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Resumo 

O presente estudo tem como objectivo a análise das propriedades psicométricas da 

versão reduzida da escala portuguesa S.E.R.T.H.UAL, desenvolvida a partir da escala original 

(60 itens). Inicialmente, a escolha dos 20 itens que integram a versão reduzida baseou-se na 

carga factorial de cada item, por factor. Após a aplicação desta versão a uma amostra de 465 

participantes, os dados foram submetidos à análise estatística, descritiva e factorial (Análise 

de Componentes Principais). Os resultados demonstram a existência duma estrutura bifatorial 

– estima de si positiva e estima de si negativa – que explica 34.68% da variância dos dados, 

possuindo níveis satisfatórios de fidelidade. É ainda possível determinar um valor de estima 

de si global, através da diferença entre os valores de cada fator. 

 

Palavras-Chave: Auto-estima; estima de si; self; validade fatorial 

 

Abstract 

This study aims to analyze the psychometric properties of the Portuguese SERTHUAL 

self-esteem reduced scale, developed from the original 60 items scale. Initially, the selection 

of the 20 items of the reduced version was based on items loadings, per factor. After applying 

this version to a 465 participants’ sample, the data were subjected to descriptive and factorial 

statistical analysis (Principal Components Analysis). The results demonstrate the existence of 

a two-factor structure - positive self-esteem and negative self-esteem - which explains 34.68% 

of data variance, with satisfactory reliability levels. The scale also allows to determine a 

global self-esteem value, through the difference between each factor values. 

 

Keywords: Self-esteem; self; factorial validity  
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Tradicionalmente, o estudo da auto-estima individual tem versado sobre a infância e a 

adolescência, existindo um vasto leque de produção científica nesse âmbito. O 

desenvolvimento de um instrumento originalmente destinado à idade adulta vem, assim, 

colmatar uma lacuna, quer devido ao reduzido número de estudos publicados (Robins, 

Tzesniewski, Tracy, Gosling, & Potter, 2002), quer devido às suas próprias conclusões: 

parece evidenciar-se um aumento gradual da auto-estima na adultícia (Helson & Wink, 1992; 

Lall, Jain & Johnson, 1996; Roberts & Bengtson, 1996). 

Assim, a escala de estima de si S.E.R.T.H.UAL – versão reduzida, foi desenvolvida a 

partir da escala S.E.R.T.H.UAL original (Nunes et al., 2006). A experiência de utilização 

desta versão, com 60 itens, revelou algumas dificuldades, nomeadamente a morosidade da 

aplicação. Apesar da riqueza qualitativa proporcionada pelas 10 dimensões que compõem o 

instrumento, a ausência de respostas completas e a necessidade de alargar a aplicabilidade da 

escala, conduziu ao desenvolvimento da versão reduzida, composta por 20 itens. 

 

O Conceito de Estima de Si 

O conceito de estima de si tem sido objeto de estudo da Psicologia desde os seus 

primórdios, aparecendo na maior parte da literatura com a designação de auto-estima. O termo 

original self-esteem foi traduzido, na maior parte nas línguas latinas, por auto-estima. Estimar, 

do latim aestimare, significa «determinar o valor de», ou «ter uma opinião favorável sobre» 

(Duclos, 2004, p. 27). Auto, do grego autós, significa “pertença de alguém; por si próprio” 

(Decancise Oxford Dicionary English, p. 78). Auto-estima será então, a opinião ou valor do 

próprio concebido por ele próprio, sendo, assim, o sujeito e objeto dessa avaliação (ex. eu 

gosto de mim). Gramaticalmente, na língua inglesa, o prefixo self tem um significado de 

“ação reflexiva direta ou indireta” (Decancise Oxford Dicionary English, p. 1148). A mesma 

fonte bibliográfica relativamente ao significado de self-esteem, refere que o “self é o objeto 

dessa reflexão/avaliação” (Decancise Oxford Dicionary English, p.1149). A polissemia 
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encontrada na palavra self, como substantivo e pronome reflexo, considera a dimensão do Eu 

e do Mim, isto é, a pessoa pratica e sofre sobre si mesma a ação (ex.: eu gosto-me). Este 

aspeto reflexivo não é encontrado no prefixo auto. Por outro lado, o prefixo auto é utilizado 

de uma forma mais abrangente em dimensões que não exclusivamente do âmbito psicológico 

(ex. automóvel, autonomismo, autoplastia). Contrariamente, o termo self tem sempre o 

sentido do, ou refere-se ao, eu.  

Para Rogers (1959) o conceito de self consiste “… the organized, consistent 

conceptual gestalt composed of perceptions of the characteristics of the “I” or “me” and the 

perceptions of the relationships of the “I” or the “me” to others and to various aspects of life, 

together with the value attached to these perceptions…available to awareness… fluid and 

changing… a process, but at any given moment it is a specific entity which is at least partially 

definable in operational terms by means of Q-sort
1
” (p. 200). Para além do instrumento aqui 

apresentado ter sido construído a partir da escala de 
1
self- esteem de Rogers, a designação de 

Escala de Estima de Si parece-nos traduzir com mais coerência o conceito de self
2
.  

William James (1890) terá sido dos primeiros a procurar definir, empiricamente, a 

auto-estima individual: diria respeito à avaliação individual de cada pessoa sobre (ou à atitude 

face a) si própria. Constituiria o resultado de uma relação entre perceção do sucesso e 

perceção das expectativas, relativamente a determinado evento. Cooley (1902), por sua vez, 

considerava a auto-estima como looking-glass self - “o eu ao espelho”; estaria associada à 

aprovação dos outros, à apropriação pela pessoa de dados atributivos e atribuídos.  

Coopersmith (1967) definiu-a como a forma como a pessoa se avalia a si própria, 

tendo acrescentado o termo “valor” (worth), para além da noção comum de “avaliação”.  

Posteriormente, Rosenberg apresentou uma definição de auto-estima: “a generally 

favorable or unfavorable, positive or negative, pro or con feeling toward himself as whole” 

(1979, p. 118), a qual tem sido das mais utilizadas (Schmitt & Alik, 2005). 

                                                           
1
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Diversos autores acentuam a auto-estima como o resultado subjetivo (afetivo, 

cognitivo, emocional e comportamental) do olhar valorativo da pessoa sobre si própria 

(Schaffer, 1999; Smith, 1989), que poderá estar relacionada com uma noção idealizada de si. 

Oubrayrie, Safont e Tap (1991) referem-se à auto-estima como a dimensão afetiva da 

identidade, o fundamento da auto-avaliação. Harter (1993) conceptualiza-a como o nível de 

cuidado global que cada um tem pelo self. Para Rogers, o nível de décalage entre o self 

percebido e o self idealizado é um indicador da forma como a pessoa perceciona a sua auto-

estima (Butler & Haigh, 1954). 

Realça-se, assim, a diversidade de definições e abordagens que o conceito tem sofrido 

embora, na generalidade, se mantenha a associação à noção de avaliação (de si próprio) e 

fique clara a complexa inter-relação de diferentes processos mentais, no desenvolvimento da 

estima de si. Trata-se de um processo subjetivo dinâmico, que ocorre ao longo da vida (em 

1998, Maslow referia-se à estima de si como um dos desafios basilares do desenvolvimento 

do ser humano), que sofre mudanças como resultado das experiências pessoais/existenciais 

mais significativas.  

 Algumas das teorias mais atuais apresentam conceptualizações da estima de si como 

estado e não somente como traço (como as classificações clássicas), com base na evidência de 

que é possível observar flutuações individuais, consoante as situações (Greenier, Kernis & 

Waschull, 1995). Segundo estas perspetivas, a estima de si não deve ser objeto de uma 

avaliação singular (num continuum baixo/elevado), sendo preferível uma definição mais 

complexa, isto é, na equação avaliativa devem ser levadas em conta variáveis como o “tipo” e 

o “nível”, resultando numa abordagem integrada e mais completa da estima de si (Mruk, 

2006).  

 Kernis (2003, 2005) propõe a existência de uma estima de si optimal, em 

contraposição às conceções de “alta” e “baixa”. Nesta perspetiva são considerados 

sentimentos implícitos e explícitos favoráveis com valor próprio, que resultam de confrontos 
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bem-sucedidos com os desafios da vida (independentemente dos sucessos particulares). Nos 

processos confrontativos, intervêm fatores como o contexto, as relações interpessoais e as 

experiências positivas ligadas às próprias ações. Quando a pessoa atinge um estado optimal de 

estima de si, não há razão para processos defensivos e, em termos relacionais, a avaliação dos 

outros assenta naquilo que são e não no seu sucesso.  

Schimel, Arndt, Pyszczynski e Greenberg (2001) propõem que a auto-estima 

resultante de um desenvolvimento intrínseco, com base no “ser” da pessoa e não nas suas 

concretizações, será um recurso interno de proteção mais robusto, que dispensa a utilização de 

processos defensivos consideráveis.  

Coll, Marchesi e Palácios (2004) defendem que a história individual de sucessos e 

fracassos, assim como as experiências de aceitação e suporte emocional experienciadas nas 

relações interpessoais (principalmente com as pessoas significativas) são determinantes para a 

dinâmica intrínseca da auto-estima. No mesmo seguimento Stinson et al. (2008) afirmam que 

a auto-estima funciona como bom preditor da qualidade dos laços sociais individuais. 

Num esforço de sistematização das teorias sobre auto-estima, Mruk (2006) concluiu 

que os teóricos têm procurado, consistentemente, objetivar as razões da existência e 

manutenção do conceito. Na sua opinião, é consensual que a maioria entende este conceito 

como sendo uma força motivacional básica embora seja possível distinguir duas perspetivas. 

Uma, considera que a auto-estima possui uma função reguladora, no sentido da manutenção 

do self e de um sentimento de constância identitária ao longo do tempo (Coopersmith, 1967), 

operando com cinco propósitos: manter o bem-estar e o afeto positivo; fornecer feedback 

sobre a adequação das estratégias de coping pessoais; refletir o estatuto individual numa 

hierarquia dominante; facilitar a auto-determinação e providenciar informação sobre a 

elegibilidade da pessoa em termos sociais (Leary & Baumeister, 2000)  

A outra, considera que, para além da função de regulação, a auto-estima funciona 

como motivação intrínseca para alcançar níveis superiores de crescimento, auxiliando na 
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aproximação à autenticidade. Será, assim, um propósito de expansão. De acordo com Mruk 

(2006), esta perspetiva inclui teóricos como Rogers (1961/1985), Kernis (1995), Deci e Ryan 

(1995, 2003, 2004). 

Para além da sua relevância intrínseca, as consequências da auto-estima individual têm 

sido objeto de estudo, destacando-se o consenso das suas conclusões: a auto-estima elevada 

desencadeia efeitos benéficos, favorecendo as dinâmicas de realização pessoal e de integração 

interpessoal, com uma função de sustentação identitária e adaptativa, enquanto a auto-estima 

baixa desencadeia processos subjetivos opostos e prejudiciais (Crocker & Park, 2004; 

Fonseca, Santos, Tap & Vasconcelos, 2004). Assim, a auto-estima, conceptualizada como 

recurso interno individual, mantém uma dupla função: uma primeira, direta, de elemento 

identitário e motivacional e, simultaneamente, uma função indireta, atuando como fator de 

proteção (ou risco) face a outros processos psicológicos, determinantes para o nível de 

adaptação alcançado e para o desenvolvimento de um projeto existencial (dis) funcionante.  

É a pertinência do conceito, em si mesmo, mas igualmente a importância da sua 

avaliação, que sustenta a presente investigação, de validação da versão reduzida da escala  

S.E.R.T.H.UAL, partindo das propostas de C. Rogers. Esta validação contempla a análise das 

propriedades psicométricas da escala, nomeadamente a validade (interna) e a fidelidade.  

 

Metodologia 

 

Participantes 

A amostra é constituída por 465 participantes, 228 (49%) do sexo masculino e 237 

(51%) do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 70 anos (M=35.52, DP= 

12.52). A maior percentagem dos participantes é de solteiros (n=172, 48.2%) ou casados/ em 

união de facto (n= 160, 44.8%). 
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 Relativamente às habilitações literárias, existem 37.3% (n=170) de participantes que 

possuem cursos de ensino médio ou superior, seguindo-se aqueles com ensino secundário 

completo (28.3%, n=129), ensino secundário incompleto (14.3%, n=65) e, com menor 

expressividade na amostra, os que possuem um curso profissional (7.9%, n=36), o ensino 

preparatório (7%, n=32), o ensino primário (4.6%, n=21) e sem habilitações (0.7%, n=3). 

 A maioria dos participantes está empregada (57.7%), havendo 21% de estudantes, 

17.5%  de desempregados e uma percentagem reduzida de aposentados (3.8%). 

 

Procedimento: Seleção dos Itens Constantes da Escala 

Tendo por base a estrutura fatorial da escala S.E.R.T.H.UAL original, foram 

selecionados para a versão reduzida os 20 itens com cargas fatoriais mais elevadas. Foram 

incluídos itens de todas as dimensões da escala original, em igual número. A S.E.R.T.H.UAL 

– 60 é composta por 10 dimensões, cinco positivas e cinco negativas (tabela 1), cada uma com 

seis itens. Assim, foram selecionados, para a versão reduzida, os dois itens de cada dimensão 

com carga fatorial maior. Manteve-se a divisão equitativa entre itens positivos/ itens 

negativos, perfazendo 10 de cada, na versão em estudo. 

 

Inserir Tabela 1 

 

 

Procedimento: Preparação dos Dados para os Procedimentos de Validação 

Após a recolha e inserção dos dados, procedeu-se à sua limpeza. A análise dos valores 

omissos (missing values), com valores inferiores a 10% por variável, justificou a não 

utilização de técnicas de imputação. Os dados foram analisados com recurso ao SPSS – 

Statistical Package for Social Sciences (v. 18).  
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Tendo-se considerado a técnica de Análise de Componentes Principais (ACP) como a 

mais adequada aos nossos objetivos, foi necessário confirmar, previamente, um conjunto de 

critérios que a literatura considera essenciais. Em primeiro lugar, o número de participantes na 

amostra permite a associação teórica de cinco sujeitos por item em análise (Pasquali, 1999). 

No que se refere à sensibilidade e adequabilidade dos itens na discriminação dos sujeitos, os 

valores absolutos de assimetria (Sk) e achatamento (Ku) estão de acordo com a proposta de 

Kline (1998), sendo inferiores a 3 e a 7, respetivamente (tabela 2). 

 

Inserir Tabela 2 

 

Os resultados dos testes de adequação dos dados ao procedimento - Kaiser Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO = .87), e Bartlett’s Test of Sphericity (χ
2 

= 

2096.72(190), p < .001), bem como a constatação da existência de valores de correlação inter-

itens superiores a 0.3  (Pallant, 2005) (tabela 3), confirmam a aplicabilidade da técnica 

escolhida.  

 

Inserir Tabela 3 

 

 

Resultados 

Validade Interna 

Após esta verificação, estão reunidas as condições para estabelecer a estrutura da escala, 

através da ACP. Esta técnica permite, para além da validação do construto em estudo, uma 

validação dos itens que o operacionalizam (correlações inter-itens). 

Para determinar a validade fatorial, desenvolveu-se uma ACP inicial exploratória, 

tendo-se aplicado o critério do scree-plot de Cattell  (Pais-Ribeiro, 2008) considerando-se o 
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cut-point acima da curva do cotovelo como indicador para o número de fatores a extrair. 

Recorreu-se ainda ao critério secundário da análise do significado teórico, ou semelhança 

semântica, entre os itens agrupados por fator. Por este processo, concluiu-se ser a solução 

estrutural de dois fatores a mais adequada, na medida em que os itens se agruparam segundo o 

seu significado, positivo ou negativo (tomando a escala original como referência).  

  Procedeu-se, então, a uma nova ACP com solução forçada a dois fatores, com rotação 

varimax, os quais explicam 34.68% da variância. Foram retidos os itens com cargas fatoriais 

superiores a .3, valor adequado dado o número de participantes na amostra (Field, 2009). 

O fator 1 explica 17.58% da variância e é composto por 10 itens negativos (isto é, 

agrupa todos os itens de conteúdo negativo que integram a versão reduzida). O fator 2 explica 

17.1% da variância, sendo composto por 10 itens, todos eles de significado positivo (tabela 4). 

 

Inserir tabela 4 

Fidelidade 

Escolheu-se a consistência interna como indicador de fidelidade, calculada por meio 

do alpha de Cronbach (α). Os valores obtidos são satisfatórios. A escala total apresenta um 

valor de alpha de Cronbach de .85, considerado elevado. O fator 1 apresenta um valor 

aceitável de consistência interna, α=.75 (M=20.51, DP=5.68) e um valor médio de correlação 

item-total de .42 (DP= 0.11). O fator 2 apresentam um alpha de Cronbach de .78 (M=38.88, 

DP=5.19) e um valor médio de correlação item-total de .45 (DP= 0.10).  

A comparação com os valores obtidos na validação de escala original é possível, uma 

vez que a estrutura fatorial se mantém similar. A análise dos valores permite constatar que, 

ainda que se verifique uma diminuição dos índices - o que, segundo Field (2009), pode 

resultar da redução do número de itens - a consistência interna mantém-se satisfatória e dentro 

dos valores considerados aceitáveis. Aplicou-se ainda o método split-half de fidelidade para 

cada uma das dimensões, negativa e positiva aplicando-se, ao valor obtido, a fórmula de 
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Spearman-Brown. Os resultados atestam a equivalência dos itens que integram cada uma das 

dimensões (tabela 5). 

 

Inserir tabela 5 

 

Finalmente, analisou-se a associação estatística entre cada um dos fatores e a escala 

total. Os valores obtidos, significativos e elevados, atestam a coerência interna do instrumento 

(tabela 6). 

 

Inserir tabela 6  

 

 

Para caracterizar e definir cada um dos fatores obtidos, desenvolveu-se uma análise do 

significado teórico dos seus itens. Esta análise baseou-se também na versão original da escala. 

O fator 1, que contém os 10 itens de significado negativo (com cargas fatoriais entre 

.71 e .32), constitui um indicador de estima de si negativa. Diz respeito a um julgamento 

crítico negativo da pessoa sobre determinadas características ou comportamentos seus (Exs.: 

“Muitas vezes aborreço-me comigo próprio pelas coisas que faço” ou “Acho que sou nervoso 

e tenso”). 

O fator 2 integra todos os itens de significado positivo (com cargas fatoriais entre .72 e 

.36), podendo definir-se sob o desígnio de estima de si positiva. Traduz uma apreciação 

positiva da pessoa sobre determinadas características ou comportamentos seus (Exs.: “Eu sou 

otimista” ou “Estou contente com os meus resultados profissionais/escolares”).  
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Discussão 

Os resultados obtidos, numa análise fatorial exploratória, vão em sentido idêntico às 

conclusões de Tap et al (2006), de que os itens positivos e negativos de uma escala 

desencadeiam processos de resposta diferenciados, que se “perdem” pelo recurso à inversão 

dos itens, como forma de cotação. Ainda que o conceito, em si, esteja amplamente definido, a 

forma como é integrado no processo identitário individual, resulta em informações 

diferenciadas, e a categorização como estado (Greenier, Kernis & Waschull, 1995), permite 

uma análise mais aprofundada e qualitativamente mais “rica”. Para além da avaliação singular 

e padronizada do resultado global (baixo/elevado), as dimensões positiva e negativa 

possibilitam uma abordagem integrada e mais completa, como sugere Mruk ( 2006). 

Acrescidamente, a análise da relação positivo/ negativo permite uma aproximação à proposta 

de Kernis (2003, 2005) sobre uma auto-estima optimal. Os valores satisfatórios, em termos da 

fidelidade da escala, asseguram uma coerência interna, entre os itens, que sustenta a 

perspetiva teórica assumida. 

 

Conclusão 

A versão reduzida da escala de estima de si, S.E.R.T.H.UAL, composta por 20 itens, 

conserva a estrutura fatorial da versão original da escala, apresentando propriedades 

psicométricas com valores satisfatórios, nomeadamente ao nível da validade e da fidelidade.  

A similitude com a S.E.R.T.H.UAL-60 constitui um indicador da robustez da escala e 

dos itens que a compõem, o que torna a versão reduzida adequada para aplicação à população 

portuguesa. Contudo, afigura-se como necessária uma análise confirmatória da sua estrutura. 

Tendo sido possível determinar, através da ACP exploratória, que a estrutura bifatorial da 

versão original se mantém nesta versão reduzida, a análise confirmatória possibilitaria a 

aplicação a priori dessa estrutura, a diferentes amostras. Este procedimento permitirá, como 
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refere Sharma (1996) a verificação empírica dos dados agora reportados conferindo, 

simultaneamente, maior robustez psicométrica à escala. 
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Notas de rodapé 

                                                           
1O Q-Sort refere-se à técnica utilizada pela equipa de C. Rogers numa investigação 

que objetivava o desenvolvimento de um instrumento de avaliação da estima de si (Butler & 

Haigh, 1954). 

2
Não obstante, no decorrer da revisão bibliográfica usaremos a denominação que o 

autor referir (auto-estima ou estima de si) para não desvirtuar a intenção daquele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


