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RESUMO

A Teoria de Resposta ao Item (TRI) tem sido utilizada tradicionalmente para
análise de testes com itens dicotômicos. Contudo, recentemente, algumas pes-
quisas têm indicado a utilidade dessa abordagem para a análise de testes basea-
dos em escalas politômicas. O presente estudo teve como objetivo verificar as
vantagens da utilização da TRI em relação a Teoria Clássica dos Testes no que
diz respeito à quantidade necessária de categorias para a realização de medidas,
aplicando a técnica dos créditos parciais. Para tanto, foram verificadas as pro-
priedades psicométricas de cada categoria e seu número foi otimizado. Foram
analisadas as respostas de 1.317 pessoas a uma escala Brasileira para avaliação
de Socialização no Modelo dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade, que
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originalmente utilizou uma escala Likert de 7 pontos. Três subescalas do instru-
mento e três itens do mesmo foram usados para exemplificar o processo de reco-
dificação. A análise da adequação item/escala, da estrutura e da precisão foram
comparadas em ambas as situações. Os resultados indicaram que a utilização de
categorias otimizadas, em um menor número que na escala original, permitiu a
mensuração do construto sem prejudicar os parâmetros psicométricos do instru-
mento, sendo que em alguns fatores as medidas de consistência interna e misfit
foram superiores às originais. 
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ABSTRACT

Item Response Theory (IRT) has been traditionally used to analyze tests with
dichotomous items. Nevertheless, in the past years, some research has shown
the utility of adopting IRT for polythomous scales. This study aimed to verify
the advantages of using IRT when compared to Classic Test Theory (CTT),
regarding the necessary amount of answer categories to measure the construct,
by using partial credits method of analysis. For that reason, the scale was reco-
ded into a smaller one, and the number of categories required depended on its
specific characteristics. The sample was composed by 1,317 people, who ans-
wered a Brazilian scale for Agreeableness assessment in the Five Factor Model
of Personality, which used originally a 7-point Likert scale. Its three subscales
and three items were used to exemplify the procedure of recoding. The analysis
of item/scale fit, structure and reliability were compared in both situations. The
results indicate that using optimized categories, within a smaller number, has
allowed measuring the construct and has maintained the psychometric parame-
ters of the scale. Also, in some subscales, internal consistency and misfit mea-
sures were better than the original ones.
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