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EPÍGRAFE 
 
 
 
 
 

"Só professores criativos, que praticam a criatividade  
podem liderar processos de desenvolvimento  

da criatividade. Os rotineiros e conformistas  
acabam por arrasar todos os  

rebentos de imaginação,  
sensibilidade, iniciativa  
pessoal e criatividade,  
condenando os alunos 

 à repetição, à rotina  
e ao conformismo."  

Cabezas, 1981 

 

 

             
gaturro.com 

 

 

 

“O homem criativo não é um homem 
comum ao qual se acrescentou algo. 

Criativo é o homem comum 
do qual nada se tirou.” 

Abraham Maslow
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Adaptação e Evidências de Validade. 2018. 157 p. Dissertação (Mestrado Profissional 
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RESUMO  

 

O interesse pela pesquisa sobre criatividade na área educacional tem crescido nos 
últimos anos, uma vez que a prática docente criativa deve agregar valor ao processo 
de ensino-aprendizagem. Assim, o objetivo deste estudo foi adaptar a Escala de 
Práticas Docentes para a Criatividade na Educação Superior para o Ensino Médio e 
obter as evidências de validade na percepção do estudante e do professor. 
Participaram desse estudo 2.237 estudantes e 195 professores do Ensino Médio de 
uma rede educacional privada em 12 estados brasileiros. Inicialmente, mediante a 
autorização das autoras do instrumento original, realizou-se a adaptação semântica 
para o ensino médio e a pesquisa-piloto. Posteriormente, a escala adaptada foi 
aplicada por meio do Google Forms com o auxílio de colaboradores em todas as 
unidades participantes para orientar a coleta de dados. Ao buscar as evidências de 
validade da Escala na percepção dos estudantes, optou-se pela Análise Fatorial 
Exploratória (AFE), utilizando o pacote Statistical Package for the Social Science 
(SPSS) na versão 25, com rotação oblíqua (oblimin). Em seguida, foi utilizada a 
Análise Fatorial Confirmatória (AFC), com base no método de estimação Weighted 
Least Squares Mean and Variance (WLSMV) do pacote Lavaan do software R 3.4. 
Essa versão da escala resultou em 35 itens e foram extraídos 4 fatores (Incentivo a 
novas ideias, Clima para expressão de ideias, Procedimentos tradicionais de ensino 
e Interesse pela aprendizagem do aluno), que explicaram 44,92% da variância, a 
confiabilidade foi adequada com o lambda 2 de Guttman, que variaram entre 0,61 a 
0,91. Os componentes dos coeficientes de ajuste se mostraram adequados, com os 
seguintes valores: AGFI=0,980, NNFI=0,984, RMSEA=0,034, SRMR=0,049. Já para 
buscar as evidências de validade da Escala na percepção dos professores, realizou-
se a AFC, com base no método de estimação Weighted Least Squares Mean and 
Variance (WLSMV) do pacote Lavaan do software R 3.4. Essa versão da escala 
resultou em 35 itens e foram extraídos 6 fatores (Incentivo a novas ideias, 
Procedimentos tradicionais de ensino, Interesse pela aprendizagem do aluno, 
Estratégias diversificadas de ensino, Clima para expressão de ideias e Atributos 
pessoais que favorecem à prática docente), que explicaram 73,856% da variância e 
consistência interna com o alfa de Cronbach que variaram entre 0,758 a 0,970. No 
que tange aos coeficientes de ajuste, seus componentes também se mostraram 
adequados com valores AGFI=0,968, NNFI=970, RMSEA=0,033, SRMR=0,046. 
Dessa forma, as Escalas de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio 
na percepção do estudante e do professor demonstraram evidências de validade, o 
que indica sua relevância na área educacional, constituindo-se instrumentos que 
contribuam para a construção da identidade do professor ao refletir sobre suas 
práticas, de modo a desenvolver a criatividade na docência e favorecer a expressão 
criativa dos estudantes. 
 
Palavras-chave: Práticas Docentes, Criatividade, Ensino Médio. 
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ABSTRACT 
 
 
The interest in research on creativity in education has grown in recent years, as 
creative teaching practices add value to the students’ learning and development. This 
requires creative teachers to promote an environment that encourages the students’ 
creative expression. Thus, the objective of this study was to adapt the Scale of 
Teaching Practices for Creativity in Higher Education (ALENCAR; FLEITH, 2010) to 
High School and to obtain validity evidences in the students’ and teachers’ perception. 
For the adaptation of the Scale to High School, the following steps were chosen: 
authorization of the authors of the original instrument, semantic adaptation and 
validation of the content to the desired level through the evaluation of judges, and a 
pilot research. Subsequently, the respective adapted versions of the scale were 
applied to 2,237 students and 195 high school teachers of a private educational 
network in 12 Brazilian states. For the validity evidences, it was chosen the Exploratory 
Factor Analysis (EFA), using the Statistical Package for the Social Science (SPSS) 25, 
with oblique rotation (oblimin). Afterwards, the Confirmatory Factor Analysis (CFA) was 
used, based on the Weighted Least Squares Mean and Variance (WLSMV) method of 
the Lavaan package software R 3.4. The scale version for student evaluation resulted 
in 4 factors (encouragement for new ideas, atmosphere for expression of ideas, 
traditional teaching procedures and interest in student learning), which explained 
44.920% of the variance, reliability was adequate with Guttman's lambda-2 ranging 
from 0.61 to 0.91. Regarding the adjustment coefficients, the components were 
adequate, with AGFI=0.980, NNFI=0.984, RMSEA=0.034, SRMR=0.049. On the other 
hand, to seek the evidence of Scale validity in the teachers' perception, the CFA was 
performed, based on the Weighted Least Squares Mean and Variance (WLSMV) 
method of the Lavaan software package R 3.4. This version of the scale resulted in 35 
items, and 6 factors were extracted (Incentive to new ideas, Traditional teaching 
procedures, Interest in student learning, Diversified teaching strategies, Climate for 
expressing ideas and Personal attributes that favor teaching practice), which explained 
73.856% of the variance and internal consistency, with Cronbach's alpha ranging from 
0.758 to 0.970. Regarding the adjustment coefficients, their components were also 
adequate with the values of AGFI = 0.968, NNFI = 970, RMSEA = 0.033, SRMR = 
0.046. Thus, the Scale of Teaching Practices for Creativity in High School, in the 
perception of students and teachers, has demonstrated evidence of validity, which 
indicates their relevance in the educational area, constituting instruments that 
contribute to the construction of the teacher's identity while reflecting on their practices, 
in order to develop creativity in teaching and to favor the students’ creative expression. 
 
Key words: Creativity, High School, Teaching Practices. 

 

 

 

SUMÁRIO 



 
 

 

x 

 

DEDICATÓRIA  ....................................................................................................... iii 

AGRADECIMENTOS  ............................................................................................... iv 

EPÍGRAFE  .............................................................................................................. vii 

RESUMO ................................................................................................................ viii 

ABSTRACT  .............................................................................................................. ix 

SUMÁRIO  ................................................................................................................ x 

LISTA DE TABELAS  .............................................................................................. xii 

LISTA DE QUADROS  ............................................................................................ xiii 

LISTA DE FIGURAS  .............................................................................................. xiv 

LISTA DE GRÁFICOS  ............................................................................................ xv 

LISTA DE APÊNDICES  ......................................................................................... xvi 

LISTA DE ANEXOS  .............................................................................................. xvii 

LISTA DE SIGLAS  ............................................................................................... xviii 

INTRODUÇÃO  ....................................................................................................... 21 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  ......................................................................... 24 

    1.1 Conceitos de Criatividade  ......................................................................... 24 

    1.2 Criatividade na Educação  .......................................................................... 27 

    1.3 Práticas Docentes Criativas  ...................................................................... 29 

    1.4 Instrumento de Medida para a Criatividade  ............................................. 39 

2. OBJETIVOS  ....................................................................................................... 47 

    2.1 Objetivo Geral  ............................................................................................. 47 

    2.2 Objetivos Específicos  ................................................................................ 47 

3. MÉTODO  ............................................................................................................ 48 

    3.1 Local e Participantes  .................................................................................. 48 

    3.2 Instrumento  ................................................................................................. 51 

    3.3 Procedimentos  ........................................................................................... 53 

          3.3.1 Aspectos Éticos  ................................................................................... 54 

          3.3.2 Adaptação semântica ........................................................................... 54 

          3.3.3 Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio – 

                   versão do Estudante  ............................................................................ 58 

                   3.3.3.1 Pesquisa-piloto  ........................................................................ 58 

                   3.3.3.2 Coleta de dados  ...................................................................... 60 

          3.3.4 Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio – 



 
 

 

xi 

                   versão do Professor  ............................................................................ 61 

         3.3.4.1 Pesquisa-piloto  ....................................................................... 61 

         3.3.4.2 Coleta de dados  ...................................................................... 62 

    3.4 Análise dos Dados  ..................................................................................... 63 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  ....................................................................... 64 

    4.1 Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio – 

          versão: Estudantes ..................................................................................... 64 

          4.1.1 Análise Fatorial Exploratória ................................................................. 64 

          4.1.2 Análise Fatorial Confirmatória ............................................................... 71 

    4.2 Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio – 

          versão: Professor  ....................................................................................... 82 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  ................................................................................... 98 

REFERÊNCIAS  .................................................................................................... 100 

APÊNDICES  ........................................................................................................ 118 

ANEXOS  .............................................................................................................. 135 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

xii 

 
LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Descrição da Base de Dados  ............................................................... 35 

Tabela 2 – Nacionalidade das Pesquisas  .............................................................. 36  

Tabela 3 – Nível de Ensino nas Produções  ........................................................... 36 

Tabela 4 – Instituições/Periódicos das Publicações  .............................................. 37 

Tabela 5 – Característica dos Estudantes participantes por Estado, Série  

                   e Gênero .............................................................................................. 49 

Tabela 6 – Característica de Professores participantes por Estado e Gênero ....... 50 

Tabela 7 – Autovalor e Variância Total explicada dos Fatores selecionados  ........ 65 

Tabela 8 – Fator 1 (Incentivo a novas ideias)  ........................................................ 67 

Tabela 9 – Fator 2 (Procedimentos tradicionais de ensino)  ................................... 67 

Tabela 10 – Fator 3 (Interesse pela aprendizagem do aluno)  ............................... 68 

Tabela 11 – Fator 4 (Clima para expressão de ideias) ........................................... 69 

Tabela 12 – Análise da Consistência Interna pelo Coeficiente 2  .......................... 69 

Tabela 13 – Coeficientes de Ajustes  ...................................................................... 72 

Tabela 14 – Coeficientes de Ajustes da AFC ......................................................... 72 

Tabela 15 – Descrição das Análises Fatoriais Exploratória e Confirmatória .......... 80 

Tabela 16 – Coeficientes de Ajustes da AFC ......................................................... 83 

Tabela 17 – Modelo de Medida dos 6 fatores  ........................................................ 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 



 
 

 

xiii 

 

Quadro 1 – Objetivos Categorizados  ..................................................................... 38 

Quadro 2 – Instrumentos Utilizados nas Pesquisas  .............................................. 42 

Quadro 3 – Texto de Identificação do participante (Estudante e Professor)  ......... 55 

Quadro 4 – Orientações de Preenchimento do participante (Estudante e   

                    Professor)  ........................................................................................... 56 

Quadro 5 – Instrumento original e Escala adaptada em duas versões  ................. 56 

Quadro 6 – Descrição dos Itens adaptados e reformulados  .................................. 59 

Quadro 7 – Síntese dos Fatores e suas Variáveis da Escala de Práticas Docentes 

                    para a Criatividade na Educação Superior (ALENCAR;FLEITH, 2004) 

                    e da Escala adaptada no presente estudo após a AFE  ...................... 70 

Quadro 8 – Relações causais e Coeficiente de caminho  ...................................... 79 

Quadro 9 – Síntese dos Fatores e suas Variáveis da Escala de Práticas Docentes 

                    para a Criatividade na Educação Superior (ALENCAR;FLEITH, 2004) 

                    e da Escala adaptada no presente estudo após a AFC ...................... 79 

Quadro 10 – Distribuição dos Fatores na Escala de Práticas Docentes para a  

                     Criatividade no Ensino Médio (versão Estudante)  ............................. 82 

Quadro 11 – Relações causais e Coeficiente de caminho  .................................... 87 

Quadro 12 – Síntese dos Fatores e suas Variáveis da Escala de Práticas Docentes 

                     para a Criatividade na Educação Superior (ALENCAR;FLEITH, 2010) 

                     e da Escala adaptada no presente estudo após a AFC ..................... 92 

Quadro 13 – Distribuição dos fatores na Escala de Práticas Docentes para a  

                      Criatividade no Ensino Médio (versão Professor) . ............................ 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

xiv 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Requisitos para a Criatividade  .............................................................. 26 

Figura 2 – Revisão Sistemática sobre Práticas Criativas  ...................................... 34 

Figura 3 – Distribuição pelo Brasil das Unidades Escolares da Coleta de Dados  

                  desta Pesquisa  ..................................................................................... 48 

Figura 4 – Diagrama de Caminhos da Escala de Práticas Docentes para a  

                  Criatividade no Ensino Médio (Estudante) ............................................ 74 

Figura 5 – Fator 1 – Incentivo a novas ideias  ........................................................ 74 

Figura 6 – Fator 2 – Clima para expressão de ideias  ............................................ 75 

Figura 7 – Fator 3 – Procedimentos tradicionais de ensino  ................................... 76 

Figura 8 – Fator 4 – Interesse pela aprendizagem do aluno  ................................. 77 

Figura 9 – Análise dos Construtos (Estudante)  ..................................................... 78 

Figura 10 – Diagrama de Caminhos da Escala de Práticas Docentes para a  

                    Criatividade no Ensino Médio (Professor) ........................................... 85 

Figura 11 – Fator 1 – Incentivo a novas ideias  ...................................................... 86 

Figura 12 – Fator 2 – Procedimentos tradicionais de ensino  ................................. 87 

Figura 13 – Fator 3 – Interesse pela aprendizagem do aluno  ............................... 87 

Figura 14 – Fator 4 – Estratégias diversificadas de ensino  ................................... 88 

Figura 15 – Fator 5 – Clima para expressão de ideias  .......................................... 88 

Figura 16 – Fator 6 – Atributos pessoais favoráveis à prática docente  ................. 89 

Figura 17 – Análise dos Construtos (Professor)  .................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

xv 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Período das Publicações   ................................................................... 37 

Gráfico 2 – Distribuição dos Professores por Tempo de Trabalho  ........................ 50 

Gráfico 3 – Distribuição dos Professores por Disciplina  ........................................ 51 

Gráfico 4 – Gráfico de Escarpa (Scree Plot) – Estudante  ..................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

xvi 

 

LISTA DE APÊNDICES 

 

Apêndice A – Escala – versão Pesquisa-Piloto (Estudante)  ............................... 118 

Apêndice B – Escala – versão Final para Coleta de Dados (Estudante)  ............ 121 

Apêndice C – Correspondência para a Coordenadora Pedagógica do Colégio... 124 

Apêndice D – Escala – versões Piloto e Final para Coleta de Dados (Professor) 126 

Apêndice E – Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio –  

                       percepção do Estudante .................................................................. 129 

Apêndice F – Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio –  

                       percepção Professor ........................................................................132  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

xvii 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A – Escala de Práticas Docentes para a Criatividade na Educação Superior  

                 (ALENCAR; FLEITH, 2010)  ................................................................. 135 

Anexo B – Autorização das autoras do Instrumento ............................................ 138 

            B.1 – Autorização da Profa Dra Denise Fleith  ........................................... 138 

            B.2 – Autorização da Profa Dra Eunice Alencar  ........................................ 138 

Anexo C – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética  .................................. 139 

Anexo D – Carta de Autorização do Colégio (Pesquisa-Piloto)  ........................... 142 

Anexo E – Autorização das Regiões Administrativas da Rede Privada de  

                  Ensino  ................................................................................................ 143 

            E.1 – UCB  ................................................................................................ 143 

            E.2 – UCOB  .............................................................................................. 144 

            E.3 – ULB  ................................................................................................. 145 

            E.4 – UNB  ................................................................................................ 146 

            E.5 – UNEB  .............................................................................................. 147 

            E.6 – UNOB  .............................................................................................. 148 

            E.7 – USB  ................................................................................................. 149 

            E.8 – USEB  .............................................................................................. 150 

Anexo F – Termo de Consentimento  ................................................................... 151 

            F.1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Responsável pelo  

                   Estudante  .......................................................................................... 151 

            F.2 – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido do Estudante  ............. 153 

Anexo G. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Professor  ................ 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

xviii 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

AC – Acre  

AFC – Análise Fatorial Confirmatória 

AFE – Análise Fatorial Exploratória 

AGFI – Goodness-of-Fit Index 

AL – Alagoas  

AM – Amazonas 

AP – Amapá  

APA – American Psychological Association 

BA – Bahia  

BAICA – Bateria de Avaliação Intelectual Criativa 

CAAE – Certificado de Apresentação para Apreciação ética 

CAPES – Banco de Teses & Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de  

                Pessoal de Nível Superior 

CE – Ceará 

CEB – Conselho de Educação Básica 

CEGAD – Creative Educational Game Design 

CFI – Comparative Fit Index 

CFP – Conselho Federal de Psicologia 

CEP – Comitê de Ética e Pesquisa 

DCNEM – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

DF – Distrito Federal 

DP – Desvio Padrão 

DSA – Divisão Sul-Americana 

EREEC-AECI – Encontro Regional de Estudantes de Engenharia Civil – Associação  

                          Especial de Controle Interno 

GO – Goiás 

KMO – Kaiser-Meyer-Olkin 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

M – Média 

MA – Maranhão 



 
 

 

xix 

MT – Mato Grosso 

MS – Mato Grosso do Sul 

MEC – Ministério de Educação e Cultura 

MG – Minas Gerais 

N – Número da amostra (população) 

NACCCE – National Advisory Committee on Creative and Cultural Education  

        (Comitê Nacional de Educação Criativa e Cultural) 

NFI – Normed-Fit Index 

NNFI – Non-Normed Fit Index 

PA – Pará 

PB – Paraiba 

PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

PE – Pernambuco 

PI - Piaui 

PR – Paraná 

ProQuest – Base de dados Multidisciplinar de Periódicos Eletrônicos 

PUCCamp-SP – Pontifícia Universidade Católica de Campinas – São Paulo 

REDALYC – Rede de Revistas Científicas da América Latina e do Caribe, Espanha  

                     e Portugal 

RJ – Rio de Janeiro 

RO – Rondônia 

RN – Rio Grande do Norte 

RR - Roraima 

RMSEA – Root-Mean_Square Error of Approximation 

RS – Rio Grande do Sul 

SciELO – Scientific Electronic Library Online 

SE - Sergipe 

SEMTEC – Simpósios do Ensino Médio Técnico e Tecnológico 

SP – São Paulo 

SPSS – Statistical Package for the Social Science 

SRMR – Standardized Root Mean Square Residual 

TCLE – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação 

TO – Tocantins  



 
 

 

xx 

UCB – União Central Brasileira da IASD 

UCOB – União Centro-Oeste Brasileira da IASD 

UFT-TO – Universidade federal de Tocantins – Tocantins 

ULB – União Leste Brasileira da IASD 

UNB – União Norte Brasileira da IASD 

UnB-DF – Universidade de Brasília – Distrito Federal 

UNEB – União Nordeste Brasileira da IASD 

UNOB – União Noroeste Brasileira da IASD 

UNINTER – Centro Universitário Internacional 

USB – União Sul Brasileira da IASD 

USEB – União Sudeste Brasileira da IASD 

VALDECRIE – Instrumento de Identificação do Desenvolvimento Criativo de  

                         Instituições de Ensino 

WLSMV – Weighted Least Squares Mean and Variance 

 

 
 



21 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O interesse pela pesquisa na área educacional sobre a criatividade tem 

crescido nos últimos anos e um dos aspectos citados refere-se especificamente à 

criatividade no cotidiano da sala de aula. (ALENCAR, 2002a, 2007; ALENCAR; 

BRUNO-FARIA; FLEITH, 2010; ALENCAR; FLEITH, 2004, 2007; ARRUDA, 2010, 

2015; FADEL, 2010; FLEITH; ALENCAR, 2005, 2006, 2008; FLEITH; ALMEIDA; 

PEIXOTO, 2011; LUBART, 2009, 2012; MARTÍNEZ, 1997, 2008, 2009a, 2009b; 

NAKANO 2006, 2009, 2011; NAKANO; PRIMI, 2012; SILVA; FADEL; WECHSLER, 

2013; WECHSLER, 2002b, 2004). 

Guilford (1967) afirma que a criatividade é o segredo da educação, é a solução 

para a maioria dos problemas sérios da humanidade. De La Torre e Violant (2006) 

dizem que, se o século XIX foi o século da industrialização e o século XX, dos avanços 

científicos e do conhecimento, o século XXI é o século da criatividade – por verificar 

que novas ideias e soluções de muitos problemas têm surgido em uma sociedade de 

mudanças. Nesse sentido, Lubart (2009) percebe a necessidade de promover a 

criatividade no sistema educacional, que se esforça para ensinar aos estudantes a 

capacidade de resolver problemas de forma mais criativa e menos limitada. 

A escola criativa do século XXI tem o desafio de flexibilizar seu currículo de 

modo que permita articular entre as problemáticas reais relacionadas às necessidades 

sociais do estudante e do mundo onde vive, priorizando as diferentes ferramentas de 

aprendizagem. (SANTOS, 2013). Acrescenta-se a importância do trabalho 

pedagógico criativo para o cultivo de novos conhecimentos e novas habilidades, 

Martinez (1997) já dizia que a toda prática criativa estimula a aprendizagem e ao 

desenvolvimento dos estudantes. 

Nessa direção, o ensino requer professores criativos para promover um 

ambiente que favoreça a expressão criativa do estudante. (ALENCAR, 2002a). 

Entretanto, o desenvolvimento da criatividade no contexto escolar tem sido um dos 

desafios que a escola enfrenta, principalmente quando se espera do professor o uso 

de estratégias de ensino mais adequadas. (WECHSLER, 2002b). 

Vale destacar que professores motivados favorecem a criatividade dos 

estudantes, utilizam práticas pedagógicas criativas e podem tornar-se modelos e 

verdadeiros estímulos para os estudantes. (ALENCAR; MARTÍNEZ, 1998). Ainda, 

Lubart (2009, 2012) reforça que, ao entender o processo criativo como uma sequência 
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de eventos, pensamentos e ações, é possível vê-lo em uma abordagem múltipla, na 

qual a motivação, as capacidades em uma determinada área e os processos ligados 

à criatividade são fatores relevantes que favorecem as práticas criativas do indivíduo. 

Por isso, é importante a compreensão do professor para o desenvolvimento das 

práticas criativas, uma vez que ele exerce um papel fundamental sobre a formação do 

estudante. (BATISTA; LUZ; BRUM, 2015). 

Acredita-se na importância de se pensar em um trabalho pedagógico que seja 

permeado por ações que envolvam a criatividade (LIBÓRIO, 2009). Diante disso, 

observa-se a relevância de estudos sobre as práticas docentes criativas, cujas 

estratégias de ensino tenham o propósito de estimular a criatividade do estudante e 

motivá-lo para a aprendizagem. (LIMA; SILVA, 2017a). 

Considerando a relevância de um ensino criativo, percebe-se a necessidade 

de avaliar as práticas docentes em diferentes níveis de escolarização. No entanto, 

apesar de a literatura apresentar diferentes instrumentos para medir a criatividade no 

contexto educacional (ALENCAR; FLEITH 2004, 2007, 2010, 2012; BRICEÑO, 2014; 

FROSSARD, 2013; GARCÊS et al., 2015; GONTIJO, 2007; LIBÓRIO, 2009; MILIAN, 

2014; MORAIS et al., 2014; NAKANO, 2006; SILVA, 2011; SUÁREZ, 2014), observou-

se poucos instrumentos com evidências de validade para avaliar as práticas docentes 

criativas, principalmente no Ensino Médio. Destaca-se as pesquisas de Almeida 

(2010) e Otaviano (2012), Já que grande parte dos instrumentos com evidências de 

validade destina-se ao Ensino Superior. (ALENCAR; FLEITH, 2004, 2007, 2010; 

MORAIS et al., 2014). 

Diante disso, a pesquisadora, a partir da sua experiência profissional na 

educação, tem observado sobre a importância e a necessidade do professor refletir 

sobre suas práticas no cotidiano da sala de aula, de modo que compreenda sua 

influência como facilitador e mediador da criatividade dos estudantes. Nesse sentido, 

percebe-se a importância para a formação do professor de um instrumento com 

evidências de validade que o auxilie na identificação das suas práticas docentes 

criativas. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi adaptar a Escala de Práticas Docentes 

para a Criatividade na Educação Superior (ALENCAR; FLEITH, 2010) para o contexto 

dos estudantes e dos professores do Ensino Médio e obter evidências de validade do 

seu construto. 
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Assim, a primeira seção deste estudo apresenta uma revisão da literatura sobre 

o tema da criatividade e educação, com foco nas práticas docentes criativas e nos 

instrumentos para medir a criatividade. Na segunda seção, foram descritos os 

objetivos propostos neste estudo; e na terceira, descreve-se o método, a população 

pesquisada, as etapas de construção do instrumento, os procedimento utilizados e a 

análise de dados. Já na quarta seção, demonstram-se os resultados e suas 

discussões; e, por último, as considerações finais. 

Espera-se que esse instrumento se torne útil para a avaliação das práticas 

docentes criativas, tanto na percepção do estudante quanto na do professor, de modo 

a contribuir para a formação docente mediante a reflexão sobre suas práticas 

pedagógicas no intuito de encorajar a criatividade tanto do professor quanto do 

estudante do Ensino Médio. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

1.1 Conceitos de Criatividade 

 

 

A criatividade é definida popularmente como a capacidade de criar, uma 

habilidade inata de artistas, sejam eles pintores, poetas, cineastas, etc. Porém, essa 

concepção é superficial ao próprio conceito, sendo que criatividade é muito mais do 

que o simples fato de criar. Etimologicamente, a palavra deriva do termo latino creare, 

que significa fazer, e do grego krainen, que quer dizer realizar (WECHSLER, 2008). 

Relacionada ao latim (creatio ou creatus), significa criar algo, dar existência. 

(GLĂVEANU, 2013). 

Tatarkiewicz (1990), pesquisando sobre o termo criatividade, dividiu-o em 

quatro fases: a inexistência (não existiu na Filosofia, na Teologia e na própria Arte por 

quase mil anos); o uso pela Teologia (Criador era sinônimo de Deus); o uso pela Arte 

(criador é sinônimo de artista ou poeta); e o uso pela Ciência (o adjetivo criativo e o 

substantivo criatividade, além de a criatividade estar ao alcance de todas as Ciências), 

de forma geral. 

De acordo com Conrey (1993), os estudos referentes à criatividade 

desenvolveram-se significativamente após a conferência intitulada Creativity proferida 

por Guilford, em 1950. Guilford, então presidente da American Psychological 

Association (APA), na sua palestra inaugural, enfatizou a escassez de estudos sobre 

a criatividade voltada para a educação. 

Segundo Isaksen (1990), Guilford relatou a negligência de estudos sobre a 

criatividade e afirmou que apenas 186 dos 121.000 títulos listados em resumos de 

artigos em psicologia tinham algo a ver com a criatividade. Isso foi se modificando, 

pois, já no período de 1967 a 1984, o número aumentou para 5.628 citações da 

temática. Isaksen (1990) ainda lembra que, a partir dessa palestra, desencadeou-se 

um impulso em pesquisas sobre a criatividade, não só por psicólogos, mas também 

por outros especialistas, como filósofos, matemáticos, pedagogos, engenheiros e 

sociólogos. Muitos pesquisadores, citados a seguir, definiram o conceito de 

criatividade, dando assim sua contribuição para a Ciência. 
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Ostrower (1977), por exemplo, considera que a criatividade é um potencial que 

está ligado ao homem, que é inseparável, intrínseco  ao homem, que faz parte da sua 

essência. No mesmo ano, Rogers (1977) define a criatividade como se tratando de 

um meio de realizar suas potencialidade, e isso implica em certos traços como 

autoestima, aceitação e si mesmo, etc. 

Já Guilford e Strom (1978) veem a criatividade na educação como as aptidões 

que são características dos indivíduos criativos, como a fluidez, a flexibilidade, a 

originalidade e o pensamento divergente. Segundo Martínez (1995), a criatividade é 

um processo de descoberta, da produção de algo novo para uma determinada 

situação social. 

Além disso, para Csikszentmihalyi (2007), a criatividade é qualquer ideia ou 

produto que altera alguma coisa já existente, ou que transforma algo já existente em 

um novo. Outro teórico que se referiu à criatividade em um contexto específico foi 

Elliott (1995); para ele, criatividade envolve um “fazer algo” e que esse produto (algo) 

seja uma realização concreta e especialmente importante. 

Para Gardner (1999), ao descrever a pessoa criativa, afirma que é aquela que 

regularmente resolve problemas de uma forma inusitada, mas que, por fim, se torne 

aceita pela comunidade. Semelhantemente, para Stenberg e Lubart (1999) 

“criatividade é a capacidade de produzir algo original, que ninguém espera, porém é 

útil de apropriado. Já Chaffe (2000,) diz que a criatividade “não é enfeite, faz parte da 

vida de cada um. 

De acordo com Arnoldo e Marcos (2010), a criatividade é a junção de processos 

mentais com a influência do meio, mas que esta pode ser tanto estimulada quanto 

reprimida, dependendo da interação com o meio. 

Morais (2011), ao abrir o I Congresso Internacional de Criatividade e Inovação, 

destacou em seu discurso que, mais útil do que colecionar definições sobre a 

criatividade, é esquematizar conceitos que sirvam como informações para estudos 

sobre a criatividade. Ela apresenta um esquema que tenta reunir os requisitos mais 

referidos na literatura para que a criatividade aconteça, são eles: aptidão, motivação, 

conhecimento, personalidade, processos cognitivos e o olhar do outro, nessa ordem. 

Além de Morais (2011), outros autores também defendem esses mesmos 

requisitos: 

1. Ter aptidão. As aptidões, segundo Csikszentmihalyi (2007), refletem-se não 



26 
 

 

só na alta criatividade, mas nos contornos dos nossos esforços e produtos criativos. 

2. Possuir elevada motivação. Para Torrance (1995), criar é imensamente mais 

exigente do que reproduzir: é colocar algo de único e inédito que cada um de nós 

possui, e isso não acontece sem paixão (motivação). 

3. Dominar conhecimento. Reilly (2008) destaca que uma característica 

marcante encontrada na literatura norte-americana sobre criatividade é justamente a 

necessidade de o indivíduo dominar um conhecimento específico antes de vir a ser 

criativo. 

4. Ter personalidade criativa. Segundo Morais (2011), apesar dessas 

características apresentadas, nada é alheio à personalidade, e ela ainda justifica que, 

desde a década de 1960, um conjunto de características de personalidade típicas das 

pessoas criativas é identificado. 

5. Associar-se a processos cognitivos. Zeng, Proctor e Salvendy (2011) 

comentam que existem formas de processar mentalmente as informações, usando 

analogias, metáforas e a imaginação. 

6. Apropriar-se do olhar do outro. Sobre esse ponto, Morais (2011) diz que não 

se pode esquecer que criatividade é uma atribuição, isto é, o olhar do outro, que pode 

ser o de um professor avaliando o trabalho dos estudantes. E por fim, acrescenta que, 

para entender a criatividade e o processo criativo, é necessário a junção de todos 

esses fatores, como é demonstrado na Figura 1. 

 

             Figura 1 – Requisitos para a Criatividade 

           

           Fonte: Dados de Morais (2011) organizados por autoria própria. 
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Wechsler et al. (2010), além de ratificarem o pensamento de Morais (2011), 

acrescentam que a criatividade também é multifatorial, pois envolve a interação e 

habilidades cognitivas, estilos de pensar, características da personalidade e 

elementos ambientais culturais. 

Além das características mencionadas, Amabile (2006) já afirmava que o papel 

do ambiente também é um fator a considerar para a manifestação da criatividade. 

Pode-se perceber que a criatividade é uma palavra com muitos significados e 

seu conceito é complexo, isto é, não tem uma definição única entre os autores. Apesar 

disso, não dá para questionar a sua importância no mundo atual, sobretudo no âmbito 

educacional, no qual a criatividade deve ser desenvolvida. 

Alencar (2007) tem investigado o conceito da criatividade desde 1960 à procura 

de respostas a questionamentos dentro do contexto educacional, e essas pesquisas 

resultaram na construção de alguns instrumentos que pudessem avaliar distintas 

variáveis relativas à criatividade. Ela define a criatividade como sendo um fenômeno 

complexo de interações entre os fatores do indivíduo, como o contexto sócio-histórico-

cultural, as oportunidades oferecidas a ele, e ainda a sua expressão criativa, 

reconhecida e valorizada.  

Nessa direção, esta pesquisa foi embasada por Alencar (2007), para a qual, o 

conceito da criatividade no contexto educacional, é a capacidade humana de usar o 

conhecimento para inovar, buscar, transformar, ser sensível ao outro e não 

desperdiçar oportunidades de expressão. Para dar significado ao conceito, um 

inventário e uma escala foram elaborados e buscado evidências de validade por 

Alencar e Fleith (2004, 2010), nos quais se avaliam as práticas docentes de 

professores do Ensino Superior, se são ou não criativas. 

 

 

1.2 Criatividade na Educação 

 

 

Segundo Haetinger (2012), talvez nessa década, mais do que nunca, seja o 

momento de se repensar a educação pelo viés da criatividade. De acordo com De La 

Torre (2008), a sociedade hoje necessita que novas metas educativas, seja instaladas 

usando o desenvolvimento da criatividade nas orientações metodológicas. Nessa 
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mesma direção, Lubart (2009) menciona que o ambiente escolar tem um papel crucial 

no desenvolvimento da criatividade, pois favorece frequentemente o pensamento 

convergente para a pesquisa de uma resposta correta aos problemas colocados pelo 

professor. 

Alencar e Fleith (2003) e Oliveira (2010) já diziam que é na escola que o espírito 

curioso é estimulado e conservado, pois é lá que se pode encantar os alunos por meio 

de aulas prazerosas. Mas para isso, é necessário acabar com as barreiras à 

expressão criativa que existe nas escolas e propiciar um ambiente formador de alunos 

criativos. 

Pesquisas têm sido desenvolvidas, demonstrando a importância de se ter um 

programa para desenvolver a criatividade na educação (FADEL, 2010; NAKANO, 

2011). Fadel (2010) avaliou os efeitos de um programa de desenvolvimento de 

criatividade entre docentes do Ensino Superior e percebeu que o programa contribui 

favoravelmente para a sua formação. Nessa mesma direção, Nakano (2011) fez uma 

revisão sistemática em quatro bases de dados sobre programas de treinamento e 

criatividade e a forma como vêm sendo implantadas, e verificou que há resultados 

positivos quando se utilizam técnicas diferenciadas e planejamento diversificado. 

Já Lima e Alencar (2014) investigaram os procedimentos que favorecem ou 

inibem as práticas pedagógicas criativas e concluíram que há lacunas na formação 

dos alunos, como o medo de se expressarem. Já com os professores, detectaram 

falhas na sua formação e reclamações, como a falta de tempo. O Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), desde 2015, vem implantando o Programa de Estímulo à 

Criatividade na Educação Básica. O governo diz que, se a escola é a instituição 

depositária do ideário educativo da sociedade, as mudanças no campo da educação 

devem necessariamente passar por ela”; e o que se vê de trabalho nas escolas é 

insuficiente para os desafios do século XXI (BRASIL, 2015, p. 12). 

Algumas iniciativas já estão sendo feitas em estados brasileiros, como São 

Paulo e Rio Grande do Sul, que, preocupados em estimular a criatividade nas escolas, 

estão implantando o trabalho com as competências socioemocionais, que incluem a 

criatividade, o espírito inovador e colaborativo, a empatia, a autoestima e a abertura 

à diversidade. Abed (2018) comenta que o desafio ainda é grande, pois os professores 

não sabem como trabalhar e desenvolver essas habilidades, e tampouco como avaliá-

las. 
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Segundo Snyder e Lopez (2005) e Hutz (2014), a competência socioemocional 

já vinha sendo trabalhada, porém com o nome de temas transversais relacionados à 

criatividade, como compaixão, altruísmo, empatia e bem-estar. É necessário também 

que existam, no ambiente escolar, condições de estimular a criatividade nos diferentes 

níveis de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior (WECHSLER; 

NAKANO, 2011). Ainda Wechsler (2017) acrescenta que, quando a criatividade é 

estimulada na sala de aula, ela gera novas formas de pensar e utilizar conhecimentos, 

enfocando-os sob diferentes paradigmas. 

Mas como fazer com que a criatividade seja um elemento presente no dia a dia 

da sala de aula? Segundo Oliveira e Alencar (2009), é necessária uma abordagem 

em duas frentes: a primeira, em relação ao professor, que deve estar disposto a 

encontrar alternativas de ensino; e a segunda, em relação ao aluno, que precisa estar 

sensível aos processos de criação. 

 

 

1.3 Práticas Docentes Criativas 

 

 

A criatividade, hoje mais do que nunca, é a habilidade mais completa e 

primordial, tanto no cenário acadêmico como entre os profissionais de outras áreas. 

(ESQUIVIAS; DE LA TORRE, 2010). Para o National Advisory Committee on Creative 

and Cultural Education (NACCE), todas as pessoas são capazes de serem criativas 

em alguma área de atuação, desde que as condições sejam propícias e tenham 

adquirido conhecimentos e habilidades relevantes. Além disso, uma sociedade 

democrática deve proporcionar oportunidades, de acordo com suas próprias forças e 

habilidades, para que todos possam ter sucesso. (NACCCE, 1999). 

A escola traz essa condição essencial para inclusão e democratização das 

oportunidades no Brasil, e é tarefa de todas oferecer uma educação básica de 

qualidade para a inserção do estudante e a consolidação da cidadania. (BRASIL, 

2006). Além disso, segundo Picanço (2012), é na escola que existe um conjunto de 

professores capazes de ajudar e possibilitar essas oportunidades aos estudantes. 

Em consonância com essa afirmativa, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/96 (BRASIL, Art. 2o, 1996b), bem como Alencar (2002a) 

estabelecem que a educação brasileira deve favorecer ao aluno em seu 
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desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho, porém, tendo o professor com um papel especial nesse processo. 

A contemporaneidade requer professores criativos e que formem estudantes 

criativos. O interesse pela pesquisa da criatividade na área educacional tem crescido, 

e um dos aspectos de estudo, como já foi mencionado, tem focado a criatividade em 

sala de aula. (ALENCAR, 2002a, 2007; ALENCAR; BRUNO-FARIA; FLEITH, 2010; 

ALENCAR; FLEITH, 2004, 2007; ARRUDA, 2010, 2015; FADEL, 2010; FLEITH; 

ALENCAR, 2005, 2006, 2008, 2011; LUBART, 2009, 2012; MARTÍNEZ, 2002, 2008, 

2009a, 2009b; MORAIS et al., 2014; NAKANO, 2006, 2009, 2011, 2012; NAKANO; 

WECHSLER, 2007; SILVA; FADEL; WECHSLER, 2013; WECHSLER, 2002a, 2004; 

ZANELLA; TITON, 2005). Segundo Libâneo (2013), a característica mais importante 

da atividade profissional do professor é a mediação entre o estudante e a sociedade, 

e sua responsabilidade é preparar os estudantes para se tornarem cidadãos ativos e 

participantes na família, no trabalho, na vida cultural e política. Para isso, precisam 

prover condições e meios para assegurar o processo de ensino. 

A forma como um professor conduz as atividades educativas pode interferir de 

maneira positiva, assim como pode tolher a capacidade inovadora do aprendiz; a 

personalidade do professor também pode ter um papel significativo nessa 

performance criativa dos estudantes. (LUBART, 2009). Desde a década de 1970, 

Torrance (1995) já dizia que se tem dedicado muito tempo desenvolvendo professores 

criativos e que estimulam os estudantes, e que isso é positivo já que traz resultados. 

E Martínez (2008) afirma que se a pretensão é desenvolver professores criativos, isso 

demanda ações diversificadas nos processos de aprendizagem, já que o assunto é 

complexo e singular. 

De acordo com Alencar e Martínez (1998), professores motivados favorecem a 

criatividade dos estudantes, utilizam práticas pedagógicas criativas, e ainda 

acrescentam que, se estão motivados, são modelos e verdadeiros estímulos para os 

estudantes. Afinal, o professor, de acordo com Batista, Luz e Brum (2015), exerce um 

papel fundamental na formação do estudante.  

E, para que isso aconteça, Martínez (1997) destaca a importância do trabalho 

pedagógico criativo para o cultivo de novos conhecimentos e novas habilidades, e 

lembra que toda prática voltada para a criatividade deve acrescentar valor à 

aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes. Zilli et al. (2010) observam que 
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mudanças nas práticas de ensino poderiam colaborar com melhores resultados no 

aprendizado da criança, afinal, para colocar em prática ideias criativas, as pessoas 

precisam ter iniciativa, independência de pensamento e ação, e flexibilidade. 

Tanto as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), em 

1998, quanto os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), 

em 2006, afirmam que não deve mais pensar em práticas pedagógicas utilizando a 

repetição e padronização. Elas devem ser substituídas pelo estímulo à criatividade; o 

espírito inventivo e a curiosidade pelo inusitado (BRASIL, 1998), e aponta como 

condução das atividades didáticas a compreensão, a análise, a síntese, a 

interpretação, a criatividade, a inventividade, a curiosidade, a autonomia intelectual. 

(BRASIL, 2006). 

Ainda Borges (2014), referindo-se ao papel do professor criativo, acrescenta 

que é fundamental o papel do professor promover um clima de sala de aula favorável 

ao desenvolvimento da criatividade à medida em que pode encorajar os estudantes a 

elaborar produtos originais, implementar atividades que os estimulem, produzir muitas 

ideias e prover um ambiente psicologicamente seguro, no qual os estudantes não 

tenham medo de se expor. 

Wechsler (2002a) enfatiza que o grande desafio que a escola enfrenta hoje é 

justamente ter professores que desenvolvam estratégias de ensino mais adequadas 

e favorecedoras da criatividade. Nas suas pesquisas, verificou-se que essas 

dificuldades apresentadas poderiam estar ligadas ao despreparo do professor, sua 

formação, barreiras pessoais, e que esses pontos estariam impedindo-o de ousar e 

utilizar estratégias criativas em suas aulas. (WECHLER, 2002a). 

Um estudo feito por Oliveira e Alencar (2010), com professores do curso de 

Letras, acrescentou à lista das dificuldades o ensino tradicional e conteudista que 

receberam em sua formação, o desconhecimento do tema criatividade e a ausência 

de atualização na sua formação. É relevante que o professor se conscientize de suas 

próprias habilidades criativas, além de conhecer outros procedimentos pedagógicos 

que podem desenvolver a criatividade do estudante e ainda, os vários fatores que se 

associam à expressão criativa, tanto do professor quanto a do aluno. (ALENCAR, 

2011). 

Dentro da perspectiva dos desafios que a Escola enfrenta hoje em dia, Libâneo 

e De La Torre fazem duas afirmativas sobre a ação pedagógica do professor: Libâneo 

(2009) diz que os alunos são meros reprodutores do que o professor ensina, que os 
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exercícios são apenas para fixação dos conteúdos e que na avaliação, o aluno só 

responde aquilo que decorou. Já De La Torre (2012) afirma que há três tipos de 

professores: os medíocres que apenas falam; o bom que ensina; o excelente que faz 

com que os alunos aprendam. 

Para que esses pensamentos possam ser alterados, De La Torre (2012) diz 

que se um professor tiver uma atitude criativa, deve ampliar os seus horizontes para 

lidar facilmente com a complexidade; objetivando, todavia, a capacidade de 

entusiasmar, inovar, ajudar, promover a aprendizagem autônoma, variar suas 

estratégias de ensino e cultivar emocionalmente o estudante, bem como transmitir 

valores. 

Amabile (1999) já afirmava que a autonomia no trabalho não só estimula a 

motivação, como proporciona um melhor aproveitamento dos conhecimentos e 

técnicas, liberando o raciocínio criativo das pessoas. Já Csikszentmihalyi (2007) 

destaca a natureza sistêmica do processo criativo, enfatizando a influência das 

condições de natureza pessoal e de ordem externa, como os recursos tecnológicos e 

metodológicos adequados à produção criativa. 

Na mesma linha de pensamento, Borges (2014) e Rezende (2017), na busca 

por um clima de sala de aula voltada para o estímulo da criatividade, fizeram uma 

investigação incorporando a tecnologia e perceberam que, de maneira geral, as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) promovem o desempenho criativo e 

motivacional para aprender, porém ainda são um obstáculo para o professor. 

Ainda em relação à tecnologia, Schuhmacher R., Alves Filho e Schuhmacher 

E. (2017) enumeram três obstáculos para o professor: estrutural ou infraestrutura (em 

termos de equipamentos, conexão de internet), epistemológico (conhecimento não 

internalizado, que se consolida e passa a bloquear o conhecimento pedagógico) e 

didático (bloqueio na ação de ensinar usando a tecnologia, na qual o docente não 

consegue conduzir o processo de forma a contribuir com a aprendizagem do aluno). 

Bruno-Faria e Alencar (1996) também identificaram a importância de equipamentos e 

materiais diversos no processo de produção e implementação de ideias. 

A educação, como processo baseado em conhecimento, comunicação e 

interação social, tem sido afetada, de forma radical, pela cultura digital. Ao analisar a 

mudança e o desenvolvimento das práticas criativas e colaborativas digitais centradas 

no uso da web em escolas de ensino tradicional, Freire (2009) diz que professores e 
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estudantes têm sido influenciados, provocando a necessidade de mudanças nas 

práticas educativas. 

Ao mesmo tempo em que pesquisas (FADEL, 2010; NAKANO, 2011; RIBEIRO; 

2006; RIBEIRO; FLEITH, 2007) falam sobre a importância da inclusão da criatividade 

na formação dos docentes, Freire (2009) destaca também a necessidade do ensino 

da tecnologia nessa mesma formação. No que diz respeito ao contexto escolar, 

Oliveira e Alencar (2010) afirmam que o professor é o elemento-chave, é ele que abre 

espaço para que as ideias originais dos alunos aflorem, é o professor que facilita o 

desenvolvimento do potencial criativo. 

Ainda, segundo Oliveira e Alencar (2010), mudanças no comportamento do 

professor, se não for por ele mesmo, só é possível com a atuação de profissionais, 

como o coordenador pedagógico e um ambiente facilitador. De acordo com Cassol, 

Canela e Ruas (2015), um ambiente facilitador, quando enfoca na criatividade e 

inovação, é mais propício para desenvolver práticas que estimulem a criatividade dos 

estudantes e preparar profissionais qualificados para o mercado de trabalho. 

Alem do professor, do coordenador pedagógico, o ambiente também faz parte 

dos elementos facilitadores e propícios para estimular as práticas docentes criativas, 

Santos (2014) apresenta um outro fator que pode contribuir para o desenvolvimento 

do potencial criativo: a família – por ser uma fonte para o comportamento criativo. 

Santos (2014) realizou um trabalho junto a mães de estudantes do 3o ano do Ensino 

Fundamental. Esse estudo teve como objetivo chamar a atenção para a importância 

de se promover um ambiente favorável à criatividade no contexto familiar e concluiu 

que o trabalho com a família não só contribuiu para o aumento do rendimento dos 

estudantes como também motivou os professores. 

Lima e Silva (2017b) fizeram uma revisão sistemática na literatura, utilizando o 

descritor “práticas criativas”, e encontraram 40 estudos específicos publicados no 

período de 2004 a 2017. A revisão foi feita em dez bases de dados, já que, segundo 

Berwanger et al. (2007), não é recomendável o uso de apenas uma base de dados 

em pesquisas. As bases de dados pesquisadas foram: Rede de Revistas Científicas 

da América Latina e do Caribe, Espanha e Portugal (Redalyc); Fundação Dialnet – 

pertencente à Universidade La Rioja, Espanha; RepositóriUm – pertencente à 

Universidade do Minho, Portugal; Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Electronic Library Online (SciELO); Base de 
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Dados Multidisciplinas de Periódicos Eletrônicos (ProQuest); Google Academic; 

Banco de Teses & Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES); e Bibliotecas de Teses das Universidades PUCCamp-SP e 

UnB-DF. 

Os estudos foram considerados elegíveis para inclusão quando 

corresponderam aos seguintes critérios: artigo ou dissertação/tese disponível com 

texto completo, estudos disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol e que 

abordassem as práticas docentes criativas em diferentes níveis de ensino. Como 

critérios de exclusão, foram desconsiderados os estudos que apresentaram 

duplicidade do tema em mais de uma base de dados. 

Para coleta de dados, utilizou-se as informações: tipo de estudo, ano e 

modalidade da publicação, base de dados, objetivo da pesquisa, instrumento utilizado 

e o contexto. A Figura 2 demonstra o fluxograma dessa revisão sistemática. 

 

        Figura 2 – Revisão Sistemática sobre Práticas Criativas 

        

                      Fonte: Dados da pesquisa organizados por autoria própria. 

 

Como se pode visualizar na Figura 2, foram encontrados, nessas dez bases de 

dados, 3.072 trabalhos com o descritor “práticas criativas”. Como procedimento, 

primeiramente, foram lidos os resumos dos estudos, porém percebeu-se que 3.022 

trabalhos não contemplavam as práticas docentes criativas no ensino regular, e sim 
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em outras áreas, como ensino de instrumento musical, enfermagem, nutrição; por isso 

eles foram descartados, restando apenas 50 estudos. Entretanto, ao lê-los, 10 

encontravam-se indexados concomitantemente em outras bases, assim, foram 

excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. Dessa forma, restaram 40 

produções (1,5%) para o estudo final, descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Descrição da Base de Dados 

Base de Dados 
Trabalhos 

Artigo Dissertação Tese 
Encontrados Utilizados 

Redalyc 372 9 (2,5%) 9 -- -- 

UnB-DF 581 8 (1,4%) -- 5 3 

Dialnet  580 7 (1,2%) 3 -- 4 

Google Academic 332 4 (2,0%) 4 -- -- 

PUCCamp-SP 139 4 (3,0%) -- 4 -- 

Scielo 24 2 (8,5%) 2 -- -- 

Lilacs 35 2 (6,0%) 2 -- -- 

RepositóriUM 53 2 (4,0%) 2 -- -- 

ProQuest 475 1 (0,3%) 1 -- -- 

Capes 481 1 (0,2%) -- 1 -- 

Total 3.072 40 23 10 7 

Fonte: Dados da pesquisa organizados por autoria própria. 

 

Das dez bases de dados que foram escolhidas para pesquisa, pode-se 

observar na Tabela 1 que a Redalyc foi a base que mais teve produções utilizadas no 

período examinado n=9 (2,5%), nessa base foram encontrados 9 artigos. (ALENCAR; 

FLEITH, 2004; CASSOL; CANELA; RUAS, 2014; FLEITH; ALENCAR, 2011; FREIRE, 

2009; GARCÊS et al., 2015; MATOS; FLEITH, 2006; NAKANO, 2011; OLIVEIRA; 

ALENCAR, 2010; OLIVEIRA; SILVA; CAVALCANTE, 2015). A UnB-DF foi a que teve 

mais dissertações publicadas (BORGES, 2014; CASTRO, 2007; CAVALCANTI, 2009; 

GONÇALVES, 2010; GONTIJO, 2007; LIBÓRIO, 2009; REZENDE, 2017; SANTOS, 

2014) e a Dialnet, a maior concentração de teses doutorais. (ARRAZOLA; 

BOZALONGO, 2015; BRICEÑO, 2014; DE LA TORRE, 2008; ESQUIVIAS, DE LA 

TORRE, 2010; FROSSARD, 2013; GARCÍAS-NOBLEJAS, 2014; GUTIÉRREZ, 

2010). Dos 40 estudos utilizados, houve predominância de artigos publicados n=23 

(58%). 

Dentre as publicações utilizadas para a pesquisa, foram encontradas mais 
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publicações nacionais (n=29) do que publicações estrangeiras (n=11), uma das 

razões poder ser porque foi usado o descritor em português, isso pode-se observar 

na Tabela 2.  

 

     Tabela 2 – Nacionalidade das Pesquisas 

Base de Dados Artigos Dissertação Tese Total 

Estrangeiras 6 2 3 11 

Nacionais 17 8 4 29 

Total 23 10 7 40 

      Fonte: Dados da pesquisa organizados por autoria própria. 

 

Ainda sobre essa pesquisa, entre as publicações, tanto nacionais (n=17) 

quanto estrangeiras (n=6), há o predomínio da modalidade artigo. Pode-se verificar 

também a predominância do nível de ensino mais investigado. Isso pode ser 

visualizado na Tabela 3. 

 

                   Tabela 3 – Nível de Ensino nas Produções 
Nível de Ensino (N) % 

Educação Infantil 2 5 
Ensino Fundamental (séries iniciais) 11 27,5 

Ensino Fundamental (séries finais) 3 7,5 

Ensino Médio 3 7,5 

Ensino Superior 20 50 

Ensino Profissionalizante 1 2,5 

Total 40 100 

          Fonte: Dados da pesquisa organizados por autoria própria. 

 

Entre os níveis de escolaridade pesquisados, percebe-se que os estudos estão 

voltados mais para o Ensino Superior (ALENCAR; FLEITH, 2004; 2010; ARRAZOLA; 

BOZALONGO, 2014; BRAUM; CARMO; SÁ, 2016; BRICEÑO, 2014; CASSOL; 

CANELA; RUAS, 2015; ESQUIVIAS; DE LA TORRE, 2010; FADEL, 2010; FREIRE, 

2009; FROSSARD, 2013; GARCÍAS-NOBLEJAS, 2014; LEITE, 2017; NUÑEZ; 

SANTOS, 2012; OLIVEIRA; ALENCAR, 2010; OLIVEIRA; SILVA; CAVALCANTE, 

2015; PALMER, 2015; PAREDES-LABRA, 2011; REZENDE, 2017; RIBEIRO; 

FLEITH, 2007; SUÁREZ, 2014) com n=20 (50%) produções, e, na sequência, as 

séries iniciais do Ensino Fundamental (BORGES, 2014; CASTRO, 2007; 

CAVALCANTI, 2009; GARCÊS et al., 2014; LIBÓRIO, 2009; MATOS; FLEITH, 2006; 
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NAKANO, 2006; 2011; OLIVEIRA; SILVA; CAVALCANTE, 2015; SANTOS, 2014; 

SOUZA 2016), com n=11 (27,5%) produções. 

As pesquisas, segundo o Gráfico 1, também apontam que as investigações e 

produções sobre as práticas docentes criativas sofre oscilações no decorrer do 

Período investigado. Apresentou um crescimento entre os anos 2013 e 2014. 

 

             Gráfico 1 – Período das Publicações 

             
    Fonte: Dados da pesquisa organizados por autoria própria. 

 

Percebe-se que o ano de 2014 é o que mais apresentou estudos sobre as 

práticas criativas, com n=7 (18%) publicações, levando-se em conta que a pesquisa 

investigou estudos publicados entre os anos 2004-2017. Quanto à modalidade e a 

publicação, o estudo pode ser visualizado na Tabela 4. 

 

             Tabela 4 – Instituições/Periódicos das Publicações                (continua) 

Instituições/Periódicos 

Universidades 
17 (43%) 

Periódicos 
22 (55%) 

Congresso 
1 (2%) Bras. Esp. 

PUCCamp-SP 8 (20%)    

UFT-TO 1 (2%)    

UnB-DF 4 (10%)    

Universidade Autônoma de Madri   1 (2%)   

Universidade de Barcelona   1 (2%)   

Universidade de Granada  1 (2%)   

Universidade de Málaga   1 (2%)   

Assoc. Bras. de Psico. Escolar e Educ.   4 (10%)  

Bol. Acad. Paulista de Psico.    1 (2%)  

Creative Education   1 (2%)  

Holos   1 (2%)  

Paideia   1 (2%)  

    (continuação) 

Instituições/Periódicos 

Universidades 
17 (43%) 

Periódicos 
22 (55%) 

Congresso 
1 (2%) Bras. Esp. 
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Revista Capital Científico    1 (2%)  

PUCCamp-SP 8 (20%)    

Rev. Iberoam. de Educ. Superior    2 (5%)  

Rev. Nac. e Intern. de Educ. Inclusiva    1 (2%)  

Revista Psico    1 (2%)  

Rev. Univ. y Soc. del Conocimiento    1 (2%)  

Congresso ERAIEC-AECI     1 (2%) 

               Fonte: Dados da pesquisa organizados por autoria própria.                     (conclusão) 

 

Em outro dado analisado nesses 40 estudos, buscou identificar os objetivos 

principais de cada um deles. Os dados encontrados foram categorizados em oito 

objetivos, como demonstra o Quadro 1 a seguir. 

 

     Quadro 1 – Objetivos Categorizados 
1. Analisar as práticas docentes a partir da percepção dos estudantes: 
 
Ensino Fundamental I                      Ensino Fundamental II     Ensino Médio                Ensino Superior 
 
CAVALCANTI, 2009                           GONÇALVES, 2010          BRAUM; CARMO;            MATOS; FLEITH, 2006 
LIBÓRIO, 2009                                   MORAIS; PINHO, 2016     SÁ, 2016                          CASTRO, 2007 
MATOS; FLEITH, 2006                       NAKANO, 2011                GONTIJO, 2007                RIBEIRO; FLEITH, 2007 
SOUZA, 2016                                                                                                                         PAREDES-LABRA, 2011 
                                                                                                                                               OLIVEIRA; SILVA;                     
                                                                                                                                               CAVALCANTI, 2015                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                               BRAUM; CARMO; SÁ, 
                                                                                                                                               2016                                                                                                                         
                                                                                                                                               ALCÂNTARA; LINHARES; 
                                                                                                                                               GUIMARÃES, 2017 

2. Analisar o potencial criativo de estudantes universitários ESQUIVIAS; DE LA TORRE, 2010 
CASSOL; CANELA; RUAS, 2015 

3. Validar/Normatizar um instrumento sobre a criatividade 
 
- Inventário de práticas docentes criativas para o Ensino Superior 
- Teste brasileiro de criatividade infantil 
- Escala de práticas docentes que favorecem a criatividade no Ensino  
  Superior 
- Escala de clima para a criatividade em sala de aula 
- Creative Educational Game Design (CEGAD) 
- Escala de percepção do exercício docente 
- Bateria de avaliação da inteligência e criatividade para jovens (BAICA) 
- Escala de personalidade criativa 

 
 
ALENCAR; FLEITH, 2004 
NAKANO, 2006  
ALENCAR; FLEITH, 2010 
 
FLEITH; ALENCAR, 2012 
FROSSARD, 2013 
BRICEÑO, 2014 
MILIAN, 2014 
GARCÊS et al., 2015 

4. Verificar a relevância da criatividade no contexto pedagógico GARCIAS-NOBLEJAS, 2014 

5. Aplicar um instrumento na avaliação: 
 
- Teste Pensando Criativamente com Palavras, de Torrance 
- Creative Educational Game Design (CEGAD) 

 
 
FADEL, 2010 
FROSSARD, 2013 

6. Avaliar o “ser criativo” em diferentes contextos ARRAZOLA; BOZALONGO, 2014 
DE LA TORRE, 2007 
GUTIÉRREZ, 2010 
BORGES, 2014 
REZENDE, 2017 

7. Mensurar a contribuição da formação continuada para um fazer criativo OLIVEIRA; ALENCAR, 2010 
NUÑEZ; SANTOS, 2012 
PALMER, 2015 

8. Comprovar se as práticas criativas são eficazes e motivadoras FREIRE, 2009 
SANTOS, 2014 
LEITE, 2017 

     Fonte: Dados da pesquisa organizados por autoria própria. 

Como é possível perceber, as investigações sobre as práticas docentes 

criativas têm se intensificado nos últimos anos. No entanto, percebe-se que no Ensino 
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Superior há uma concentração maior de instrumentos aplicados, enquanto na 

Educação Básica ainda se observa uma escassez de estudos que utilizam 

instrumentos para medir a criatividade no contexto das práticas docentes no Ensino 

Médio, apesar de pesquisas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental estarem 

sendo realizadas. 

 

 

1.4 Instrumentos de Medida para a Criatividade 

 

O papel do desenvolvimento da criatividade no contexto educacional é um dos 

temas que tem sido alvo de atenção em pesquisas, a tal ponto que o Parlamento 

Europeu consagrou 2009 como “ano europeu da criatividade e inovação1”, com o lema 

“Imaginar, criar e inovar”. O objetivo foi promover a criatividade em diversos setores 

da atividade humana, contribuindo para que a União Europeia possa enfrentar o 

mundo globalizado. (EUROPA, 2009). 

Segundo Florida, Mellander e King (2015), o Martin Prosperity Institute – 

entidade canadense que desde 2004 analisa e estuda a prosperidade dos países sob 

três focos: tecnologia, talento e tolerância – constatou que a criatividade é um dos 

fatores das constantes mudanças que ocorrem no mundo. Em 2015, o índice Global 

de Criatividade no Brasil foi de 0,667 (entre 0,970 da Austrália e 0,032 do Iraque), 

ficando em 29o lugar no ranking entre 139 nações do planeta. 

Percebe-se que há uma preocupação com a criatividade e o potencial criativo 

em vários setores da economia. Observa-se o interesse pelos estudos da criatividade 

nas organizações empresariais (ALENCAR, 1998, BRUNO-FARIA; VEIGA; MACÊDO, 

2008; GOMES; LAPOLLI, 2014; KUNRATH, 2014; MUNDIM; WECHSLER, 2007; 

SPADARI, 2015; SPADARI; NAKANO, 2015; SPADARI; NAKANO; PEIXOTO, 2017) 

e na saúde, especificamente na área de enfermagem. (APOLINÁRIO, 2015; 

FIGUEIREDO, 2014; RODRIGUES et al., 2010; SOUZA et al., 2015). 

Predebon (2010) é otimista e acredita que, mais do que nunca, necessita-se 

fazer uso do nosso potencial para criar. Apesar de a criatividade ser valorizada, o que 

se nota é que poucas tentativas têm sido feitas para avaliar a extensão em que ela é 

                                                        
1 Decisão nº 1350/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2008. 
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estimulada ou inibida, seja em outros ambientes ou mesmo no ambiente escolar. 

(FLEITH; ALENCAR, 2005). 

Evidências têm demonstrado a importância da criatividade no contexto 

educacional e das práticas docentes, como se pode perceber no tópico 1.3, porém há 

poucos registros de instrumentos que avaliem se essas práticas são criativas. Alencar 

(2007) ressalta que uma das vantagens de se ter um instrumento disponível para uso 

é justamente identificar se essas práticas pedagógicas que os professores consideram 

como relevantes realmente favorecem a capacidade de criar de seus alunos. 

Conforme registros realizados por Hutz e Bandeira (2003), existe uma 

necessidade de se ter instrumentos que apresente evidências de validade que 

permitam uma coleta de dado confiável, especialmente quando se treata de fazer a 

coleta com acrianças e adolescentes. O assunto é tão relevante que, em 1994, 

Isaksen e Murdock (1994) fizeram uma pesquisa sobre o estudo da criatividade e 

foram selecionadas 250 medidas de criatividade utilizadas. 

Mais recentemente, estudos também foram realizados sobre as produções 

científicas da criatividade no contexto educacional (FADEL, 2010; FADEL; 

WECHSLER, 2013; LIMA; SILVA, 2017a; SILVA; NAKANO, 2012) e verificou-se que, 

embora haja pesquisas sobre as práticas docentes criativas em alguns níveis de 

ensino, ainda existem lacunas em outros níveis, como se pode averiguar mais 

detalhadamente, a seguir. Uma análise na base de dados da CAPES, entre os anos 

de 1990-2006, feita por Silva, Fadel e Wechsler (2013), identificou que há um grande 

interesse entre os pesquisadores pela temática no nível superior. Entretanto, existem 

lacunas nos níveis do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Uma revisão de literatura realizada por Silva e Nakano (2012) entre os anos 

1995 e 2009 também revelou que, embora haja um aumento no número de trabalhos 

sobre a criatividade no ambiente escolar, ainda há lacunas em relação a estudos com 

idosos em universidades de terceira idade, estudantes com deficiência, altas 

habilidades e superdotação. Da mesma forma, Lima e Silva (2017a) também 

realizaram uma análise sobre as produções científicas brasileiras, entre os anos 2000 

e 2016, em relação às práticas docentes criativas, e esse estudo mostrou a escassez 

de testes com evidências de validade para a avaliação dessas práticas na Educação 

Básica, bem como a necessidade de mais estudos no Ensino Médio. 

A literatura relacionada à avaliação da criatividade menciona que diversas 

medidas, como testes, inventários e escalas, foram desenvolvidas, e quem 
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impulsionou a avaliação da criatividade no ambiente educacional foi Guilford, em 

1950, no seu discurso inaugural para a sociedade científica americana. Ele foi o 

primeiro a elaborar um teste do pensamento criativo, entre 1950 e 1967, o qual media 

as diferentes habilidades relacionadas ao pensamento divergente. Esse teste, de 

acordo com Alencar, Bruno-Faria e Fleith (2010), avaliava a elaboração, fluência, 

flexibilidade, originalidade, redefinição e sensibilidade. Torrance, entre os anos 1966 

e 1974, também trabalhou na elaboração de um teste, o qual chamou de “teste do 

pensamento criativo”, que avaliava, assim como o de Guilford, quatro habilidades: 

elaboração, flexibilidade, fluência e originalidade. Wechsler (2002a) e Wechsler et al. 

(2010) relatam que esse teste do pensamento criativo foi adaptado por Wechsler em 

2002, adicionando as característica emocionais da criatividade, e apresentou 

evidências de validade para a cultura brasileira  

Desde então, instrumentos diversos sobre a avaliação da criatividade têm sido 

alvo de estudos. Lima e Silva (2017b), por exemplo, fazendo uma revisão sistemática 

na literatura sobre as práticas docentes criativas entre os anos 2004 e 2017, já 

detalhadas anteriormente no tópico “Práticas docentes criativas”, identificaram 30 

estudos, que utilizaram como métodos de investigação, instrumentos que 

apresentaram evidências de validade para medir a criatividade, conforme pode ser 

visualizado no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Quadro 2 – Instrumentos Utilizados nas Pesquisas 

Instrumento Estudos 

1. Bateria Torrance do Pensamento Criativo  CASTRO (2007) 

2. Creative Educational Game Designer  FROSSARD (2013) 

3. Escala de Personalidade Criativa  GARCÊS et al. (2015) 

4. Escala de Práticas Docentes para a Criatividade na  ALENCAR; FLEITH (2010) 
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       Fonte: Dados da pesquisa organizados por autoria própria. 

 

Em alguns estudos (CASTRO, 2007; FROSSARD, 2013; GONÇALVES, 2010; 

MILIAN, 2014), questionou-se quais seriam os melhores critérios de avaliação 

utilizados para medir a criatividade científica. Bermejo et al. (2016), em suas 

investigações, indicaram como características as propostas feitas por Cropley em 

2005: para que um produto possa ser considerado criativo, precisa ter adequação, 

funcionalidade e originalidade. Pelo número de testes/inventários/escalas existentes, 

são visíveis a necessidade e a importância de se ter instrumentos validados que 

avaliem as práticas docentes criativas em todos os níveis de ensino. Noronha (2002) 

reforça a ideia de que as pesquisas na área da Avaliação Psicológica devem estar 

voltadas para a criação de novos instrumentos e atualização/adaptação dos já 

existentes, para que possam tanto atender aos parâmetros psicométricos de validade 

como também no auxílio à solução de problemas. 

Pawlowski, Trentini e Bandeira (2007) também apontam a escassez de 

pesquisas sobre evidências de validade, fidedignidade e normatização de 

instrumentos brasileiros, já que muitos deles estão desatualizados. A Resolução nº 

2/2003 do Conselho Federal de Psicologia (CFP) (BRASIL, 2003) estabelece as 

diretrizes para aplicação de instrumentos e algumas características para se ter 

instrumentos válidos e fidedignos para serem utilizados. Diante dessa necessidade, 

Treffinger (2003), em sua pesquisa com foco na superdotação, apresenta diversas 

vantagens de se ter instrumentos para medir a criatividade como: autoconhecimento 

e reconhecer pontos fortes e fracos; disponibilizar dados para avaliação individual e 

    Educação Superior 

5. Escala del Fluir de la Creatividad  GUTIÉRREZ (2010) 

6. Escala sobre Clima para a Criatividade em Sala de Aula  ALENCAR; FLEITH (2012); BORGES (2014)  
CASTRO (2007); CAVALCANTI (2009) 
GONÇALVES (2010); LIBÓRIO (2009) 
MATOS; FLEITH (2006); SANTOS (2014) 

7. Instrumento de Identificação do Desenvolvimento Criativo de  
    Instituições de Ensino – Valdecrie  

MORAIS; PINHO (2016) 

8. Inventários de Barreiras à Criatividade  CASTRO (2007) 
RIBEIRO; FLEITH (2007) 

9. Inventário de Práticas Docentes que favorecem a    
    Criatividade no Ensino Superior  

ALENCAR; FLEITH (2004) 
BRAUM; CARMO; SÁ (2016) 
CASSOL; CANELA; RUAS (2015) 
REZENDE (2017) 
RIBEIRO; FLEITH (2007) 

10. Pensando Criativamente com figuras de Wechsler  OLIVEIRA; SILVA; CAVALCANTI (2015) 

11. Pensando Criativamente com Palavras de Torrance  FADEL (2010) 

12. Teste Bateria de Avaliação da Inteligência Criativa – BAICA  SUÁREZ (2014) 

13. Teste Bateria de Avaliação da Inteligência Criativa para  
      Jovens – BAICA  

MILIAN (2014) 

14. Teste Brasileiro de Criatividade Infantil  NAKANO (2006) 

15. Teste de Criatividade em Matemática  GONTIJO (2007) 

16. Teste do Pensamento Criativo de Torrance  BORGES (2014; GONÇALVES (2010) 
MATOS; FLEITH (2006) 
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grupal a fim de orientar professores em seu planejamento; auxiliar psicólogos e 

professores descobrirem talentos reconhecidos ou ignorados; oferecer construtos que 

contribuam para o progresso da teoria e investigação a respeito da criatividade. 

De acordo com Benito e Hidalgo (2002), avaliar as propriedades psicométricas 

de um instrumento é essencial para determinar a qualidade de sua medição. Pasquali 

(2017) também afirmou que a construção e evidências de validade de um instrumento 

de qualidade exige etapas e procedimentos rigorosos e bem definidos. As 

características métricas para avaliar um instrumento são: adaptação (caso tenha 

sofrido alguma alteração do seu original), evidências de validade e fidedignidade. 

Adaptar semanticamente um instrumento significa, segundo Galdeano et al. (2011) e 

Pasquali (2010; 2017), assegurar que os itens do instrumento tenham o mesmo nível 

de significância dos itens da versão original. 

Para isso, o instrumento é submetido a um grupo de especialistas (juízes), que 

podem sugerir melhorias para a compreensibilidade do instrumento. Quanto à 

linguagem utilizada na adaptação dos itens, Güntter (2003) afirma que a reformulação 

deles deve atentar para o público-alvo da pesquisa e acrescenta que o problema da 

ambiguidade geralmente está relacionado à linguagem. Ainda, quanto a esse item, 

Pasquali (2010) acrescenta que existe um nível de dificuldade gerada na escolha da 

linguagem: se for elevada, torna o item incompreensível e, se for simples demais, 

torna o item ridicularizado por sua simplicidade, deixando assim, a variável 

interveniente à pesquisa. 

Como se pode observar, a teoria mostra evidências da necessidade por 

instrumentos adaptados e validados. Percebe-se também tanto a escassez quanto a 

necessidade de se ter instrumentos validados para investigar as práticas docentes 

criativas na percepção dos professores e dos estudantes sobre as práticas que 

promovem a criatividade na sala de aula, principalmente na Educação Básica. 

Algumas pesquisas (ALENCAR; FLEITH, 2007; BRAUM; CARMO; SÁ, 2016; 

CASSOL; CANELA; RUAS, 2014; RIBEIRO, 2006; SOUZA et al., 2015) foram 

realizadas utilizando como instrumento o Inventário de Práticas Docentes para a 

Criatividade no Ensino Superior de Alencar e Fleith (2004) para outras populações do 

Ensino Superior. 

Com o objetivo de validar uma escala de práticas pedagógicas para a 

criatividade nas séries iniciais do Ensino Fundamental, Alencar e Fleith (2007) 
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construíram uma escala com itens semelhantes ao questionário validado em 2004 e 

aplicaram em 398 professores. Porém, como os índices de fiabilidade foram 

insatisfatórios, as autoras concluíram que a escala deveria ser revisada com a 

inclusão de novos itens e investigações com amostras distintas. Braum, Carmo e Sá 

(2016) utilizaram a Escala de Práticas Docentes para a Criatividade na Educação 

Superior, de Alencar e Fleith (2010) para analisar a percepção dos alunos de 

diferentes cursos superiores de duas escolas da região oeste do Paraná para avaliar 

as práticas docentes que favorecem a criatividade no Ensino Superior. Os resultados 

constataram, por meio de análises estatísticas, que os professores utilizam práticas 

criativas em sala de aula. 

Cassol, Canela e Ruas (2014) também realizaram uma pesquisa com 

estudantes universitários com o objetivo de compreender quais práticas docentes 

propiciavam o desenvolvimento da criatividade no aluno. Utilizaram como instrumento 

a Escala de Práticas Docentes para a Criatividade na Educação Superior, de Alencar 

e Fleith (2010). Os resultados foram favoráveis mostrando que as práticas docentes 

relacionadas à valorização de ideias dos alunos e estímulo pela descoberta e pela 

busca de novos conhecimentos se sobressaíram. Como contribuição para a pesquisa 

no Ensino Superior, Cassol, Canela e Ruas (2014) buscaram evidências de validade 

da Escala (ALENCAR; FLEITH, 2010) com a Análise Fatorial Confirmatória (AFC). 

Seus resultados geraram em 4 fatores e 23 itens como demonstração das práticas de 

estímulo à aprendizagem dos estudantes. 

Ribeiro (2006), utilizando a mesma Escala de Práticas Docentes de Alencar e 

Fleith (2010), verificou a percepção de professores e estudantes de cursos de 

licenciatura quanto ao estímulo à criatividade. Os resultados revelaram que a 

percepção de professores acerca da extensão em que suas práticas docentes 

favorecem a criatividade dos alunos foi mais favorável do que a dos estudantes. Os 

resultados dos estudantes mostraram que alguns fatores são mais positivos do que 

outros. Isso se deu, porque a amostra dos alunos que participaram da pesquisa foi 

mista: alunos de universidades públicas e privadas, de áreas diversas, inclusive da 

saúde. Souza et al. (2015) se propuseram averiguar a confiabilidade e validade da 

Escala de Práticas Docentes para a Criatividade na Educação Superior de Alencar e 

Fleith (2010), o teste de confiabilidade dos construtos da escala indicou índices 

satisfatórios e adequados para medir a criatividade percebida em sala de aula. 
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Outras pesquisas (MORAIS et al., 2014; OTAVIANO, 2009; SATHLER, 2007; 

adaptaram o Inventário de Práticas Docentes para a Criatividade na Educação 

Superior de Alencar e Fleith (2004) para outras populações do Ensino Superior e da 

Educação Básica. O objetivo do estudo de Morais et al. (2014) foi adaptar e validar o 

Inventário de Práticas Docentes para a Criatividade na Educação Superior de Alencar 

e Fleith (2004) para o contexto português. Participaram da pesquisa 582 estudantes 

universitários, e os resultados apontaram quatro fatores (incentivo a novas ideias, 

clima para expressão de ideias, interesse pela aprendizagem do aluno e avaliação e 

metodologia de ensino), assim como o modelo original. Porém, para essas evidências 

de validade foram retirados alguns itens da versão brasileira (composto por 37), 

restando apenas 22. Suas características psicométricas, em termos de precisão e de 

validade, revelaram-se adequadas, com indicadores de consistência interna dos itens 

satisfatórios, tendo três fatores com um alfa de Cronbach entre 0,75 e 0,96, um  de 

0,53, correspondendo a um fator com itens reduzidos, e 58,5% da variância dos 

resultados explicada pela estrutura fatorial estudada. 

Sathler (2007) pesquisou o desenvolvimento da criatividade na educação à 

distância. Para isso, adaptou o instrumento: Inventário de Práticas Docentes, de 

Alencar e Fleith (2004), com a devida autorização das autoras, e utilizou apenas 31 

itens (dos 37 do modelo original). Porém não validou o instrumento para a educação 

à distância, devido ao baixo número de professores (n=122) que participaram da 

coleta de dados; deixando, na conclusão da dissertação, a evidência de validade 

aberta para novas pesquisas. 

Um estudo feito por Otaviano (2012) avaliou a percepção dos alunos do Ensino 

Médio quanto ao uso de práticas docentes criativas dos seus professores de 

Matemática, tanto de colégios particulares, quanto de públicos, da cidade de 

Taguatinga, Brasília. Nele, utilizou-se o Inventário de Práticas Docentes, de Alencar e 

Fleith (2004) sem fazer nenhuma adaptação, pois a pesquisadora considerou que os 

itens eram apropriados, semanticamente, para o Ensino Médio. Utilizou-se a Análise 

de Variância Multivariada para encontrar os resultados. Os resultados apontaram 

relação positiva entre o uso de estratégias em sala de aula para desenvolver a 

criatividade e a motivação dos alunos nessa disciplina, apesar de que Otaviano (2012) 

constatou que os alunos avaliaram alguns itens mais satisfatoriamente do que outros 



46 
 

 

itens, e alguns itens apresentaram média muito baixa, por falta de compreensão dos 

itens por parte dos estudantes. 

Outro estudo ainda feito por Almeida (2010) também avaliou a percepção dos 

alunos do Ensino Médio quanto ao uso de práticas docentes criativas dos seus 

professores. Foi utilizado, como um dos instrumentos, o Inventário de Avaliação de 

Práticas Docentes, construído por Alencar (1995) na sua primeira versão, com apenas 

19 itens, que em 2004 foi validado com 37 itens por Alencar e Fleith. Entre as várias 

discussões feitas, o estudo que utilizou o inventário concluiu que há uma discrepância 

entre os alunos, pois, enquanto uns afirmam que as aulas são dinâmicas e os 

professores criativos, outros dizem que elas são rotineiras e que os professores 

sequer dominam o conteúdo. O estudo não foi conclusivo, deixando aberto para outras 

pesquisas no Ensino Médio. 

Como se pode observar, nota-se que algumas pesquisas foram desenvolvidas 

utilizando instrumento que mede a criatividade em vários níveis de ensino. Percebe-

se ainda que, apesar de algumas pesquisas específicas (ALMEIDA, 2010; 

OTAVIANO, 2012) utilizarem instrumento para avaliar a percepção dos estudantes do 

Ensino Médio quanto à expressão da criatividade dos seus professores, nenhuma 

delas adaptou ou obteve evidências de validade da escala para esse nível de ensino, 

contudo, deixaram em aberto para futuras pesquisas. 

Entende-se, por meio de revisão na literatura, que é relevante ter um 

instrumento semanticamente adaptado para estudantes do Ensino Médio e seus 

respectivos professores, que possa avaliar as práticas pedagógicas, tanto na 

percepção do estudante quanto a extensão das práticas pedagógicas dos seus 

professores, se são ou não criativas. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Adaptar a Escala de Práticas Docentes para a Criatividade na Educação 

Superior (ALENCAR; FLEITH, 2010) para o Ensino Médio e obter as evidências de 

validade na percepção do estudante e do professor. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Realizar a adaptação semântica dos itens da Escala de Práticas Docentes 

para a Criatividade na Educação Superior (ALENCAR; FLEITH, 2010) para o contexto 

dos estudantes e dos professores do Ensino Médio. 

b) Buscar evidências de validade da Escala de Práticas Docentes para a 

Criatividade no Ensino Médio para avaliar a percepção dos estudantes e dos 

professores quanto à utilização dessas práticas em sala de aula. 
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3. MÉTODO 

 

 

3.1 Local e Participantes 

 

 

A pesquisa foi realizada em uma rede educacional privada no Brasil, dividida 

administrativamente em oito regiões, que agrupam determinados estados brasileiros. 

Esse estudo foi realizado em 12 estados: Amazonas, localizado na região 

administrativa União Noroeste Brasileira; Pará, na União Norte Brasileira; 

Pernambuco, na União Nordeste Brasileira; Bahia, na União Leste Brasileira; Goiás, 

Brasília e Mato Grosso do Sul, na União Centro-Oeste Brasileira; Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, na União Sudeste Brasileira; São Paulo, na União Central Brasileira; e 

Paraná e Rio Grande do Sul, na União Sul Brasileira. Em cada estado, três unidades 

escolares foram indicadas pela Rede de Ensino, totalizando 36 unidades participantes 

do estudo, como demonstra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Distribuição pelo Brasil das Unidades Escolares da Coleta de Dados  
                  desta Pesquisa 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Participaram desse estudo 2.237 estudantes do Ensino Médio e 195 

professores. A amostra dos estudantes considerou o que dizem MacCallum et al. 

(1999) ao justificar a possibilidade de que, quanto maior for o número de sujeitos, 

menor será o efeito do erro amostral. As características dos estudantes participantes 

estão descritas na Tabela 5, distribuídas por Estado, série e gênero. 

 

Tabela 5 – Característica dos Estudantes participantes por Estado, Série e Gênero 

   1o ano                              2 o ano              3 o ano 

 M        F        % M        F     % M        F     %       Total  %/ 
Estado     Fq       Fq       TFq  Fq      Fq        TFq  Fq      Fq        TFq         Alunos            Estado 

AM 85       89        174      35,0 82       86       168   34,0 78       76       154    31,0        496  22,1 

BA 43       33          76    51,0 33       39         72   48,3 01         01     0,7        149    6,6 

DF 03       11          14      88,2                               02         02       11,8          16     0,7 

GO    08       03        11     84,6 01        01         02       15,4             13    0,6 

MG 09       07          16     30,7 08       20        28      53,8 11        05         16        15,5          60    2,3 

MS 53       64        117     49,2 30       34        64      26,9 29        28          57        23,9           238  10,6 

PA 01          01       1,4 12       17        29      40,8 16        25         41        57,8               71    3,2 

PE 34      32           66     46,5 23       29        52      36,6 10        14         24        16,9             142    6,3 

PR 53      37           90     38,8 57       31        88 37,9 19        35          54        23,2          232  10,4 

RJ 27      35           62     42,4       19        24        43     29,4 14        27          41       28,2          146    6,5 

SP 95    129         224     33,2 93      133       226 33,6 92      132        224       33,2           674  30,1 

Total      403    437         840     37,6     365      416        781    34,9       271      345        616       27,5           2237                100,0 

Legenda: M = Masculino F = Feminino Fq = Frequência  TFq = Total da frequência  

Fonte: Autoria própria. 

 

Dentre os 2.237 estudantes do Ensino Médio, 1.198 (53,6%) são do gênero 

feminino e 1.039 (46,4%), do masculino. Em relação ao ano escolar, 840 (37,6%) 

cursam o primeiro; 782 (35%), o segundo; e 615 (27,5%), o terceiro. 

As idades dos estudantes foram organizadas em faixas etárias. Na faixa de 13 

a 15 anos, a frequência foi n=637 (28,5%) participantes; de 16 a 18 anos, n=1.566 

(70,0%); e de 19 a 21 anos, n=34 (1,5%) estudantes. 

O tamanho da amostra dos professores participantes foi calculado levando-se 

em consideração a afirmação de Hair Jr. et al. (2009) de que é necessário, pelo 

menos, cinco sujeitos para cada variável. As características dos 195 professores do 

Ensino Médio participantes do estudo estão descritas na Tabela 6. 
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            Tabela 6 – Características de Professores participantes  
                               por Estado e Gênero 

Estado 
Gênero 

Feminino % Masculino % Total % 

AM 21 10,7 17 8,8 38 19,5 
BA  7 3,6  7 3,6 14   7,2 
DF 12 6,1 10 5,1 22 11,2 
GO  4 2,0  1 0,6  5   2,6 
MG 15 7,7 13 6,6 28 14,3 
MS  2 1,0  7 3,6 9   4,6 
PA  1 0,6   2 1,0 3   1,6 
PE  5 2,6  4 2,0 9   4,6 
PR  3 1,5  6 3,1 9   4,6 
RJ 11 5,6 16 8,2 27 13,8 
RS  2 1,1  2 1,1 4   2,2 
SP 10 5,1 17 8,7 27 13,8 

Total 93 47,6 102 52,4 195 100 

                           Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme os dados da Tabela, visualiza-se que n=102 (52,3%) professores são 

do gênero feminino e n=93 (47,7%), do masculino. Outra característica observada 

refere-se ao tempo de trabalho do professor do Ensino Médio, conforme o Gráfico 2. 

 

 Gráfico 2 – Distribuição dos Professores por Tempo de Trabalho 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O tempo de trabalho dos professores variou entre quatro meses e 38 anos de 

experiência profissional, apresentando uma média de 11 anos (DP=7,3). A maior 

frequência aparece entre 19 professores com 9 anos de trabalho; enquanto a menor 

foi de apenas um professor com 38 anos de docência no Ensino Médio. 

A idade dos professores variou entre 21 e 60 anos (M=33; DP=4,71). Com 

relação às disciplinas lecionadas, essas podem ser visualizadas no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Distribuição dos Professores por Disciplina 

 
              Fonte: Autoria própria. 

 

Foram consideradas todas as disciplinas lecionadas pelos professores e, por 

isso, a frequência excedeu ao número total de participantes. Observa-se que as 

disciplinas com maior número de professores foi Língua Portuguesa, com n=23 

(11,8%), e Matemática, com n=29 (14,9%), já que ambas estão presentes no currículo 

de todos os anos do Ensino Médio. 

 

 

3.2 Instrumento 

 

 

O instrumento utilizado foi a escala original: Escala de Práticas Docentes para 

a Criatividade na Educação Superior. (ALENCAR; FLEITH, 2010) (Anexo A). A 

construção dessa escala surgiu a partir de uma revisão da teoria e pesquisa sobre a 

criatividade em contextos educacionais do Ensino Superior, do aproveitamento de 19 

itens construídos por Alencar (1995) e da elaboração de outros itens com base nos 

resultados de um estudo a respeito do professor universitário facilitador e inibidor da 

criatividade. (ALENCAR; FLEITH, 2004). 

Inicialmente, Alencar e Fleith (2004) desenvolveram o Inventário de Práticas 

Docentes com 38 itens em três versões: a primeira versão, a ser respondida por 

alunos do Ensino Superior, considerando os comportamentos típicos de seus 
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professores em sala de aula; a segunda, com os mesmos itens, a ser respondida pelo 

professor, como autopercepção do seu comportamento em sala de aula; e a terceira, 

a ser respondida pelo professor, considerando como seriam as respostas dos alunos 

ao avaliar os comportamentos dos docentes em sala de aula. (ALENCAR; FLEITH, 

2004). 

No entanto, só buscaram evidências de validade para a versão do Inventário 

respondida pelos estudantes do Ensino Superior, com uma amostra de 807 

universitários. Sua validade de construto estabeleceu-se por análise exploratória dos 

dados utilizando-se o pacote estatístico SPSS 8.0, com rotação oblíqua (oblimin) e 

considerou-se como critério de retenção dos fatores eigenvalue igual ou maior do que 

1,0. Os resultados geraram quatro fatores: (a) incentivo a novas ideias; (b) clima para 

expressão de ideias; (c) avaliação e metodologia de ensino; (d) interesse pela 

aprendizagem do estudante. Verifica-se também que três pesquisas (MORAIS et al., 

2014; OTAVIANO, 2009; SATHLER, 2007) realizaram estudos com outras populações 

utilizando esse mesmo instrumento. 

A partir desse Inventário, Alencar e Fleith (2010) realizam o estudo de 

evidências de validade da Escala de Práticas Docentes para a Criatividade na 

Educação Superior avaliando a percepção dos professores quanto à extensão em que 

utilizam práticas docentes que favorecem o desenvolvimento e expressão da 

criatividade dos universitários. A escala foi aplicada em 439 professores de 

universidades públicas e privadas. Para verificar a validade de construto dessa escala, 

efetuou-se a análise exploratória dos dados com o pacote estatístico SPSS para a 

análise fatorial dos eixos principais, com rotação varimax. Os referidos pressupostos 

foram atendidos. O KMO foi de 0,90 e o teste de esfericidade de Barlett foi p=0,0001. 

Considerou-se o critério de retenção dos fatores eigenvalue igual ou maior do que 1,0 

e itens com carga fatorial igual ou maior que 0,30. Para verificar a consistência interna 

e a confiabilidade de cada fator resultante da análise fatorial, foi utilizada o coeficiente 

Alfa de Cronbach. 

Após a análise fatorial exploratória, a Escala de Práticas Docentes para a 

Criatividade na Educação Superior de Alencar e Fleith (2010) resultou em seis fatores, 

que a diferenciou do Inventário: (a) incentivo a novas ideias; (b) procedimentos 

tradicionais de ensino; (c) interesse pela aprendizagem do estudante; (d) estratégias 

diversificadas de ensino; (e) clima para expressão de ideias; e (f) atributos pessoais 

favoráveis à prática docente. Diversas pesquisas já utilizaram a Escala de Práticas 
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Docentes para a Criatividade na Educação Superior como instrumento de estudo. 

(ALENCAR; FLEITH, 2007; BRAUM; CARMO; SÁ, 2016; CASSOL; CANELA; RUAS, 

2014; RIBEIRO, 2006; SOUZA et al., 2015). 

Desse modo, a Escala de Práticas Docentes para a Criatividade na Educação 

Superior foi o instrumento utilizado no presente estudo, constituída por 38 itens no 

formato Likert de 5-pontos, que variam entre “discordo plenamente” e “concordo 

plenamente”. Ainda acompanha o instrumento orientações de preenchimento e dados 

que caracterizam os participantes. 

Observa-se que não existe diferença entre itens que compõem os dois 

instrumentos (o Inventário e a Escala de Alencar e Fleith). Contudo, ao estabelecer 

as evidências de validade de construto entre o Inventário de Práticas Docentes 

(ALENCAR; FLEITH, 2004) e a Escala de Práticas Docentes para a Criatividade na 

Educação Superior (ALENCAR; FLEITH, 2010), verifica-se que o que difere são os 

fatores extraídos. O estudo realizado com o Inventário foi a avaliação da percepção 

dos estudantes universitários quanto às práticas docentes em sala de aula; enquanto, 

para a Escala, foi a avaliação da percepção dos professores da Educação Superior 

quanto suas próprias práticas. 

 

 

3.3 Procedimentos 

 

 

Para buscar a adaptação da Escala de Práticas Docentes para a Criatividade 

no Ensino Médio, inicialmente optou-se pelas etapas sugeridas por Cassepp-Borges; 

Balbinotti e Teodoro (2010), que são: autorização das autoras do instrumento original; 

adaptação semântica e evidências de validade de conteúdo do instrumento para o 

nível desejado por meio da avaliação de juízes e pesquisa-piloto. Posteriormente, foi 

aplicada as versões adaptadas para os estudantes e professores do Ensino Médio, e 

na sequência, a busca de evidências de validade mediante análises estatísticas dos 

dados. 

3.3.1 Aspectos Éticos 
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Como sugerem Cassepp-Borges; Balbinotti e Teodoro (2010), foram 

contatadas as autoras do instrumento original (ALENCAR; FLEITH, 2010), solicitando 

as devidas autorizações para adaptar e buscar evidências de validade do instrumento 

para o Ensino Médio (Anexo B). Tendo em mãos essa autorização, enviou-se ao 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) o projeto para obter a sua aprovação para a coleta 

de dados, já que a missão do CEP é salvaguardar os direitos e a dignidade dos 

sujeitos da pesquisa. O parecer consubstanciado foi aprovado pelo órgão sob o 

número CAAE: 73521717.7.0000.5377 em 12 de setembro de 2017 (Anexo C). Com 

as autorizações correspondentes, a pesquisa deu prosseguimento à adaptação 

semântica do instrumento. 

 

 

3.3.2 Adaptação semântica 

 

 

A adaptação semântica foi realizada em três encontros, com a participação da 

pesquisadora e três juízes, sendo um mestre em Língua Portuguesa, experiente na 

área educacional, na editoração de livros e periódicos para adolescentes e jovens, e 

dois doutores em Psicologia, com pesquisas na área da criatividade e experiência no 

contexto do Ensino Médio. Essa adaptação buscou garantir o sentido dos itens 

originais, evitando ambiguidades e formulações pouco apropriadas, de modo que 

favorecesse a compreensão do públicos-alvo (GÜNTTER, 2003; PRIMI; MUNIZ; 

NUNES, 2009), visto que, nesse nível de ensino, ainda requer, tanto para o professor 

quanto para o aluno, uma linguagem específica. (BUENO, 2001; LOPES, 2018). 

No primeiro e segundo encontros a pesquisadora e os três juízes se reuniram 

para adequar a linguagem do instrumento original à linguagem de estudantes do 

Ensino Médio (GUILLEMIN, 1995). O terceiro encontro foi após a aplicação da 

pesquisa-piloto para adequar cinco itens que ainda ficaram confusos para os 

estudantes. 

Nesse sentido, os quadros 3, 4 e 5 apresentam as adaptações realizadas na 

Escala, o que resultou em duas versões desse instrumento, uma para o estudante e 

outra para o professor. 

 

Quadro 3 – Texto de Identificação do participante (Estudante e Professor) 
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Escala (ALENCAR; FLEITH, 2010) 
Escala adaptada para o 

estudante 
Escala adaptada para o  

professor 

Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 
Idade: _____ anos _____ meses 
Curso: _____________________ 
Universidade:________________ 
No de créditos que cursa neste 
semestre: ______ 
Cursando o ____ semestre 

Gênero: (   ) Masculino  
              (   ) Feminino 
              (   ) Outro 
 
Idade: _____ anos _____ meses 
 
Ano: ______Ensino Médio 
 
Estado: 
(   ) AM 
(   ) BA 
(   ) DF 
(   ) GO 
(   ) MG 
(   ) MS 
(   ) PA 
(   ) PE 
(   ) PR 
(   ) RJ 
(   ) RS 
(   ) SP 

Gênero: (   ) Masculino  
              (   ) Feminino 
              (   ) Outro 
 
Tempo de trabalho: ______________ 
 
Idade: _____ anos 
 
Disciplina: (pode assinalar mais do que uma) 
(   ) Língua Portuguesa         
(   ) Literatura 
(   ) Redação                         
(   ) Língua Inglesa 
(   ) Língua Espanhola           
(   ) Arte 
(   ) Educação Física  
(   ) Física 
(   ) Biologia 
(   ) Química 
(   ) Matemática 
(   ) História 
(   ) Geografia 
(   ) Filosofia 
(   ) Sociologia 
(   ) Ens. Religioso 
(   ) Outra 
 
Estado: 
(   ) AM 
(   ) BA 
(   ) DF 
(   ) GO 
(   ) MG 
(   ) MS 
(   ) PA 
(   ) PE 
(   ) PR 
(   ) RJ 
(   ) RS  
(   ) SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 4 – Orientações de Preenchimento do participante (Estudante e Professor) 

Escala (ALENCAR; FLEITH, 2010) 
Escala adaptada para o  

estudante 
Escala adaptada para o 

 professor 

Este questionário visa levantar a opinião 
de estudantes universitários a respeito de 
práticas em sala de aula típica de 
professores do Ensino Superior. 
 
Para tal, solicitamos a sua colaboração, 
respondendo com sinceridade a todos os 

Este questionário visa levantar a opinião 
de estudantes do Ensino Médio a 
respeito das práticas dos professores do 
Ensino Médio em sala de aula. 
Para tal, solicitamos a sua colaboração, 
respondendo com sinceridade a todos os 
itens. 

Este questionário visa levantar a 
opinião dos professores do Ensino 
Médio a respeito de suas práticas 
em sala de aula. 
Para tal, solicitamos a sua 
colaboração, respondendo com 
sinceridade a todos os itens. 
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itens, considerando as práticas do seu 
professor na disciplina 
_______________. 
 
Você deverá expressar a sua opinião, 
baseando-se em uma escala que vai de 
1 a 5. 
 
Se você concorda plenamente, 
considerando, por exemplo, que um item 
reflete um comportamento típico ou 
característico do seu professor na 
referida disciplina, circule o número 5 
desse item específico. Se, porém, 
discorda plenamente que aquele 
comportamento seja típico do seu 
professor, considerando que o conteúdo 
do item expressa uma conduta que 
nunca ou raramente é apresentada por 
ele, você deverá circular o número 1. 
 
Os valores da escala são: 
 
1 – Discordo plenamente 
2 – Discordo 
3 – Em dúvida 
4 – Concordo 
5 – Concordo plenamente 
 
Suas respostas serão tratadas de forma 
confidencial e os resultados serão 
apresentados de modo a não permitir a 
sua identificação. 

Suas respostas serão tratadas de forma 
confidencial e os resultados, para efeito 
de estudo. 
 
Assinale com um X no espaço devido, 
baseando-se em uma escala de 1 a 5. 
Os valores da escala são: 
 
1 – Discordo plenamente 
2 – Discordo 
3 – Em dúvida 
4 – Concordo 
5 – Concordo plenamente 

Suas respostas serão tratadas de 
forma confidencial e os resultados, 
para efeito de estudo. 
Assinale com um X no espaço 
devido, baseando-se em uma 
escala de 1 a 5. Os valores da 
escala são: 
 
1 – Discordo plenamente 
2 – Discordo 
3 – Em dúvida 
4 – Concordo 
5 – Concordo plenamente 
 

 

Quadro 5 – Instrumento original e Escala adaptada em duas versões 
                       (continua) 

Escala (ALENCAR; FLEITH, 2010) 
Escala adaptada  
Versão estudante 

Escala adaptada  
Versão professor 

1. Cultiva nos estudantes o gosto pela 
descoberta e pela busca de novos 
conhecimentos. 

1. Incentivam os estudantes a realizar 
descobertas e a buscar novos 
conhecimentos. 

1. Incentivo os estudantes a realizar 
descobertas e a buscar novos 
conhecimentos. 

2. Faz perguntas desafiadoras que 
motivam os estudantes a pensar e a 
raciocinar. 

2. Estimulam o raciocínio dos estudantes 
por meio de perguntas desafiadoras. 

2. Estimulo o raciocínio dos 
estudantes por meio de perguntas 
desafiadoras. 

3. Estimula os estudantes a 
analisarem diferentes aspectos de um 
problema. 

3. Ressaltam a importância de analisar 
diferentes aspectos de um problema. 

3. Ressalto a importância de analisar 
diferentes aspectos de um problema. 

4. Estimula a iniciativa dos 
estudantes. 

4. Encorajam os estudantes a tomar 
iniciativa diante de situações 
problemáticas. 

4. Encorajo os estudantes a tomar 
iniciativa diante de situações 
problemáticas. 

5. Estimula o estudante a ter novas 
ideias relacionadas ao conteúdo da 
disciplina. 

5. Estimulam os estudantes a ampliar suas 
ideias a respeito dos temas estudados. 

5. Estimulo os estudantes a ampliar 
suas ideias a respeito dos temas 
estudados. 

6. Promove a autoconfiança dos 
estudantes.  

6. Promovem a autoconfiança nos 
estudantes. 

6. Promovo a autoconfiança nos 
estudantes. 

7. Estimula a curiosidade dos 
estudantes por meio das tarefas 
propostas. 

7. Despertam a curiosidade dos 
estudantes por meio das atividades 
propostas. 

7. Desperto a curiosidade dos 
estudantes por meio das atividades 
propostas. 

8. Incentiva a independência dos 
estudantes. 

8. Incentivam os estudantes a ser 
independentes. 

8. Incentivo os estudantes a ser 
independentes. 

9. Desenvolve nos estudantes 
habilidades de análise crítica. 

9. Contribuem para que os estudantes 
desenvolvam a habilidade de analisar, de 
maneira crítica, diferentes situações. 

9. Contribuo para que os estudantes 
desenvolvam a habilidade de analisar, 
de maneira crítica, diferentes 
situações. 

  continuação 

Escala (ALENCAR; FLEITH, 2010) 
Escala adaptada  
Versão estudante 

Escala adaptada  
Versão professor 

10. Leva o estudante a perceber e 
conhecer pontos de vista divergentes 
sobre o mesmo problema ou tema 
estudado. 

10. Ajudam o estudante a perceber a 
existência de pontos de vista diferentes 
sobre um mesmo tema estudado. 

10. Ajudo o estudante a perceber a 
existência de pontos de vista 
diferentes sobre um mesmo tema 
estudado. 

11. Valoriza as ideias originais dos 
estudantes.  

11. Valorizam as ideias originais expressas 
pelos estudantes. 

11. Valorizo as ideias originais 
expressas pelos estudantes. 
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12. Incentiva os estudantes a fazerem 
questões relativas aos temas 
estudados. 

12. Incentivam os estudantes a fazer 
perguntas referentes aos temas 
estudados, a fim de ter suas dúvidas 
respondidas. 

12. Incentivo os estudantes a fazer 
perguntas referentes aos temas 
estudados, a fim de ter suas dúvidas 
respondidas. 

13. Preocupa-se apenas com o 
conteúdo informativo.  

13. Preocupam-se somente com a 
apresentação de temas, não reservando 
tempo para debates e reflexões sobre 
esses assuntos. 

13. Preocupo-me somente com a 
apresentação de temas, não 
reservando tempo para debates e 
reflexões sobre esses assuntos. 

14. Cria um ambiente de respeito e 
aceitação pelas ideias dos 
estudantes. 

14. Promovem entre os estudantes o 
respeito e a aceitação às diferentes 
opiniões. 

14. Promovo entre os estudantes o 
respeito e a aceitação às diferentes 
opiniões. 

15. Dá tempo aos estudantes para 
pensarem e para desenvolverem 
novas ideias. 

15. Dão tempo aos estudantes para 
pensar e desenvolver novas ideias. 

15. Dou tempo aos estudantes para 
pensar e desenvolver novas ideias. 

16. Dá chance aos estudantes para 
discordarem de seus pontos de vista. 

16. Dão oportunidades aos estudantes 
para discordar de seus pontos de vista. 

16. Dou oportunidades aos 
estudantes para discordar de seus 
pontos de vista. 

17. Utiliza formas de avaliação que 
exigem do estudante apenas a 
reprodução do conteúdo dado em 
classe ou contido nos livros-texto. 

17. Utilizam formas de avaliação que 
exigem dos estudantes apenas a 
reprodução dos conteúdos mencionados 
nos materiais didáticos. 

17. Utilizo formas de avaliação que 
exigem dos estudantes apenas a 
reprodução dos conteúdos 
mencionados nos materiais didáticos. 

18. Apresenta vários aspectos de 
uma questão que está sendo 
estudada. 

18. Apresentam aspectos variados do 
assunto que está sendo estudado. 

18. Apresento aspectos variados do 
assunto que está sendo estudado. 

19. Utiliza sempre a mesma 
metodologia de ensino.  

19. Apresentam os conteúdos sempre da 
mesma forma e usando os mesmos 
recursos. 

19. Apresento os conteúdos sempre 
da mesma forma e usando os 
mesmos recursos. 

20. Promove o debate com estímulo à 
participação de todos os estudantes. 

20. Promovem debates, nos quais 
estimulam a participação de todos os 
estudantes. 

20. Promovo debates, nos quais 
estimulam a participação de todos os 
estudantes. 

21. Faz perguntas buscando 
conexões com assuntos abordados 
em classe.  

21. Fazem perguntas relativas ao assunto 
que está sendo estudado. 

21. Faço perguntas relativas ao 
assunto que está sendo estudado. 

22. Utiliza exemplos para ilustrar o 
que está sendo abordado em classe.  

22. Apresentam exemplos para ilustrar o 
conteúdo que está sendo estudado. 

22. Apresento exemplos para ilustrar 
o conteúdo que está sendo estudado. 

23. Está disposto a elucidar dúvidas 
dos estudantes. 

23. Estão sempre dispostos a esclarecer 
as dúvidas dos estudantes. 

23. Estou sempre disposto a 
esclarecer as dúvidas dos estudantes. 

24. Proporciona ampla bibliografia 
relativa aos tópicos abordados. 

24. Oferecem ou recomendam aos 
estudantes materiais adicionais referentes 
aos tópicos estudados. 

24. Ofereço ou recomendo aos 
estudantes materiais adicionais 
referentes aos tópicos estudados. 

25. Desperta o interesse dos 
estudantes pelo conteúdo ministrado. 

25. Despertam nos estudantes o interesse 
pelo tema que está sendo apresentado. 

25. Desperto nos estudantes o 
interesse pelo tema que está sendo 
apresentado. 

26. Tem disponibilidade para atender 
os estudantes fora de sala de aula. 

26. Têm disponibilidade para atender os 
estudantes em outros horários fora da sala 
de aula. 

26. Tenho disponibilidade para 
atender os estudantes em outros 
horários fora da sala de aula. 

27. Faz uso de formas diversificadas 
de avaliação.  

27. Utilizam formas variadas de avaliação. 27. Utilizo formas variadas de 
avaliação. 

28. Apresenta situações-problema a 
serem solucionadas pelos estudantes. 

28. Apresentam situações-problema para 
que os estudantes as solucionem. 

28. Apresento situações-problema 
para que os estudantes as 
solucionem. 

29. Expõe o conteúdo de uma 
maneira didática.  

29. Expõem os conteúdos de maneira 
compreensível. 

29. Exponho os conteúdos de 
maneira compreensível. 

30. Oferece aos estudantes poucas 
opções de escolha com relação aos 
trabalhos a serem desenvolvidos. 

30. Oferecem poucas opções de 
atividades adicionais. 

30. Ofereço poucas opções de 
atividades adicionais. 

31. Dá feedback construtivo aos 
estudantes. 

31. Conversam com os estudantes sobre 
os resultados obtidos em atividades e 
avaliações, incentivando-os a alcançar um 
desempenho cada vez melhor. 

31. Converso com os estudantes 
sobre os resultados obtidos em 
atividades e avaliações, incentivando-
os a alcançar um desempenho cada 
vez melhor. 

32. Oferece informações importantes 
e interessantes relativas ao conteúdo 
da disciplina. 

32. Compartilham informações importantes 
e interessantes a respeito dos conteúdos 
relacionados à sua disciplina. 

32. Compartilho informações 
importantes e interessantes a respeito 
dos conteúdos relacionados à sua 
disciplina. 

                    continuação 

Escala (ALENCAR; FLEITH, 2010) 
Escala adaptada  
Versão estudante 

Escala adaptada  
Versão professor 

33. Tem entusiasmo pela disciplina 
que leciona. 

33. Demonstram entusiasmo ao lecionar. 33. Demonstro entusiasmo ao 
lecionar. 

34. Escuta com atenção as 
intervenções dos estudantes. 

34. Escutam com atenção as opiniões dos 
estudantes. 

34. Escuto com atenção as opiniões 
dos estudantes. 

35. Não está atento aos interesses 
dos estudantes.  

35. Não levam em consideração os 
interesses dos estudantes. 

35. Não levo em consideração os 
interesses dos estudantes. 
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36. Tem expectativas positivas com 
relação ao desempenho dos 
estudantes. 

36. Têm expectativas positivas quanto ao 
desempenho dos estudantes. 

36. Tenho expectativas positivas 
quanto ao desempenho dos 
estudantes. 

37. Tem senso de humor em sala de 
aula. 

37. Demonstram ter senso de humor em 
sala de aula. 

37. Demonstro ter senso de humor 
em sala de aula. 

38. Apresenta conteúdo atualizado. 38. Apresentam temas atuais e relevantes 
para a sociedade. 

38. Apresento temas atuais e 
relevantes para a sociedade. 

 39. Você achou as questões difíceis? 39. Você achou as questões difíceis? 

 40. Teve alguma questão que você não 
entendeu? Qual(is)? 

40. Teve alguma questão que você 
não entendeu? Qual(is)? 

 (conclusão) 

 

É possível observar que as alterações realizadas são mais perceptíveis na 

pessoa do verbo e na ampliação do sentido das intenções das ações a serem 

avaliadas de cada item. Foram acrescentados para as duas versões duas questões 

de respostas abertas, 39 (Você achou as questões difíceis?) e 40 (Teve alguma 

questão que você não entendeu? Qual(is)?), a fim de compreender possíveis 

dificuldades ao responder a Escala, porém elas não serão consideradas como itens 

da Escala para validade do instrumento. 

 

 

3.3.3 Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio –  
         versão do Estudante 
 

 

3.3.3.1 Pesquisa-piloto 

 

 

A pesquisa-piloto foi realizada em uma das unidades escolares da rede privada 

de ensino no Estado de São Paulo, escolhida por conveniência. Após a anuência do 

diretor da unidade (Anexo D), iniciou-se o procedimento para a coleta de dados com 

o auxílio da coordenadora pedagógica da instituição para o envio e recebimento dos 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os pais e alunos do Ensino 

Médio. Em seguida, foi agendado um dia para a aplicação da Escala (Apêndice A) 

com os estudantes. 

O instrumento foi aplicado nos três anos do Ensino Médio pela pesquisadora 

em 106 estudantes, o que correspondeu a 92% dos estudantes matriculados nesse 

nível de ensino, sendo realizado de forma coletiva nas respectivas classes de cada 

ano escolar. Desses, 38 estudantes (35,8%) pertenciam ao primeiro ano; 36 (34,0%), 

ao segundo; e 32 (30,2%), ao terceiro. Sendo 59,44% (n=63) participantes do gênero 
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feminino e 40,56% (n=43) do masculino. As idades variaram entre 13 e 19 anos 

(M=15,92; DP=1,045). 

Inicialmente, explicou-se o objetivo da pesquisa e as orientações para o 

preenchimento da Escala, sendo que não houve limitação de tempo e a pesquisadora 

ficou à disposição dos estudantes para tirar suas dúvidas. As turmas, em média, 

levaram 25 minutos para responder ao questionário. 

Ao analisar os dados coletados, verificou-se que os itens 6, 8, 13, 17 e 31 não 

foram compreensíveis, portanto, foram entendidos como confusos por 23 (21,6%) dos 

estudantes-participantes. Desses estudantes, 23 (21,6%) não entenderam o item 6; 

16 (19,8%) não entenderam o item 8; 13 (12,3%), o item 13; 18 (16,9%), o item 17 e 

23 (21,6%) não entenderam o item 31. No Quadro 6 a seguir, visualiza-se a 

reformulação desses itens com o objetivo de melhorar a compreensão do público-alvo. 

 

Quadro 6 – Descrição dos Itens adaptados e reformulados  

 Fonte: Autoria própria. 

 

Após a reformulação dos itens gerados pela pesquisa-piloto, a Escala foi 

aplicada novamente, com a participação dos mesmos alunos, e os itens foram 

compreendidos. Sendo assim, a Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no 

Ensino Médio (Apêndice B) tornou-se a versão final para a coleta de dados com os 

estudantes, composta por 38 itens em uma escala Likert de 5-pontos e dois itens (39 

e 40) abertos para opinião. 

3.3.3.2 Coleta de dados 

 

 

Para a coleta de dados dos estudantes, solicitou-se a autorização (Anexo E) 

para a pesquisa das oito regiões administrativas da rede de ensino. A própria Rede 

de ensino privada indicou três unidades escolares para cada um dos 12 estados 

Itens após a adaptação semântica Itens adaptados após a pesquisa-piloto 

6. Promovem a autoconfiança nos estudantes. 6. Promovem a autoconfiança nos estudantes (confiança em si 
mesmo). 

8. Incentivam os estudantes a serem independentes. 8. Incentivam os estudantes a serem independentes nos 
estudos. 

13. Preocupam-se somente com a apresentação de 
temas, não reservando tempo para debates e reflexões 
sobre esses assuntos. 

13. Preocupam-se somente com a apresentação dos 
conteúdos, não reservando tempo para debates e reflexões. 

17. Utilizam formas de avaliação que exigem dos 
estudantes apenas a reprodução dos conteúdos 
mencionados nos materiais didáticos. 

17. Utilizam formas de avaliação que exigem dos estudantes 
apenas a reprodução dos conteúdos estudados. 
 

31. Conversam com os estudantes sobre os resultados 
obtidos em atividades e avaliações, incentivando-os a 
alcançar um desempenho cada vez melhor. 

31. Incentivam os estudantes a alcançar um desempenho 
escolar cada vez melhor. 
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brasileiros. Essas oito regiões administrativas possuem no seu corpo administrativo 

uma coordenadora pedagógica que, juntamente com a equipe pedagógica e o 

departamento de informática de cada unidade escolar, perfazem um total de 52 

pessoas. Esse grupo de profissionais colaboraram com a pesquisadora para a 

realização da coleta de dados, dando suporte técnico e acompanhamento no 

esclarecimento de dúvidas. 

Para tanto, realizou-se duas reuniões com esse grupo via Webex – um sistema 

de videoconferência utilizado para capacitação e que permite a interatividade dos 

convidados –, sendo a primeira, em 12 de setembro de 2017, com o intuito de explicar 

os objetivos da pesquisa, seus aspectos éticos e procedimentos de coleta de dados. 

Cada unidade escolar recebeu o TCLE para que tanto os pais quanto estudantes do 

Ensino Médio autorizassem a participação na pesquisa (Anexo F). Essas foram 

devolvidas pelo correio para a pesquisadora. Os estudantes ficaram cientes do caráter 

confidencial e anônimo dos dados, bem como da não obrigatoriedade de sua 

participação. Todos esses cuidados éticos têm por objetivo atender à Resolução 

196/96 do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 1996a). 

Posteriormente, no dia 24 de outubro de 2017, realizou-se um segundo 

treinamento mais específico sobre os procedimentos de coleta de dados, 

principalmente em relação ao envio do link do Google Forms para os participantes. A 

coordenadora pedagógica de cada unidade escolar recebeu um e-mail da 

pesquisadora para oficializar a coleta de dados (Apêndice C), no qual foi indicado o 

link para acesso dos estudantes ao instrumento. A pesquisa foi feita por meio do 

Google Forms. Esse recurso é um aplicativo para elaboração de formulários on-line 

pertencente ao Google. Heidemann e Oliveira (2010) destacam, entre as vantagens 

de usar esse aplicativo, a economia do tempo no processo de coleta e melhores 

condições para fazer análise de dados, a facilidade de acesso aos arquivos em 

qualquer local ou horário, a gratuidade e por não ocupar espaço no computador, uma 

vez que os dados são armazenados no servidor da Google. 

Mathias e Sakai (2012) também mencionam, entre outras vantagens, que é 

possível monitorar a quantidade de respostas, pois, enquanto, as questões são 

preenchidas pelos respondentes, as respostas aparecem imediatamente na página 

do Google Forms de quem as criou; além dos seus resultados que, uma vez finalizada 

a coleta de dados, podem ser exportados em uma planilha de diversos formatos. 
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A coleta de dados, por meio do Google Forms, teve início na última semana de 

outubro de 2017 e ficou disponível por 30 dias. As unidades escolares conduziram as 

turmas de forma organizada ao laboratório de informática para que os alunos 

respondessem ao questionário. Além disso, atenderam aos alunos que não tiveram 

oportunidades de participar da pesquisa nesse mesmo momento, de modo que 

permitiram acesso ao laboratório de informática durante os intervalos das aulas para 

que pudessem preencher a pesquisa monitorado mediante os profissionais que 

colaboraram com a pesquisadora na realização da coleta de dados. 

Vale lembrar que todos os itens foram respondidos e não houve exclusão de 

nenhum deles, pois, por se tratar de um formulário on-line, a pesquisa era apenas 

finalizada se o participante respondesse a todas as questões. 

 

 

3.3.4 Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio –  
         versão Professor 

 

 

3.3.4.1 Pesquisa-piloto 

 

 

A pesquisa-piloto com os professores realizou-se na mesma unidade escolar 

que a pesquisa-piloto dos estudantes. Após a anuência do diretor, iniciou-se o 

procedimento para a coleta de dados com a entrega dos Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para os professores do Ensino Médio (Anexo G). 

A Escala de Práticas Docentes Criativas no Ensino Médio (Apêndice D) foi 

aplicada pela pesquisadora em 8 participantes, de forma coletiva na sala dos 

professores, que correspondeu a 67% dos professores do Ensino Médio da unidade. 

Desses, 3 (37,5%) eram do gênero masculino e 5 (62,5%), do feminino. Todos eram 

professores exclusivos da unidade. 

Participaram da pesquisa, os professores das disciplinas de Língua 

Portuguesa, Redação, Matemática, Geografia, História, Biologia, Arte, Educação 

Física e Química. A idade dos participantes variou entre 32 e 45 anos (M=37; 

DP=4,47). Todos tinham mais de 8 anos de docência no Ensino Médio. 
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Inicialmente, explicou-se o objetivo da pesquisa e as orientações para o 

preenchimento da Escala, sendo que não houve limitação de tempo e a pesquisadora 

ficou à disposição dos professores para tirar dúvidas. Eles levaram, em média, 15 

minutos para responder ao questionário. 

Os participantes não identificaram problemas para a compreensão dos itens, 

por isso não houve modificações e foi mantida a mesma Escala de Práticas Docentes 

para a Criatividade no Ensino Médio da pesquisa-piloto como versão final para a 

coleta de dados com os demais professores. 

Desse modo, a Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino 

Médio foi composta por 38 itens no formato Likert de 5-pontos, em que as respostas 

variaram entre “discordo plenamente” e “concordo plenamente”, além de dois itens 

(39 e 40) abertos para opinião. 

 

 

3.3.4.2 Coleta de dados 

 

 

Participaram dessa coleta de dados, os professores dos 36 colégios 

convidados de 12 estados brasileiros das mesmas instituições que os estudantes. 

Após o envio e o recebimento das autorizações das oito regiões administrativas, dos 

procedimentos de treinamento com a equipe pedagógica e departamento de 

informática de cada unidade escolar, conforme descritos na coleta de dados da versão 

dos estudantes, foi enviado o TCLE para as unidades com o objetivo de que cada 

professor ficasse ciente do tipo de pesquisa e da liberdade de participar ou não dela, 

cumprindo os termos éticos e legais. 

Assim como os estudantes, os professores também responderam ao 

instrumento por meio do Google Forms; alguns, na própria unidade de Ensino e 

outros, em locais diversos, contanto que tivessem acesso à internet. Todos os itens 

foram respondidos e não houve a exclusão de nenhum deles, pois os itens foram 

adicionados ao aplicativo de tal forma que a pesquisa só fosse finalizada se 

respondida completamente. A plataforma Google Forms ficou aberta para coleta de 

dados desde a última semana de outubro até o fim novembro de 2017. 
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3.4 Análise dos Dados 

 

 

Para análise dos dados obtidos da Escala na percepção do aluno, optou-se 

pela técnica estatística de dois tipos de análise fatorial em função do tamanho da 

amostra, apesar da existência de um modelo teórico. Primeiramente, realizou-se a 

Análise Fatorial Exploratória (AFE), que, segundo Brown (2015), é um dos 

procedimentos estatísticos adequados quando o pesquisador quer averiguar a 

estrutura fatorial do instrumento. Para isso, foi utilizado o pacote Statistical Package 

for the Social Science (SPSS) na versão 25. 

Posteriormente, utilizou-se a Análise Fatorial Confirmatória (AFC), a qual parte 

da premissa de que já existe uma teoria sobre quais variáveis medem determinado 

fatores, de modo a confirmar o grau de ajustes dos dados observados à luz da teoria 

do instrumento original. (HAIR JR. et al., 2009; PEREIRA, 2013). Essa foi feita com 

base no método de estimação Weighted Least Squares Mean and Variance (WLSMV) 

(WMUTHÉN; DU TOIT; SPISIC, 1997) do pacote Lavaan do Software R 3.4.  

Para a Escala na percepção dos professores foi utilizada apenas a AFC, por já 

existir um modelo teórico e uma amostra pequena de população, que segundo Brown 

(2015); Hair Jr. et al. (2009) e Jackson et al. (2005) a AFC deve ser feita quando já 

houver uma teoria sobre quais variáveis medem determinados fatores e se quer 

verificar se a mesma é aplicável ou consistente com os dados amostrais. 

 



64 
 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Para melhor compreensão do leitor, a apresentação dos resultados e 

discussões foram conduzidas a partir dos dados obtidos das pesquisas. Inicialmente, 

com os estudantes e posteriormente, com os professores. 

 

 

4.1 Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio – versão:  
      Estudantes 

 

 

Para análise dos dados obtidos, dividiu-se a amostra dessa pesquisa de 2.237 

sujeitos em dois estudos recomendados por Pasquali (2012), o qual explica que, 

quando se tem uma amostra considerável de participantes, uma prática 

potencialmente útil é dividi-la ao meio para realizar uma AFE com uma metade e uma 

AFC com a outra, confirmando sua estrutura fatorial. A divisão das amostras 

considerou a ordem dos respondentes no Google Forms.  

 

 

4.1.1 Análise Fatorial Exploratória 

 

 

Para a realização da AFE, a amostra foi composta por 1.119 estudantes, cuja 

idade média era 15,9 anos (DP=1,05%), variando entre 13 e 20 anos. Desse total, 567 

(50,7%) eram mulheres e 552 (49,3%), homens. Entre os participantes, 535 (47,8%) 

estudantes cursavam o primeiro ano do Ensino Médio; 332 (29,7%), o segundo ano; 

e 252 (22,5%), o terceiro. Os 1.119 respondentes estavam distribuídos em dez 

estados brasileiros: AM (n=259, 23,14%), BA (n=2, 0,18%), DF (n=16, 1,43%), GO 

(n=12, 1,07%), MG (n=45, 4,02%), MS (n=186, 16,6%), PE (n=122, 10,94%), PR 

(n=124, 11,08%), RJ (n=100, 8,93%) e SP (n=253, 22,61%). 

Para verificar a validade de construto da Escala de Práticas Docentes para a 

Criatividade no Ensino Médio e a sua estrutura interna, valeu-se do coeficiente KMO 

e do teste de esfericidade de Bartlet. O KMO obtido foi de 0,970. Conforme Lorenzo-
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Seva; Timmerman e Kiers, (2011); Lorenzo-Seva e Van Ginkel, (2016) e Kirch et al., 

(2017), esse é um índice que indica quão adequada é a sua aplicação para um 

conjunto de dados e devem ser aceitos valores iguais ou superiores a 0,60. Desse 

modo, o valor obtido foi acima de 0,95, que é considerado um excelente ajuste 

(ULLMAN, 2007). 

O teste de esfericidade de Bartlett foi significativo por apresentar p=0,000, uma 

vez que Damásio (2012) e Hair Jr. et al. (2009) consideram que o valor <0,05 é 

estatisticamente significante. Indicando, portanto, que as variáveis estão 

significativamente correlacionadas e pode-se aplicar a análise fatorial. (PASQUALI, 

2007). 

Assim sendo, ao considerar a existência de correlação entre os fatores, 

realizou-se a AFE utilizando a rotação oblíqua (oblimin) (DAMÁSIO, 2012; GABLE; 

WOLF, 1993), o que se pode verificar na Tabela 7. 

 

                            Tabela 7 – Autovalor e Variância Total  
                                              explicada dos Fatores  
                                              selecionados 

Fator 
Auto 
valor 

% de 
variância 

% 
cumulativa 

1 12,320 32,422 32,422 

2 2.079 5,470 37,892 

3 1,442 3,794 41,686 

4 1,229 3.234 44,920 

 

Verifica-se a extração de quatro fatores com base no critério de Kaiser, em que 

o autovalor (eigenvalue) do fator deve ser  que 1. Quatro fatores explicaram a 

variância de 44,920%, que, conforme Hair Jr. et al. (2009), pode ser interpretado como 

um valor aceitável.  

A seguir, pode ser visualizado o gráfico de escarpa (scree plot) proposto por 

Catell (1978), que ilustra a dispersão dos componentes e é um dos critérios que 

confirma a retenção dos fatores. 
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           Gráfico 4 – Gráfico de Escarpa (Scree plot) – Estudante 

           
 

A linha contínua no gráfico marca o critério do autovalor 1 encontrado em 

quatro fatores. Utilizou-se, como método de extração, a fatoração do eixo principal e 

rotação convergida em 26 iterações. 

Utilizou-se, como critério para a distribuição dos itens em fatores, (1) apenas 

aqueles cujas cargas fatoriais fossem  0,30, que, segundo Pasquali (2012), é 

costumeiro dizer que esse valor da carga já constitui um índice não desprezível de 

validade do item; (2) cargas em um único fator, uma vez que Pasquali (2001) e Hair 

Jr. et al. (2005) consideram o item ambíguo quando ele apresenta saturação 

significativa em mais de um fator; (3) itens com valores de correlação item-total inferior 

a 0,30, pois, de acordo com Castilho e Gouveia (2011); Escocard (2007) e Vianna 

(2009), itens com valores de correlação item-total inferior a 0,30 são candidatos à 

exclusão.  

Considerou-se também (4) a relação da carga fatorial com a comunalidade, 

para isso Conrey e Lee (1992) classificam como: (a) 0,71, comunalidade de 50% entre 

item e fator, são considerados como excelentes; (b) 0,63, comunalidade de 40% entre 

item e fator, são muito boas; (c) 0,55, comunalidade de 30% entre item e fator, são 

vistas como boas; (d) 0,45, comunalidade de 20% entre o item e o fator, são 
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consideradas razoáveis e (e) 0,32, comunalidade de 10% entre item e fator, são 

pobres; e (5) fatores com mais de três itens, respeitando a orientação de Hair Jr. et al. 

(2009) de que, quando houver fator com menos de três itens, tanto o fator quanto o 

item devem ser eliminados. 

Os fatores extraídos com suas cargas fatoriais e a comunalidade podem ser 

visualizados respectivamente nas Tabelas 8 a 11. 

 
      Tabela 8 – Fator 1 (Incentivo a novas ideias)  
        

Legenda: h2 = Comunalidade  

 
Conforme pode-se observar na Tabela 8, o Fator 1, denominado “Incentivo a 

novas ideias”, inclui 12 itens relativos à estimulação e encorajamento dos atributos e 

das habilidades cognitivas, bem como as características associadas à criatividade do 

estudante. Quanto às cargas fatoriais, elas apresentam valores superiores a 0,40, 

conforme critério além do recomendado. A relação entre a carga fatorial e a 

comunalidade apresenta níveis aceitáveis. 

Destaca-se que o item 11 desse fator, na Escala (ALENCAR; FLEITH, 2004), 

pertenciam ao fator: Clima para expressão de novas ideias, com carga 0,39 e o item 

15 foi eliminado. 

 

Tabela 9 – Fator 2 (Procedimentos tradicionais de ensino) 

Item Conteúdo Carga h2 

19 
Apresentam os conteúdos sempre da mesma forma e usando os mesmos 
recursos.  

0,625 0,392 

13 
Preocupam-se somente com a apresentação de temas, não reservando tempo 
para debates e reflexões sobre esses assuntos.  

0,583 0,354 

30 Oferecem poucas opções de atividades adicionais. 0,569 0,339 

35 Não levam em consideração os interesses dos estudantes.  0,462 0,280 

17 
Utilizam formas de avaliação que exigem dos estudantes apenas a reprodução dos 
conteúdos mencionados nos materiais didáticos. 

0,292 0,189 

Legenda: h2 = Comunalidade 

 

Item Conteúdo Carga h2 

5 Estimulam os estudantes a ampliar suas ideias a respeito dos temas estudados. 0,708 0,466 
4 Encorajam os estudantes a tomar iniciativa diante de situações problemáticas. 0,655 0,418 
3 Ressaltam a importância de analisar diferentes aspectos de um problema. 0,628 0,390 
1 Incentivam os estudantes a realizar descobertas e a buscar novos conhecimentos. 0,614 0,431 

9 
Contribuem para que os estudantes desenvolvam a habilidade de analisar, de 
maneira crítica, diferentes situações. 

0,609 0,401 

7 Despertam a curiosidade dos estudantes por meio das atividades propostas. 0,599 0,354 

10 
Ajudam o estudante a perceber a existência de pontos de vista diferentes sobre 
um mesmo tema estudado. 

0,597 0,363 

2 Estimulam o raciocínio dos estudantes por meio de perguntas desafiadoras. 0,556 0,359 
6 Promovem a autoconfiança nos estudantes. 0,544 0,382 
8 Incentivam os estudantes a ser independentes. 0,463 0,295 

11 Valorizam as ideias originais expressas pelos estudantes.  0,445 0,477 
15 Dão tempo aos estudantes para pensar e desenvolver novas ideias. 0,417 0,370 
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Conforme pode-se observar na Tabela 9, o Fator 2, denominado 

“Procedimentos tradicionais de ensino”, inclui nesse estudo cinco itens que associam 

as práticas docentes ao modelo tradicional de ensino. Destaca-se que o item 17 

(Utilizam formas de avaliação que exigem dos estudantes apenas a reprodução dos 

conteúdos mencionados nos materiais didáticos) obteve carga inferior a 0,30 e, 

portanto, foi eliminado; e os itens 13, 19 e 30 foram agrupados no Fator “Avaliação e 

metodologia de ensino na Escala de Alencar e Fleith (2004), na sua versão final. 

Quanto às cargas fatoriais dos outros quatro itens, elas apresentam valores 

superiores a 0,450, critério considerado satisfatório. A relação entre a carga fatorial e 

a comunalidade tem níveis aceitáveis. Diante disso, o Fator 2 ficou constituído de 

quatro itens. 

 

Tabela 10 – Fator 3 (Interesse pela aprendizagem do aluno) 

Item Conteúdo Carga h2 

32 
Compartilham informações importantes e interessantes a respeito dos conteúdos 
relacionados à sua disciplina. 

0,648 0,512 

29 Expõem os conteúdos de maneira compreensível. 0,641 0,454 
37 Demonstram ter senso de humor em sala de aula. 0,638 0,338 
23 Estão sempre dispostos a esclarecer as dúvidas dos estudantes. 0,621 0,440 
33 Demonstram entusiasmo ao lecionar. 0,577 0,471 
38 Apresentam temas atuais e relevantes para a sociedade. 0,568 0,413 
36 Têm expectativas positivas quanto ao desempenho dos estudantes. 0,553 0,375 
34 Escutam com atenção as opiniões dos estudantes. 0,553 0,576 
22 Apresentam exemplos para ilustrar o conteúdo que está sendo estudado. 0,552 0,432 

31 
Conversam com os estudantes sobre os resultados obtidos em atividades e avaliações, 
incentivando-os a alcançar um desempenho cada vez melhor. 

0,546 0,461 

21 Fazem perguntas relativas ao assunto que está sendo estudado 0,435 0,337 
26 Têm disponibilidade para atender os estudantes em outros horários fora da sala de aula. 0,406 0,258 

12 
Incentivam os estudantes a fazer perguntas referentes aos temas estudados, a fim de ter 
suas Duvidas respondidas. 

0,212 0,125 

25 Têm disponibilidade para atender os estudantes em outros horários fora da sala de aula. 0,295 0,204 
24 Despertam nos estudantes o interesse pelo tema que está sendo apresentado. 0,273 0,198 

Legenda: h2 = Comunalidade; rit = Correlação item-total 

 

De acordo com a Tabela 10, o Fator 3, denominado “Interesse pela 

aprendizagem do aluno”, inclui 15 itens que dizem respeito ao interesse que o 

professor tem pela aprendizagem do aluno. Isso pode ser visualizado em atitudes – 

como questionar sobre assuntos em estudo, contextualizar o conteúdo com exemplos 

e incentivar o uso de perguntas para esclarecer possíveis dúvidas – ou atributos, como 

escutar, ter senso de humor, saber ouvir, ser entusiasta, ter disposição, ser didático, 

otimista, generoso, incentivador e estar atualizado (ALENCAR; FLEITH 2004, 2010). 

Neste estudo, os itens 12, 24 e 25 ficaram com cargas menores que 0,30 e por 

não se ajustaram a nenhum outro fator, foram eliminados. Quanto às cargas fatoriais, 

elas apresentaram valores superiores a 0,40, critério além do recomendado. A relação 



69 
 

 

entre a carga fatorial e a comunalidade também tem níveis aceitáveis. Diante disso, o 

Fator 3 ficou constituído de 12 itens. Destaca-se que, na Escala original (ALENCAR; 

FLEITH, 2004), os itens 12, 21, 28, 34 e 37 pertenciam a outros fatores. 

 

Tabela 11 – Fator 4 (Clima para expressão de ideias) 

Item Conteúdo Carga h2 

16 Dão oportunidades aos estudantes para discordar de seus pontos de vista. 0,402 0,446 
27 Apresentam situações-problema para que os estudantes as solucionem. 0,362 0,340 
20 Fazem perguntas relativas ao assunto que está sendo estudado. 0,269 0,212 
18 Apresentam os conteúdos sempre da mesma forma e usando os mesmos recursos. 0,197 0,102 
28 Expõem os conteúdos de maneira compreensível. 0,181 0,099 
14 Promovem entre os estudantes o respeito e a aceitação às diferentes opiniões. 0,176 0,096 

 

Na Tabela 11, observa-se que o Fator 4 denominado “Clima para expressão de 

ideias” possui seis itens, porém, apesar de os itens 16 e 27 apresentarem carga e 

relação com a comunalidade satisfatórias, destaca-se que os itens 14, 18, 20, 27 e 28 

apresentaram cargas fatoriais abaixo do valor recomendado e por isso foram 

eliminados. Assim sendo, esse fator ficou com apenas dois itens e definiu-se pela sua 

eliminação, por não se alocar em nenhum outro fator, e também, conforme critério 

estabelecido para retenção de fatores, segundo Hair Jr. et al. (2009), fatores com 

menos de três itens devem ser eliminados. Destaca-se outrossim, que os itens 20, 27 

e 28, na Escala de Alencar e Fleith (2004), estavam alocados em outros fatores. 

Além dos procedimentos e critérios de retenção de fatores, autovalor e gráfico 

de Scarpa, verificou-se a confiabilidade do instrumento por meio do coeficiente lambda 

2 de Guttman (λ2). A Tabela 12 apresenta os índices de fidedignidade, ou consistência 

interna, para cada fator já na sua versão final. 

 

            Tabela 12 – Análise da Consistência Interna pelo Coeficiente λ2 
Fator Descrição N. Itens λ2 

1 Incentivo a novas ideias 12 0,91 
2 Procedimentos tradicionais de ensino   4 0,77 
3 Interesse pela aprendizagem do aluno 12 0,61 

 

Como pode se verificar na Tabela 12, optou-se pela utilização do coeficiente 

lambda 2 de Guttman, pois existem evidências de que esse coeficiente é mais 

adequado do que o alfa de Cronbach, principalmente quando este mostra uma 

fidedignidade muito baixa e não leva em conta a correlação entre os fatores 

(SIJTSMA, 2012; TELLEGEN; LAROS, 2014).  
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Apesar do Fator 3 apresentar um coeficiente baixo, a Resolução CFP nº 

002/2003 do Conselho Federal de Psicologia (2010) considera coeficientes iguais a 

0,60 suficientes. Destaca-se ainda que coeficientes 0,60 têm sido aceitos para 

medidas para fins de pesquisa (CLARK; WATSON, 1995; HAIR JR. et al., 2009; 

MÜELLER, 1986). 

O Quadro 7 apresenta a síntese dos fatores extraídos e os seus respectivos 

itens da Escala de Alencar e Fleith (2004) e da Escala adaptada no presente estudo 

após a AFE. 

 
Quadro 7 – Síntese dos fatores e de suas variáveis da Escala de Práticas Docentes  
                    para a Criatividade na Educação Superior (ALENCAR; FLEITH, 2004) e  
                    da Escala adaptada no presente estudo após a AFE. 

Teórico (ALENCAR; FLEITH, 2004) Escala adaptada/AFE 

Denominação Itens Denominação Itens 

Incentivo a novas ideias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 
18, 20, 21 

Incentivo a novas ideias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
15 

Clima para expressão 
de ideias 

11, 14, 16, 34, 
35, 37 

 ______  ______ 

Avaliação e 
metodologias de ensino 

13, 17, 19, 27, 
30 

Procedimentos tradicionais 
de ensino 

13, 19, 30, 35 

Interesse pela 
aprendizagem do aluno 

22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 31, 
32, 33, 36, 38 

Interesse pela aprendizagem 
do aluno 

21, 22, 23, 26, 
29, 31, 32, 33, 
34, 36, 37, 38 

Itens eliminados  

15 12, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28 

Total de Itens da Escala 

37 28 

  Fonte: Autoria própria. 

 

Observa-se, no Quadro 7, que a Escala original de Alencar e Fleith (2004) foi 

constituída por 38 itens. Porém, na sua versão final ficou com 37 itens acomodados 

em quatro fatores e um item eliminado, enquanto que, a Escala adaptada deste estudo 

na AFE, eliminou 10 itens, ficando na sua versão final com 28 itens acomodados em 

três fatores. 

 

 

 

 

 

4.1.2 Análise Fatorial Confirmatória 
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Com os dados ajustados e tratados na AFE, avançou-se para a confirmação 

da dimensionalidade da Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino 

Médio, considerando os quatro fatores do Inventário de Práticas Docentes 

(ALENCAR; FLEITH, 2004), pois esse instrumento é o que avaliou as práticas 

docentes criativas na percepção do estudante.  

Brown (2015); Hair Jr. et al. (2009) e Jackson et al. (2005) sugerem que seja 

feita a AFC quando já houver uma teoria sobre quais variáveis medem determinados 

fatores e se quer verificar se a mesma é aplicável ou consistente com os dados 

amostrais. “Esse tipo de análise é de grande valor no processo de revisão e 

refinamento de instrumentos psicológicos e suas estruturas fatoriais” (LAROS, 2018). 

Para fins de melhor compreensão, nesse estudo o Inventário original de Alencar e 

Fleith (2004) será tratado como modelo teórico e a AFC, como modelo hipotético. 

Dessa forma, utilizando o método Quadrados Mínimos Ponderados Robustos 

ou Weighted Least Squares Mean and Variance (WLSMV) do pacote Lavaan do 

software R 3.4, realizou-se a AFC com a amostra de 1.118 sujeitos, cuja idade média 

era 16,3 anos (DP=0,97), variando entre 13 e 20 anos. Desse total, 633 (56,6)% eram 

mulheres e 485 (43,4%), homens. Entre os participantes, 305 (27,3%) estudantes 

cursavam o primeiro ano do Ensino Médio; 450 (40,3%), o segundo; e 363 (32,4%), o 

terceiro. Os 1.118 estavam distribuídos em dez estados brasileiros: AM (n=237, 

21,3%), BA (n=147, 13,2%), GO (n=1, 0,09%), MG (n=15, 1,34%), MS (n=52, 4,65%), 

PA (n=71, 6,36%), PE (n=20, 1,70%), PR (n=108, 9,61%), RJ (n=46, 4,11%), SP 

(n=421, 37,64%). 

Foram empregados índices de ajustes para testar as propriedades 

psicométricas do instrumento, como o teste qui-quadrado (X2), o Goodness-of-Fit 

Index (AGFI), o Non-Normed Fit Index (NNFI), o Root-Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) e o Standardized Root Mean Square Residual (SRMR). 

Ao analisar a AFC com o modelo de quatro fatores previamente estabelecido 

no modelo teórico (ALENCAR; FLEITH, 2004), encontram-se os seguintes resultados: 

no que tange aos coeficientes considerados, utilizou-se primeiramente o teste do qui-

quadrado (X2), que serve para comparar, em uma tabela, se há diferença significativa 

entre os valores observados e os valores esperados. Os coeficientes de ajustes da 

AFC podem ser visualizados na Tabela 13, salientando que na AFC foi testado um 
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modelo unifatorial, isto é, com um só fator e com os quatro fatores, previstos na teoria, 

para verificar qual seria o melhor ajuste. 

 
        Tabela 13 – Coeficientes de Ajustes 

Modelo g.l. X2 p 

Unifatorial 560 1777,465 >0,001 
Teórico 545 1244,298 >0,001 

Definição: X2= Qui-quadrado; g.l.= graus de liberdade; p= significância 

Entretanto, devido a sensibilidade do X2 ao tamanho amostral (DAMÁSIO, 

2012; SCRABIS-FLETCHER; SILVERMAN, 2010) e o p, que para critério de 

avaliação, precisa ser >0,05 (KLINE, 2005), optou-se por utilizar outros índices de 

ajustes, como os AGFI, NNFI, RMSEA, SRMR, que são menos sensíveis ao tamanho 

da amostra (NORONHA; PINTO; OTTATI, 2016). Esses índices podem ser 

visualizados na Tabela 14. 

 
      Tabela 14 – Coeficientes de Ajustes da AFC 

Modelo AGFI NNFI RMSEA SRMR 

Unifatorial 0,973 0,972 0,044 0,057 
Teórico (4 fatores) 0,980 0,984 0,034 0,049 

 

O índice AGFI, que significa índice de bondade ajustado, mostra quão bem 

ajustado está a matriz de co-variância do modelo original com os dados deste estudo. 

Conforme Jörskog-Sörbom (2012) e Marôco (2010), esse índice compreende valores 

entre 0 e 1, porém, quanto mais próximo do 1, melhor é o ajustamento. Nesse caso, 

pode-se verificar na Tabela 14 que os dois modelos observados alcançaram valores 

>0,90, sendo o valor do modelo teórico (0,980) um pouco maior do que o unifatorial 

(0,973). 

O Índice NNFI, também conhecido como Tucker-Lewis não normatizado, é um 

índice relativo, isto é, ele faz comparação entre o modelo hipotético e o teórico. Esse 

índice segue a mesma lógica do AGFI, isto é, quanto mais próximo de 1, melhor é o 

ajustamento. Inicialmente valores maiores que 0.90 são desejados (BENTLER; 

BONETT, 1980). Assim, verifica-se na Tabela 14 que os dois modelos apresentam 

valores >0,90, sendo o valor teórico (0,984) um pouco maior do que o unifatorial 

(0,972). 

Outro índice analisado é o RMSEA ou Raiz do erro quadrático médio de 

aproximação. Esse índice, segundo Hair JR. et al. (2009), produz várias regressões e 

estima-se que pode haver fatores que não são explicados por um certo número de 

variáveis e, como em qualquer regressão, mostra um erro de aproximação. Valores 
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abaixo de 0,06 indicam bom ajuste do modelo. Isso significa que, tanto o modelo 

teórico (0,034) quanto o modelo unifatorial (0,044) apresentaram um baixo erro de 

aproximação, sendo o valor teórico mais aceitável. 

Por fim, utilizou-se o SRMR ou Raiz quadrada do quadrado do resíduo 

aproximado, que se refere à média padronizada dos resíduos, isto é, a discrepância 

entre a matriz observada e prevista (KLINE, 2005; NASCIMENTO; PIMENTEL; 

ADAID-CASTRO, 2016). Quando se propõe um modelo, têm-se itens que são 

correlacionados, porém, não explicados, é justamente isso que o SRMR propõe, trazer 

informações sobre que tipo de correlações existe entre os itens do modelo teórico que 

não está sendo explicado. 

Kline (2005) diz que valores <0,10 são considerados como bons ajustes, 

enquanto Nascimento et al. (2016) afirmam que valores <0,08 é que são considerados 

como indicadores de bom ajuste do modelo. Dessa forma, verificando os valores na 

Tabela 14, pode-se perceber também que o modelo teórico apresentou um valor de 

0,049, sendo mais baixo que o valor unifatorial. 

Desse modo, é possível afirmar que ambos os modelos apresentaram 

coeficientes adequados, porém o modelo teórico apresenta ajustamento mais 

adequado do que o modelo unifatorial.  

Os resultados das cargas fatoriais da AFC estão dispostos no diagrama de 

caminhos ou path diagram (AMORIM et al., 2012), o qual permite uma rápida 

visualização das relações de interdependência consideradas no modelo teórico, bem 

como todos os parâmetros a serem estimados. Para o diagrama, que pode ser 

visualizado na Figura 4, foram considerados todos os itens válidos no Inventário de 

Práticas Docentes que Favorecem a Criatividade no Ensino Superior de Alencar e 

Fleith (2004), que nesse estudo foi identificado como modelo teórico. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Diagrama de Caminhos da Escala de Práticas Docentes para a 
                  Criatividade no Ensino Médio (Estudante) 
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Legenda:  = Relação direta entre os fatores e os itens 

     = Relação entre construtos (fatores) da mesma ordem 

            = Itens da Escala                                  = Fatores encontrados (construtos) 
           = Relação entre o Fator e o Item         = Relação entre dois fatores 

 

Ao analisar o Diagrama de Caminhos é possível verificar que o fator 1, 

denominado “Incentivo a novas ideias”, possui quatorze itens (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 18, 20 e 21), assim como no modelo teórico. A carga mais baixa aparece nos 

itens oito (Incentivam os estudantes a ser independentes) e 21 (Fazem perguntas 

relativas ao assunto que está sendo estudado), ambos com 0,54. Já no modelo 

teórico, a carga mais baixa, com 0,33, aparece no item 21 (Faz perguntas, buscando 

conexões com assuntos abordados). O fator 1 pode ser visualizado na Figura 5. 

 

           Figura 5 – Fator 1 – Incentivo a novas ideias 

                        

 O item que recebeu a carga fatorial mais alta no modelo hipotético, 0,65, foi o 

item 5 (Estimulam os estudantes a ampliar suas ideias a respeito dos temas 
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estudados). Enquanto no modelo teórico, a carga mais alta, 0,78, esteve presente no 

item 10 (Leva o aluno a perceber e conhecer pontos de vistas divergentes sobre o 

mesmo problema ou tema de estudo). 

Quanto a esse fator, Alencar e Fleith (2003); Alencar e Martínez (1998); Ribeiro 

(2006) destacam que estimular, incentivar ou encorajar a independência, iniciativa, 

descobertas faz parte do desenvolvimento de habilidades criativas. Rezende (2017) e 

Brasil (1999) também dizem que a sala de aula deve estar voltada para um clima de 

estímulos para a criatividade. Desse modo, pode-se afirmar que o Fator 1 está bem 

correlacionado entre seus itens, reforçando os resultados da análise exploratória do 

modelo teórico. 

Observa-se ainda, no diagrama de caminhos, que o Fator 2, denominado Clima 

para expressão de ideias”, possui seis itens (11, 14, 16, 34, 35 e 37), sendo que o 

item 35 apresenta uma correlação baixa entre o item e o fator (–0,27), o que pode ser 

justificado, levando-se em consideração que o item 35 (Não levam em consideração 

os interesses dos estudantes) é o único item que começa com uma palavra negativa. 

Apesar de o item apresentar uma carga satisfatória na AFE do modelo teórico locado 

neste mesmo fator. 

No modelo teórico, o fator com carga mais baixa foi o item 11 (Valoriza as ideias 

originais dos alunos) com 0,39 de carga. As cargas do fator 2 podem ser visualizadas 

na Figura 6. 

 

                  Figura 6 – Fator 2 – Clima para expressão de ideias 

                          

A carga mais alta no modelo hipotético aparece no item 34 (Escutam com 

atenção as opiniões dos alunos), com 0,74, enquanto no modelo teórico é o item 14 

(Cria um ambiente de respeito e aceitação pelas ideias dos alunos), com 0,61. Zilli et 

al. (2010); Oliveira e Alencar (2010) observam que mudanças nas práticas de ensino 

poderiam colaborar com melhores resultados no aprendizado da criança, ainda 
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Borges (2014) diz que é importante desenvolver um clima favorável para expressão 

criativa na sala de aula.  

Percebe-se que os itens, com exceção do 35, estão bem correlacionados com 

o fator “Clima para expressão de ideias”. Hair Jr. et al. (2009) diz que relações entre 

item e fator com valores próximos a zero indicam relações fracas, podendo ser 

eliminados. Desse modo, decidiu-se pela eliminação do item 35, pois, além do escore 

baixo, ele está estatisticamente independente dos demais itens e não contribui para a 

construção do fator. (HAIR JR. et al., 2009). 

Para analisar o Fator 3 no diagrama de caminhos, denominado pelo modelo 

teórico “Avaliação e metodologia de ensino”, verifica-se que ele se inter-relaciona com 

cinco itens (13, 17, 19, 27 e 30), sendo que aqueles com carga fatorial mais baixa são 

o 27 (Utilizam formas variadas de avaliação), com –0,69 de carga, e o item 17 (Utilizam 

formas de avaliação que exigem dos estudantes apenas a reprodução dos conteúdos 

mencionados nos materiais didáticos), com –0,24. Esses podem ser visualizados na 

Figura 7. 

 

Figura 7 – Fator 3 – Procedimentos tradicionais de ensino 

         

Pode-se observar na Figura 7 que os itens 13, 19 e 30 apresentam cargas 

fatoriais baixas, apesar de serem positivas. Isso significa que existe pouca correlação 

com o fator denominado “Avaliação e metodologia de ensino” (modelo teórico). Com 

exceção do item 27, os itens 13, 17, 19 e 30 na AFE desse estudo (modelo empírico), 

tem mais proximidade com o Fator “Procedimentos tradicionais de ensino” conforme 

já observado por Alencar e Fleith (2010), ao revisar esse instrumento na percepção 

do professor, sugeriram a mudança do nome do fator para “Procedimentos tradicionais 

de ensino” e de modo semelhante neste estudo. 

Levando-se em consideração a nova nomenclatura do fator, tanto o item 17, 
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quanto o 27 possuem escores baixos, porém, preferiu-se deixar o item 17, pois seu 

construto contribui para a construção do fator (HAIR JR. et al., 2009); e pela 

eliminação do item 27, pois, além do escore baixo, seu construto não condiz com 

procedimentos tradicionais de ensino. 

O Fator 4, denominado “Interesse pela aprendizagem do aluno”, composto por 

12 itens (22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 38) pode ser visualizado na Figura 

8. 

         Figura 8 – Fator 4 – Interesse pela aprendizagem do aluno 

                 

É possível verificar que, tanto no diagrama de caminhos quanto no modelo 

teórico, os mesmos itens se destacaram com cargas mais baixas: 24 (Oferecem ou 

recomendam aos estudantes materiais adicionais referentes aos tópicos estudados), 

e 26 (Têm disponibilidade para atender os estudantes em outros horários fora da sala 

de aula). 

Porém, pode-se afirmar que a estrutura fatorial proposta oferece resultados 

satisfatórios e os itens estão bem correlacionados com o fator. Wechsler (2002a) 

enfatiza que o grande desafio que a escola enfrenta hoje é ter professores utilizando 

estratégias diferenciadas. De La Torre (2012) também destaca que um professor que 

tem interesse pela aprendizagem do aluno possui uma atitude criativa, uma 

capacidade de entusiasmar, inovar, ajudar, promover a aprendizagem autônoma, 

variar as suas estratégias de ensino e cultivar emocionalmente o estudante. 

A realização da AFC, como vimos, permitiu sustentar as dimensões fatoriais do 

instrumento original de Alencar e Fleith (2004) e obter dados relacionados à sua 

validade de construto. Analisando as relações que existem entre os construtos, pode-

se perceber que, em parte, estão correlacionados. Isso pode ser visualizado na Figura 

9. 
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            Figura 9 – Análise dos Construtos (Estudante) 

              

Observa-se as relações de causalidade entre os fatores, se há maior ou menor 

correlação com o outro. Laros (2012) diz que, quanto mais alto for o valor da carga 

fatorial, melhor o item representará o fator. Segundo Magnusson e Mourão (2005), a 

correlação determina se há relação entre dois fatores. Uma correlação próxima a zero 

indica que duas variáveis não estão relacionadas e quanto mais próximas a um, indica 

uma forte relação entre os construtos, sugerindo até que possam ser condensadas 

em um mesmo fator. (HAIR JR. et al., 2009; PASQUALI, 2009). 

Se verificar o Fator 1, por exemplo, e sua relação com os demais, percebe-se 

que está mais relacionado com o Fator 4, isto é, o “Incentivo a novas ideias” está 0,91 

relacionado com o “Interesse pela Aprendizagem do Aluno”, e vice-versa. Quando há 

uma correlação positiva, como é o caso, as variáveis se movem juntas, isto é, se 

aumentar o Fator 1 em uma unidade, o Fator 5 aumentará também na mesma 

proporção. (ALMEIDA; FREIRE, 2007; HAIR JR. et al. 2009). 

O Quadro 8 apresenta as interrelações positivas, no qual observa-se que existe 

uma alta correlação entre os fatores, o que representa a dependência deles entre si, 

de maneira que um influencia o outro. Pode-se perceber, mais especificamente, nas 

cargas acima de 0,80 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 8 – Relações causais e Coeficiente de caminho 

    Fator                                  Relações causais 
Coeficiente de 

caminho 

1 X 2 Incentivo a novas ideias X Clima para expressão de ideias 0,82 

1 
4 

Incentivo a novas ideias X 
Interesse pela aprendizagem do aluno 

0,91 

2 Clima para expressão de ideias X 0,89 
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4 Interesse pela aprendizagem do aluno 

Fonte: Autoria própria 

Porém, analisando a Figura 9 novamente, percebe-se também que há relações 

negativas entre os construtos, isto é, à medida que um fator aumenta, o outro tende a 

diminuir. Por exemplo, o “Clima para expressão de ideias” (Fator 1) tende a aumentar 

à medida que diminui os “Procedimentos tradicionais de ensino” (Fator 3), e vice-

versa. 

Observa-se que a relação entre aos construtos com cargas fatoriais negativas 

ficaram todas ligadas ao Fator 3 (Procedimentos tradicionais de ensino), pois foi o 

único fator em que os itens referem-se mais à forma tradicional de ensinar (ALENCAR; 

MARTÍNEZ, 1998), os outros três fatores dizem respeito a procedimentos e 

características do professor em sala de aula que têm sido indicado como fatores 

necessários para favorecer a criatividade por diversos autores. (ALENCAR, 2007; 

ALENCAR; FLEITH, 2012; AMABILE, 1999; BRAUM; CARMO; SÁ, 2016; DE LA 

TORRE, 2012; MARTÍNEZ, 2009; NAKANO, 2009; WECHSLER, 2017). 

O Quadro 9 apresenta a síntese dos fatores extraídos e os seus respectivos 

itens da Escala de Alencar e Fleith (2010) e da Escala adaptada no presente estudo 

após a AFC 

 

Quadro 9 – Síntese dos fatores e de suas variáveis da Escala de Práticas Docentes  
                    para a Criatividade na Educação Superior (ALENCAR; FLEITH, 2004) e  
                    da Escala adaptada no presente estudo após a AFC 

Teórico (ALENCAR; FLEITH, 2004) Escala adaptada/AFC 
Denominação Itens Denominação Itens 

Incentivo a novas ideias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 18, 
20, 21 

Incentivo a novas ideias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 18, 
20, 21 

Clima para expressão de 
ideias 

11, 14, 16, 34, 35, 
37 

 Clima para expressão de ideias 11, 14, 16, 34, 37 

Avaliação e metodologias 
de ensino 

13, 17, 19, 27, 30 Procedimentos tradicionais de 
ensino 

13, 17, 19, 30 

Interesse pela 
aprendizagem do aluno 

22, 23, 24, 25, 26, 
28, 29, 31, 32, 33, 
36, 38 

Interesse pela aprendizagem do 
aluno 

22, 23, 24, 25, 26, 
28, 29, 31, 32, 33, 
36, 38 

Itens eliminados  

15 27, 35 

Total de Itens da Escala 

37 35 

  Fonte: Autoria própria. 

Como sinalizado anteriormente, foram feitas dois tipos de análises fatoriais 

(AFE e AFC) devido ao tamanho da amostra. O resultado das análises pode ser visto 

na Tabela 15, na qual descreve os dois modelos de análises fatoriais. 
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Tabela 15 – Descrição das Análises Fatoriais Exploratória e Confirmatória 

Fator 
Itens da Análise 

Exploratória 

Itens da 
Análise 

Confirmatória 

Itens 
comuns 

Itens 
eliminados 

AFE 

Itens 
eliminados 

AFC 

Incentivo a novas ideias 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 15 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 12, 

18, 20, 21 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 ______ ______ 

Procedimento tradicional 

de ensino 

13, 19, 30 35 13, 17, 19, 30 13, 19, 30 17 27 

Interesse pela 

aprendizagem do aluno 

21, 22, 23, 26, 29, 

31, 32, 33, 34, 36, 

37, 38 

22, 23, 24, 25, 

26, 28, 29, 31, 

32, 33, 36, 38 

22, 23, 26, 

29, 31, 32, 

33, 36, 38 

12, 24, 25  

Clima para expressão de 

ideias 
      _______ 

11, 14, 16, 34, 

37 

 14, 16, 18, 

20, 27, 28 

35 

Total de itens 28 35 22 10 2 

 

Pode-se observar na Tabela 15 que os Fatores “Incentivo a novas ideias”, 

“Procedimento tradicional de ensino” e “Interesse pela aprendizagem do aluno” tanto 

na AFE quanto na AFC permaneceram com a mesma nomenclatura com algumas 

diferenças nos itens. No Fator “Incentivo a novas ideias”, para a AFE apenas dois 

itens (11 e 15) foram diferentes da AFC, enquanto que a AFC foram quatro itens (12, 

18, 20 e 21). No Fator “Procedimentos tradicionais de ensino”, para a AFE apenas um 

item (35) foi diferente da AFC, enquanto que a AFC também foi um item (17). No Fator 

“Interesse pela aprendizagem do aluno”, para a AFE apenas quatro itens (21, 34 e 37) 

foram diferentes da AFC, enquanto que a AFC foram dois itens (25 e 28). O Fator 4 

foi eliminado na AFE e permaneceu na AFC com os itens 11, 14, 16, 32 e 34. Enquanto 

que a análise exploratória eliminou 10 itens (12, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28), a 

AFC eliminou apenas 3 itens (15, 27 e 35).  

Essas diferenças podem acontecer em casos de adaptação de instrumento 

(BROW, 2015; DAMÁSIO, 2012), no caso da AFE, o instrumento original era 

composto de 37 itens e gerou seis fatores, já a escala do presente estudo eliminou 

dez itens e gerou três fatores, uma justificativa para esse caso é que além de se ter 

uma população distinta do modelo original, seus itens também foram semanticamente 

adaptados. Já no caso da AFC, como existe um modelo teórico e a análise 

confirmatória é baseada nele (BROW, 2015), os dados obtidos se aproximaram mais, 

seu resultado gerou em quatro fatores com 35 itens (eliminou os itens 15, 27 e 35). 

Se bem que Lorenzo-Seva e Van Ginkel, (2016) alertam que é relativamente frequente 

que uma solução encontrada na AFE apresente ajustes diferentes testados pela AFC, 
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independentemente da matriz ou da amostra utilizada. 

Dessa forma, ao buscar as evidências de validade do instrumento, optou-se 

pelos resultados da AFC. A literatura apresenta situações em que a AFC deve ser 

usada no lugar da AFE (BIDO, 2014; BIDO; MANTOVANI, COHEN, 2017; 

MANTOVANI; BIDO, 2015; JÖRESKOG, 2007; PASQUALI, 2012; PETT et al., 2003), 

por esta última ser mais frequente quando não há pesquisa já realizada ou quando a 

teoria é incipiente, de forma que não se sabe a princípio quantos fatores foram retidos 

e a sua composição. 

Porém Bido (2014) questiona a aplicação da AFE em pesquisas que utilizam 

uma escala já publicada na literatura, mesmo que seja para buscar evidências de 

validade, ele recomenda confirmar sua dimensionalidade pela AFC. 

Semelhantemente, Brown (2015) também argumenta que, quando já houver a 

quantidade de fatores extraídos em uma teoria, a AFE só deve ser aplicada quando 

se pretende confirmar ou refutar a estrutura fatorial de determinado instrumento. 

Como se pode observar, sem a intenção de destruir o modelo teórico (BIDO, 

2014) ou refutar a teoria já existente (BROWN, 2015) pois há coerência no modelo 

téorico, a AFE da Escala adaptada se manteve com a estrutura fatorial semelhante ao 

modelo original, fatores foram estatisticamente encontrados, apesar da concentração 

de itens em um número menor de fatores. Hinkin (1995) se refere a esses casos como 

a AFE usada de modo dedutivo, mas entende que os construtos se mantêm. A análise 

estatística sugere a eliminação de itens, diferentemente da escala original, mas 

verifica que a Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio 

apresenta evidências de validade adequadas, devido a todos os coeficientes 

analisados revelarem-se satisfatórios. 

Sendo assim, a AFC demonstrou bons índices de ajustes com valores das 

cargas fatoriais e confiabilidade adequados. Sendo assim, a versão final da Escala de 

Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio na percepção dos estudantes 

ficou composta por 35 itens conforme o Apêndice E, e 4 fatores, que podem ser 

visualizados no Quadro 10. 

 
Quadro 10 – Distribuição dos Fatores na Escala de Práticas Docentes para a  
                      Criatividade no Ensino Médio (versão Estudante) 

Fator 
item na 
versão 

adaptada 
Itens na versão final 

Incentivo a novas 
ideias 

1 
2 
3 

1. Incentivam os estudantes a realizar descobertas e a buscar novos conhecimentos 
2. Estimulam o raciocínio dos estudantes por meio de perguntas desafiadoras 
3. Ressaltam a importância de analisar diferentes aspectos de um problema 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
10 
 
12 
 
18 
20 
21 

4. Encorajam os estudantes a tomar iniciativa diante de situações problemáticas 
5. Estimulam os estudantes a ampliar suas ideias a respeito dos temas estudados 
6. Promovem a autoconfiança nos estudantes 
7. Despertam a curiosidade dos estudantes por meio das atividades propostas 
8. Incentivam os estudantes a ser independentes 
9. Contribuem para que os estudantes desenvolvam a habilidade de analisar, de 
maneira  
    crítica, diferentes situações 
10. Ajudam o estudante a perceber a existência de pontos de vista diferentes sobre um  
      mesmo tema estudado 
12. Incentivam os estudantes a fazer perguntas referentes aos temas estudados, a fim 
de  
      ter suas dúvidas respondidas 
17. Apresentam aspectos variados do assunto que está sendo estudado 
19. Promovem debates, nos quais estimulam a participação de todos os estudantes 
20. Fazem perguntas relativas ao assunto que está sendo estudado 

Clima para 
expressão de 
ideias 

11 
14 
16 
34 
37 

11. Valorizam as ideias originais expressas pelos estudantes 
14. Promovem entre os estudantes o respeito e a aceitação às diferentes opiniões 
15. Dão oportunidades aos estudantes para discordar de seus pontos de vista 
32. Escutam com atenção as opiniões dos estudantes 
34. Demonstram ter senso de humor em sala de aula 

Procedimentos 
tradicionais de 
ensino 

13 
 
17 
 
19 
30 

13. Preocupam-se somente com a apresentação de temas, não reservando tempo para  
      debates e reflexões sobre esses assuntos 
16. Utilizam formas de avaliação que exigem dos estudantes apenas a reprodução dos  
      conteúdos  mencionados nos materiais didáticos 
18. Apresentam os conteúdos sempre da mesma forma e usando os mesmos recursos 
28. Oferecem poucas opções de atividades adicionais 

Interesse pela 
aprendizagem do 
aluno 

22 
23 
24 
 
25 
26 
 
28 
27 
31 
 
32 
 
33 
36 
38 

21. Apresentam exemplos para ilustrar o conteúdo que está sendo estudado 
22. Estão sempre dispostos a esclarecer as dúvidas dos estudantes 
23. Oferecem ou recomendam aos estudantes materiais adicionais referentes aos 
tópicos  
     estudados 
24. Despertam nos estudantes o interesse pelo tema que está sendo apresentado 
25. Têm disponibilidade para atender os estudantes em outros horários fora da sala de  
      aula 
26. Apresentam situações-problema para que os estudantes as solucionem 
27. Expõem os conteúdos de maneira compreensível 
29. Conversam com os estudantes sobre os resultados obtidos em atividades e  
      avaliações, incentivando-os a alcançar um desempenho cada vez melhor 
30. Compartilham informações importantes e interessantes a respeito dos conteúdos  
       relacionados à sua disciplina 
31. Demonstram entusiasmo ao lecionar 
33. Têm expectativas positivas quanto ao desempenho dos estudantes 
35. Apresentam temas atuais e relevantes para a sociedade 

Fonte: Autoria própria 

 

 

4.2 Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio – versão:  
      Professor 

 

 

Para buscar evidências de validade de construto e confirmação da 

dimensionalidade da Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino 

Médio na percepção do professor, utilizou-se como modelo teórico a Escala de 

Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Superior (ALENCAR; FLEITH, 2010) 

composta por 35 itens e 6 fatores, e como método, a Análise Fatorial Confirmatória, 

já que encontra-se na literatura autores (ALENCAR; FLEITH, 2007; ALMEIDA, 2010; 

BRAUM; CARMO; SÁ, 2014; OTAVIANO, 2009; RIBEIRO, 2006; SOUZA et al., 2015) 

utilizando essa escala (ALENCAR; FLEITH, 2010) com Análise Exploratória. Brown 
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(2015); Hair Jr. et al. (2009) e Jackson et al. (2005) sugerem que seja feita a AFC 

quando já houver uma teoria sobre quais variáveis medem determinados fatores e se 

quer verificar se a mesma é aplicável ou consistente com os dados amostrais.  

Dessa forma, utilizando-se o método Quadrados Mínimos Ponderados 

Robustos ou Weighted Least Squares Mean and Variance (WLSMV) do pacote 

Lavaan do software R 3.4, foram empregados índices de ajustes para testar as 

propriedades psicométricas do instrumento, como o teste qui-quadrado (X2), o 

Goodness-of-Fit Index (AGFI), o Non-Normed Fit Index (NNFI), o Comparative-Fit 

Index (CFI), o Root-Mean Square Error of Approximation (RMSEA) e o Standardized 

Root Mean Square Residual (SRMR). 

Ao analisar a AFC com o modelo de seis fatores previamente estabelecido no 

modelo teórico (ALENCAR; FLEITH, 2010), encontram-se os seguintes resultados: os 

coeficientes de ajustes da AFC podem ser visualizados na Tabela 16, levando-se em 

conta que a AFC foi realizada com um só fator e com os seis fatores previstos na 

teoria para verificar qual seria o melhor ajuste. (LI, 2016a; NORONHA; PINTO; 

OTTATI, 2016). 

 

  Tabela 16 – Coeficientes de Ajustes da AFC 

Modelo g.l. χ² p AGFI NNFI/NFI RMSEA SRMR 

Unifatorial 560 1582,172 >0,001 0,958 0,953 0,043 0,064 

Teórico 545 1125,403 >0,001 0,968 0,97* 0,033 0,046 

  Definição: g.l.= graus de liberdade; X2=Qui-quadrado; p= significância 

               *Nota: Uma vez que a correção do NNFI levou a uma estimativa inadequada, foi utilizado  
                no modelo teórico o Normed-Fit Index (NFI). Essa alternativa foi necessária porque  
                o número baixo de professores respondentes enviesou a correção realizada pelo NNFI. 

 

O índice AGFI mostra quão bem ajustado está a matriz de covariância do 

modelo original com os dados deste estudo. Esse índice compreende valores entre 0 

e 1, porém, quanto mais próximo a 1, melhor é o ajustamento. (JÖRSKOG-SÖRBOM, 

2012; MARÔCO, 2010). Nesse caso, pode-se observar na Tabela 16 que os dois 

modelos observados alcançaram valores >0,90, sendo o valor do modelo teórico 

(0,980) um pouco maior do que o unifatorial (0,953). 

O Índice NNFI faz comparação entre o modelo teórico e o modelo hipotético. 

Esse índice segue a mesma lógica do AGFI, isto é, quanto mais próximo a 1, melhor 

é o ajustamento. Bentler e Bonett (1980) dizem que valores maiores que 0.90 são 

desejados, sendo assim, verifica-se na Tabela 16 que os dois modelos apresentam 

valores >0,90, sendo o valor teórico (0,968) um pouco maior do que o unifatorial 
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(0,958). 

Outro índice analisado é o RMSEA. Segundo Hair Jr. et al. (2009), esse índice 

produz várias regressões e estima que pode haver fatores que não são explicados por 

um certo número de variáveis e, como em qualquer regressão, mostra um erro de 

aproximação. Valores abaixo de 0,06 indicam bom ajuste do modelo. Isso significa 

que o modelo teórico (0,033) apresenta valores mais satisfatórios. 

Por fim, utilizou-se o SRMR, que propõe trazer informações sobre que tipo de 

correlações existe entre os itens do modelo teórico, que não está sendo explicado. 

(KLINE, 2005; NASCIMENTO; PIMENTEL; ADAID-CASTRO, 2016). Kline (2005) diz 

que valores <0,10 são considerados bons ajustes, enquanto Nascimento, Pimentel e 

Adaid-Castro, (2016) afirmam que valores <0,08 é que são considerados indicadores 

de bom ajuste do modelo. Dessa forma, verificando os valores na Tabela 16, pode-se 

perceber também que o modelo teórico apresentou o valor de 0,046, sendo menor 

que o valor unifatorial. 

Utilizou-se também uma ferramenta chamada modification indices (LI, 2016b), 

que permite identificar que tipo de modificações deve-se fazer no modelo para que as 

medidas se ajustem. Com base nelas, testou-se modelos com 5 fatores, com 4 fatores, 

com 3 fatores e com 1 fator. Achou-se desnecessário testar com 2 fatores, porque a 

análise apresentava um problema que comprometia a validade da análise com 3 

fatores: a matriz de covariâncias não era positivo-definida e os fatores estavam muito 

correlacionados. 

Todas essas análises permitiram constatar que o modelo com seis fatores 

ainda é o que melhor explica os itens, apesar de apresentar altas correlações entre 

eles. Desse modo, pode-se deduzir que o modelo teórico apresenta ajustamento mais 

adequado do que o modelo unifatorial. A Tabela 17 reúne todos os dados observados 

até aqui, distribuídos por fator. 

 

 

Tabela 17 – Modelo de Medida dos 6 fatores 
Coeficiente Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

 0,86 0,627 0,875 0,759 0,798 0,597 

χ² 1,28 2,669 30,645 0,488 0,593 0 
g.l. 35 5 14 2 9 0 
p 1 0,751 1 0,783 1 NA 

χ²/g.l. 0,036571 0,5338 2,188929 0,244 0,065889 NA 
SRMR 0,03 0,03 0,041 0,03 0,03 0 
NNFI 0,998 0,986 0,989 0,989 0,997 1 
CFI 1 1 0,993 1 1 1 

RMSEA 0,014 0 0,017 0 0,025 0 
RMSEA 0,000-0,000 0,000-0,070 0,017-0,048 0,000-0,092 0,000-0,000 0,000-0,000 
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95% IC 

Legenda: α = alfa de Cronbach; 95% IC = intervalo de confiança de 95%. 

 

Os resultados das cargas fatoriais da AFC estão dispostos no diagrama de 

caminhos ou path diagram (AMORIM et al., 2012), o qual permite uma rápida 

visualização das relações de interdependência consideradas no modelo teórico, bem 

como todos os parâmetros a serem estimados. Para o diagrama, que pode ser 

visualizado na Figura 10, foram considerados todos os itens válidos na Escala de 

Alencar e Fleith (2010).  

 
Figura 10 – Diagrama de Caminhos da Escala de Práticas Docentes para a 
                    Criatividade no Ensino Médio (Professor) 

Legenda:  = Relação direta entre os fatores e os itens 

                 = Relação entre construtos (fatores) da mesma ordem 
    = Itens da Escala  

    = Fatores encontrados (construtos) 

    = Relação entre o fator e o item 

    = Relação entre dois fatores 

 

Ao analisar o diagrama de caminhos, é possível verificar que o Fator 1, 

denominado “Incentivo a novas ideias”, possui dez itens (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), 

assim como o modelo original, sendo que a carga mais baixa está sobre o item oito 

(Incentivo os estudantes a ser independentes), com 0,78 (ver a Figura 11). Do mesmo 

modo, no modelo teórico, esse mesmo item também foi o que recebeu a carga menor, 

com 0,41. Isso demonstra o quão ajustado está com o modelo teórico. 
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           Figura 11 – Fator 1 – Incentivo a novas ideias 

                        

 Já os itens que receberam uma carga fatorial mais alta foram, no modelo 

hipotético, que é o modelo em estudo, o item 5 (Estimulo os estudantes a ampliar suas 

ideias a respeito dos temas estudados), que ficou com carga 0,89; e, no modelo 

teórico, o item 4 (Estimular a iniciativa dos alunos), que ficou com carga 0,70. Alencar 

e Fleith (2012) destacam que estimular, incentivar ou encorajar a independência, 

iniciativa, descobertas fazem parte do desenvolvimento de habilidades criativas. 

Observa-se ainda, no diagrama de caminhos, que o Fator 2, denominado 

“Procedimentos tradicionais de ensino”, possui 5 itens (13, 17, 19, 30 e 35), sendo 

que o item 19 (Apresento os conteúdos sempre da mesma forma e usando os mesmos 

recursos) é o que apresenta a carga fatorial mais baixa (0,56); enquanto que, no 

modelo teórico, o item 30 (Oferecer aos alunos poucas opções de escolha com 

relação aos trabalhos a serem desenvolvidos) é o que tem uma carga baixa de 0,63. 

Esse fator pode ser visualizado na Figura 12. 

 

 

 

 

 

         Figura 12 – Fator 2 – Procedimentos tradicionais de ensino 
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Já o item 17 (Utilizo formas de avaliação que exigem dos estudantes apenas a 

reprodução dos conteúdos mencionados nos materiais didáticos) é o que apresenta, 

no modelo hipotético, a carga fatorial mais alta, 0,68, contra 0,77 do item 13 

(Preocupar-se apenas com o conteúdo informativo) do modelo teórico. Alencar e Fleith 

(2012); Castro (2007); Frossard (2013); Gonçalves (2010); Milian (2014) e Bermejo et 

al. (2016) comentam sobre a importância de usar critérios diversificados para as 

atividades e avaliação. 

Para analisar o Fator 3 no diagrama de caminhos, denominado “Interesse pela 

aprendizagem do aluno”, verifica-se que ele correlaciona com sete itens (12, 21, 22, 

23, 24, 25 e 32), sendo que o item com carga fatorial mais baixa é o 21 (Faço 

perguntas relativas ao assunto que está sendo estudado), com 0,77 de carga. Já a 

menor carga encontrada no modelo teórico é no item 12 (Incentivar os alunos a 

fazerem questões relativas aos temas estudados), com 0,34. Esse fator pode ser visto 

na Figura 13. 

 

Figura 13 – Fator 3 – Interesse pela aprendizagem do aluno 

     

A carga mais alta ficou, tanto no modelo hipotético quanto no teórico, com o 

item 23 (Estou sempre disposto a esclarecer as dúvidas dos alunos), com 

respectivamente 0,90 e 0,60. Pode-se perceber que a AFC confirma o modelo teórico. 

Uma preocupação levantada pelos estudos é a de os professores estarem dispostos 
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e elucidar dúvidas dos alunos (MORAIS et al., 2014; OTAVIANO, 2009; SATHLER, 

2007).  

O Fator 4, denominado “Estratégias diversificadas de ensino”, com quatro itens 

(20, 27, 28 e 38), apresentou no diagrama de caminhos, tanto no modelo teórico 

quanto no hipotético, a carga fatorial mais baixa (0,67 | 0,41) para a variável 20 

(Promovo debates, nos quais estimulo a participação de todos os estudantes). Os 

dados do Fator 4 podem ser visualizadas na Figura 14. 

 

          Figura 14 – Fator 4 – Estratégias diversificadas de ensino 

                 

Já a relação fator-item mais alto foi o item 28 e 38 no modelo hipotético, com 

0,77, enquanto que no modelo teórico o item 14 ficou com 0,55. Dessa forma, pode-

se dizer que a estrutura fatorial proposta oferece resultados satisfatórios. Ainda 

analisando o diagrama de caminhos, é possível verificar que, o Fator 5, composto 

pelos itens 11, 14, 15, 16, 18 e 31, denominado “Clima para expressão de ideias”, o 

item 14 (Promovo entre os estudantes o respeito e a aceitação às diferentes opiniões) 

ficou com carga fatorial mais alta (0,88) neste estudo, assim como com no modelo 

teórico, com 0,55. Esse fator pode ser conferido na Figura 15. 

 

             Figura 15 – Fator 5 – Clima para expressão de ideias 

                 

Verifica-se, ainda na Figura 5, que, no modelo teórico, o item que teve menos 
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correlação com o fator foi o item 31 (Dar feedback construtivo aos  alunos), com 0,34; 

enquanto que, no modelo hipotético, foi o fator 16 (Dou oportunidade aos estudantes 

para discordar do meu ponto de vista). Alencar (2002a); Amabile (2008); Lubart 

(2007); Wechsler e Nakano (2011) afirmam que o ensino requer professores criativos 

a fim de promover um ambiente que favoreça a criatividade dos estudantes em 

diferentes níveis. 

O último fator, Fator 6, denominado “Atributos pessoais favoráveis à prática 

docente”, composto pelos itens 33, 34 e 36, mostra que o item 36 (Tenho expectativas 

positivas quanto ao desempenho dos estudantes) possui a carga fatorial mais baixa 

(LUBART, 2009), tanto no modelo original (0,42) quanto neste estudo (0,78).  O fator 

pode ser verificado na Figura 16. 

 

     Figura 16 – Fator 6 – Atributos pessoais favoráveis à pratica docente 

    

O Fator 6 acima apresenta 3 itens, sendo o item 34 (Escuto com atenção as 

opiniões dos estudantes) com uma alta correlação entre item-fator, 0,90. Já no modelo 

teórico, a carga fatorial mais elevada está no item 33 (Ter entusiasmo pela disciplina 

que leciona), com 0,61. 

A realização da AFC, permitiu sustentar as dimensões fatoriais do instrumento 

original de Alencar e Fleith (2010), e obter dados relacionados à sua validade de 

construto. Ainda visualizando os construtos do diagrama de caminhos, na Figura 17, 

pode-se perceber que os fatores são inter-relacionados. 

 

 

 

 

                   Figura 17 – Análise dos Construtos (Professor) 
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Analisando as relações existentes entre os construtos, pode-se identificar as 

relações de causalidade entre os fatores, se há maior correlação ou não com o outro. 

Segundo Magnusson e Mourão (2005), a correlação determina se há relacionamento 

entre dois fatores. Uma correlação próxima a zero indica que duas variáveis não estão 

relacionadas, como é o caso do Fator 2, que possui coeficientes de caminhos abaixo 

de zero com os demais fatores (PASQUALI, 2017). Observa-se que a relação entre 

os fatores com cargas fatoriais negativas ficou todas ligadas ao Fator 2 

“Procedimentos tradicionais de ensino”, pois foi o único fator inibidor da criatividade 

(ALENCAR; MARTÍNEZ, 1998), assim procedeu-se também com a análise dos 

estudantes. 

Desse modo, a medida que um fator aumenta, o outro tende a diminuir. Por 

exemplo, o “Incentivo a novas ideias” (Fator 1) tende a aumentar à medida que 

diminuem os “Procedimentos tradicionais de ensino” (Fator 2), e vice-versa. Porém, 

ainda de acordo com Pasquali (2010), quanto mais próximas a um, indica uma forte 

relação entre os construtos, sugerindo até que podem ser condensados em um 

mesmo fator. 

Se verificar o Fator 3, por exemplo, pode-se perceber que sua relação com o 

Fator 4 é muito alta, isto é, o “Interesse pela aprendizagem do aluno” está 0,99 

correlacionado com as “Estratégias diversificadas de ensino”, e vice-versa. Ainda 

pode-se perceber a auto correlação que existe entre o Fator 1 e os Fatores 3, 4 e 5, 

todos com 0,96. Quando há uma correlação positiva, como é o caso, as variáveis se 

movem juntas, isto é, se aumentar o Fator 1 em uma unidade, o Fator 5 aumentará 

na mesma proporção. (ALMEIDA; FREIRE, 2007; HAIR JR. et al. 2009). 

A partir de uma análise completa de todas as interrelações positivas, dispostas 
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no Quadro 11, observa-se que existe uma alta correlação entre os fatores, o que 

representa a dependência desses fatores entre si, de maneira a um influenciar o outro. 

Pode-se perceber, mais especificamente, nas cargas acima de 0,90. 

 

Quadro 11 – Relações causais e Coeficiente de caminho 

    Fator Relações causais 
Coeficiente de 

caminho 

3 
 
4 

Interesse pela aprendizagem do aluno 
X 

Estratégias diversificadas de ensino 
0,99 

1 
 
3 

Incentivo a novas ideias 
X 

Interesse pela aprendizagem do aluno 
0,96 

1 
 
4 

Interesse pela aprendizagem do aluno 
X 

Estratégias diversificadas de ensino 
0,96 

1 
 
5 

Interesse pela aprendizagem do aluno 
X 

Clima para Expressão de ideias  
0,96 

3 
 
6 

Interesse pela aprendizagem do aluno  
X 

Atributos pessoais favoráveis à prática 
docente 

0,96 

3 
 
5 

Incentivo a novas ideias 
X 

Clima para expressão de ideias 
0,96 

4 
 
5 

Estratégias diversificadas de ensino  
X 

Clima para Expressão de ideias 
0,95 

4 
 
6 

Estratégias diversificadas de ensino 
X 

Atributos pessoais favoráveis à prática 
docente 

0,94 

5 
 
6 

Clima para Expressão de ideias  
X 

Atributos pessoais favoráveis à prática 
docente 

0,93 

1 
 
6 

Incentivo a novas ideias 
X 

Atributos pessoais favoráveis à prática 
docente 

0,92 

Fonte: Autoria própria 

 

O Quadro 12 apresenta a síntese dos fatores extraídos e os seus respectivos 

itens da Escala de Alencar e Fleith (2010) e da Escala adaptada no presente estudo 

após a AFC. 

 

 

 

Quadro 12 – Síntese dos fatores e de suas variáveis da Escala de Práticas  
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                      Docentes para a Criatividade na Educação Superior  
                      (ALENCAR; FLEITH, 2010) e da Escala adaptada no presente  
                      estudo após a AFC. 

Fator 
Teórico (ALENCAR; FLEITH, 2010) Escala adaptada/AFC 

Denominação Itens Denominação Itens 

1 Incentivo a novas ideias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 

Incentivo a novas ideias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 

2 Procedimentos 
tradicionais de ensino 

13, 17, 19, 30, 
35 

Procedimentos 
tradicionais de ensino 

13, 17, 19, 30, 
35 

3 Interesse pela 
aprendizagem do aluno 

12, 21, 22, 23, 
24, 25, 32 

Interesse pela 
aprendizagem do aluno 

12, 21, 22, 23, 
24, 25, 32 

4 Estratégias 
diversificadas de ensino 

20, 27, 28, 38 Estratégias diversificadas 
de ensino 

20, 27, 28, 38 

5 Clima para expressão 
de ideias 

11, 14, 15, 16, 
18, 31 

Clima para expressão de 
ideias 

11, 14, 15, 
16,18, 31 

6 Atributos pessoais 
favoráveis à prática 
docente 

33, 34, 36 Atributos pessoais 
favoráveis à prática 
docente 

33, 34, 36 

 Itens eliminados  

 26, 29, 37            _____________ 

 Total de Itens: 35 Total de Itens: 35 

Fonte: Autoria própria. 

 

Desse modo, uma vez que a maioria dos itens da Escala de Práticas Docentes 

para a Criatividade no Ensino Médio se agrupou em fatores teoricamente e 

estatisticamente significativos, é possível afirmar que ela apresenta evidências de 

validade. A Escala, na percepção do professor, ficou composta por seis fatores e 35 

itens, que pode ser visualizada no Quadro 13. 

 
Quadro 13 – Distribuição dos fatores na Escala de Práticas Docentes para a 

           Criatividade no Ensino Médio (versão Professor)                        (continua) 
Fator Item 

Incentivo a novas 
ideias 

1. Incentivo os estudantes a realizar descobertas e a buscar novos conhecimentos 
2. Estimulo o raciocínio dos estudantes por meio de perguntas desafiadoras 
3. Ressalto a importância de analisar diferentes aspectos de um problema 
4. Encorajo os estudantes a tomar iniciativa diante de situações problemáticas 
5. Estimulo os estudantes a ampliar suas ideias a respeito dos temas estudados 
6. Promovo a autoconfiança nos estudantes 
7. Desperto a curiosidade dos estudantes por meio das atividades propostas 
8. Incentivo os estudantes a ser independentes 
9. Contribuo para que os estudantes desenvolvam a habilidade de analisar, de maneira crítica, 
diferentes situações 
10. Ajudo os estudantes a perceber a existência de pontos de vista diferentes sobre um mesmo 
tema estudado 

Procedimentos 
tradicionais de ensino 

13. Preocupo-me somente com a apresentação de temas, não reservando tempo para debates e 
reflexões sobre esses assuntos 
17. Utilizo formas de avaliação que exigem dos estudantes apenas a reprodução dos conteúdos 
mencionados nos materiais didáticos 
19. Apresento os conteúdos sempre da mesma forma e usando os mesmos recursos  
28. Ofereço poucas opções de atividades adicionais 
33. Não levo em consideração os interesses dos estudantes 

Interesse pela 
aprendizagem do 

aluno 

12. Incentivo os estudantes a fazer perguntas referentes aos temas estudados, a fim de ter suas 
dúvidas respondidas 
21. Faço perguntas relativas ao assunto que está sendo estudado 
22. Apresento exemplos para ilustrar o conteúdo que está sendo estudado 
23. Estou sempre disposto a esclarecer as dúvidas dos estudantes 

 (continuação) 

Fator Item 

Interesse pela 24. Ofereço ou recomendo aos estudantes materiais adicionais referentes aos tópicos estudados 
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aprendizagem do 
aluno 

25. Desperto nos estudantes o interesse pelo tema que está sendo apresentado 
30. Compartilho informações importantes e interessantes a respeito dos conteúdos relacionados à 
minha disciplina 

Estratégias 
diversificadas de 

ensino 

20. Promovo debates, nos quais estimulo a participação de todos os estudantes 
26. Utilizo formas variadas de avaliação 
27. Apresento situações-problema para que os estudantes as solucionem 
35. Apresento temas atuais e relevantes para a sociedade 

Clima para expressão 
de ideias 

11. Valorizo as ideias originais expressas pelos estudantes 
14. Promovo entre os estudantes o respeito e a aceitação às diferentes opiniões 
15. Dou tempo aos estudantes para pensar e desenvolver novas ideias 
16. Dou oportunidade aos estudantes para discordar do meu ponto de vista 
18. Apresento aspectos variados do assunto que está sendo estudado 
29. Converso com os estudantes sobre os resultados obtidos em atividades e avaliações, 
incentivando-os a alcançar um desempenho cada vez melhor 

Atributos pessoais 
favoráveis à prática 

docente 

31. Demonstro entusiasmo ao lecionar 
32. Escuto com atenção as opiniões dos estudantes 
34. Tenho expectativas positivas quanto ao desempenho dos estudantes 

Fonte: Autoria própria            (conclusão) 

 

Nota-se que, para esse estudo em que adaptou-se a Escala de Práticas 

Docentes para a Criatividade no Ensino Médio e que também buscou-se evidências 

de validade dessa Escala na percepção dos estudantes e dos professores, utilizou-se 

como metodologia a AFC. Percebe-se que ambas as Escalas ficaram com 35 itens, 

porém com construtos diferentes (na quantidade e na nomenclatura). Cassol, Canela 

e Ruas (2007) também utilizaram AFC em sua investigação com a Escala do modelo 

original, não com a intenção de buscar evidências de validade, mas para verificar 

quais práticas docentes incentivavam ou inibiam a criatividade. Seu instrumento final 

ficou com 4 fatores (os mesmos do modelo gerado por este estudo na versão dos 

estudantes) e 23 itens. 

É importante conhecer a percepção do estudante quanto às práticas de seus 

professores (ALMEIDA, 2010; BRAUM; CARMO; SÁ, 2016; CASSOL, CANELA, 

RUAS, 2014; MORAIS et al., 2014; OTAVIANO, 2009; RIBEIRO, 2006; SATHLER, 

2007; SOUZA et al.), se são ou não criativas, bem como verificar a autopercepção dos 

professores quanto às suas práticas. (ALENCAR; FLEITH, 2007; RIBEIRO, 2006; 

RIBEIRO; FLEITH, 2007). Observa-se a necessidade desse conhecimento para 

contribuir com aulas mais criativas e que favoreçam a criatividade dos alunos. 

(ALENCAR; FLEITH, 2004, 2010). 

Percebe-se, após os resultados apresentados, que as percepções dos 

estudantes e professores são distintas em alguns pontos. Ao comparar os escores 

dos fatores das análises nas duas percepções, percebe-se que são maiores na 

análise dos professores em relação à dos alunos. Por exemplo, o Fator 1, “Incentivo 

a novas ideias”, as duas percepções ficaram com o mesmo nome, também os itens 

com escores mais altos e mais baixos foram os mesmos; na percepção do estudante, 
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o item 5 (Promoção da autoconfiança nos estudantes) foi o mais alto, com 0,65, 

enquanto, na percepção do professor, o mesmo item ficou com 0,89. Já o item com 

escore mais baixo, na percepção do estudante, foi o item 8 (Incentivo aos estudantes 

serem independentes), com 0,54, enquanto, na percepção do professor, o mesmo 

item ficou, com 0,78. 

Ainda no fator “Incentivo a novas ideias”, os resultados apontaram que os 

professores, segundo os estudantes, que, ao mesmo tempo em que estimulam os 

alunos a ampliarem suas ideias, não proporcionam tempo para desenvolver novas 

ideias. Esses resultados divergem da percepção dos professores que, em grande 

parte, indicaram que estimulam o raciocínio por meio de perguntas desafiadoras. 

Alencar e Fleith (1992; 2004; 2010) consideram tanto esse fator como uma 

característica para estimulação das habilidades cognitivas associadas à criatividade 

que, em 1992, desenvolveram um programa de treinamento da criatividade com o 

título de “Incentivo a novas ideias” para alunas normalistas, isto é, futuras professoras. 

Os resultados obtidos indicaram que os sujeitos que participaram do programa tiveram 

um crescimento, no que tange à condições que favorecem a expressão da 

criatividade. 

Outro fator comum entre as duas percepções foi o “Clima para expressão de 

ideias”. O item que teve maior escore foi o 14 (Promovo entre os estudantes o respeito 

e aceitação às diferentes opiniões), com 0,88, mas, na percepção dos professores, o 

item com escore mais alto foi o 34 (Escutam com atenção as opiniões dos estudantes), 

com 0,74. Resultados similares foram encontrados por Otaviano (2009), que também 

avaliou as práticas docentes criativas na área de Matemática (somente na percepção 

dos estudantes do Ensino Médio), porém esses itens obtiveram as médias mais altas. 

Alencar e Fleith (2012) ressaltam a necessidade de se ter uma atmosfera favorável 

para a criatividade em sala de aula, bem como planejar estratégias que promovam e 

desenvolvam o potencial criativo. 

No fator “Interesse pela aprendizagem do aluno”, os estudantes responderam 

que os professores expõem os conteúdos de maneira compreensível e que têm senso 

de humor. Já os professores indicaram que estão dispostos a esclarecer dúvidas e 

incentivam os alunos a um desempenho cada vez melhor. Esse resultado é bem 

significativo, pois reflete tanto o reconhecimento dos alunos pelo trabalho dos 

professores quanto a disposição dos professores para promover um ensino melhor. 

Sobre os itens que os professores responderam, Alencar e Fleith (2002a); Gonçalves 



95 
 

 

(2010), Libório (2009); Martínez (2008) ressaltam como uma das características que 

deve ser destacada na área de cultivo da criatividade em sala de aula. 

Sobre o fator “Procedimentos tradicionais de ensino”, grande parte dos 

estudantes alegou que seus professores apresentam os conteúdos sempre da mesma 

forma e oferecem poucas opções de atividades adicionais. Os professores 

reconheceram que utilizam formas de avaliação que apenas reproduzem os 

conteúdos. Em consonância com esses resultados, Alencar e Martínez (1998); Arruda 

(2015); Cassol, Canela e Ruas (2015); Ribeiro e Fleith (2007) já os apresentaram em 

seus trabalhos como barreiras à criatividade. 

Os quatro fatores já citados foram comuns aos dois grupos: percepção dos 

estudantes e dos professores. Porém, a Escala dos professores teve mais dois 

fatores: “Estratégias diversificadas de ensino”, que, como no modelo original, os itens 

28 (Apresento situações-problemas para que os estudantes as solucionem) e o item 

38 (Apresento temas atuais e relevantes para a sociedade) obtiveram os escores mais 

altos, com 0,90. Na escala dos alunos, esses itens tiveram escores mais baixos, com 

respectivamente 0,57 e 0,62. Esse resultado pode significar novamente que o ideal 

do professor é maior que a sua prática. (RIBEIRO, 2006). É importante salientar que, 

de acordo com Braum, Carmo e Sá (2016), a prática docente pode influenciar 

positivamente as estratégias de ensino. 

O sexto fator, “Atributos pessoais favoráveis à prática docente”, na percepção 

do professor, teve três itens e, assim como no instrumento original, seu escore mais 

alto foi o item 34 (Escuto com atenção as opiniões dos estudantes). Esse mesmo item, 

na percepção dos estudantes, também ficou com o escore mais alto, 0,74, porém, em 

outro fator, no “Clima para expressão de ideias”. Esses atributos pessoais, conforme 

Alencar e Fleith (2010); Braum, Carmo e Sá (2016), são características desejáveis 

aos professores. Ainda Souza (2016) ressalta que um dos requisitos essenciais para 

uma educação de qualidade depende da capacidade criativa que um professor tem 

para solucionar problemas enfrentados na sua prática na sala de aula. 

Um aspecto que se percebe, ao analisar os escores das AFC nas duas escalas, 

é que, na percepção dos professores, ele são bem mais altos do que na percepção 

dos alunos. Os resultados da análise dos professores mostram que os escores 

variaram entre 0,62 e 0,90, enquanto que, nos resultados da análise dos estudantes, 

os escores variaram entre 0,21 e 0,74. Resultados divergentes como esses são 

encontrados por Ribeiro (2006), em que dados assim sugerem que as respostas dos 
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professores refletem mais um ideal que sentem em suas práticas docentes do que 

realmente é realizado em sala de aula. 

Foi constatado também que os estudantes avaliaram de maneira mais 

favorável o Fator 2, “Clima para expressão de ideias, assim como Morais et al. (2014). 

Por outro lado, os professores avaliaram de forma mais favorável o Fator 3, “Interesse 

pela aprendizagem do aluno”, assim como Ribeiro (2006) e Ribeiro e Fleith (2007). Os 

dados que mais indicaram as práticas que favorecem a criatividade são: “Estou 

sempre disposto a esclarecer as dúvidas dos estudantes” e “Escuto com atenção as 

opiniões dos estudantes”, na percepção dos professores; e “Escutam com atenção as 

opiniões dos estudantes” e “Despertam nos estudantes o interesse pelo tema que está 

sendo apresentado”, na percepção dos estudantes. Nota-se a importância para 

professores e estudantes de escutar com atenção as opiniões dos alunos, fato 

também observado por Alencar e Fleith (2004; 2010). Nuñez e Santos (2012) afirmam 

a necessidade de o professor ter uma escuta sensível, pois facilita o diálogo na prática 

docente e estabelece a confiança entre professor e estudante. 

Como pode-se perceber, ainda faz-se necessário um amplo estudo sobre a 

criatividade na educação. Alencar e Fleith (2010) ressaltam que os professores 

desconhecem literaturas sobre a criatividade, e como despertar isso nas suas aulas; 

alertam também sobre a dificuldade que parte dos professores possui para romper 

com práticas tradicionais de ensino. (MORAIS et al., 2014; RIBEIRO, 2006). Fleith e 

Alencar (1992) destacam ser necessário que os professores se conscientizem da 

importância de estabelecer um clima mais propício na sala de aula para estimular e 

facilitar a aprendizagem. Alertam ainda que muitos dos professores trazem vícios da 

profissão e que um trabalho mais profundo deve ser feito com futuros professores. 

(FLEITH; ALENCAR, 1992). 

No tocante à formação dos professores, a literatura aponta a precariedade, de 

forma geral, na formação do professor. (ALENCAR; FLEITH, 2012; MARTÍNEZ, 2002; 

WECHSLER, 2008). Alencar e Fleith (2012) alertam que os cursos de formação 

oferecem uma educação que privilegia a reprodução e a memorização, e isso contribui 

para que o professor chegue à sala de aula despreparado para uma prática criativa. 

É fundamental que as instituições de Ensino Superior estejam cientes do papel que 

desempenham na formação dos professores. (PICANÇO, 2012). Martínez (2002) 

aponta a necessidade de se investir na formação do professor, da mesma forma que 

Wechsler (2008) constata a urgência em formar professores criativos. 
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Tendo em vista a importância da criatividade na formação da prática docente, 

Ribeiro e Fleith (2007), em seus estudos, concluíram a necessidade de promover uma 

formação docente voltada para criatividade, contribuindo, assim, não só para os 

envolvidos como também para desenvolver, na sala de aula, a expressão criativa dos 

seus futuros alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Percebe-se que as práticas docentes criativas são importantes, pois favorecem 

a aprendizagem do aluno e exercem um papel muito relevante na aprendizagem dele. 

Precisa-se buscar meios e procedimentos para que o professor tenha condições de 

realizar uma autorreflexão de suas práticas e para compreensão do aluno com relação 

às práticas do professor, se são criativas ou não. Uma das maneiras de se alcançar 

isso é por meio de instrumentos que possam investigar essas práticas. 

Autores, como Alencar e Fleith; Braum, Canela e Ruas; Morais; Ribeiro; já 

buscaram evidencias de validade sobre instrumentos para avaliar as práticas criativas, 

porém eram voltadas para o Ensino Superior. Outras pesquisas já foram realizadas 

em outros níveis de ensino, porém sem adaptar ou obter evidências de validade dos 

instrumentos.  

Diante da escassez de Escalas com evidências de validade para avaliação das 

práticas criativas no contexto do Ensino Médio, objetivou-se neste estudo adaptar a 

Escala de Práticas Docentes para a Criatividade na Educação Superior de Alencar e 

Fleith (2010) para o Ensino Médio e buscar evidências de validade na percepção de 

estudantes e professores. Todos os passos metodológicos foram seguidos e seus 

resultados converteram-se em duas Escalas: a primeira, na percepção dos estudantes 

sobre as práticas de seus professores, e a outra, avaliando a autopercepção dos 

professores sobre suas próprias práticas. As duas escalas obtiveram bons resultados 

de ajustes e consistência interna. 

A versão final para o estudante resultou em 35 itens e gerou quatro fatores: 

“Incentivo a novas ideias”, “Clima para expressão de ideias”, “Procedimento tradicional 

de ensino” e “Interesse pela aprendizagem do aluno”. A versão para o  professor 

também resultou em 35 itens (diferenciados da escala do aluno) com seis fatores: 

“Incentivo a novas ideias”, “Procedimentos tradicionais de ensino”, “Interesse pela 

aprendizagem do aluno”, “Estratégias diversificadas de ensino”, “Clima para 

expressão de ideias” e “Atributos pessoais favoráveis à prática docente”. 

No que se refere às limitações encontradas neste estudo, o número de 

respondentes na versão para professores foi menor do que aquele que deu 

consistência ao instrumento original de Alencar e Fleith (2010), o que não prejudicou 

os resultados, mas pode ter impactado sua abrangência. Outra limitação, que se pôde 
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observar, foi restringir este estudo, apesar do número da população, a apenas a uma 

rede de ensino, mesmo sendo professores e alunos de diversas regiões do Brasil. 

Devido à relevância do tema “práticas docentes criativas”, sugere-se que, em 

futuras pesquisas, na versão do estudante, possa se avaliar o professor de forma 

individual, especificando uma disciplina ou área, para que a pesquisa se torne mais 

clara para o aluno e que contribua mais positivamente para a reflexão de cada 

professor. Dessa forma, é possível também investigar as disciplinas que mais 

contribuem para as práticas criativas. 

Para pesquisas futuras, também sugere-se que essas Escalas sejam 

replicadas em outras populações do Ensino Médio para que se possa realizar outras 

análises, por exemplo, dados por regiões, por gênero, por áreas diferentes de ensino, 

por disciplina, em contextos culturais, sociais e econômicos diversificados.  

Neste estudo, buscou-se evidências de validade da escala na percepção de 

estudantes e professores, mas há ainda uma possibilidade de aplicar a Escala na 

percepção dos coordenadores pedagógicos, já que esses profissionais também 

trabalham diretamente com práticas pedagógicas. Adaptar essa Escala para outros 

níveis de ensino da educação básica. 

Outro aspecto que pode ser explorado é a criação e adequação de 

procedimentos que estimulem e favoreçam as práticas docentes para a criatividade, 

a partir da reflexão realizada por meio da Escala de Práticas Docentes para a 

Criatividade no Ensino Médio. Uma vez que a expectativa do uso desses instrumentos 

contribuam para uma reflexão do professor quanto sua atuação em sala de aula, com 

relação as suas estratégias de ensino, recursos, tipos de atividades que desenvolve 

no seu cotidiano escolar. O que pode contribuir para a construção de sua identidade 

e formação contínua do professor.  

Por fim, as Escalas de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio, 

na percepção do estudante e do professor, demonstraram evidências de validade, o 

que indica sua relevância na área educacional, constituindo-se instrumentos que 

contribuam para a construção da identidade do professor ao refletir sobre suas 

práticas, de modo a desenvolver a criatividade na docência e favorecer a expressão 

criativa dos estudantes. 
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APÊNDICES 
 

 
Apêndice A – Escala – versão Pesquisa-Piloto (Estudante) 

 
 

Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio 
 
Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino  Idade: _____ anos _____ meses 
Ano: ______Ensino Médio 
 
Instruções: 
 
Este questionário visa levantar a opinião de estudantes do Ensino Médio a respeito 
das práticas dos professores do Ensino Médio em sala de aula. 
Para tal, solicitamos a sua colaboração, respondendo com sinceridade a todos os 
itens. 
Suas respostas serão tratadas de forma confidencial e os resultados, para efeito de 
estudo. 
 
Assinale com um X no espaço devido, baseando-se em uma escala de 1 a 5. Os 
valores da escala são: 
 
1 – Discordo plenamente 
2 – Discordo 
3 – Em dúvida 
4 – Concordo 
5 – Concordo plenamente 
 

Observação: 
Dê uma única resposta para cada item. 
Responda todas as questões. 
Para cada questão, dê a primeira resposta que lhe ocorrer. 

 
Em sala de aula, os meus professores, de modo geral 
 

Itens 

1
. 
D

is
c
o

rd
o

 

p
le

n
a
m

e
n

te
 

2
. 
D

is
c
o

rd
o

 

3
. 
E

m
 D

ú
v
id

a
 

4
. 
C

o
n

c
o

rd
o

 

5
. 
C

o
n

c
o

rd
o

 

p
le

n
a
m

e
n

te
 

1. Incentivam os estudantes a realizar descobertas e a 
buscar novos conhecimentos. 

     

2. Estimulam o raciocínio dos estudantes por meio de 
perguntas desafiadoras. 

     

3. Ressaltam a importância de analisar diferentes aspectos 
de um problema. 

     

4. Encorajam os estudantes a tomar iniciativa diante de 
situações problemáticas. 
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5. Estimulam os estudantes a ampliar suas ideias a 
respeito dos temas estudados. 

     

6. Promovem a autoconfiança nos estudantes.       

7. Despertam a curiosidade dos estudantes por meio das 
atividades propostas. 

     

8. Incentivam os estudantes a ser independentes.      

9. Contribuem para que os estudantes desenvolvam a 
habilidade de analisar, de maneira crítica, diferentes 
situações. 

     

10. Ajudam o estudante a perceber a existência de pontos 
de vista diferentes sobre um mesmo tema estudado. 

     

11. Valorizam as ideias originais expressas pelos 
estudantes.  

     

12. Incentivam os estudantes a fazer perguntas referentes 
aos temas estudados, a fim de ter suas dúvidas 
respondidas. 

     

13. Preocupam-se somente com a apresentação de 
temas, não reservando tempo para debates e reflexões 
sobre esses assuntos.  

     

14. Promovem entre os estudantes o respeito e a 
aceitação às diferentes opiniões. 

     

15. Dão tempo aos estudantes para pensar e desenvolver 
novas ideias. 

     

16. Dão oportunidades aos estudantes para discordar de 
seus pontos de vista. 

     

17. Utilizam formas de avaliação que exigem dos 
estudantes apenas a reprodução dos conteúdos 
mencionados nos materiais didáticos. 

     

18. Apresentam aspectos variados do assunto que está 
sendo estudado. 

     

19. Apresentam os conteúdos sempre da mesma forma e 
usando os mesmos recursos.  

     

20. Promovem debates, nos quais estimulam a 
participação de todos os estudantes. 

     

21. Fazem perguntas relativas ao assunto que está sendo 
estudado.  

     

22. Apresentam exemplos para ilustrar o conteúdo que 
está sendo estudado.  

     

23. Estão sempre dispostos a esclarecer as dúvidas dos 
estudantes. 

     

24. Oferecem ou recomendam aos estudantes materiais 
adicionais referentes aos tópicos estudados. 

     

25. Despertam nos estudantes o interesse pelo tema que 
está sendo apresentado. 

     

26. Têm disponibilidade para atender os estudantes em 
outros horários fora da sala de aula. 

     

27. Utilizam formas variadas de avaliação.       

28. Apresentam situações-problema para que os 
estudantes as solucionem. 
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29. Expõem os conteúdos de maneira compreensível.       

30. Oferecem poucas opções de atividades adicionais.      

31. Conversam com os estudantes sobre os resultados 
obtidos em atividades e avaliações, incentivando-os a 
alcançar um desempenho cada vez melhor. 

     

32. Compartilham informações importantes e interessantes 
a respeito dos conteúdos relacionados à sua disciplina. 

     

33. Demonstram entusiasmo ao lecionar.      

34. Escutam com atenção as opiniões dos estudantes.      

35. Não levam em consideração os interesses dos 
estudantes.  

     

36. Têm expectativas positivas quanto ao desempenho 
dos estudantes. 

     

37. Demonstram ter senso de humor em sala de aula.      

38. Apresentam temas atuais e relevantes para a 
sociedade. 

     

 
39. Você achou as questões difíceis?     Sim (     )  Não (     ) 

40. Teve alguma questão que você não entendeu? 

Qual(is)?___________________________ 

 

Obrigada pela colaboração! 
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Apêndice B – Escala – versão Final para Coleta de Dados (Estudante) 
 

Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio 
 
Gênero: (   ) Masculino   Idade: _____ anos 
              (   ) Feminino 
              (   ) Outro 
 
Série: (   ) 1o Ano 
          (   ) 2o Ano 
          (   ) 3o Ano 
 
Estado: 
(   ) AM 
(   ) BA 
(   ) DF 
(   ) GO 
(   ) MG 
(   ) MS 
(   ) PA 
(   ) PE 
(   ) PR 
(   ) RJ 
(   ) RS 
(   ) SP 
 
Instruções: 
 
Este questionário visa levantar a opinião de estudantes do Ensino Médio a respeito 
das práticas dos professores do Ensino Médio em sala de aula. 
Para tal, solicitamos a sua colaboração, respondendo com sinceridade a todos os 
itens. 
Suas respostas serão tratadas de forma confidencial e os resultados, para efeito de 
estudo. 
 
Assinale com um X no espaço devido, baseando-se em uma escala de 1 a 5. Os 
valores da escala são: 
 
1 – Discordo plenamente 
2 – Discordo 
3 – Em dúvida 
4 – Concordo 
5 – Concordo plenamente 
 

Observação: 
Dê uma única resposta para cada item. 
Responda todas as questões. 
Para cada questão, dê a primeira resposta que lhe ocorrer. 
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Em sala de aula, os meus professores, de modo geral 
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1. Incentivam os estudantes a realizar descobertas e a 
buscar novos conhecimentos. 

     

2. Estimulam o raciocínio dos estudantes por meio de 
perguntas desafiadoras. 

     

3. Ressaltam a importância de analisar diferentes 
aspectos de um problema. 

     

4. Encorajam os estudantes a tomar iniciativa diante de 
situações problemáticas. 

     

5. Estimulam os estudantes a ampliar suas ideias a 
respeito dos temas estudados. 

     

6. Promovem a autoconfiança nos estudantes.       

7. Despertam a curiosidade dos estudantes por meio das 
atividades propostas. 

     

8. Incentivam os estudantes a ser independentes.      

9. Contribuem para que os estudantes desenvolvam a 
habilidade de analisar, de maneira crítica, diferentes 
situações. 

     

10. Ajudam o estudante a perceber a existência de pontos 
de vista diferentes sobre um mesmo tema estudado. 

     

11. Valorizam as ideias originais expressas pelos 
estudantes.  

     

12. Incentivam os estudantes a fazer perguntas referentes 
aos temas estudados, a fim de ter suas dúvidas 
respondidas. 

     

13. Preocupam-se somente com a apresentação de 
temas, não reservando tempo para debates e reflexões 
sobre esses assuntos.  

     

14. Promovem entre os estudantes o respeito e a 
aceitação às diferentes opiniões. 

     

15. Dão tempo aos estudantes para pensar e desenvolver 
novas ideias. 

     

16. Dão oportunidades aos estudantes para discordar de 
seus pontos de vista. 

     

17. Utilizam formas de avaliação que exigem dos 
estudantes apenas a reprodução dos conteúdos 
mencionados nos materiais didáticos. 

     

18. Apresentam aspectos variados do assunto que está 
sendo estudado. 

     

19. Apresentam os conteúdos sempre da mesma forma e 
usando os mesmos recursos.  

     

20. Promovem debates, nos quais estimulam a 
participação de todos os estudantes. 
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21. Fazem perguntas relativas ao assunto que está sendo 
estudado.  

     

22. Apresentam exemplos para ilustrar o conteúdo que 
está sendo estudado.  

     

23. Estão sempre dispostos a esclarecer as dúvidas dos 
estudantes. 

     

24. Oferecem ou recomendam aos estudantes materiais 
adicionais referentes aos tópicos estudados. 

     

25. Despertam nos estudantes o interesse pelo tema que 
está sendo apresentado. 

     

26. Têm disponibilidade para atender os estudantes em 
outros horários fora da sala de aula. 

     

27. Utilizam formas variadas de avaliação.       

28. Apresentam situações-problema para que os 
estudantes as solucionem. 

     

29. Expõem os conteúdos de maneira compreensível.       

30. Oferecem poucas opções de atividades adicionais.      

31. Conversam com os estudantes sobre os resultados 
obtidos em atividades e avaliações, incentivando-os a 
alcançar um desempenho cada vez melhor. 

     

32. Compartilham informações importantes e 
interessantes a respeito dos conteúdos relacionados à 
sua disciplina. 

     

33. Demonstram entusiasmo ao lecionar.      

34. Escutam com atenção as opiniões dos estudantes.      

35. Não levam em consideração os interesses dos 
estudantes.  

     

36. Têm expectativas positivas quanto ao desempenho 
dos estudantes. 

     

37. Demonstram ter senso de humor em sala de aula.      

38. Apresentam temas atuais e relevantes para a 
sociedade. 

     

 
39. Você achou as questões difíceis?     Sim (     )  Não (     ) 

40. Teve alguma questão que você não entendeu? 

Qual(is)?___________________________ 
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Apêndice C –  Correspondência para a Coordenadora Pedagógica  
                         do Colégio 
 
 
Prezada Profa __________ , do Colégio __________________, 
 
 
No mês de maio deste ano, entrei em contato com a sua União, solicitando a 

permissão para realizar uma pesquisa para o meu estudo de Mestrado. O nome do 

seu Colégio foi indicado por ela. 

A minha pesquisa refere-se à evidências de validade de um instrumento que avalia 

as práticas docentes dos professores do Ensino Médio, se são ou não criativas na 

percepção dos alunos e dos professores. 

Trata-se de um questionário, que será respondido de forma on-line tanto pelos 

alunos do Ensino Médio quanto pelos os professores dos respectivos alunos. As 

respostas serão consideradas apenas para efeitos de estudo e buscar evidências de 

validade. Por isso, é um questionário anônimo. Não irá expor a União, nem a 

Associação, nem o Colégio, nem o professor e, muito menos, os alunos 

participantes. 

Porém, eu não tenho outro meio de envio dos links para a pesquisa, pois não tenho 

acesso aos e-mails dos alunos e, muito menos, aos dos professores. Como foi 

esclarecido pela videoconferência, conto com você para me ajudar a divulgar e 

explicar para os alunos, bem como aos professores o objetivo da pesquisa “Buscar 

evidências de validade de um Instrumento de Medida”. 

 

Os links para acesso à pesquisa são: 

Para os professores: 

https://goo.gl/1wbm7i 
 

Para os alunos: 

https://goo.gl/DZbwjd 
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Eles estarão abertos para as respostas até o dia 22/11/2017. O questionário possui 

alternativas, o que facilita seu preenchimento. Algumas escolas, com as quais já 

entrei em contato, possuem laboratório de informática e levarão os alunos até lá 

para responder a pesquisa. Se for o caso do seu colégio, isso me ajudaria bastante. 

Como mencionei no contato que tivemos, no momento não posso enviar uma cópia 

do instrumento, pois ele tem direitos autorais e, ao mesmo tempo, está em processo 

de evidências de validade.  

Desde já, coloco-me à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e, 

antecipadamente, agradeço muito pelo apoio e colaboração!! 
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Apêndice D – Escala – versão Piloto/Final para Coleta de Dados (Professor) 
 

Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio 
 
Gênero: (   ) Masculino 

  (   ) Feminino 
 
Tempo de trabalho: _____ anos 
 
Disciplina: 
(   ) Língua Portuguesa 
(   ) Literatura 
(   ) Redação 
(   ) Língua Inglesa 
(   ) Língua Espanhola 
(   ) Biologia 
(   ) Física 
(   ) Química 
(   ) Matemática 
(   ) História 
(   ) Geografia 
(   ) Filosofia 
(   ) Sociologia 
(   ) Ensino Religioso 
(   ) Arte 

(   ) Educação Física 
(   ) Outra _______________ 
 
Estado: 
(   ) AM 
(   ) BA 
(   ) DF 
(   ) GO 
(   ) MG 
(   ) MS 
(   ) PA 
(   ) PE 
(   ) PR 
(   ) RJ 
(   ) RS 
(   ) SP 

 
 
Instruções: 
 
Este questionário visa levantar a opinião dos professores do Ensino Médio a respeito 
de suas práticas em sala de aula. 
Para tal, solicitamos a sua colaboração, respondendo com sinceridade a todos os 
itens. 
Suas respostas serão tratadas de forma confidencial e os resultados, para efeito de 
estudo. 
Assinale com um X no espaço devido, baseando-se em uma escala de 1 a 5. Os 
valores da escala são: 
 
1 – Discordo plenamente 
2 – Discordo 
3 – Em dúvida 
4 – Concordo 
5 – Concordo plenamente 
 

Observação: 
Dê uma única resposta para cada item. 
Responda todas as questões. 
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Para cada questão, dê a primeira resposta que lhe ocorrer. 

 
 
Em sala de aula, de modo geral 
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1. Incentivo os estudantes a realizar descobertas e a 
buscar novos conhecimentos. 

     

2. Estimulo o raciocínio dos estudantes por meio de 
perguntas desafiadoras. 

     

3. Ressalto a importância de analisar diferentes 
aspectos de um problema. 

     

4. Encorajo os estudantes a tomar iniciativa diante de 
situações problemáticas. 

     

5. Estimulo os estudantes a ampliar suas ideias a 
respeito dos temas estudados. 

     

6. Promovo a autoconfiança nos estudantes.       

7. Desperto a curiosidade dos estudantes por meio das 
atividades propostas. 

     

8. Incentivo os estudantes a ser independentes.      

9. Contribuo para que os estudantes desenvolvam a 
habilidade de analisar, de maneira crítica, diferentes 
situações. 

     

10. Ajudo os estudantes a perceber a existência de 
pontos de vista diferentes sobre um mesmo tema 
estudado. 

     

11. Valorizo as ideias originais expressas pelos 
estudantes.  

     

12. Incentivo os estudantes a fazer perguntas referentes 
aos temas estudados, a fim de ter suas dúvidas 
respondidas. 

     

13. Preocupo-me somente com a apresentação de 
temas, não reservando tempo para debates e reflexões 
sobre esses assuntos.  

     

14. Promovo entre os estudantes o respeito e a 
aceitação às diferentes opiniões. 

     

15. Dou tempo aos estudantes para pensar e 
desenvolver novas ideias. 

     

16. Dou oportunidade aos estudantes para discordar do 
meu ponto de vista. 

     

17. Utilizo formas de avaliação que exigem dos 
estudantes apenas a reprodução dos conteúdos 
mencionados nos materiais didáticos. 

     

18. Apresento aspectos variados do assunto que está 
sendo estudado. 
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19. Apresento os conteúdos sempre da mesma forma e 
usando os mesmos recursos.  

     

20. Promovo debates, nos quais estimulo a participação 
de todos os estudantes. 

     

21. Faço perguntas relativas ao assunto que está sendo 
estudado.  

     

22. Apresento exemplos para ilustrar o conteúdo que 
está sendo estudado.  

     

23. Estou sempre disposto a esclarecer as dúvidas dos 
estudantes. 

     

24. Ofereço ou recomendo aos estudantes materiais 
adicionais referentes aos tópicos estudados. 

     

25. Desperto nos estudantes o interesse pelo tema que 
está sendo apresentado. 

     

26. Tenho disponibilidade para atender os estudantes 
em outros horários fora da sala de aula. 

     

27. Utilizo formas variadas de avaliação.       

28. Apresento situações-problema para que os 
estudantes as solucionem. 

     

29. Exponho os conteúdos de maneira compreensível.       

30. Ofereço poucas opções de atividades adicionais.      

31. Converso com os estudantes sobre os resultados 
obtidos em atividades e avaliações, incentivando-os a 
alcançar um desempenho cada vez melhor. 

     

32. Compartilho informações importantes e interessantes 
a respeito dos conteúdos relacionados à minha 
disciplina. 

     

33. Demonstro entusiasmo ao lecionar.      

34. Escuto com atenção as opiniões dos estudantes.      

35. Não levo em consideração os interesses dos 
estudantes.  

     

36. Tenho expectativas positivas quanto ao desempenho 
dos estudantes. 

     

37. Tenho senso de humor em sala de aula.      

38. Apresento temas atuais e relevantes para a 
sociedade. 

     

 
39. Você achou as questões difíceis?    Sim (     )  Não (     ) 

40. Teve alguma questão que você não entendeu? 

Qual(is)?___________________________ 

 
Obrigada pela colaboração! 
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Apêndice E – Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio –                 
                       percepção do Estudante 
 
Gênero: (   ) Masculino   Série: (   ) 1o Ano 
              (   ) Feminino            (   ) 2o Ano 
              (   ) Outro             (   ) 3o Ano 
 
Idade: _____ anos 
 
Instruções: 
 
Este questionário visa levantar a opinião de estudantes do Ensino Médio a respeito 
das práticas dos professores do Ensino Médio em sala de aula. 
Para tal, solicitamos a sua colaboração, respondendo com sinceridade a todos os 
itens. 
 
Assinale com um X no espaço devido, baseando-se em uma escala de 1 a 5. Os 
valores da escala são: 
 
1 – Discordo plenamente 
2 – Discordo 
3 – Em dúvida 
4 – Concordo 
5 – Concordo plenamente 
 

Observação: 
Dê uma única resposta para cada item. 
Responda todas as questões. 
Para cada questão, dê a primeira resposta que lhe ocorrer. 

 
 
Em sala de aula, os professores da disciplina ________________, de modo 
geral 
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1. Incentivam os estudantes a realizar descobertas e a 
buscar novos conhecimentos. 

     

2. Estimulam o raciocínio dos estudantes por meio de 
perguntas desafiadoras. 

     

3. Ressaltam a importância de analisar diferentes 
aspectos de um problema. 

     

4. Encorajam os estudantes a tomar iniciativa diante de 
situações problemáticas. 

     

5. Estimulam os estudantes a ampliar suas ideias a 
respeito dos temas estudados. 

     

6. Promovem a autoconfiança nos estudantes.       
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7. Despertam a curiosidade dos estudantes por meio das 
atividades propostas. 

     

8. Incentivam os estudantes a ser independentes.      

9. Contribuem para que os estudantes desenvolvam a 
habilidade de analisar, de maneira crítica, diferentes 
situações. 

     

10. Ajudam o estudante a perceber a existência de pontos 
de vista diferentes sobre um mesmo tema estudado. 

     

11. Valorizam as ideias originais expressas pelos 
estudantes.  

     

12. Incentivam os estudantes a fazer perguntas referentes 
aos temas estudados, a fim de ter suas dúvidas 
respondidas. 

     

13. Preocupam-se somente com a apresentação de 
temas, não reservando tempo para debates e reflexões 
sobre esses assuntos.  

     

14. Promovem entre os estudantes o respeito e a 
aceitação às diferentes opiniões. 

     

15. Dão oportunidades aos estudantes para discordar de 
seus pontos de vista. 

     

16. Utilizam formas de avaliação que exigem dos 
estudantes apenas a reprodução dos conteúdos 
mencionados nos materiais didáticos. 

     

17. Apresentam aspectos variados do assunto que está 
sendo estudado. 

     

18 Apresentam os conteúdos sempre da mesma forma e 
usando os mesmos recursos.  

     

19. Promovem debates, nos quais estimulam a 
participação de todos os estudantes. 

     

20. Fazem perguntas relativas ao assunto que está sendo 
estudado.  

     

21. Apresentam exemplos para ilustrar o conteúdo que 
está sendo estudado.  

     

22. Estão sempre dispostos a esclarecer as dúvidas dos 
estudantes. 

     

23. Oferecem ou recomendam aos estudantes materiais 
adicionais referentes aos tópicos estudados. 

     

24. Despertam nos estudantes o interesse pelo tema que 
está sendo apresentado. 

     

25. Têm disponibilidade para atender os estudantes em 
outros horários fora da sala de aula. 

     

26. Apresentam situações-problema para que os 
estudantes as solucionem. 

     

27. Expõem os conteúdos de maneira compreensível.       

28. Oferecem poucas opções de atividades adicionais.      

29. Conversam com os estudantes sobre os resultados 
obtidos em atividades e avaliações, incentivando-os a 
alcançar um desempenho cada vez melhor. 
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30. Compartilham informações importantes e 
interessantes a respeito dos conteúdos relacionados à 
sua disciplina. 

     

31. Demonstram entusiasmo ao lecionar.      

32. Escutam com atenção as opiniões dos estudantes.      

33. Têm expectativas positivas quanto ao desempenho 
dos estudantes. 

     

34. Demonstram ter senso de humor em sala de aula.      

35. Apresentam temas atuais e relevantes para a 
sociedade. 
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Apêndice F – Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio –  
                       percepção do Professor 

 
Gênero: (   ) Masculino 

  (   ) Feminino 
 
Disciplina: _____________________________ 
 
 
Instruções: 
 
Este questionário visa levantar a opinião dos professores do Ensino Médio a respeito 
de suas práticas em sala de aula. 
Para tal, solicitamos a sua colaboração, respondendo com sinceridade a todos os 
itens. 
Suas respostas serão tratadas de forma confidencial e os resultados, para efeito de 
estudo. 
Assinale com um X no espaço devido, baseando-se em uma escala de 1 a 5. Os 
valores da escala são: 
 
1 – Discordo plenamente 
2 – Discordo 
3 – Em dúvida 
4 – Concordo 
5 – Concordo plenamente 
 

Observação: 
Dê uma única resposta para cada item. 
Responda todas as questões. 
Para cada questão, dê a primeira resposta que lhe ocorrer. 

 
Em sala de aula, de modo geral 
 

Itens 
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D
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1. Incentivo os estudantes a realizar descobertas e a 
buscar novos conhecimentos. 

     

2. Estimulo o raciocínio dos estudantes por meio de 
perguntas desafiadoras. 

     

3. Ressalto a importância de analisar diferentes aspectos 
de um problema. 

     

4. Encorajo os estudantes a tomar iniciativa diante de 
situações problemáticas. 

     

5. Estimulo os estudantes a ampliar suas ideias a 
respeito dos temas estudados. 

     

6. Promovo a autoconfiança nos estudantes.       
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7. Desperto a curiosidade dos estudantes por meio das 
atividades propostas. 

     

8. Incentivo os estudantes a ser independentes.      

9. Contribuo para que os estudantes desenvolvam a 
habilidade de analisar, de maneira crítica, diferentes 
situações. 

     

10. Ajudo os estudantes a perceber a existência de 
pontos de vista diferentes sobre um mesmo tema 
estudado. 

     

11. Valorizo as ideias originais expressas pelos 
estudantes.  

     

12. Incentivo os estudantes a fazer perguntas referentes 
aos temas estudados, a fim de ter suas dúvidas 
respondidas. 

     

13. Preocupo-me somente com a apresentação de 
temas, não reservando tempo para debates e reflexões 
sobre esses assuntos.  

     

14. Promovo entre os estudantes o respeito e a aceitação 
às diferentes opiniões. 

     

15. Dou tempo aos estudantes para pensar e 
desenvolver novas ideias. 

     

16. Dou oportunidade aos estudantes para discordar do 
meu ponto de vista. 

     

17. Utilizo formas de avaliação que exigem dos 
estudantes apenas a reprodução dos conteúdos 
mencionados nos materiais didáticos. 

     

18. Apresento aspectos variados do assunto que está 
sendo estudado. 

     

19. Apresento os conteúdos sempre da mesma forma e 
usando os mesmos recursos.  

     

20. Promovo debates, nos quais estimulo a participação 
de todos os estudantes. 

     

21. Faço perguntas relativas ao assunto que está sendo 
estudado.  

     

22. Apresento exemplos para ilustrar o conteúdo que 
está sendo estudado.  

     

23. Estou sempre disposto a esclarecer as dúvidas dos 
estudantes. 

     

24. Ofereço ou recomendo aos estudantes materiais 
adicionais referentes aos tópicos estudados. 

     

25. Desperto nos estudantes o interesse pelo tema que 
está sendo apresentado. 

     

26. Utilizo formas variadas de avaliação.       

27. Apresento situações-problema para que os 
estudantes as solucionem. 

     

28. Ofereço poucas opções de atividades adicionais.      

29. Converso com os estudantes sobre os resultados 
obtidos em atividades e avaliações, incentivando-os a 
alcançar um desempenho cada vez melhor. 
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30. Compartilho informações importantes e interessantes 
a respeito dos conteúdos relacionados à minha disciplina. 

     

31. Demonstro entusiasmo ao lecionar.      

32. Escuto com atenção as opiniões dos estudantes.      

33. Não levo em consideração os interesses dos 
estudantes.  

     

34 Tenho expectativas positivas quanto ao desempenho 
dos estudantes. 

     

35. Apresento temas atuais e relevantes para a 
sociedade. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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Anexo A – Escala de Práticas Docentes para a Criatividade na Educação  
                   Superior (ALENCAR; FLEITH, 2010) 

 

Questionário 
 
Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 
Idade: _____ anos _____ meses 
Disciplina: _______________________________________ 
Universidade:__________________________________ 
 
Instruções: 
 
Este questionário visa levantar a opinião de professores universitários a respeito de 
práticas em sala de aula do Ensino Superior. 
 
Para tal, solicitamos a sua colaboração, respondendo com sinceridade a todos os 
itens, considerando as suas práticas da disciplina _______________. 
 
Você deverá expressar a sua opinião, baseando-se em uma escala que vai de 1 a 5. 
 
Se você concorda plenamente, considerando, por exemplo, que um item reflete um 
comportamento típico ou característico do seu professor na referida disciplina, 
circule o número 5 desse item específico. Se, porém, discorda plenamente que 
aquele comportamento seja típico do seu professor, considerando que o conteúdo 
do item expressa uma conduta que nunca ou raramente é apresentada por ele, você 
deverá circular o número 1. 
 
Os valores da escala são: 
 
1 – Discordo plenamente 
2 – Discordo 
3 – Em dúvida 
4 – Concordo 
5 – Concordo plenamente 
 
Suas respostas serão tratadas de forma confidencial e os resultados serão 
apresentados de modo a não permitir a sua identificação. 
 

Observações: 
Dê uma única resposta para cada item. 
Responda todas as questões. 
Para cada questão, dê a primeira resposta que lhe ocorrer. 

 
Obrigada pela colaboração! 
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Como professor da disciplina ____________________, é meu comportamento 
típico em sala de aula: 

Itens 
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1. Cultivar nos estudantes o gosto pela descoberta e pela 
busca de novos conhecimentos. 

1 2 3 4 5 

2. Fazer perguntas desafiadoras que motivam os 
estudantes a pensar e a raciocinar. 

1 2 3 4 5 

3. Estimular os estudantes a analisarem diferentes 
aspectos de um problema. 

1 2 3 4 5 

4. Estimular a iniciativa dos estudantes. 1 2 3 4 5 

5. Estimular o estudante a ter novas ideias relacionadas 
ao conteúdo da disciplina. 

1 2 3 4 5 

6. Promover a autoconfiança dos estudantes.  1 2 3 4 5 

7. Estimular a curiosidade dos estudantes por meio das 
tarefas propostas. 

1 2 3 4 5 

8. Incentivar a independência dos estudantes. 1 2 3 4 5 

9. Desenvolver nos estudantes habilidades de análise 
crítica. 

1 2 3 4 5 

10. Levar o estudante a perceber e conhecer pontos de 
vista divergentes sobre o mesmo problema ou tema 
estudado. 

1 2 3 4 5 

11. Valorizar as ideias originais dos estudantes.  1 2 3 4 5 

12. Incentivar os estudantes a fazerem questões relativas 
aos temas estudados. 

1 2 3 4 5 

13. Preocupar-se apenas com o conteúdo informativo.  1 2 3 4 5 

14. Criar um ambiente de respeito e aceitação pelas 
ideias dos estudantes. 

1 2 3 4 5 

15. Dar tempo aos estudantes para pensarem e para 
desenvolverem novas ideias. 

1 2 3 4 5 

16. Dar chance aos estudantes para discordarem de seus 
pontos de vista. 

1 2 3 4 5 

17. Utilizar formas de avaliação que exigem do estudante 
apenas a reprodução do conteúdo dado em classe ou 
contido nos livros-texto. 

1 2 3 4 5 

18. Apresentar vários aspectos de uma questão que está 
sendo estudada. 

1 2 3 4 5 

19. Utilizar sempre a mesma metodologia de ensino.  1 2 3 4 5 

20. Promover o debate com estímulo à participação de 
todos os estudantes. 

1 2 3 4 5 

21. Fazer perguntas buscando conexões com assuntos 
abordados em classe.  

1 2 3 4 5 

22. Utilizar exemplos para ilustrar o que está sendo 
abordado em classe.  

1 2 3 4 5 

23. Estar disposto a elucidar dúvidas dos estudantes. 1 2 3 4 5 
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24. Proporcionar ampla bibliografia relativa aos tópicos 
abordados. 

1 2 3 4 5 

25. Desperta  o interesse dos estudantes pelo conteúdo 
ministrado. 

1 2 3 4 5 

26. Ter disponibilidade para atender os estudantes fora de 
sala de aula. 

1 2 3 4 5 

27. Fazer uso de formas diversificadas de avaliação.  1 2 3 4 5 

28. Apresentar situações-problema a serem solucionadas 
pelos estudantes. 

1 2 3 4 5 

29. Expor o conteúdo de uma maneira didática.  1 2 3 4 5 

30. Oferecer aos estudantes poucas opções de escolha 
com relação aos trabalhos a serem desenvolvidos. 

1 2 3 4 5 

31. Dar feedback construtivo aos estudantes. 1 2 3 4 5 

32. Oferecer informações importantes e interessantes 
relativas ao conteúdo da disciplina. 

1 2 3 4 5 

33. Ter entusiasmo pela disciplina que leciona. 1 2 3 4 5 

34. Escutar com atenção as intervenções dos estudantes. 1 2 3 4 5 

35. Não estar atento aos interesses dos estudantes.  1 2 3 4 5 

36. Ter expectativas positivas com relação ao 
desempenho dos estudantes. 

1 2 3 4 5 

37. Ter senso de humor em sala de aula. 1 2 3 4 5 

38. Apresentar conteúdo atualizado 1 2 3 4 5 
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Anexo B –  Autorização das Autoras do Instrumento 
 
 
Anexo B.1 – Autorização da Profa Dra Denise Fleith 
 
Re: interesse em pesquisa sobre Criatividade 
ter 07/02/2017 15:54 
Para:UNASP‐ EC ‐  Gildene de Ouro Lopes Silva <gildene.lopes@ucb.org.br>; 
Cc:eunices.alencar@gmail.com <eunices.alencar@gmail.com>; 
 

Prezada Dr. Gildene Silva, 

 

De minha parte, autorizo a adaptação do instrumento para a pesquisa da mestranda. 
Como se trata de outro nível de ensino, certamente os itens terão que ser ajustados 
e validados para esse novo cenário. 

 

Cordialmente,  

Denise Fleith 

 
 
Anexo B.2 – Autorização da Profa Dra Eunice Alencar 
 
Re: interesse em pesquisa sobre Criatividade 
Eunice M. L. Soriano de Alencar <eunices.alencar@gmail.com> 
ter 07/02/2017 18:08 
Para:UNASP‐ EC ‐  Gildene de Ouro Lopes Silva <gildene.lopes@ucb.org.br>; 
Cc:fleith@unb.br <fleith@unb.br>; 
 

Prezada Profa. Gildene, 

 

Estou, de forma similar à Profa. Denise, de acordo com o estudo de 

adaptação/evidências de validade do instrumento de seu interesse.  

 

Cordialmente, 

 

 

Eunice Soriano de Alencar 
 

Eunice Soriano de Alencar  

Professora emérita Instituto de Psicologia  

Universidade de Brasília  

Brasília, DF, Brasil 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gildene.lopes@ucb.org.br
mailto:eunices.alencar@gmail.com
mailto:eunices.alencar@gmail.com
mailto:eunices.alencar@gmail.com
mailto:gildene.lopes@ucb.org.br
mailto:fleith@unb.br
mailto:fleith@unb.br


140 
 

 

Anexo C – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética 

 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio: 
adaptação e evidências de validade 

Pesquisador: 

DORIS BARRINUEVO MARTINS DE LIMA 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 73521717.7.0000.5377 

Instituição Proponente: INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO 

Patrocinador Principal: 

Financiamento Próprio 
 

 

DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 2.270.171 

 
 

Apresentação do Projeto: 

Projeto do Mestrado de Educação do UNASP referente à temática de Criatividade na docência, no 

qual será aplicado o instrumento de coleta de dados no nível de opinião. 

Objetivo da Pesquisa: 

O objetivo descrito pelo pesquisador como: "Adaptar e obter as evidências de validade da 
Escala de Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio." 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Os riscos foram descritos como: 

"não se encontra riscos físico ou psicológico, já que não haverá constrangimento e nem exposição 

do estudante/professor, pois a mesma consiste em responder a um questionário de forma 

anônima, sigilosa e voluntária." Diante da avaliação do instrumento pode se observar que as 

perguntas são de conduta básica que, em princípio não buscam coisas íntimas. Contudo, a rigor, 

o professor pode perceber uma conduta aquém da sugerida. Assim, ele pode trazer um 

desconforto, mas não é necessário incluir isso no instrumento. 

 

Os benefícios foram descritos como: 

"Os resultados da pesquisa serão apresentados a essa população, bem como serão publicados 

com o intuito de contribuir para a realização de novas pesquisas e a produção científica sobre a 

expressão criativa no contexto pedagógico do Ensino Médio." A descrição está adequada, mas 
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poderia ter sido prevista a possibilidade de feedback, uma vez que está se aplicando um 

inventário que aponta um perfil de comportamento do participante da pesquisa. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A metodologia está descrita adequadamente as etapas. O número da amostra não está 

explicitado como foi alcançado apenas indicando o número de sujeitos. Uma vez que a 

pesquisa não expõe os participantes da pesquisa a riscos, essa falta de justificativa não 

apresenta um problema ético. Está descrito também que os dados serão coletados de forma 

sem identificação dos sujeitos. Para que isso seja feito, é importante que os TCLE não sejam 

de nenhuma forma agrupados com o teste aplicado. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

TCLE foi apresentado e adequado a sugestão proposta. 
 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há. 
 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

Tipo Documento Arq
uiv
o 

Postagem A
u
t
o
r 

Situação 

Informações 
Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_D
O_P 

ROJETO_939621.pdf 

31/08/201
7 

14:26:4
0 

 Aceito 

Outros Carta.docx 31/08/201
7 

14:26:0
5 

DORIS 

BARRINUE
VO 

Aceito 

Cronograma Cronograma.docx 31/08/201
7 

14:25:1
5 

DORIS 

BARRINUE
VO 

Aceito 

Projeto 
Detalhado / 
Brochura 

Investigador 

Projeto.docx 31/08/201
7 

14:24:4
3 

DORIS 
BARRINU
EVO 
MARTINS 
DE LIMA 

Aceito 

TCLE / Termos 
de 

Anexos.docx 31/08/2017 DORIS Aceito 

Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

Anexos.docx 14:24:00 MARTINS 
DE LIMA 

Aceito 

Outros USEB.pdf 14/08/2017 
20:32:02 

DORIS 
BARRINUE
VO 

Aceito 

Outros USB.pdf 14/08/2017 
20:31:45 

DORIS 
BARRINUE
VO 

Aceito 

Outros UNOB.pdf 14/08/2017 
20:31:27 

DORIS 
BARRINUE
VO 

Aceito 

Outros UNEB.pdf 14/08/2017 
20:31:10 

DORIS 
BARRINUE
VO 

Aceito 

Outros UNB.pdf 14/08/2017 
20:30:51 

DORIS 
BARRINUE
VO 

Aceito 

Outros ULB.pdf 14/08/2017 
20:30:33 

DORIS 
BARRINUE
VO 

Aceito 

Outros UCOB.pdf 14/08/2017 
20:29:59 

DORIS 
BARRINUE
VO 

Aceito 

Outros UCB.pdf 14/08/2017 
20:29:16 

DORIS 
BARRINUE
VO 

Aceito 



142 
 

 

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 14/08/2017 
20:27:09 

DORIS 
BARRINUE
VO 

Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 
 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

 

 

SAO PAULO, 12 de Setembro de 2017 
 

 

Haller Elinar Stach Schünemann 

(Coordenador) 
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Anexo D – Carta de Autorização do Colégio (Pesquisa-Piloto) 
 

 

(Carimbo do Colégio) 

 

 
 

AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 
 

 

 

Eu, MOISÉS DOS SANTOS CARDINOT, diretor administrativo do Colégio Adventista 

de Tatuí, SP, autorizo a realização da pesquisa intitulada “ESCALA DE PRÁTICAS 

DOCENTES PARA A CRIATIVIDADE NO ENSINO MÉDIO: ADAPTAÇÃO E 

EVIDÊNCIAS DE VALIDADE” sob responsabilidade da pesquisadora Doris 

Barrinuevo Martins de Lima, aluna do Programa de Mestrado Profissional em 

Educação do UNASP-EC, sob orientação da Profª Drª Gildene do Ouro Lopes Silva. 

Estou ciente de que o projeto exige a participação voluntária dos participantes 

(estudantes e professores), que deverão responder ao inventário proposto, que 

pergunta sobre as práticas criativas dos docentes do Ensino Médio. A adesão dos 

participantes não envolverá remuneração pela instituição mantenedora do Programa 

nem tampouco pagarão para participar. Os dados individuais serão protegidos por 

sigilo. Não haverá riscos à integridade física e psicológica dos participantes. Esse 

documento e o projeto de pesquisa serão apresentados ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário Adventista São Paulo – UNASP e aprovado pelo 

mesmo sob o numero 2.270.171. 

 

 

___________________________ 

Diretor Administrativo do 

Colégio Adventista de Tatuí 
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Anexo E – Autorização das Regiões Administrativas da Rede Privada de Ensino 
 

E.1 – UCB  

UNIA
-
O CENTRAL BRASILEIRA

 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia 

CNPJ/MF 55.233.019/0001-70 
 

 

 

AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 
 

 

Eu, ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVES, diretor de Educação da União Central Brasileira 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tenho ciência e autorizo, nas escolas dessa região administrativa, 

a realização da pesquisa intitulada "ESCALA DE PRÁTICAS DOCENTES PARA A 

CRIATIVIDADE NO ENSINO MÉDIO: ADAPTAÇÃO E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE" sob 

responsabilidade da pesquisadora Doris Barrinuevo Martins de Lima, aluna do Programa de Mestrado 

Profissional em Educação do UNASP-EC, sob orientação da Profa. Dra. Gildene do Ouro Lopes 

Silva. 

 
Estou ciente de que o projeto exige a participação voluntária dos participantes, que deverão 

responder ao inventário proposto, que pergunta sobre as práticas criativas dos docentes do Ensino 

Médio. A adesão dos participantes não envolverá remuneração pela instituição mantenedora do 

Programa nem tampouco pagarão para participar. Os dados individuais serão protegidos por sigilo. 

Não haverá riscos à integridade física e psicológica dos participantes, que serão convidados a ler e a 

assinar um termo de consentimento livre e esclarecido sobre os objetivos, os procedimentos e as 

garantias éticas antes de responder aos instrumentos. Esse documento e o projeto de pesquisa 

serão apresentados ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Adventista São Paulo- 

UNASP. 

 

 
 
 
                                                                      

 

Antoni 
 

 
 
 
Artur Nogueira, 31 de maio de 2017  
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E.2 – UCOB 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 
 

 

Eu, VANUZA PANFILO DA VEIGA, coordenadora pedagógica da União Centro-Oeste 

Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tenho ciência e autorizo, nas escolas dessa 

região administrativa, a realização da pesquisa intitulada "ESCALA DE PRÁTICAS DOCENTES 

PARA A CRIATIVIDADE NO ENSINO MÉDIO: ADAPTAÇÃO E EVIDÊNCIAS DE 

VALIDADE" sob responsabilidade da pesquisadora Doris Barrinuevo Martins de Lima, aluna do 

Programa de Mestrado Profissional em Educação do UNASP-EC, sob orientação da Prof. Dra. 

Gildene do Ouro Lopes Silva. 

Estou ciente de que o projeto exige a participação voluntária dos participantes, que deverão 

responder ao inventário proposto, que pergunta sobre as práticas criativas dos docentes do 

Ensino Médio. A adesão dos participantes não envolverá remuneração pela instituição 

mantenedora do Programa nem tampouco pagarão para participar. Os dados individuais serão 

protegidos por sigilo. Não haverá riscos à integridade física e psicológica dos participantes, que 

serão convidados a ler e a assinar um termo de consentimento livre e esclarecido sobre os 

objetivos, os procedimentos e as garantias éticas antes de responder aos instrumentos. Esse 

documento e o projeto de pesquisa serão apresentados ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário Adventista São Paulo- UNAS.P. 

 
 
 
 

       
 
 

Vanuza Panfilo da Veiga 
Coordenadora Pedagógica 

 
 
 

 
 
 
 

Brasília, 31 de maio de 2017 
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E.3 – ULB 
 

 

 
 

Eu, MARCO ANTONIO LEAL GOES, diretor de Educação da União Leste Brasileira da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia, tenho ciência e autorizo, nas escolas dessa região administrativa, 

a realização da pesquisa intitulada "ESCALA DE PRÁTICAS DOCENTES PARA A 

CRIATIVIDADE NO ENSINO MÉDIO: ADAPTAÇÃO E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE" 

sob responsabilidade da pesquisadora Doris Barrinuevo Martins de Lima, aluna do Programa de 

Mestrado Profissional em Educação do UNASP-EC, sob orientação da Prof. Dr. Gildene do Ouro 

Lopes Silva. 

Estou ciente de que o projeto exige a participação voluntária dos participantes, que deverão 

responder ao inventário proposto, que pergunta sobre as práticas criativas dos docentes do Ensino 

Médio. A adesão dos participantes não envolverá remuneração pela instituição mantenedora do 

Programa nem tampouco eles pagarão para participar. Os dados individuais serão protegidos por 

sigilo. Não haverá riscos à integridade física e psicológica dos participantes, que serão convidados 

a ler e a assinar um termo de consentimento livre e esclarecido sobre os objetivos, os 

procedimentos e as garantias éticas antes de responder aos instrumentos. Esse documento e o 

projeto de pesquisa serão apresentados ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

Adventista São Paulo - UNASP. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Marco Antônio Leal Góes 

Diretor de Educação 

União Leste Brasileira da IASD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahia, 31 de maio de 2017. 
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E.4 – UNB 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 

Eu, ALMIR AFONSO PIRES, diretor de Educação da União Central Brasileira da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, tenho ciência e autorizo, nas escolas dessa região administrativa, a 

realização da pesquisa intitulada “ESCALA DE PRÁTICAS DOCENTES PARA A 

CRIATIVIDADE NO ENSINO MÉDIO: ADAPTAÇÃO E EVIDÊNCIAS DE 

VALIDADE” sob responsabilidade da pesquisadora Doris Barrinuevo Martins de Lima, aluna 

do Programa de Mestrado Profissional em Educação do UNASP-EC, sob orientação da Profª 

Drª Gildene do Ouro Lopes Silva. 

 

Estou ciente de que o projeto exige a participação voluntária dos participantes, que deverão 

responder ao inventário proposto, que pergunta sobre as práticas criativas dos docentes do 

Ensino Médio. A adesão dos participantes não envolverá remuneração pela instituição 

mantenedora do Programa nem tampouco eles pagarão para participar. Os dados individuais 

serão protegidos por sigilo. Não haverá riscos à integridade física e psicológica dos 

participantes, que serão convidados a ler e a assinar um termo de consentimento livre e 

esclarecido sobre os objetivos, os procedimentos e as garantias éticas antes de responder 

aos instrumentos. Esse documento e o projeto de pesquisa serão apresentados ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro Universitário Adventista São Paulo – UNASP. 

 

 
 
 
 

 

 

Almir Afonso Pires 
 

Diretor de Educação 
 

União Norte Brasileira da IASD 
 

 
 

Belém, 31 de maio de 2017 

Rodovia Mário Covas, 

400 
Bairro do Coqueiro 

67115-000 - 
Ananindeua - PA 

Fone: (0**91) 3214-

4500 

Fax: (0**91) 
3245-4500 
http://www.u
nb.org.br  
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E.5 – UNEB 
 
4.5 UNEB 
 
 

 
 
 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
 

Eu, RAQUEL XAVIER RICARTE, diretora de Educação da União Nordeste Brasileira da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia, tenho ciência e autorizo, nas escolas dessa região, 

administrativa a realização da pesquisa intitulada "ESCALA DE PRÁTICAS DOCENTES 

PARA A CRIATIVIDADE NO ENSINO MÉDIO: ADAPTAÇÃO E EVIDÊNCIAS DE 

VALIDADE" sob responsabilidade da pesquisadora Doris Barrinuevo Martins de Lima, aluna 

do Programa de Mestrado Profissional em Educação do UNASP-EC, sob orientação da Prof. 

Dra. Gildene do Ouro Lopes Silva. 

 

Estou ciente de que o projeto exige a participação voluntária dos participantes, que deverão 

responder ao inventário proposto, que pergunta sobre as práticas criativas dos docentes do 

Ensino Médio. A adesão dos participantes não envolverá remuneração pela instituição 

mantenedora do Programa nem tampouco eles pagarão para participar. Os dados individuais 

serão protegidos por sigilo. Não haverá riscos à integridade física e psicológica dos 

participantes, que serão convidados a ler e a assinar um termo de consentimento livre e 

esclarecido sobre os objetivos, os procedimentos e as garantias éticas antes de responder aos 

instrumentos. Esse documento e o projeto de pesquisa serão apresentados ao Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro Universitário Adventista São Paulo -UNASP. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 31 de maio de 2017 
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E.6 – UNOB 
 
 

UNIÃO NOROESTE BRASILEIRA - UNoB 
 

R: MINISTRO JOÃO GONÇALVES DE ARAÚJO, 10 

BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL 

CEP: 69.075-840MANAUSIAM 

 
 

AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 
 
 

Eu, ALMIR AUGUSTO DE OLIVEIRA, diretor de Educação da União Noroeste 

Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tenho ciência e autorizo, nas 

escolas dessa região administrativa, a realização da pesquisa intitulada "ESCALA DE 

PRÁTICAS DOCENTES PARA A CRIATIVIDADE NO ENSINO MÉDIO: ADAPTAÇÃO E 

EVIDÊNCIAS DE VALIDADE" sob responsabilidade da pesquisadora Doris 

Barrinuevo Martins de Lima, aluna do Programa de Mestrado Profissional em 

Educação do UNASP-EC, sob orientação da Profa Dra Gildene do Ouro Lopes 

Silva. 
 

Estou ciente de que o projeto exige a participação voluntária dos participantes, 

que deverão responder ao inventário proposto, que pergunta sobre as práticas 

criativas dos docentes do Ensino Médio. A adesão dos participantes não 

envolverá remuneração pela instituição mantenedora do Programa nem tampouco 

eles pagarão para participar. Os dados individuais serão protegidos por sigilo. 

Não haverá riscos à integridade física e psicológica dos participantes, que serão 

convidados a ler e a assinar um termo de consentimento livre e esclarecido 

sobre os objetivos, os procedimentos e as garantias éticas antes de responder aos 

instrumentos. Esse documento e o projeto de pesquisa serão apresentados ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Adventista São Paulo- 

UNASP. 

 

 
 

Manaus, 31 de maio de 2017 
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E.7 – USB 
 
 
 
 
 
 
 
             União Sul Brasileira 
 

AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 
 
 
 

Eu, RUBENS PAULO SILVA, diretor de Educação da União Sul Brasileira da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, tenho ciência e autorizo, nas escolas dessa região administrativa, 

a realização da pesquisa intitulada "ESCALA DE PRÁTICAS DOCENTES PARA A 

CRIATIVIDADE NO ENSINO MÉDIO: ADAPTAÇÃO E EVIDÊNCIAS DE 

VALIDADE" sob responsabilidade da pesquisadora Doris Barrinuevo Martins de Lima, 

aluna do Programa de Mestrado Profissional em Educação do UNASP-EC, sob orientação 

da Prof. Dra Gildene do Ouro Lopes Silva. 

 

Estou ciente de que o projeto exige a participação voluntária dos participantes, que deverão 

responder ao inventário proposto, que pergunta sobre as práticas criativas dos docentes do 

Ensino Médio. A adesão dos participantes não envolverá remuneração pela instituição 

mantenedora do Programa nem tampouco eles pagarão para participar. Os dados 

individuais serão protegidos por sigilo. Não haverá riscos à integridade física e psicológica 

dos participantes, que serão convidados a ler e a assinar um termo de consentimento livre 

e esclarecido sobre os objetivos, os procedimentos e as garantias éticas antes de responder 

aos instrumentos. Esse documento e o projeto de pesquisa serão apresentados ao Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Adventista São Paulo- UNASP. 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
      Curitiba, 31 de maio de 2017. 
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E.8 – USEB 

 
 
 
 
 
 

 

Eu, ESTER RODRIGUES LEAL, coordenadora pedagógica da União Sudeste Brasileira 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tenho ciência e autorizo, nas escolas dessa região 

administrativa, a realização da pesquisa intitulada "ESCALA DE PRÁTICAS DOCENTES 

PARA A CRIATIVIDADE NO ENSINO MÉDIO: ADAPTAÇÃO E EVIDÊNCIAS DE 

VALIDADE" sob responsabilidade da pesquisadora Doris Barrinuevo Martins de Lima, 

aluna do Programa de Mestrado Profissional em Educação do UNASP-EC, sob orientação 

da Prof Dra Gildene do Ouro Lopes Silva. 

 

Estou ciente de que o projeto exige a participação voluntária dos participantes, que deverão 

responder ao inventário proposto, que pergunta sobre as práticas criativas dos docentes do 

Ensino Médio. A adesão dos participantes não envolverá remuneração pela instituição 

mantenedora do Programa nem tampouco eles pagarão para participar. Os dados individuais 

serão protegidos por sigilo. Não haverá riscos à integridade física e psicológica dos 

participantes, que serão convidados a ler e a assinar um termo de consentimento livre e 

esclarecido sobre os objetivos, os procedimentos e as garantias éticas antes de responder 

aos instrumentos. Esse documento e o projeto de pesquisa serão apresentados ao Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Adventista São Paulo- UNASP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrópolis, 31 de maio de 2017 
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Anexo F – Termo de Consentimento 
 
F. 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Responsável pelo  
           Estudante 
 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Seu(ua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: Escala de 

Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio: adaptação e evidências 

de validade de responsabilidade da pesquisadora Doris Barrinuevo Martins de Lima. 

O objetivo dessa pesquisa é adaptar e obter as evidências de validade da Escala de 

Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio, isto é, avaliar se as práticas 

do seu(ua) professor(a) são criativas ou não.  

A sua participação na pesquisa ocorrerá da seguinte forma: responder ao 

questionário que lhe será entregue, expressando a sua opinião e assinalando uma 

única resposta para cada item, baseando-se em uma escala de 1 a 5, em que os 

valores da escala vão desde 1, para “discordo totalmente”, até 5, para “concordo 

totalmente”. Esses dados são importantes para a realização de novas pesquisas, bem 

como a produção científica à expressão criativa no contexto pedagógico do Ensino 

Médio. 

Seu(ua) filho(a) terá a garantia de receber esclarecimentos sobre qualquer 

dúvida relacionada à pesquisa. A participação dele(a) nessa pesquisa não é 

obrigatória, se no final do preenchimento do questionário ele (a) não desejar entregá-

lo, tem essa permissão. Ele(a) não receberá pagamento pela sua participação no 

estudo e nem haverá custos. Os resultados da pesquisa serão divulgados, mas você 

terá a garantia do sigilo e da confidencialidade dos dados da pesquisa respondida 

pelo(a) seu(ua) filho(a). 

Caso você tenha dúvidas sobre o comportamento dos pesquisadores ou sobre 

a pesquisa, que não constam neste termo, e, caso considere seu(ua) filho(a) 

prejudicado(a) na sua dignidade e autonomia, você pode entrar em contato com as 

pesquisadoras Doris Barrinuevo Martins de Lima (15) 98132-9377 e Profa. Dra. 

Gildene do Ouro Lopes Silva (19) 99805-8882, ou também pode consultar o Comitê 

de Ética em Pesquisa do UNASP, pelo telefone (11) 2128-6230.  
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Diante do exposto, eu concordo que meu(inha) filho(a) participe da pesquisa, e 

sei que terei uma cópia deste termo. 

 

___________ (local), ___/____/______  

Nome do(a) responsável pelo participante: _____________________ 

Assinatura: ______________________________________________  

Pesquisadora: Doris Barrinuevo Martins de Lima  

Assinatura: ______________________________________________  

Orientadora: Profª. Drª. Gildene do Ouro Lopes Silva. 

Assinatura: ______________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

 

F.2 – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido do Estudante 
 

 

 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: Escala de Práticas 

Docentes para a Criatividade no Ensino Médio: adaptação e evidências de 

validade de responsabilidade da pesquisadora Doris Barrinuevo Martins de Lima. O 

objetivo desta pesquisa é adaptar e obter as evidências de validade da Escala de 

Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio, isto é, avaliar se as práticas 

do seu(sua) professor(a) são criativas ou não. 

A sua participação na pesquisa ocorrerá da seguinte forma: responder ao 

questionário que lhe será entregue, expressando a sua opinião e assinalando uma 

única resposta para cada item, baseando-se em uma escala de 1 a 5, em que os 

valores da escala vão desde 1, para “discordo totalmente”, até 5, para “concordo 

totalmente”. Esses dados são importantes para a realização de novas pesquisas, bem 

como a produção científica à expressão criativa no contexto pedagógico do Ensino 

Médio. 

Você terá a garantia de receber esclarecimentos sobre qualquer dúvida 

relacionada à pesquisa. Sua participação nessa pesquisa não é obrigatória, se no final 

do preenchimento do questionário não desejar entregá-lo, tem essa permissão. Você 

não receberá pagamento pela sua participação no estudo e nem haverá custos. Os 

resultados da pesquisa serão divulgados, mas você terá a garantia do sigilo e da 

confidencialidade dos dados.  

Caso você tenha dúvidas sobre o comportamento dos pesquisadores ou sobre 

a pesquisa, que não constam neste termo, e caso se considere prejudicado(a) na sua 

dignidade e autonomia, você pode entrar em contato com as pesquisadoras Doris 

Barrinuevo Martins de Lima (15) 98132-9377 e Profa. Dra. Gildene do Ouro Lopes Silva 

(19) 99805-8882, ou também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa do 

UNASP, pelo telefone (11) 2128-6230.  

Diante do exposto, eu concordo em participar da pesquisa, e sei que terei uma 

cópia deste termo.  
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___________ (local), ___/____/______  

Nome do (a) participante: __________________________________  

Assinatura: ______________________________________________  

Pesquisadora: Doris Barrinuevo Martins de Lima  

Assinatura: ______________________________________________  

Orientadora: Profª. Drª. Gildene do Ouro Lopes Silva. 

Assinatura: ______________________________________________ 
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ANEXO G – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Professor 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: Escala de Práticas 

Docentes para a Criatividade no Ensino Médio: adaptação e evidências de 

validade de responsabilidade da pesquisadora Doris Barrinuevo Martins de Lima. O 

objetivo desta pesquisa é adaptar e obter as evidências de validade da Escala de 

Práticas Docentes para a Criatividade no Ensino Médio, isto é, avaliar se suas práticas 

de ensino em sala de aula são criativas ou não. 

A sua participação na pesquisa ocorrerá da seguinte forma: responder ao 

questionário que lhe será entregue, expressando a sua opinião e assinalando uma 

única resposta para cada item, baseando-se em uma escala de 1 a 5, em que os 

valores da escala vão desde 1, para “discordo totalmente”, até 5, para “concordo 

totalmente”. Esses dados são importantes para a realização de novas pesquisas, bem 

como a produção científica à expressão criativa no contexto pedagógico do Ensino 

Médio. 

Você terá a garantia de receber esclarecimentos sobre qualquer dúvida 

relacionada à pesquisa. Sua participação nessa pesquisa não é obrigatória, se no final 

do preenchimento do questionário não desejar entregá-lo, tem essa permissão. Você 

não receberá pagamento pela sua participação no estudo e nem haverá também 

custos. Os resultados da pesquisa serão divulgados mas você terá a garantia do sigilo 

e da confidencialidade dos dados.  

Caso você tenha dúvidas sobre o comportamento dos pesquisadores ou sobre 

a pesquisa, que não constam neste termo, e caso se considere prejudicado(a) na sua 

dignidade e autonomia, você pode entrar em contato com as pesquisadoras Doris 

Barrinuevo Martins de Lima (15) 98132-9377 e Profa. Dra. Gildene do Ouro Lopes Silva 

(19) 99805-8882, ou também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa do 

UNASP, pelo telefone (11) 2128-6230.  

Diante do exposto, eu concordo em participar da pesquisa, e sei que terei uma 

cópia deste termo.  

 

 

___________ (local), ___/____/______  
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Nome do(a) participante: __________________________________  

Assinatura: ______________________________________________  

Pesquisadora: Doris Barrinuevo Martins de Lima  

Assinatura: ______________________________________________  

Orientadora: Prof ª. Dr ª. Gildene do Ouro Lopes Silva. 

Assinatura: ______________________________________________  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


