de informação oferecida no intervalo (-3,3) são, 

respectivamente, aqueles com maior e menor índice de discriminação. A inspeção da Curva 

de Informação do Teste mostra que a escala de Afetos Positivos fornece bons índices de 

precisão no intervalo de θ entre -2 e 2, com IMÁX(θ)=25 e ITESTE(θ)=83,74 (vide Figura 3). 
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Tabela 4 
Parâmetros individuais dos itens da subescala Afetos Positivos 

Subescala Item a b1 b2 b3 b4 b5 
I(θ)   

(-3,3) 

Afetos (7) Carinho 3,51 -1,04 -0,57 -0,25 0,22 0,87 10,62 

positivos (18) Afeição 3,26 -1,17 -0,57 -0,21 0,34 1,15 10,42 

 
(1) Afeto 3,18 -1,19 -0,65 -0,36 0,16 0,94 9,56 

 
(17) Bem-estar 3,03 -0,98 -0,43 0,02 0,59 1,37 9,48 

 
(19) Amizade 3,11 -1,11 -0,63 -0,25 0,26 0,93 9,13 

ITESTE(θ)=83,74 (4) Felicidade 2,94 -1,01 -0,44 -0,08 0,49 1,27 8,84 

 
(11) Boa-vontade 2,66 -1,21 -0,63 -0,16 0,50 1,44 8,20 

 
(3) Bondade 2,55 -1,25 -0,71 -0,28 0,33 1,33 7,48 

 
(6) Otimismo 2,25 -1,14 -0,46 0,01 0,69 1,55 6,33 

 
(15) Cuidado 1,61 -1,39 -0,72 -0,26 0,44 1,35 3,67 

Nota: I(θ)(-3,3) indica a área sob a curva de informação do item no intervalo compreendido entre -3 
e 3 theta. ITESTE(θ) corresponde à área sob a curva de informação do teste no mesmo intervalo. 

 

 

Figura 5 

Curva de Informação do Teste para a subescala Afetos Positivos 

 

 

Afetos Negativos 

A Tabela 5 permite visualizar que, com exceção dos itens 5 (“Eu sinto hostilidade em 

relação a ele(a)”, â=1,11) e item 10 (“Eu sinto ressentimento em relação a ele(a)”, â=1,38), 

todos os itens apresentaram parâmetros de discriminação com valores superiores a 2,00. O 

item 14 (“Eu sinto antipatia em relação a ele(a)”) apresentou o maior valor de discriminação, 
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com â=2,92. Os parâmetros de dificuldade das categorias também são apresentados na Tabela 

5. Conforme pode ser observado, todos os valores situaram-se entre -2,23 e 1,43, com 

espaçamento relativamente regular entre os parâmetros das categorias.  

 

Tabela 5 
Parâmetros individuais dos itens da subescala Afetos Negativos 

Subescala Item a b1 b2 b3 b4 b5 
I(θ)     

(-3,3) 

Afetos (14) Antipatia 2,92 -1,38 -0,92 -0,52 -0,16 0,41 7,68 

negativos (9) Repulsa 2,72 -1,48 -1,06 -0,64 -0,25 0,36 6,97 

 
(8) Desamor 2,67 -1,52 -1,09 -0,72 -0,33 0,28 6,71 

 
(16) Amargura 2,44 -1,52 -0,89 -0,47 -0,06 0,52 6,21 

ITESTE(θ)=52,57 (12) Raiva 2,29 -1,5 -0,94 -0,42 0,00 0,61 5,74 

 
(13) Frieza 2,22 -1,41 -0,85 -0,34 0,05 0,62 5,36 

 
(2) Rejeição 2,15 -1,52 -1,04 -0,5 -0,09 0,61 5,19 

 
(20) Nojo 2,06 -1,43 -1,18 -0,91 -0,63 -0,12 3,79 

 
(10) Ressentimento 1,38 -1,6 -0,68 0,05 0,64 1,43 2,92 

 
(5) Hostilidade 1,11 -2,23 -1,3 -0,51 0,2 1,22 2,01 

Nota: I(θ)(-3,3) indica a área sob a curva de informação do item no intervalo compreendido entre -3 e 
3 theta. ITESTE(θ) corresponde à área sob a curva de informação do teste no mesmo intervalo. 

 

 

Figura 6 

Curva Característica de Resposta ao Item “Antipatia” 

 

Nota: Os números na legenda correspondem às categorias de resposta ordenadas de “discordo 
fortemente” a “concordo fortemente”. 
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Os valores de informação oferecida por cada item de Afetos Negativos também são 

apresentados na Tabela 5. Conforme pode ser visto, o item 14 é o que fornece a maior parcela 

de informação no intervalo de θ entre -3 e 3, com ITOTAL(θ)=7,68 e IMÁX(θ)=2,6. Por outro 

lado, o item que fornece a menor parcela de informação é “Eu sinto hostilidade em relação a 

ele(a)” (Item 5), com ITOTAL(θ)=2,01 e IMÁX(θ)=0,40. Os itens apresentam boa precisão no 

intervalo de θ entre -1 e 2. A informação oferecida pelo teste como um todo é otimizada no 

intervalo entre -3 e 2,5, com ITESTE(θ)=52,57 e IMÁX(θ)=15. Tanto os itens quanto o teste 

fornecem a maior proporção de informação em torno de θ≈-1. 

 

Figura 7 

Curva de Informação do Teste para a subescala Afetos Negativos 

 

 

 

Comportamentos Positivos 

Conforme pode ser visualizado na Tabela 6, os valores estimados dos parâmetros de 

discriminação situaram-se todos acima de 2,00. O item 38 (“Ajudá-lo(a) quando estiver com 

problemas) apresentou o maior valor, com â=3,05, enquanto o item com o menor índice de 



77 
 

discriminação foi “Procurá-lo(a)” (Item 30, â=2,15). Os parâmetros de dificuldade situaram-

se no intervalo compreendido entre -1,67 e 1,59, com espaçamentos regulares entre os 

limiares.  

 

Figura 8 

Curva Característica de Resposta ao item “Ajudá-lo quando com problemas” 

 

Nota: Os números na legenda correspondem às categorias de resposta ordenadas de “discordo 
fortemente” a “concordo fortemente”. 

 

A Função de Informação dos itens mostrou que o item que fornece a maior parcela de 

informação para a medida dos Comportamentos Positivos foi o item 25 (“Ajudar”), com 

ITOTAL(θ)=9,52 e IMÁX(θ)=2,6. O item 30 (“Procurá-lo”) é o que fornece a menor parcela de 

informação para a medida, com ITOTAL(θ)=5,60 e IMÁX(θ)=1,5.  A maioria dos itens fornece 

informação útil no intervalo de θ entre -3 e 3, com precisão máxima alcançada em torno de 

θ≈-1. A Função de Informação do Teste mostra que os itens cobrem com relativa precisão 

toda a extensão do traço latente, com IMÁX(θ)=22 em θ≈-0,8 e ITESTE(θ)=80,44. 
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Tabela 6 
Parâmetros individuais dos itens da subescala Comportamentos Positivos 

Subescala Item a b1 b2 b3 b4 b5 
I(θ)     

(-3,3) 

Comportamentos (25) Ajudar 2,95 -1,67 -1,09 -0,73 0,03 1,00 9,52 

positivos 
(38) Ajudá-lo quando 
com problemas 3,05 -1,59 -1,19 -0,78 -0,11 0,76 9,44 

 

(35) Estabelecer boas 
relações 3,03 -1,34 -0,88 -0,47 0,13 0,98 9,29 

ITESTE(θ)=80,44 (32) Ajudar ele(a) 2,92 -1,43 -0,97 -0,56 0,11 1,09 9,11 

 
(28) Ter consideração 2,89 -1,34 -0,80 -0,40 0,20 1,11 8,90 

 
(21) Mostrar amizade 2,83 -1,29 -0,74 -0,38 0,23 1,17 8,60 

 
(37) Fazer um favor 2,65 -1,45 -0,95 -0,52 0,26 1,24 8,15 

 

(27) Tratar 
delicadamente 2,09 -1,52 -0,84 -0,28 0,49 1,59 6,03 

 

(40) Comparecer a 
sua festa 2,34 -0,98 -0,53 -0,23 0,24 1,07 5,79 

 
(30) Procurá-lo(a) 2,15 -0,92 -0,34 0,12 0,70 1,57 5,60 

Nota: I(θ)(-3,3) indica a área sob a curva de informação do item no intervalo compreendido entre -3 e 3 
theta. ITESTE(θ) corresponde à área sob a curva de informação do teste no mesmo intervalo. 

 

 

Figura 9 

Curva de Informação do Teste para a subescala Comportamentos Positivos 
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Comportamentos Negativos 

A Tabela 7 permite visualizar que, com exceção dos itens 29 (“Falar mal dele(a)”) e 39 

(“Ser mordaz quando fala com ele(a)”), todos os itens de Comportamentos Negativos 

apresentaram parâmetros de discriminação com valores superiores a 2,00. O item mais 

discriminativo é “Ignorar” (Item 23, â=2,97), e o menos discriminativo é o item 39 (“Ser 

mordaz”, â=1,16). Os parâmetros de dificuldade estimados para as categorias de resposta 

assumiram valores entre -2,60 e 0,89 (limiares extremos do item 39). Os parâmetros de 

dificuldade apresentaram distâncias regulares entre si.  

O item 23 (“Ignorar”) fornece a maior parcela de informação no intervalo entre -3 e 3, 

com ITOTAL(θ)=8,14 e IMÁX(θ)=2,7 em θ≈-0,4. O item com menor precisão é “Falar mal 

dele(a)” (Item 29), com ITOTAL(θ)=2,02 e IMÁX(θ)=0,5 em θ≈-1,6. A Função de informação 

mostra que a subescala apresenta IMÁX(θ)=15 em θ≈-0,8, e ITESTE(θ)=50,89. 

 

Tabela 7 
Parâmetros individuais dos itens da subescala Comportamentos Negativos 

Subescala Item a b1 b2 b3 b4 b5 
I(θ)          

(-3,3) 

Comportamentos (23) Ignorar 2,97 -1,37 -0,87 -0,45 -0,10 0,51 8,14 

negativos (31) Não dar atenção 2,59 -1,51 -0,89 -0,46 -0,11 0,56 6,87 

 
(22) Evitar 2,35 -1,43 -0,81 -0,31 0,06 0,72 6,02 

 
(24) Negligenciar 2,22 -1,78 -1,27 -0,81 -0,33 0,41 5,48 

ITESTE(θ)=50,89 (36) Ficar afastado 2,17 -1,44 -0,84 -0,23 0,11 0,73 5,32 

 
(33) Não falar com ele(a) 2,27 -1,61 -1,09 -0,69 -0,35 0,30 5,30 

 
(26) Menosprezar 2,3 -1,63 -1,30 -0,99 -0,60 0,11 5,12 

 
(34) Agir negativamente 2,02 -1,95 -1,53 -1,13 -0,69 0,14 4,50 

 
(39) Ser mordaz 1,16 -2,6 -1,8 -1,07 -0,24 0,89 2,11 

 
(29) Falar mal 1,22 -2,47 -2,00 -1,50 -0,95 0,15 2,02 

Nota: I(θ)(-3,3) indica a área sob a curva de informação do item no intervalo compreendido entre -3 e 3 
theta. ITESTE(θ) corresponde à área sob a curva de informação do teste no mesmo intervalo. 

 

 

 

 



80 
 

Figura 10 

Curva Característica de Resposta ao item “Ignorar”

 
Nota: Os números na legenda correspondem às categorias de resposta ordenadas de “discordo 
fortemente” a “concordo fortemente”. 

 

Figura 11 

Curva de Informação do Teste para a subescala Comportamentos Negativos 

 

 

Julgamentos Positivos 

Os valores de discriminação estimados para os itens da subescala Julgamentos Positivos 

são apresentados na Tabela 8. É possível visualizar que, com exceção do item 47 (“Eu penso 

que ele(a) é afetuoso(a)”, â=1,96), todos os valores estimados situaram-se acima de 2,00. O 

item com maior poder discriminativo é “Eu penso que ele(a) é uma boa pessoa” (Item 50, 
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â=3,23). Os parâmetros b estimados situaram-se entre -2,17 e 1,17, com distanciamento 

regular entre os limiares de categorias. 

O item que fornece a maior parcela de informação para a medida é “Eu penso que ele(a) é 

uma boa pessoa”, com IMÁX(θ)=3,3 em θ≈-1, e ITOTAL(θ)=10,23. Este item apresenta precisão 

satisfatória no intervalo -3:2. Por sua vez, o item 47 é o que fornece a menor parcela de 

informação ao longo de theta (IMÁX(θ)=1,2 em θ≈-0,7, ITOTAL(θ)=5,31). Considerada como um 

todo, a subescala de Julgamentos Positivos apresenta boa precisão no intervalo -3:2, com 

IMÁX(θ)=22 e ITESTE(θ)=78,37.  

 

Tabela 8 
Parâmetros individuais dos itens da subescala Julgamentos Positivos 

Subescala Item a b1 b2 b3 b4 b5 
I(θ)  

(-3,3) 

Julgamentos (50) Uma boa pessoa 3,23 -1,52 -1,04 -0,69 -0,09 0,80 10,23 

positivos 
(57) Espero que se 
saia bem 3,16 -1,95 -1,59 -1,17 -0,46 0,43 9,89 

 

(44) De boas 
qualidades 2,77 -1,64 -1,09 -0,66 0,12 1,17 8,89 

 
(51) Legal 2,73 -1,40 -0,95 -0,56 0,05 1,00 8,00 

ITESTE(θ)=78,37 
(54) Desejo o bem a 
ela 2,80 -2,10 -1,73 -1,40 -0,63 0,18 7,95 

 

(60) Espero que 
encontre a felicidade 2,69 -2,17 -1,79 -1,38 -0,78 0,07 7,35 

 

(56) Penso 
favoravelmente 2,49 -1,57 -1,01 -0,57 0,10 1,09 7,33 

 

(45) Merecedor de 
respeito 2,38 -1,59 -1,13 -0,67 0,04 1,04 6,78 

 

(59) Espero que tenha 
êxito 2,41 -2,01 -1,55 -1,15 -0,44 0,52 6,64 

 
(47) Afetuoso 1,96 -1,45 -0,80 -0,24 0,50 1,54 5,31 

Nota: I(θ)(-3,3) indica a área sob a curva de informação do item no intervalo compreendido entre -3 e 3 
theta. ITESTE(θ) corresponde à área sob a curva de informação do teste no mesmo intervalo. 
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Figura 12 

Curva Característica de Resposta para o item “Penso que ele(a) é uma boa pessoa” 

 

Nota: Os números na legenda correspondem às categorias de resposta ordenadas de “discordo 
fortemente” a “concordo fortemente”. 

 

 

Figura 13 

Curva de Informação do Teste para a subescala Julgamentos Positivos 

 

 

Julgamentos Negativos 

Os valores dos parâmetros de discriminação estimados para os itens da subescala 

Julgamentos Negativos, apresentados na Tabela 9, permitem visualizar que o item 43 (“Eu 

penso que ele(a) é horrível” apresenta o maior poder discriminativo (â=3,87), ao passo que o 
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item 55 (“Com relação a essa pessoa, eu a desaprovo”) apresenta o menor dos valores 

(â=1,46). Quanto aos parâmetros de dificudade, os valores estimados situaram-se entre -2,10 e  

0,90, com b5 pouco acima da média de θ  para todos os itens. 

 

Tabela 9 
Parâmetros individuais dos itens da subescala Julgamentos Negativos 

Subescala Item a b1 b2 b3 b4 b5 
I(θ)   

(-3,3) 

Julgamentos (43) Horrível 3,87 -1,33 -0,97 -0,66 -0,35 0,26 11,07 

negativos (42) Maligno 3,73 -1,38 -1,01 -0,67 -0,38 0,23 10,45 

 
(48) Sem valor 3,31 -1,38 -1,04 -0,78 -0,42 0,16 8,57 

ITESTE(θ)=70,86 (46) Terrível 3,24 -1,38 -1,03 -0,74 -0,43 0,21 8,39 

 
(53) Uma pessoa má 3,01 -1,37 -1,07 -0,78 -0,42 0,18 7,39 

 
(49) Imoral 2,82 -1,36 -1,03 -0,68 -0,36 0,25 6,84 

 
(41) Infame 2,62 -1,45 -1,08 -0,65 -0,3 0,36 6,50 

 
(52) Corrupto 2,32 -1,48 -1,17 -0,89 -0,59 0,12 5,01 

 
(58) A condeno 1,65 -2,10 -1,51 -0,92 -0,45 0,39 3,48 

 
(55) A desaprovo 1,46 -1,90 -1,10 -0,35 0,09 0,90 3,06 

Nota: I(θ)(-3,3) indica a área sob a curva de informação do item no intervalo compreendido entre -3 e 
3 theta. ITESTE(θ) corresponde à área sob a curva de informação do teste no mesmo intervalo. 

 

Os itens 42 (“Eu penso que ele(a) é maligno”) e 43 (“Eu penso que ele(a) é horrível”) são 

os que fornecem a maior parcela de informação no intervalo de θ entre -3 e 3 (ITOTAL(θ)=11,07 

e 10,45, respectivamente). Ambos fornecem melhor precisão no intervalo -2:2, com 

IMÁX(θ)=4,6 e 4,4, respectivamente, com máximo em θ≈-0,5. Por outro lado, o item com 

menor informação é  “Com relação a essa pessoa, eu a desaprovo” (Item 55, ITOTAL(θ)=3,06, 

IMÁX(θ)=0,7 em θ≈0). A Função de Informação do Teste mostra que os itens apresentam boa 

precisão no intervalo -2:2, com IMÁX(θ)=26 em θ≈-0,8. 
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Figura 14 

 Curva Característica de Resposta ao item “Penso que ele(a) é horrível” 

 

Nota: Os números na legenda correspondem às categorias de resposta ordenadas de “discordo 
fortemente” a “concordo fortemente”. 

 

Figura 15 

Curva de Informação do Teste para a subescala Julgamentos Negativos 

 

 

Versão reduzida da EFI 

Uma vez que a EFI apresenta uma estrutura fatorial consolidada e consonante com o 

modelo teórico proposto (Enright et al., 1991), conforme demonstrado por diversos estudos 

(Rique et al., 2009; Rique, 1999; Subkoviak et al., 1995), decidiu-se que a versão reduzida 
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manteria a estrutura original de seis fatores, representando afetos, comportamentos e 

julgamentos, positivos e negativos. Esta versão reduzida seria composta dos itens que, em 

cada subescala, apresentassem as melhores qualidades psicométricas (dificuldade, 

discriminação e informação). 

Uma questão a ser levada em consideração foi o número de itens a ser retido na escala 

reduzida. Já que a estrutura de seis subescalas foi mantida, decidiu-se reter, em cada 

subescala, um número de itens que cobrisse de modo suficientemente abrangente o continuum 

do traço latente. Decidiu-se então, com base nos parâmetros estimados, que cada subescala 

seria composta de cinco itens, reduzindo assim o comprimento da EFI em 50%. 

A seleção dos itens da versão reduzida da EFI seguiu quatro passos. O primeiro foi 

inspecionar os itens com o maior poder discriminativo em cada subescala, já que estes são os 

que apresentam maior precisão ao longo da escala do atributo. Em segundo lugar, foram 

analisados os valores de informação desses itens ao longo da escala theta. Nesta etapa foram 

utilizadas as Curvas de Informação dos itens e do teste, bem como o valor da área sob cada 

curva no intervalo compreendido entre -3 e 3 theta. De fato, os itens com maior poder 

discriminativo apresentaram os maiores valores de informação. Terceiro, foram inspecionadas 

as Curvas Características de Resposta (Baker, 2001; Embretson & Reise, 2000; Hambleton et 

al., 1991) a fim de averiguar a adequação das categorias de resposta de cada um dos itens. Por 

fim, a perda de informação em cada subescala, resultado do encurtamento, foi analisada. 

Nesta etapa foi considerada como condição necessária que a perda de informação fosse 

inferior a 50% em todas as subescalas. 

 

Afetos Positivos 

Na subescala de afetos positivos foram retidos, em ordem decrescente de qualidade 

psicométrica, os itens 7, 18, 17, 19 e 4. Todos os itens apresentam elevados níveis de 
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informação psicométrica ao longo da escala theta, com discriminação entre 2,94 e 3,51. A 

quantidade de informação total para a escala reduzida no intervalo usual de theta é de 

ITOTAL(θ)=48,49, representando uma perda de 42% da informação. O valor máximo de 

informação da escala reduzida é de 17, equivalente a uma confiabilidade r=0,94 (Reeve & 

Fayers, 2005). De fato, o valor do coeficiente α calculado para a escala reduzida é de 0,92, 

contra 0,95 da escala original. 

No item 4, a categoria de resposta “discordo ligeiramente” não apresentou 

probabilidade de resposta superior às demais em nenhum intervalo de θ, devendo, portanto, 

ser desconsiderada, ficando o item com cinco opções de resposta ordenadas, sem prejuízo 

para o modelo (Samejima, 1969, 1972). 

 

Afetos Negativos 

A escala de afetos negativos reuniu os itens 14, 9, 8, 16 e 12, em ordem decrescente de 

qualidade psicométrica. Esses itens apresentam valores de discriminação que variam de 2,29 a 

2,92, e informação entre 5,74 e 7,68. A Função de Informação do Teste aponta um valor de 

Informação total no intervalo entre -3 e 3 theta igual a 33,31, relativo a uma perda de 

informação de 36,6%. A informação máxima da escala reduzida é aproximadamente 11, 

equivalente a uma confiabilidade r=0,91 (α=0,87). 

 

Comportamentos Positivos 

Compuseram a escala de comportamentos positivos os itens 25, 38, 35, 32 e 28, cujos 

índices de discriminação vão de 2,89 a 2,95. A informação fornecida pelos itens varia entre 

9,52 e 8,9, considerando o intervalo usual de theta. Considerada como um todo, a escala 

reduzida fornece informação total no intervalo (-3,3) igual a 46,26, equivalente a uma perda 
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de 42,4%. A confiabilidade estimada no ponto máximo de informação (≈14) é de 0,93 

(α=0,91). 

De modo análogo ao observado com a escala de afetos positivos, a categoria de 

resposta “discordo ligeiramente” não apresentou probabilidade significativa de escolha em 

nenhum intervalo de theta no item 25. 

 

Comportamentos Negativos 

Dos itens da escala de comportamentos negativos, foram retidos na versão reduzida: 

23, 31, 22, 24 e 36. Esses itens apresentam coeficientes de discriminação que se situam entre 

2,17 e 2,97, com valores de informação abaixo da curva no intervalo (-3,3) entre 5,32 e 8,14. 

No geral, a escala reduzida sofreu uma perda de 37,4% de informação, com ITOTAL(θ)=50,89. 

A informação máxima da escala é de cerca de 11, equivalente a uma confiabilidade r=0,91 

(α=0,86). 

A categoria de resposta “Concordo ligeiramente” não apresentou probabilidade 

superior às demais em nenhum ponto na escala theta nos itens 31, 22 e 36, sendo, portanto, 

excluída da versão reduzida do instrumento. 

 

Julgamentos Positivos 

Foram retidos na versão reduzida da escala de julgamentos positivos os itens 50, 57, 

44, 51 e 54, em ordem decrescente de qualidade psicométrica. Esses itens apresentam valores 

de informação entre 7,95 e 10,23, com discriminação variando de 2,80 a 3,23. A escala 

apresenta informação total no intervalo (-3,3) igual a 44,96, correspondendo a uma perda de 

42,6%. A informação máxima da escala corresponde a uma confiabilidade r=0,93, com 

α=0,90. 



88 
 

A categoria “Discordo” não apresentou probabilidades de escolha superiores a 

nenhuma das outras nos itens 57 e 54, que ficaram com cinco opções de resposta na versão 

reduzida. 

Julgamentos Negativos 

Nesta subescala foram mantidos os itens 43, 42, 48, 46 e 53, em ordem decrescente de 

qualidade psicométrica. Os parâmetros de discriminação assumem valores entre 3,01 e 3,87, 

com informação no intervalo (-3,3) entre 7,39 e 11,07. A escala apresenta confiabilidade 

máxima em torno de θ=-1, com r=0,95 (α=0,92). A perda de informação em relação á escala 

original é de apenas 35,2% (ITOTAL(θ)=45,87). 

 

Discussão parcial do Estudo 2a 

O objetivo deste estudo foi efetuar uma análise dos parâmetros dos 60 itens da EFI por 

meio da TRI, visando propor uma versão mais parcimoniosa do instrumento que mantivesse 

boa qualidade psicométrica. Para tanto, o Modelo da Resposta Graduada (Samejima, 1969, 

1972) foi ajustado a cada uma das seis subescalas do instrumento. 

 A TRI busca superar antigas limitações inerentes à TCT, na medida em que possibilita 

a estimação das propriedades psicométricas dos itens de um instrumento sem que sejam feitas 

suposições distribucionais ou de representatividade amostral, possibilitando, ainda, a 

estimação dos parâmetros de modo independente dos sujeitos ou dos itens empregados, desde 

que as suposições de unidimensionalidade e independência local sejam minimamente 

satisfeitas (Embretson & Reise, 2000; Hambleton et al., 1991). Entretanto, para que se 

consiga eficientemente estimar parâmetros invariantes para os itens faz-se necessário que o 

modelo se ajuste aos dados empíricos. No presente estudo, o ajuste dos modelos foi 

investigado em dois níveis. O primeiro procedimento consistiu na comparação de modelos 

concorrentes (nível de modelos, Thissen, Steinberg, & Gerrard, 1986), respectivamente de um 
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e dois parâmetros; a segunda abordagem situou-se no nível dos padrões de resposta, em que 

foram testadas as discrepâncias entre as frequências de padrões de resposta observados e 

aquelas preditas pelo modelo.   

Na análise de modelos concorrentes, os valores χ
2
 obtidos pela razão de 

verossimilhança indicaram que o GRM de dois parâmetros apresenta bom ajuste quando 

comparado a um modelo de base em que as inclinações são forçadas a assumir valores iguais. 

Ademais, a análise das frequências dos padrões de resposta aponta bom ajuste do modelo aos 

dados. De fato, os padrões de resposta com frequências significativamente superiores às 

preditas foram, em sua maioria, padrões estereotipados nos extremos superior ou inferior da 

escala de resposta (padrões 1111111111 e 6666666666). Tais padrões de resposta indicam 

que os itens podem ter sido respondidos a esmo, sem uma reflexão mais aprofundada acerca 

de seu conteúdo. Os resultados obtidos pelas duas abordagem permitiram concluir que o 

GRM apresenta bom ajuste aos dados, sendo portanto útil na estimação dos parâmetros dos 

itens da EFI (Drasgow et al., 1995; Embretson & Reise, 2000; Thissen et al., 1986). 

A maioria dos itens das seis escalas apresentou valores de discriminação superiores a 

2,00, com alguns itens atingindo valores acima de 3,00 (e.g., “Eu penso que ele(a) é horrível”, 

â=3,87). Embora Hambleton et al. (1991, p. 15) afirmem que dificilmente um item 

apresentará um valor estimado para o parâmetro a acima de 2,00, os resultados obtidos no 

presente estudo sugerem que os itens apresentam sensibilidade para diferenciar as 

probabilidades de resposta a cada uma das categorias mesmo entre indivíduos com níveis 

bastante próximos de θ. Mesmo aqueles itens com os menores valores de discriminação 

apresentaram valores acima de 1,00, considerados por Baker (2001) como pertencendo ao 

intervalo moderado-alto. 

No que diz respeito ao conteúdo, os itens com os maiores valores de discriminação são 

aqueles que expressam mais claramente o conteúdo das escalas, como os afetos “Carinho” e 
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“Antipatia”, comportamentos “Ajudar” e “Ignorar” e julgamentos “Penso que ele(a) é uma 

boa pessoa” e “Penso que ele(a) é horrível”. Por outro lado, afetos como “Cuidado” e 

“Hostilidade”, comportamentos de “Procurar” e “Ser mordaz” e julgamentos como “Eu penso 

que ele(a) é afetuoso(a)” e “Eu o(a) desaprovo” parecem não discriminar satisfatoriamente 

entre níveis contíguos de θ. 

 Embretson e Reise (2000) alertam que, tratando-se de modelos politômicos, os índices 

de discriminação devem ser interpretados com cautela. Segundo os autores, o pesquisador 

deve investigar as Curvas de Informação dos itens para que possa ter uma ideia do real poder 

discriminativo de cada item, já que a informação que um item provê está diretamente 

associada ao parâmetro de discriminação. De fato, os itens com os maiores valores de 

discriminação são também os que oferecem a maior parcela de informação psicométrica no 

intervalo entre -3 e 3 theta. 

Os parâmetros de limiares estimados apontam que as categorias de resposta extremas 

(“Concordo fortemente” e “Discordo fortemente”) são as mais prováveis de ser escolhidas, na 

maioria dos itens, pelos indivíduos abaixo de -1,5 e acima de 1,5. Os erros-padrão estimados 

foram maiores para os limiares b5 da maioria dos itens das seis subescalas, sugerindo que a 

categoria “Concordo fortemente” foi menos escolhida em relação às demais. Todos os 

limiares foram ordenados e estiveram no limite compreendido entre -3 e 3, conforme 

presumido pelo modelo (Samejima, 1969, 1972). Além disso, os espaçamentos entre os 

limiares apontam que, na maioria dos itens, as categorias de resposta apresentam uma parcela 

considerável de probabilidade de resposta ao longo da escala do atributo. 

 Conforme predito pelos modelos da TRI (Baker, 2001; Embretson & Reise, 2000; 

Hambleton et al., 1991), os itens que apresentaram maior precisão são aqueles que também 

apresentaram os maiores índices de discriminação. Isso se deve ao fato de um item com maior 

poder discriminativo apresentar maior sensibilidade em aferir a relação entre a magnitude do 
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θ e a probabilidade de resposta a uma categoria específica, de modo que o erro de mensuração 

torna-se reduzido. 

No que tange à informação psicométrica oferecida ao longo da escala θ, a quase 

totalidade dos itens cobre de forma semelhante o intervalo compreendido entre -3 e 3 θ, 

sugerindo que os itens desempenham bem o papel de mensurar de modo confiável as seis 

dimensões teóricas do perdão propostas pelo modelo ora adotado (Enright & The Human 

Development Study Group, 1991; Enright, 1996). Não obstante, a precisão atingida por 

alguns itens sugere que, embora ofereçam informação no intervalo [-3,3], a quantidade total 

de informação proporcionada situa-se muito abaixo de outros itens os quais permitem uma 

acurada mensuração do atributo no mesmo intervalo. Tal resultado aponta para a existência de 

itens dispensáveis e nos quais o erro de mensuração é relativamente elevado em relação a 

outros itens cujo funcionamento mostra-se mais adequado. 

Em instrumentos construídos com base tanto na TCT quanto na TRI, formulam-se 

itens que cubram maximamente o atributo alvo da mensuração. Esta tarefa é levada a cabo 

com a elaboração de itens que, muitas vezes, apresentam conteúdo redundante (por exemplo, 

duas formas de referir-se a um mesmo sintoma numa escala que avalia a depressão ou outro 

construto qualquer). De fato, no cenário da TCT em que o coeficiente alpha (Cronbach, 1951) 

é largamente utilizado como estimativa da confiabilidade de um conjunto de itens, considera-

se que, quanto maior a quantidade de itens, maior será a confiabilidade estimada, haja visto 

que a porção superior da equação de Cronbach leva em consideração o número de itens. 

Assim, é possível obter um valor alto para o coeficiente alpha tão-somente pelo fato de o teste 

contar com um número elevado de itens, ainda que formas redundantes de um mesmo 

conteúdo semântico. 

Por outro lado, a TRI tem sido empregada no intuito de melhorar as qualidades 

psicométricas de instrumentos os mais diversos, através da estimação dos parâmetros ao nível 
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de cada item. Neste caso, a confiabilidade está atrelada a cada item (informação), de modo 

que se torna possível investigar quais os itens que exercem o papel de mensurar o atributo de 

modo mais eficiente e aqueles que somente exercem o papel de inflar o coeficiente alpha 

(Reeve & Fayers, 2005). 

A escolha dos itens com as melhores qualidades psicométricas levou à proposta de 

uma versão reduzida da EFI. No Estudo 2b a seguir, apresentar-se-á os resultados que dão 

suporte à qualidade estrutural da versão reduzida ora proposta. 

 

Estudo 2b 

O objetivo desse estudo foi testar a plausibilidade estrutural da versão reduzida da EFI, 

proposta no Estudo 2a. De modo análogo ao que foi efetuado no Estudo 1, além da estrutura 

de seis fatores de primeira ordem, dois modelos concorrentes foram testados: uma solução 

unifatorial e um modelo que inclui, além dos seis fatores de primeira ordem, três fatores de 

segunda ordem. 

 

Método 

Os procedimentos empregados nesse estudo são idênticos àqueles apresentados no 

Estudo 1. Foram efetuadas AFCs com o mesmo conjunto de dados, considerando os itens que 

foram selecionados no Estudo 2a.  

 

Resultados 

 

Os resultados obtidos pelas AFCs são sumarizados na Tabela 10. Conforme pode ser 

visualizado, o modelo unifatorial (Modelo 4) apresentou os piores índices de ajuste, indicando 

que a solução não é plausível tanto em termos absolutos (valores substantivos dos índices de 
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ajuste) quanto em relação aos modelos concorrentes. Todos os índices estimados para esse 

modelo situaram-se fora dos limites recomendados pela literatura pertinente (Byrne, 2009; 

Tabachnick & Fidell, 2007). 

Por sua vez, o Modelo 5, que representa a estrutura proposta pelo modelo teórico, 

apresentou bons índices de ajuste absoluto e relativo (CFI=0,94, RMSEA=0,057, 

BIC=129686,464). A solução que considera a existências de três fatores de segunda ordem 

(Modelo 6) também apresenta índices de ajuste satisfatórios (CFI=0,92, RMSEA=0,069, 

BIC=130485,440), embora ligeiramente inferiores àqueles calculados para o Modelo 5. 

 

Tabela 10 
Índices de ajuste para os três modelos estruturais testados (versão reduzida) 
 

Modelo CFI TLI RMSEA (IC 90%) SRMR BIC 

Modelo 4 0,69 0,67 0,131 (0,129-0,134) 0,102 137437,815 

Modelo 5 0,94 0,94 0,057 (0,055-0,060) 0,034 129686,464 

Modelo 6 0,92 0,91 0,069 (0,067-0,071) 0,073 130485,440 

  

 

 Para o Modelo 5, todas as estimativas foram significativamente diferentes de zero 

(λ>1,96), com cargas fatoriais padronizadas variando de 0,87 (JN  Item 43) a 0,68 (CN  

Item 24). As cargas fatoriais estimadas são apresentadas na Tabela 11, ao passo que as 

correlações entre os seis fatores são apresentadas na Tabela 12. 
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Tabela 11 
Cargas fatoriais, erro-padrão e razão crítica para cada um dos 30 itens da 
versão reduzida da EFI. 

Subescala Item β 
Erro-

padrão 
Razão 

crítica (λ) 

 
 

Afetos positivos 

19-Amizade 0,86 - - 

18-Afeição 0,84 0,02 39,91 

17-Bem-estar 0,83 0,02 39,13 

7-Carinho 0,84 0,02 40,46 

4-Felicidade 0,82 0,02 38,39 

 
 

Afetos negativos 

16-Amargura 0,73 - - 

14-Antipatia 0,78 0,03 27,71 

12-Raiva 0,71 0,03 25,36 

9-Repulsa 0,77 0,03 27,27 

8-Desamor 0,77 0,03 27,25 

 
 

Comp. positivos 

25-Ajudar 0,83 - - 

28-Ter consideração 0,81 0,02 35,97 

32-Ajudá-lo(a) 0,82 0,02 36,28 

35-Estabelecer boas 
relações 0,81 0,02 35,49 

38-Ajudá-lo quando com 
problemas 0,84 0,02 37,67 

 
 

Comp. negativos 

36-Ficar afastado 0,73 - - 

31-Não dar atenção 0,73 0,03 26,16 

24-Negligenciar 0,68 0,03 24,23 

23-Ignorar 0,83 0,03 29,87 

22-Evitar 0,79 0,03 28,19 

 
 

Julgamentos 
positivos 

44-De boas qualidades 0,82 - - 

50-Uma boa pessoa 0,88 0,02 40,20 

51-Legal 0,85 0,02 38,17 

54-Desejo o bem a 
ele(a) 0,71 0,02 29,44 

57-Espero que se saia 
bem 0,74 0,02 31,27 

 
 

Julgamentos 
negativos 

42-Maligno 0,85 - - 

43-Horrível 0,87 0,02 41,05 

46-Terrível 0,82 0,02 37,04 

48-Sem valor 0,81 0,02 36,12 

53-Uma pessoa má 0,78 0,02 34,61 

Nota: todas as estimativas são significativamente diferentes de zero (p<0,001) 
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Tabela 12 
Correlações de Pearson entre as subescalas da EFI (versão reduzida) 
 

Subescala AP AN CP CN JP JN 

Afetos Positivos 1 -0,59 0,83 -0,63 0,86 -0,52 

Afetos Negativos 
 

1 -0,54 0,80 -0,58 0,75 

Comportamentos Positivos 
  

1 -0,65 0,87 -0,53 

Comportamentos Negativos 
   

1 -0,61 0,69 

Julgamentos Positivos 
    

1 -0,62 

Julgamentos Negativos 
     

1 

Nota: todas as correlações são significantes a p<0,001.  

 

 

Discussão Parcial do Estudo 2b 

 

O objetivo deste estudo foi fornecer evidências a favor da plausibilidade da estrutura 

fatorial da versão reduzida que propomos para a EFI. De modo análogo ao observado no 

Estudo 1, o modelo que corresponde ao preconizado pela teoria de Enright e seus colegas 

(Enright & Human Development Study Group, 1991; Enright, 1996) foi o que apresentou os 

melhores índices de ajuste. Quanto aos modelos alternativos, a solução unifatorial apresentou 

os piores índices, sugerindo o caráter multidimensional dos itens da EFI, representados por 

uma estrutura de seis fatores de primeira ordem correlacionados entre si. Este resultado refuta 

aqueles encontrados por Orathinkal et al. (2007), os quais apontam evidências para uma 

estrutura unidimensional da EFI. Vale salientar que os referidos pesquisadores lançaram mãos 

de uma estratégia metodológica (Análise de Componentes Principais, ACP) menos robusta do 

que a empregada no presente estudo. De fato, a ACP é uma estratégia de redução de dados, 

que cria variáveis que nada são além de somas ponderadas dos itens com maior comunalidade 

entre si, não podendo ser interpretada como uma técnica de investigação de estruturas latentes 
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(Borsboom, 2006). Em termos de ajuste absoluto, os resultados corroboram aqueles 

encontrados e descritos por Rique et al. (2009). 

No que diz respeito às diferenças entre os índices de ajuste da versão completa (vide 

Estudo 1) e os valores obtidos para a versão reduzida, os resultados são mais favoráveis à 

solução mais parcimoniosa. A retirada de 30 itens (50% do total) acarretou a melhora global 

do ajuste do modelo aos dados empíricos, fornecendo evidências para a adequação desta 

versão reduzida. 
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DISCUSSÃO GERAL 

 

Convém relembrar que este trabalho teve como objetivos a) testar a plausibilidade da 

estrutura teórica de seis fatores de primeira ordem atribuída à EFI; b) proceder a uma análise 

das propriedades psicométricas dos itens do instrumento, utilizando como ferramenta 

metodológica a TRI e c) propor e testar a adequação de uma versão reduzida da EFI. Os 

resultados obtidos nos três estudos realizados permitiram derivar conclusões acerca das 

qualidades da EFI enquanto instrumento de mensuração das atitudes para o perdão 

interpessoal (Enright & Human Development Study Group, 1991; Subkoviak et al., 1995). 

A primeira evidência empírica, encontrada no Estudo 1, deu suporte a estudos 

anteriores que corroboram a proposta estrutural original do instrumento. De fato, a EFI foi 

concebida no framework teórico do modelo das atitudes para o perdão de Enright, o qual 

postula a existência de seis componentes teóricos distintos e inter-relacionados, envolvendo 

aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais, com valências positiva e negativa. De modo 

análogo ao encontrado em estudos anteriores (e.g., Rique et al., 2009), a solução teórica ganha 

suporte empírico tanto considerada em si mesma quanto em comparação a modelos 

alternativos. Trata-se de uma contribuição ao corpo de pesquisas envolvendo a EFI, que pode 

reforçar o já consolidado uso do instrumento nos mais diversos contextos. 

Os resultados encontrados no Estudo 2a dão suporte adicional à qualidade geral da 

EFI. As análises via TRI puderam demonstrar que todos os 60 itens apresentam bons 

parâmetros psicométricos, notadamente elevados índices de discriminação e precisão. Esses 

parâmetros indicam que os itens apresentam sensibilidade para diferenciar os níveis de perdão 

dos indivíduos submetidos à avaliação, mesmo que a magnitude dos componentes seja 

bastante próxima. De fato, os nossos resultados apontam que a EFI pode ser utilizada em sua 

versão integral, na medida em que seus itens e subescalas apresentam bom funcionamento 
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psicométrico. Não obstante, o objetivo do presente trabalho foi contornar um problema 

prático no manejo do instrumento, qual seja, seu relativamente elevado número de itens, que 

dificulta seu emprego em conjunto com outras medidas psicométricas. 

Com base na decisão prévia de reduzir à metade o comprimento da EFI, selecionou-se 

em ordem decrescente dentro de cada subescala aqueles itens com as melhores qualidades 

(notadamente os parâmetros de discriminação, informação, limiares entre categorias e 

adequação das categorias). Foi estabelecido como condição necessária que a redução do 

comprimento do instrumento afetasse em menos de 50% a sua qualidade psicométrica, 

mensurada pelo nível de informação apresentado pela Curva de Informação do Teste
3
. Esta 

condição foi satisfeita em todas as subescalas do instrumento, indicando a boa qualidade dos 

itens que compuseram a versão reduzida da medida. 

Ainda que as análises via TRI tenham mostrado a boa qualidade geral da EFI, a 

inspeção das Curvas de Informação dos itens permitiu identificar uma grande sobreposição 

entre itens dentro de cada subescala. Esse resultado indica a redundância do conteúdo dos 

itens e dá suporte à proposta inicial de redução do comprimento do instrumento, na medida 

em que a retirada de itens redundantes não prejudicou sua qualidade psicométrica. De fato, 

todos os 60 itens a EFI apresentaram bons índices de precisão ao longo da escala do atributo. 

Os resultados obtidos no Estudo 2b, por sua vez, confirmaram o êxito obtido no 

processo de redução da escala. Os índices de ajuste estimados na AFC sugeriram bom ajuste 

do modelo representado pela versão reduzida da EFI aos dados empíricos, corroborando a 

plausibilidade da estrutura de seis fatores de primeira ordem em detrimento dos modelos 

concorrentes (solução unifatorial e modelo com três fatores de segunda ordem). Ademais, a 

                                                             
3 Os valores estimados pela Função de Informação do Teste não apresentam parâmetros padronizados que 

permitam a sua interpretação absoluta. A informação psicométrica oferecida por um item somente faz sentido 

quando comparada àquela fornecida por outro item. Ademais, a informação geral do teste consiste da soma dos 

valores obtidos para cada item individualmente, de modo que a retirada de itens redundantes poderia ter reduzido 

a informação total do teste em mais de 50%, ainda que esta redução não acarretasse prejuízos significativos à 

qualidade psicométrica do instrumento. 
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estrutura da versão encurtada apresentou ajuste incremental quando comparada àquela 

estimada para os 60 itens da versão original. 

Apesar dos resultados satisfatórios obtidos no presente estudo, uma série de limitações 

pode ser elencada. Em primeiro lugar por questões de espaço este estudo não levou em 

consideração os diferentes contextos de mágoa informados pelos respondentes ou o estado 

atual do ofensor (se vivo ou morto), presumindo, portanto, que as avaliações feitas pelos 

participantes são equiparáveis. Estudos subsequentes que repliquem as estimações poderão 

levar em conta essas especificidades. Ademais, faz-se necessário testar as invariâncias dos 

modelos estruturais investigados nesse estudo em relação ao sexo dos respondentes, nível 

socioeconômico, background educacional e peculiaridades do contexto de mágoa, a fim de 

verificar se a estrutura de seis fatores de primeira ordem se mantém apesar dessas diferenças. 

Uma segunda limitação a ser levantada diz respeito ao uso dos mesmos dados em 

diferentes análises. O mesmo conjunto de dados foi submetido a três diferentes procedimentos 

analíticos (AFCs e Análises via TRI). Faz-se necessário que estudos posteriores repliquem 

tais análises objetivando testar a estrutura e as propriedades dos itens da EFI contando com a 

colaboração de diferentes participantes. Apesar de os parâmetros estimados pela TRI serem 

invariantes em relação à amostra de sujeitos (sample-independent), é aconselhável testar essa 

propriedade por meio de novas estimações em amostras distintas. De fato, os itens 

selecionados e cuja estrutura fora testada no Estudo 2b não tiveram seus parâmetros (limiares, 

discriminação e informação) reestimados, uma vez que as suposições inerentes ao uso da TRI 

foram satisfeitas e a invariância é tomada como certa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De modo geral, considera-se que os objetivos do presente estudo foram alcançados. 

Até a presente data, este é o único estudo de que se tem conhecimento que utiliza a Teoria da 

Resposta ao Item na avaliação de um instrumento de medida do perdão interpessoal, o que o 

posiciona na vanguarda do uso de psicometria robusta no campo. A TRI tem sido empregada 

cada vez mais frequentemente em estudos sobre a personalidade e desempenho, e suas 

vantagens em relação aos métodos tradicionais de avaliação das propriedades de instrumentos 

psicométricos é consensual (Embretson & Reise, 2000; Hambleton et al., 1991). Obteve-se 

êxito em reduzir o comprimento da EFI à metade, eliminando alguns itens redundantes em 

relação ao conteúdo de cada subescala.  

Ademais, o presente estudo oferece uma contribuição teórica na medida em que 

oferece evidências empíricas que chancelam a EFI como uma representação sólida do modelo 

das atitudes para o perdão proposto por Enright e seus colaboradores (Enright & Human 

Development Study Group, 1991). 

 Por fim, sugere-se que pesquisas futuras busquem avaliar o desempenho da versão 

reduzida da EFI em relação a outros instrumentos de mensuração do perdão interpessoal 

(procedimentos de validação concorrente, discriminante e de critério), bem como sua 

sensibilidade em capturar mudanças ao longo do tempo ou após intervenções na clínica e no 

aconselhamento. 
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ANEXO A 

ESCALA DE ATITUDE 

Número de identificação ___________________ 

 Algumas vezes somos magoados por aqueles que nos são próximos na família, nas amizades, na 

escola, no trabalho, ou em outras situações. Agora, pedimos a você para pensar na experiência MAIS 

RECENTE na qual alguém lhe magoou PROFUNDA e INJUSTAMENTE. Visualize na sua mente, por uns 

momentos, os eventos daqueal interação. Tente ver a pessoa e tente experienciar o que aconteceu. 

O quanto você se sentiu 

magoado quando o incidente 
ocorreu? (Faça um círculo na 

sua resposta) 

Nenhuma 

mágoa 

Um pouco 

magoado 

Alguma 

mágoa 

Muito 

magoado 

Tremendamente 

magoado 

   

Quem lhe magoou? (Faça um círculo ao redor de uma das opções) 

Filho(a)   Cônjuge  Parente  Amigo do mesmo sexo 

Amigo do sexo oposto Patrão   Outro (especifique) _______________ 

 

Esta pessoa está viva?  Sim  Não 

Há quanto tempo ocorreu esta ofensa? (escreva o número de dias, semanas, etc.) 

_____ Dias 

_____ Semanas 

_____ Meses 

_____ Anos 

Por favor, descreva brevemente a ofensa: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Agora, responda a uma série de questões sobre suas atitudes atuais com respeito a essa pessoa. Nós NÃO 

queremos a sua avaliação das atitudes passadas, mas sim a avaliação de suas atitudes NESTE MOMENTO. 

Todas as suas respostas serão confidenciais. Por favor responda honestamente. Obrigado. 

Por favor, vire a página e continue. 
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 Este grupo de 20 itens, diz respeito a seus SENTIMENTOS ou EMOÇÕES atuais relativos à pessoa 

que lhe magoou. Tente em cada item, avaliar seu sentimento verdadeiro por essa pessoa. Após isto, marque 

para cada item, na linha apropriada, a resposta que MELHOR descreva seu sentimento atual. Por favor não 

pule nenhum item. Obrigado. 

 

Eu sinto ___________________ em relação a ele(a). (Imagine completar essa frase ao marcar cada item). 

 

 Discordo 

Fortemente 

Discordo Discordo 

Ligeiramente 

Concordo 

Ligeiramente 

Concordo Concordo 

Fortemente 

1. Afeto 1 2 3 4 5 6 

2. Rejeição 1 2 3 4 5 6 

3. Bondade 1 2 3 4 5 6 

4. Felicidade 1 2 3 4 5 6 

5. Hostilidade 1 2 3 4 5 6 

6. Otimismo 1 2 3 4 5 6 

7. Carinho 1 2 3 4 5 6 

8. Desamor 1 2 3 4 5 6 

9. Repulsa 1 2 3 4 5 6 

10. Ressentimento 1 2 3 4 5 6 

11. Boa-vontade 1 2 3 4 5 6 

12. Raiva 1 2 3 4 5 6 

13. Frieza 1 2 3 4 5 6 

14. Antipatia 1 2 3 4 5 6 

15. Cuidado 1 2 3 4 5 6 

16. Amargura 1 2 3 4 5 6 

17. Bem-estar 1 2 3 4 5 6 

18. Afeição 1 2 3 4 5 6 

19. Amizade 1 2 3 4 5 6 

20. Nojo 1 2 3 4 5 6 
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Este grupo de 20 itens diz respeito ao seu COMPORTAMENTO atual com relação à pessoa que lhe magoou. 

Ao responder aos itens, considere como você AGE ou AGIRIA em relação a essa pessoa. Para cada item, 

verifique o grau que MELHOR descreva seus atuais ou prováveis comportamentos. Por favor, não pule 

nenhum item. Obrigado. 

 

Com relação a essa pessoa os meus comportamentos são ou poderiam ser: _________________ (imagine 

completar essa frase quando for marcar cada item). 

 

 Discordo 

Fortemente 

Discordo Discordo 

Ligeirament

e 

Concordo 

Ligeirament

e 

Concordo Concordo 

Fortemente 

21. Mostrar amizade 1 2 3 4 5 6 

22. Evitar 1 2 3 4 5 6 

23. Ignorar 1 2 3 4 5 6 

24. Negligenciar 1 2 3 4 5 6 

25. Ajudar 1 2 3 4 5 6 

26. Menosprezar 1 2 3 4 5 6 

27. Tratar delicadamente 1 2 3 4 5 6 

28. Ter consideração 1 2 3 4 5 6 

29. Falar mal dele(a) 1 2 3 4 5 6 

30. Procurá-lo(a) 1 2 3 4 5 6 

31. Não dar atenção 1 2 3 4 5 6 

32. Ajudar ele(a) 1 2 3 4 5 6 

33. Não falar com ele(a) 1 2 3 4 5 6 

34. Agir negativamente 1 2 3 4 5 6 

35. Estabelecer boas 

relações com ele(a) 

1 2 3 4 5 6 

36. Ficar afastado 1 2 3 4 5 6 

37. Fazer um favor 1 2 3 4 5 6 

38. Ajudá-lo(a) quando 

estiver com problemas 

1 2 3 4 5 6 

39. Ser mordaz quando 

fala com ele(a) 

1 2 3 4 5 6 

40. Comparecer à sua 

festa 

1 2 3 4 5 6 
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Este grupo de 20 itens diz respeito a como você atualmente pensa sobre essa pessoa. Reflita sobre quais os 

PENSAMENTOS que lhe veem à cabeça NESTE MOMENTO com relação a essa pessoa em particular. Para 

cada item verifique o grau apropriado que MELHOR descreva seu atual pensamento. Por favor não pule 

itens. Obrigado. 

Eu penso que ele(a) é _____________________ (imagine complementar essa frase quando for marcar cada 

item). 

 

 Discordo 

Fortemente 

Discordo Discordo 

Ligeiramente 

Concordo 

Ligeiramente 

Concordo Concordo 

Fortemente 

41. Infâme 1 2 3 4 5 6 

42. Maligno 1 2 3 4 5 6 

43. Horrível 1 2 3 4 5 6 

44. De boas 

qualidades 

1 2 3 4 5 6 

45. Merecedor de 

respeito 

1 2 3 4 5 6 

46. Terrível 1 2 3 4 5 6 

47. Afetuoso 1 2 3 4 5 6 

48. Sem valor 1 2 3 4 5 6 

49. Imoral 1 2 3 4 5 6 

50. Uma boa 

pessoa 

1 2 3 4 5 6 

51. Legal 1 2 3 4 5 6 

52. Corrupto 1 2 3 4 5 6 

53. Uma pessoa má 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, vire a página e continue. 
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Com relação a essa pessoa, eu _________________________ 

 Discordo 

Fortemente 

Discordo Discordo 

Ligeiramente 

Concordo 

Ligeiramente 

Concordo Concordo 

Fortemente 

54. Desejo o bem a ela 1 2 3 4 5 6 

55. A desaprovo 1 2 3 4 5 6 

56. Penso favoravelmente 

sobre ele(a) 

1 2 3 4 5 6 

57. Espero que ele(a) se 

saia bem 

1 2 3 4 5 6 

58. A condeno 1 2 3 4 5 6 

59. Espero que ele(a) tenha 

êxitos 

1 2 3 4 5 6 

60. Espero que ele(a) 

encontre a felicidade 

1 2 3 4 5 6 

 

Nós temos uma questão final. 

Até que ponto você perdoou a pessoa que avaliou na ESCALA DE ATITUDE? 

 

Não perdoei de 

maneira 
nenhuma 

 Estou avaliando  Perdoei 

completamente 

_______ _______ _______ _______ _______ 
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ANEXO B 

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE RESPOSTA E CURVAS DE INFORMAÇÃO DOS 60 

ITENS DO EFI 
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