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Resumo 

 O estudo analisou o elo da Interatividade Multi-Dimensional no processo 
cognitivo e os elementos que mediam essa relação com a memória. Trabalhamos de 
forma a esclarecer de que forma os relacionamentos epistêmicos compõem a 
Interatividade e a Memorização. 
 Para tal, usamos três variáveis na pesquisa: Interatividade, Esforço 
Cognitivo e Memória Explícita. A partir da análise e relacionamento entre as 
variáveis citadas, buscamos entender quais fatores são mais relevantes para 
atividades interativas influenciarem no processo de memorização, e seus 
correspondentes níveis de esforço cognitivo, chegando assim a uma relação 
melhor mapeada entre as três variáveis escolhidas. 
 
Palavras-chave: Interatividade; Esforço Cognitivo; Memória Explícita. 
 

Introdução 

 Interatividade é um conceito já estudado e pesquisado nas ciências 

sociais. Porém, no contexto de ambientes mediados por computadores adquire 

novos significados quando em comparação com a interação direta e não mediada 

como a interação pessoal (Face to Face) e na comunicação de massa como a 

televisão, rádio e jornais e revistas. Interatividade nos ambientes mediados por 

computadores é considerada uma característica central destes ambientes ou 

mesmo a propriedade única destes ambientes. Desta feita, pesquisadores de 

diferentes campos do conhecimento têm tido sua atenção voltada à pesquisa deste 

fenômeno. Cada campo de conhecimento tem contribuído com suas metodologias 

de pesquisa, abordagens, conceitos, perspectivas e arcabouços teóricos para a 

compreensão de Interatividade em ambientes mediados por computadores.  
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 Nesse sentido, a ampla variedade de abordagens e contribuições de 

diferentes campos de conhecimento desde as Ciências da Computação até 

Marketing incluindo Comunicação e Sociologia à compreensão de Interatividade 

apresenta diferentes significados para pessoas diferentes em contextos diferentes 

(Mcmillan, 2006). Definições tradicionais de Interatividade revelam-se incompletas, 

ou mesmo, deficientes quando aplicadas ao ambiente mediado por computador e 

no entendimento de seus efeitos aos usuários das mídias neste ambiente (HEETER, 

1898; JENSEN, 1998). Relativamente aos efeitos estudados advindos da 

Interatividade os mais pesquisados são formação de atitudes, lembrança (ou 

memorização), da mensagem e decisões de compra (LEE et al., 2004).  Estes 

estudos revelam que os efeitos da Interatividade na formação de impressão 

(SUNDAR et al., 2003), nas atitudes (BUCY, 2004) e na formação do conhecimento 

(TREMAYNE, DUNWOODY, 2001), dentre outros efeitos, são inconclusivos e não 

lineares. Para os pesquisadores, Interatividade é a variável independente e seus 

efeitos são considerados as variáveis dependentes (McMILLLAN et al., 2003). Ou 

seja, Interatividade antecede os efeitos citados. Assim, o problema desta pesquisa é:  

Porque Interatividade favorece a Memorização? 

Justificativa da pesquisa 
Uma das áreas menos exploradas nas pesquisas a respeito de 

Interatividade tem sido a conceitualização dos relacionamentos entre 

Interatividade e seus efeitos (LEE et al. 2004). Estudos relativos entre 

Interatividade e seus efeitos como formação de atitudes e de impressões, 

lembrança e conhecimento e decisão de compra têm, às vezes, produzidos 

resultados contraditórios (BUCY e TAO, 2007) e não lineares.  Pesquisadores 

asseveram que estas contradições e não-linearidades devem-se a dois fatores: a) 

ausência de um consenso na definição de interatividade (TREMAYNE, 2005; 

SUNDAR, 2004) e b) exclusão de elementos mediadores da Interatividade e seus 

efeitos (BUCY e TAO, 2007).  

Objetivos 

Brey (2005) e Adiele (2007) observam a existência dos relacionamentos 

(a) epistêmicos que envolvem o processamento de informação e a cognição e (b) 

ôntico que considera a influência do ambiente e sua simulação ou extensão na 

formação da Interatividade. Porém, os citados pesquisadores deixam de 

apresentar a estrutura que junta os relacionamentos epistêmicos e ônticos. 
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Assim, o objetivo desta pesquisa foi investigar a influência da cognição como 

elemento moderador da Interatividade e Memorização. 

Revisão da Literatura 
A revisão da literatura enfatiza Interatividade e Memória. Referente à 

Interatividade as abordagens são a (a) estrutural, (b) a centrada na mensagem, 

(c) a perceptual (ou perceptiva) e a (d) Multi-dimensional. Quanto à Memória, 

serão abordados os conceitos de Memória implícita e explícita. 

Interatividade 

O que podemos inferir em casos de estudos conflitantes em relação 

aos efeitos da interatividade é o fato de que os pesquisadores podem ter adotado 

definições que englobam aspectos diferentes de interatividade. Em outras 

palavras, ambos podem estar corretos, porém limitados à uma parcela da 

definição do termo (YUPING et al., 2002). Com essa pesquisa, adotamos um 

conceito multi-dimensional de interativade, o qual busca incluir todas as 

definições anteriores, e será posteriormente definido.  

Interatividade tem sido pesquisada por diferentes áreas do 

conhecimento e cada uma destas traz seus conceitos e metodologias. Estas 

diferentes áreas com suas conceituações apresentam três abordagens diferentes 

referentes à Interatividade, quais sejam: (a) a estrutural, (b) a centrada na 

mensagem, (c) a perceptual (ou perceptiva) e a (d) Multi-dimensional. 

A abordagem Estrutural 

Nesta abordagem, Interatividade é considerada um atributo das 

tecnologias de comunicação que favorecem a interação Homem-Máquina ou 

Homem-Homem. Esta abordagem define Interatividade em termos de atributos ou 

funções (SOHN e LEE, 2005; TREMAYNE, 2005) disponíveis na tecnologia. A 

exclusão do fator humano desta abordagem permite tratar Interatividade como 

uma variável constante entre os usuários.  

A abordagem Centrada na Mensagem 

Esta abordagem enfatiza que a interatividade ocorre em termos de 

troca de mensagens e no grau de significados nas mensagens trocadas. Assim, 
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nesta abordagem, a estrutura do meio de comunicação e as características dos 

usuários não compõem a Interatividade.  

Em outras palavras, sob a perspectiva da interação Homem-Mensagem, 

interatividade é definida como a habilidade do usuário de controlar e modificar 

mensagens (Steuer 1992). Esta definição consegue explicar claramente como 

podemos classificar a comunicação em mídias tradicionais como não-interativas, 

enquanto podemos classificas comunicação em mídias modernas, como a 

internet, como interativas (YUPING et al., 2002). 

A abordagem Perceptual (ou Perceptiva) 

Nesta abordagem, a interação ocorre a despeito do meio, isto é, pode 

ocorrer a interatividade mesmo que o meio não tenha atributos que favoreça a 

interatividade (NEWHAGEN et al., 1995). 

Outros pesquisadores como Mcmillan (2000) sugerem que a percepção 

do indivíduo é uma medida melhor do que as demais. Nesta abordagem, a 

influência maior advém dos setores de propaganda eletrônica e de Marketing. 

Assim, Interatividade Percebida é tratada como variável independente e os 

efeitos do meio como variável dependente (BUCY e TAO, 2007). 

A Abordagem Multi-Dimensional 

Esta abordagem é multifacetada ao incorporar as abordagens 

anteriores. Ha e James (1998) definem interatividade como a extensão pela qual 

o emissor e o receptor respondem ou contribuem para que cada parte tenha suas 

necessidades atendidas. Evoluindo nesta definição, Kiousis (2002) incorpora a 

estrutura tecnológica do meio de comunicação, o contexto da comunicação e a 

percepção do usuário.  

Neste sentido, a abordagem multidimensional tenta incorporar o 

melhor das abordagens anteriores (estrutural, centrada na mensagem e a 

perceptual) para preencher as lacunas na construção teórica de Interatividade. A 

definição adotada é: “O grau no qual duas ou mais partes da comunicação podem 

agir uma à outra, no meio de comunicação, nas mensagens e no grau no qual tal 

influência é sincronizada”. (YUPING et al., 2002). Para tal, a definição de 

interatividade nesta pesquisa foi baseada em três dimensões: controle ativo, 

comunicação de duas vias (bidirecional) e sincronicidade. Assumimos, desta 
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forma, que o constructo “interatividade” é um constructo tridimensional. 

(YUPING et al., 2002). 

Controle Ativo 

Controle ativo é caracterizado pela ação voluntária e instrumental que 

influencia diretamente a experiência do controlador (YUPING et al., 2002). Seja 

apertar um botão, mover um mouse, tocar uma tela ou até mover-se sem 

encostar ou segurar nenhum objeto, porém tal movimento é registrado e 

influencia na experiência do controlador, como visto em videogames nos últimos 

anos. 

Comunicação de Duas Vias, ou Bidirecional, se refere à habilidade de 

comunicação recíproca entre empresas e usuários ou entre usuários e usuários 

(YUPING et al., 2002). Nesta variável, o intervalo entre a emissão de determinada 

mensagem, sua recepção e uma resposta não estão sendo considerados. O que é 

relevante é a possibilidade de envio e recebimento de mensagens entre duas ou 

mais partes no processo de comunicação, possibilitando troca de informações 

entre as partes. Sincronicidade se refere ao grau no qual o envio de determinada 

mensagem por parte dos usuários e a resposta recebida pelos mesmos através da 

comunicação é simultâneo (YUPING et al., 2002). A percepção de interatividade 

por parte do indivíduo é também um fator importante a ser considerado, pois 

interfere diretamente na experiência do usuário. A percepção de interatividade 

depende da expectativa do indivíduo, sendo que, em alguns casos, o que antes 

era considerado interativo passa a ser tão comum que não é mais um diferencial, 

e deixa de representar interatividade ou pelo menos aumentar a sensação de 

interatividade percebida. Um exemplo disso é a presença de hyperlinks. Quando 

primeiramente utilizados, eram vistos como novidade e representavam o controle 

do usuário sobre o conteúdo consumido. Atualmente, são tão comuns e já 

esperados, a ponto de não mais ser percebidos como funções interativas (Yun 

2007).  

Seguindo esse raciocínio, é possível que apenas funções interativas 

relativamente únicas ou vistas como “novidade” afetam a percepção de 

interatividade. Esta explicação pode ser relacionada ao conceito de 

“interatividade esperada” (expected interactivity), introduzida por Sohn et al. 

(2007). Segundo eles, interativa esperada é definida como “o alcance de 
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interatividade que um indivíduo espera ter como experiência ao interagir com um 

meio de comunicação, como um website”. (SOHN et al. 2007, p.110).  

Método de Medida 

Para serem avaliados os aspectos de interatividade, um questionário 

online foi utilizado. Para medir as três dimensões de interatividade percebida, 11 

itens foram usados, retirados das escalas propostas por Song e Zinkhan (2008). No 

momento do estudo, nenhuma outra escala se encontra disponível para o estudo 

de interatividade percebida. Optamos pela utilização da escala devido ao fato de 

já ter sido utilizada frequentemente e com sucesso em estudos sobre 

interatividade anteriores.(VOORVELD et al., 2011). Na elaboração do questionário 

online, tais medidas foram adaptadas em sua formulação. A variável medida foi 

colocada na pergunta em vocabulário simplificado para fácil entendimento do 

entrevistado, e a escala usada foi de 5 níveis: 

Tabela 1: Escala de Concordância 

1. I totally disagree 

2. I disagree 

3. I do not agree nor disagree 

4. I agree 

5. I totally agree 

 

Memória 

Para Cowley e Janus (2004), a memória para um determinado evento é 

dinâmica em si mesma e sujeita a mudanças o que contrasta com as antigas 

visões estáticas de memória. Nesse sentido, a abordagem estática considera que 

uma propaganda cria um traço de memória específico que diminui com o tempo e 

a falha para a lembrança da propaganda deve-se à inabilidade em achar a pista 

certa para acessar o seu conteúdo (VERDE, 2004). Assim, quando um consumidor 

vê uma propaganda ativam-se os conceitos conexos à sua execução, à marca, à 

mensagem e ao interlocutor.  

Memória explícita e implícita 

A memória explícita origina-se da exposição de alguém a algum 

evento. Durante a exposição ao evento, uma representação da informação é 

codificada na memória e fica associada a um contexto espacial-temporal que liga 

a informação ao evento exposto (LEE, 2002). Medidas relativas a essa memória 
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envolvem testes que fazem referência direta ao evento passado e pergunta-se aos 

respondentes que demonstrem seus conhecimentos sobre o evento que ocorreu 

(LEE, 2002).  

A diferença entre a memória explícita e a implícita é que para a 

primeira há um esforço para a recuperação dos fatos ou informações enquanto 

que, na última, a recuperação de informações e fatos ocorre automaticamente. 

Para os autores acima mencionados, uma conseqüência da memória implícita é 

que esta apresenta maior probabilidade de respostas distorcidas na execução de 

uma tarefa. Um tipo de resposta viesada comumente encontrada é um aumento 

na preferência por uma informação vista anteriormente.  

Método de Medida 

Para medir a memória explícita, realizamos uma pesquisa quantitativa, 

usando como instrumento o questionário online. Na elaboração do questionário 

online, a variável medida (memória explícita) foi colocada na pergunta em 

vocabulário simplificado para fácil entendimento do entrevistado, e a escala 

usada foi de 5 níveis, vide Tabela 1. 

Esforço Cognitivo 

Esforço Cognitivo é definido como a soma de todos os recursos 

cognitivos, incluindo percepção, memória e julgamento necessários para 

completar uma tarefa (RUSSO, DOSHER, 1983). Esforço Cognitivo é um constructo 

multidimensional, e devido à esta característica, exige múltiplas medidas para 

ser estudado e avaliado, sendo estas medidas o tempo, a tensão cognitiva e o 

esforço cognitivo total (COOPER-MARTIN, 1994). Para medir o tempo de decisão, 

um simples cronômetro pode ser usado. Para evitar a influência do cronômetro 

para o indivíduo pesquisado, o que poderia alterar seu comportamento uma vez 

que estaria ciente de estar sendo analisado em relação ao tempo, a presença do 

cronômetro não deve ser apresentada ao indivíduo, e ele não deve estar ciente 

de que suas ações serão analisadas em relação ao tempo (COOPER-MARTIN, 1994). 

Método de Medida 

Para medir o esforço cognitivo nesta pesquisa, utilizamos o tempo de 

resposta do questionário online e auto-avaliação por meio de perguntas no 

questionário online. Na elaboração do questionário online, a variável medida foi 
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colocada na pergunta em vocabulário simplificado para fácil entendimento do 

entrevistado, e a escala usada foi de 5 níveis, vide Tabela 1. 

Modelo Teórico Proposto 

Para responder à questão de pesquisa e atender ao objetivo proposto, 

apresenta-se a hipótese que representa o modelo teórico desta pesquisa exposto 

a seguir:Hipótese: Há uma variável que modera a relação dos constructos 

Interatividade Multi-Dimensional e Memória Explícita do Consumidor. 

 
Figura 1: Modelo teórico proposto: Esforço cognitivo modera a 

influencia da Interatividade Multi-Dimensional na memorização. 

O modelo acima propõe que a influência da Interatividade Multi-

dimensional na Memorização é moderada pelo esforço cognitivo do usuário.  

Procedimentos Metodológicos 
Foi usada análise fatorial exploratória para identificar as variáveis que 

compõem os constructos INTERA e MEMO; assim, estes constructos foram 

confirmados e validados como sugere Peter (1981). Tal método foi escolhido por 

apresentar possibilidades de estudo de relações entre as variáveis que formam os 

constructos, como é o caso dessa pesquisa. 

Desta feita, buscou-se investigar e descrever os conceitos acerca de 

INTERATIVIDADE MULTI-DIMENSIONAL e MEMÓRIA EXPLÍCITA, a interconexão entre 

ambos (MALHOTRA, 2001) e determinar o constructo teórico (STAFFORD et al., 

2004).  

No Brasil a Internet tem, aproximadamente, 76 milhões de usuários 

(ONU, 2011), sendo 60% universitários (IBOPE/Netratings, 2012). Do total de 

usuários, o grupo masculino representa 58% (MKTEAM, 2012). Assim, a população 

alvo foi definida como o conjunto de estudantes universitários no ano de 2014, 

que usam a Internet não sendo importantes os motivos por que usam; esta 

definição teve por base pesquisas semelhantes feitas por Heeter (1995) e 

Kerlinger e Lee (2000). A amostragem das faculdades foi não probabilística, tipo 

julgamento e conveniência. A seleção dos participantes visando à homogeneidade 
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dos respondentes foi feita por questões de filtro, considerando suas 

características demográficas; tempo de uso da Internet; participação em outros 

grupos de foco em período de 12 meses anteriores a esta pesquisa; e se é 

universitário (MALHOTRA, 2001).  
Análise dos resultados  

Com nível de significância de 0,01, foi considerada normal a distribuição das 

variáveis (p1 a p8), não sendo necessária, assim, nenhuma transformação nos 

dados, vide quadro1.  Com base no conceito de simetria, tem-se que as médias são 

iguais às medianas. 

Quadro 1: Teste de normalidade. 

 
Em seguida procedeu-se a análise do teste da hipótese de que a matriz das 

correlações ser a matriz identidade com determinante igual a um, vide quadro 2. 

Neste caso, tem-se a rejeição da hipótese, pois, o teste de esfericidade de Bartlet 

indica nível de significância 0,000 inferior a 0,05 e, portanto, há correlações entre 

as variáveis permitindo a continuidade da análise fatorial exploratória.O teste KMO 

revela valor próximo a 0,70 (KMO=0,682), indicando que a análise fatorial está 

entre razoável tendendo a média, o que permite a continuidade da respectiva 

análise. 

Quadro 2: Teste de KMO e esfericidade de Bartlet. 
KMO andBartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
,682 

Bartlett's Test 

ofSphericity 

Approx. Chi-Square 167,822 

df 55 

Sig. ,000 

Matriz de Correlações. 

A fim de se continuar com a análise fatorial exploratória, faz-se mister a 

análise de correlação das variáveis, neste caso, será feita a associação linear entre 

as variáveis por meio da correlação de Pearson. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
3,7342 3,5443 3,5190 3,3924 3,5570 4,0886 3,8354 4,0000 3,5063 3,6456 4,0127
,87279 1,04755 1,10779 ,96633 1,16296 ,92251 ,82323 ,76795 ,90403 1,05049 ,89863

,329 ,238 ,250 ,229 ,167 ,285 ,351 ,310 ,226 ,214 ,254
,241 ,155 ,142 ,164 ,165 ,184 ,256 ,259 ,193 ,148 ,177

-,329 -,238 -,250 -,229 -,167 -,285 -,351 -,310 -,226 -,214 -,254
2,920 2,114 2,224 2,035 1,488 2,529 3,123 2,756 2,013 1,905 2,256

,000 ,000 ,000 ,001 ,024 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Pos itive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

p1 p2 p3a p3b p3c p4 p5 p6a p6b p7 p8

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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A matriz de correlação, quadro 3, indica que embora algumas variáveis 

apresentem pouca correlação com outras variáveis, verifica-se que ainda assim há 

correlações entre as variáveis o que indica continuidade na análise. 

Quadro 3: Matriz de correlação. 

 
O quadro 4, matriz anti-imagem, revela a adequação da amostra para 

continuidade da analise fatorial exploratória. A Medida de Adequação de Amostra 

(MSA) revela que as variáveis p1, p6a, p6b e p8 apresentam  valores médios na 

diagonal principal e não muito baixos fora da principal, que pode indicar dúvidas 

quanto à manutenção dessas variáveis na continuidade da análise. Para tanto, 

proceder-se-á a análise das comunalidades, vide quadro 5. 

Quadro 4: Matriz Anti-imagem. 

 
A análise das comunalidades, quadro 5, indica que as variáveis p1, p6a, p6b 

e p8 têm relação entre média (p1=0,640) e forte (p8=0,737) com os fatores retidos, 

por terem comunalidades relativamente altas como se vê na coluna EXTRACTION do 

Correlation Matrix a

1,000 ,188 ,052 ,080 ,122 ,268 -,026 -,153 ,108 ,106 ,119
,188 1,000 ,162 ,255 ,243 ,321 -,014 ,000 ,057 ,108 -,062
,052 ,162 1,000 ,490 ,529 ,105 ,264 ,121 ,003 ,513 ,109
,080 ,255 ,490 1,000 ,602 ,205 ,292 ,086 ,078 ,417 -,035
,122 ,243 ,529 ,602 1,000 ,109 ,231 ,057 ,119 ,426 ,018
,268 ,321 ,105 ,205 ,109 1,000 ,003 ,109 ,299 ,152 ,060

-,026 -,014 ,264 ,292 ,231 ,003 1,000 ,162 ,148 ,376 ,193
-,153 ,000 ,121 ,086 ,057 ,109 ,162 1,000 ,277 ,207 ,093
,108 ,057 ,003 ,078 ,119 ,299 ,148 ,277 1,000 -,038 ,245
,106 ,108 ,513 ,417 ,426 ,152 ,376 ,207 -,038 1,000 -,090
,119 -,062 ,109 -,035 ,018 ,060 ,193 ,093 ,245 -,090 1,000

,048 ,325 ,243 ,141 ,008 ,410 ,089 ,172 ,177 ,149
,048 ,077 ,012 ,016 ,002 ,452 ,500 ,308 ,172 ,294
,325 ,077 ,000 ,000 ,179 ,009 ,145 ,489 ,000 ,169
,243 ,012 ,000 ,000 ,035 ,005 ,225 ,248 ,000 ,379
,141 ,016 ,000 ,000 ,170 ,020 ,308 ,149 ,000 ,438
,008 ,002 ,179 ,035 ,170 ,491 ,170 ,004 ,091 ,298
,410 ,452 ,009 ,005 ,020 ,491 ,077 ,097 ,000 ,044
,089 ,500 ,145 ,225 ,308 ,170 ,077 ,007 ,034 ,208
,172 ,308 ,489 ,248 ,149 ,004 ,097 ,007 ,369 ,015
,177 ,172 ,000 ,000 ,000 ,091 ,000 ,034 ,369 ,214
,149 ,294 ,169 ,379 ,438 ,298 ,044 ,208 ,015 ,214

p1
p2
p3a
p3b
p3c
p4
p5
p6a
p6b
p7
p8
p1
p2
p3a
p3b
p3c
p4
p5
p6a
p6b
p7
p8

Correlation

Sig. (1-tailed)

p1 p2 p3a p3b p3c p4 p5 p6a p6b p7 p8

Determinant = ,102a. 

 

,544 a -,107 ,057 ,024 -,059 -,192 ,081 ,224 -,075 -,143 -,151
-,107 ,718 a -,042 -,098 -,121 -,262 ,041 -,004 ,039 ,065 ,084
,057 -,042 ,777 a -,191 -,267 ,004 ,005 -,024 ,085 -,323 -,199
,024 -,098 -,191 ,781 a -,412 -,138 -,167 ,001 ,010 -,058 ,102

-,059 -,121 -,267 -,412 ,751 a ,119 ,022 ,067 -,153 -,152 -,001
-,192 -,262 ,004 -,138 ,119 ,600 a ,111 -,042 -,275 -,128 -,028
,081 ,041 ,005 -,167 ,022 ,111 ,670 a -,017 -,137 -,311 -,223
,224 -,004 -,024 ,001 ,067 -,042 -,017 ,541 a -,276 -,210 -,064

-,075 ,039 ,085 ,010 -,153 -,275 -,137 -,276 ,518 a ,172 -,162
-,143 ,065 -,323 -,058 -,152 -,128 -,311 -,210 ,172 ,687 a ,221
-,151 ,084 -,199 ,102 -,001 -,028 -,223 -,064 -,162 ,221 ,415 a

p1
p2
p3a
p3b
p3c
p4
p5
p6a
p6b
p7
p8

 

Anti-image Correlation

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
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quadro 5, assim sendo, as variáveis p1, p6a, p6b e p8 permanecem para a análise 

fatorial exploratória. 

 

 

Quadro 5: Comunalidades                Quadro 6: Total de variância explicada. 

 
Fatores retidos e variância total explicada. 

Para a determinação do número de fatores retidos usar-se-á o critério de 

Kaiser (valores maiores que 1) quanto a soluções críveis referente ao número de 

fatores a serem retidos. Uma vez que o número de variáveis é menor que 30 e as 

comunalidades no mínimo igual a 0,60. 

O quadro 6, acima, apresenta como solução ótima 4 fatores, mas, para esta 

pesquisa, adota-se o total de 3 fatores, pois, estes compõem o interesse de 

pesquisa dos autores, qual seja, investigar 3 fatores como proposto no modelo 

teórico, vide Figura 1, página 22. Isto se explica em razão de que a variância total 

acumulada de 3 para 4 fatores varia em torno de 10% o que para esta exploração é 

aceitável.O gráfico abaixo indica a solução ótima de 3 fatores como de interesse 

dos autores. 

Gráfico 20: Solução final 3 fatores. 

 

Total Variance Explained

2,932 26,651 26,651 2,932 26,651 26,651
1,543 14,027 40,678 1,543 14,027 40,678
1,443 13,117 53,795
1,064 9,673 63,468

,813 7,388 70,857
,710 6,451 77,308
,708 6,438 83,746
,603 5,481 89,227
,475 4,320 93,547
,378 3,433 96,980
,332 3,020 100,000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis .
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A análise prossegue com a solução inicial sem rotacionar a matriz. Neste 

caso, vide quadro 7, que indica a solução não rotacionada. 

Quadro 7: Solução inicial. Matriz não rotacionada. 

 
Com o auxílio do software SPSS, foi realizada a redução de dados por 

fatoração. Inicialmente, com as variáveis P1 a P8, com 11 variáveis no total, e em 

três tipos de rotação: Normal, Varimax e DirectOblimim. Com as 11 primeiras 

variaveis, P1 a P8,na rotação normal, a última variável não apresenta uma 

solução ideal por ter valores muito próximos em dois fatores. Foram então 

realizadas a rotação  Varimax e Oblimim. O resultado nos 2 tipos de rotação se 

mantém constantes, apresentando fortes evidencias de que a solução abaixo é a 

ideal, uma vez que indicam a mesma solução. A tabela da rotação Varimax será 

utilizada para a continuação da análise. 

Quadro 9: Matriz de Componente Rotacionada Varimax com variáveis agrupadas. 

Rotated Component Matrixa 
     

  

Component 
     

1 2 3 

     p1 .008 .664 -.008 

 

P1 Memória 

  p2 .224 .648 -.138 

 

P2 Memória 

  p3a .778 .048 .048 

 

P3a Memória + Interatividade 

 p3b .764 .221 -.006 

 

P3b Memória + Interatividade 

 p3c .759 .212 -.005 

 

P3c Memória + Interatividade 

 p4 .083 .715 .266 

 

P4 Memória 

  p5 .510 -.228 .415 

 

P5 Memória + Interatividade 

 p6a .190 -.166 .601 

 

P6a Interatividade 

p6b -.042 .308 .737 

 

P6b Interatividade 

p7 .766 .000 .024 

 

P7 Memória + Interatividade 

 p8 -.060 .041 .629 

 

P8 Interatividade 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

     a. Rotation converged in 5 iterations. 

     

Component Matrixa

,219 ,441 -,445
,382 ,264 -,523
,740 -,247 ,036
,770 -,157 -,119
,763 -,161 -,113
,370 ,615 -,271
,492 -,100 ,482
,262 ,185 ,567
,235 ,682 ,345
,708 -,290 ,050
,106 ,442 ,441

p1
p2
p3a
p3b
p3c
p4
p5
p6a
p6b
p7
p8

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analys
3 components  extracted.a. 



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

13 

Com esta divisão entre variáveis e fatores, pode-se perceber claramente os 

três fatores apresentados no modelo teórico. Nas perguntas cujas variáveis foram 

denominadas “Memória + Interatividade”, podemos classificá-las como variáveis 

de esforço cognitivo, uma vez que está ocorrendo a interação entre as duas 

outras variáveis do modelo teórico. 

Apresentação das variáveis com seus respectivos fatores. 

Quadro 10: Variáveis agrupadas por fatores. 

 
Esta divisão de variáveis pelos fatores propostos no modelo teórico é 

evidência que o reforça, mostrando que existe a relação entre as variáveis 

Interatividade, Esforço Cognitivo e Memória. 

Análise e Validação de Escala 
A escala aqui usada e aplicada foi validada por face, nominal e testes 

estatísticos, a seguir apresentados. A validação de face deu-se por meio do uso de 

teorias e a nominal pela avaliação de pares, neste caso, 3 outros pesquisadores. 

O Alpha de Cronbachs, tabela 29, mostra valor que evidencia a validade da 

escala, neste caso 0,692. 

Tabela 29: Teste de Cronbachs - ReliabilityStatistics 

Cronbach's Alpha N ofItems 

,692 11 

A tabela 30, abaixo apresenta a medida de adequação da escala. Neste caso, 

o NORMALIZE DRAW STRESS tende a zero, ou seja, apresenta valor próximo a zero 

que indica adequação da escala. O mesmo para o coeficiente de Tucker que se 

aproxima de 1, neste caso 0,9634 maior que 0,95; indicando a escala valida. 

Tabela 30: Stress and Fit Measures 

NormalizedRaw Stress ,07186 

Stress-I ,26807(a) 

Stress-II ,76902(a) 

S-Stress ,16823(b) 
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Dispersion Accounted For (D.A.F.) ,92814 

Tucker'sCoefficientofCongruence ,96340 
PROXSCAL minimizes NormalizedRaw Stress. 

a  Optimalscalingfactor = 1,077. 

b  Optimalscalingfactor = ,914. 

 

O último teste feito para a validação da escala é o mapa de espaço comum. 

Pode-se observar que as variáveis alinham-se de forma clara revelando a estrutura 

de cada constructo. 

Mapa1: Common space. 

 
A escala utilizada aqui mostra-se válida e confiável para a amostra pesquisada. 

Considerações Finais 
Com esta pesquisa buscamos validar a hipótese de que a interatividade, 

sendo aqui considerado um constructo multidimensional e medido como tal, tem 

como fator mediador o esforço cognitivo exigido, e este sendo diretamente 

proporcional ao grau de recordação na memória explícita do indivíduo. Os 

entrevistados afirmaram julgar mais fácil utilizar sites que proporcionam maior 

customização de funções e conteúdo, ou seja, possibilitam uma interação mais 

intensa, além de afirmarem se lembrar mais de sites com tais características.  

A preferência por sites com conteúdo audiovisual e com equilíbrio de 

imagens e textos também reforçam a hipótese apresentada que maior esforço 

cognitivo provindo de maior quantidade e variedade de estímulos proporcionam 

maior retenção de informação na memória explícita. As respostas obtidas no 

questionário reforçaram as hipóteses de que a interatividade gera um maior 

esforço cognitivo, e que um maior esforço cognitivo resulta em uma memorização 

mais eficiente, ou seja, maior retenção de informação na memória explícita. 
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Na análise estatística, foi possível visualizar com maior assertividade a 

divisão das variáveis medidas nas perguntas do questionário e os fatores que 

interferem tais variáveis. Nota-se a presença clara dos três fatores propostos pelo 

modelo teórico, a Interatividade, o Esforço Cognitivo e a Memória. Os resultados 

da redução de dados por fatoração na análise estatística, aliados a análise das 

respostas do questionários apresentam fortes evidências da validade do modelo 

teórico proposto nesta pesquisa. 
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