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A promoção da criatividade é tema recorrente na educação. As interações na família, 
escola e sociedade podem estimular ou inibir o desenvolvimento da criatividade de seus 
membros. Um ambiente favorável ao desenvolvimento da criatividade está relacionado 
à qualidade da construção dessas interações e às experiências de vida dos indivíduos 
inseridos nesses contextos. Neste sentido, é importante analisar o clima de sala de aula e 
em que medida ele promove ou não a criatividade dos alunos. Vale ressaltar que são 
poucos os instrumentos disponíveis para se avaliar a extensão em que a criatividade é 
desenvolvida ou restringida no contexto escolar. Portanto, o objetivo deste estudo foi 
adaptar e validar a Escala sobre o Clima para Criatividade em Sala de Aula (Fleith & 
Alencar, 2005) para alunos da 5ª série do ensino fundamental. Trata-se de um 
instrumento composto de 26 itens em que a resposta é dada em uma escala likert de 5-
pontos, desde 1 (nunca) até 5 (sempre). O instrumento foi aplicado em 504 alunos 
brasileiros, de escolas públicas e particulares do Distrito Federal, que avaliaram o clima 
de sala de aula, diferenciando as disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática. A 
idade média dos participantes foi 11.5 anos. Recorreu-se à análise fatorial confirmatória 
para investigação da dimensionalidade desta escala. Cinco itens foram eliminados, pois 
não favoreciam uma leitura simples e tridimensional da escala. Os índices obtidos, 
considerando os 21 itens da escala retidos, sugerem uma boa adequação do modelo na 
base dos índices estatísticos obtidos tanto no caso da disciplina Língua Portuguesa 
quanto na de Matemática. Assim, face ao modelo testado, podemos defender três 
dimensões associadas ao clima de sala de aula para criatividade: estímulo do professor à 
criatividade (8 itens), autopercepção do aluno sobre características criativas (6 itens), e 
motivação do aluno para aprendizagem (7 itens). Os valores de alfa de Cronbach 
oscilaram entre 0,69 e 0,88. Tomando os resultados da análise fatorial confirmatória, 
importa assinalar a boa adequação do modelo obtido de três fatores para as disciplinas 
de Língua Portuguesa e de Matemática, indicando a adequação do instrumento para 
avaliar o clima de sala de aula para criatividade. Destaca-se, ainda, que os mesmos itens 
são referenciados para as duas disciplinas em todos os fatores. 

 
 


