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Estudos sugerem que o 
clima escolar negativo 

está associado ao 
abandono escolar, abuso de 

substâncias, depressão e 
bullying.

Brasil  Escassez de 
Instrumentos para 

avaliação de clima escolar
(Brand et al., 2003; Welsh, 2000 ; Way, Reddy, & 

Rhodes, 2007; Gendron, Williams, & Guerra, 2011; 
Nansel et al., 2001; Wang et al., 2014).

Construir avaliações de 
clima escolar para a 

realidade brasileira a fim 
de diagnosticar fatores 
relacionados ao clima 
escolar negativo, para 
promover saúde dos 

jovens na escola.

OBJETIVO: Este estudo realizou a adaptação cultural e o cálculo do 

coeficiente de validade de conteúdo do Delaware School Climate Survey-

Student (DSCS-S) no Brasil. 

O DSCS-S é um instrumento – desenvolvido nos EUA- que avalia o clima 

escolar à partir da perspectiva dos alunos. É auto aplicável e divido em 

quatro partes:

• 36 itens, 8 subescalas: 
relação professor-aluno e 
entre alunos, respeito pela 
diversidade, clareza das 
expectativas, justiça das 

regras, segurança, bullying
(forma ampla) e 

engajamento (forma ampla).

Parte I: Clima 
Escolar

• 13 itens, 3 subescalas:
técnicas de 

comportamento positivo 
(elogios e recompensas), 

punitivo e de 
aprendizado social-

emocional.

Parte II: 
Técnicas 
Escolares

• 18 itens, 4 subescalas: 
vitimização no bullying

através de bullying
físico, verbal, 

social/relacional e 
cyberbullying.

Parte III: 
Bullying

• 11 itens, 2 subescalas: 
engajamento cognitivo 

e comportamental e 
engajamento 

emocional dos alunos 
com a escola. 

Parte IV: 
Engajamento 

estudantil

Clima Escolar refere-se à 

qualidade do ambiente escolar e 

está relacionado com as 

experiências que as pessoas 

vivem na escola. Avalia normas, 

relações interpessoais, 

segurança, violência e 

técnicas escolares.

(Bear et al., 2014; Brand, Felner, Shim, Seitsinger, & Dumas, 

2003; Zullig, Koopman, Patton, & Ubbes, 2010; Thapa, 

Cohen, Guffey, & Higgins-D’Alessandro, 2013; Bradshaw, 

Waasdorp, Debnam, & Johnson, 2014)

MÉTODO: O processo de adaptação cultural do

DSCS-S consistiu em 3 etapas:
1.Tradução e retrotradução do instrumento por

três tradutores independentes e contato com autor

da escala;

2.Estudo piloto com público alvo (N= 10, média

idade = 12,1 anos);

3.Avaliações por três especialistas – juízes- na

área e, posteriormente, realização de ajustes no

instrumento.

Validade de conteúdo do instrumento: através do

cálculo do coeficiente de validade de conteúdo

(CVC), obtido através a partir da avaliação

realizada pelos especialistas – juízes- sobre o

DSCS-S.

RESULTADOS: Os resultados apontaram a

existência de evidências de validade de

conteúdo, atestando um CVC > 0,8* para todas

as escalas do DSCS-S na língua portuguesa.

*CVC <0.80 sugere uma revisão da escala para melhor adequação na realidade

estudada, enquanto escalas com CVC >0.80 sugerem confiabilidade de seus

itens e adequação para a realidade estudada (Cassep-Borges et al., 2010).

CONCLUSÕES:
•O instrumento demonstrou ser adequado para uso na

realidade brasileira

•Novos estudos com amostras maiores e representativas

de outras regiões do Brasil devem ser realizados.

•DSCS-S pode auxiliar escolas brasileiras a avaliarem

seu clima e, assim, desenvolverem estratégias,

programas e políticas escolares mais eficazes para

garantir a qualidade dos processos de ensino-

aprendizagem e a saúde dos jovens na escola.
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