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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: a Inner Strength Scale é capaz de quantificar e avaliar a força pessoal do 

indivíduo a qual é resultante da interação de quatro elementos centrais e intrínsecos: 

conectividade, criatividade, firmeza e flexibilidade. OBJETIVOS: o objetivo deste estudo 

foi adaptar Inner Strength Scale para o português brasileiro e avaliar a validade de conteúdo. 

MÉTODO: A adaptação cultural foi realizada seguindo guia específico em 5 passos: 

tradução, síntese das traduções, retrotradução, comitê de peritos e dois pré-testes. Em seguida 

foi realizada a validação de conteúdo por peritos na área, através do coeficiente de validação 

de conteúdo. Os peritos foram escolhidos com base em sua área de atuação acadêmica e os 

participantes do primeiro pré-teste foram atletas e militares do sexo masculino com idade 

média de 27,17 + 1,57 anos. No segundo pré-teste foram recrutados atletas da modalidade 

triatlo e militares, com idade média de 31,1 ± 7,13 anos, sendo 97,7% do sexo masculino. 

RESULTADOS: não houve variações importantes entre as traduções e nem entre as 

retrotraduções e a versão original do instrumento. A versão sugerida (síntese) foi avaliada 

pelo comitê de peritos para estabelecer as equivalências semântica e/ou idiomática e/ou 

conceitual e/ou cultural. Os itens 1, 5, 9, 11 e 13 foram modificados, e a escala então foi 

testada. Não houve dúvidas quanto a clareza, pertinência, insatisfações com lay out e falta de 

consistência de resposta no primeiro pré-teste. Os dados do segundo pré-teste apontaram para 

um perfil mais positivo de resposta, boa consistência interna e pouca aderência de alguns 

itens à variável latente.  Quanto à validade de conteúdo, apenas o item 8 foi apontado como 

deficiente (CVC <0,70) em clareza. CONCLUSÃO: A escala foi plenamente adaptada ao 

português brasileiro e as análises preliminares indicaram atenção à alguns itens em estudo 

psicométrico futuro da escala, necessário para seu uso em pesquisa.  
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Inner Strength Scale is able to quantify and evaluate an individual's 

personal strength which results from the interaction of four core and intrinsic elements: 

connectivity, creativity, firmness and flexibility. OBJECTIVES: The objectives of this study 

were to adapt Inner Strength Scale into Brazilian portuguese and evaluate the content validity. 

METHOD: Cultural adaptation was performed following a specific 5-step guideline: 

translation, translations’ synthesis, back-translation, expert committee and two pre-tests. 

Following, content validity was performed by field experts, through the content validation 

coefficient. The experts were chosen based on their academic field and the participants in the 

first pretest were male athletes and military men with an average age of 27,17 + 1,57 years. 

In the second pre-test, triathlon and military athletes were recruited, with an average age of 

31,1 ± 7,13, being 97.7% male. RESULTS: There were no important variations between the 

translations and neither the among back-translations and the original version of the 

instrument. The suggested version (synthesis) was evaluated by the expert committee and to 

establish semantic and / or idiomatic and / or conceptual and / or cultural equivalences.  Items 

1, 5, 9, 11 and 13 were modified, and the scale was then tested. No doubts regarding its 

clarity, relevance, lay out nor lack of consistency were found at the first pretest. Data from 

the second pretest pointed to a more positive response profile, satisfactory internal 

consistency and poor adherence of some items to the latent variable. Regarding content 

validity, only item 8 was identified as deficient (CVC <0.70) in clarity. CONCLUSION: The 

instrument was fully adapted into Brazilian Portuguese, and the preliminary quantitative 

analyzes indicated attention to some items in a future the psychometric study of the scale, a 

need for its use on research. 

 

 

KEYWORDS: Questionnaire; Evaluation Studies; Culture; Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

A vida oferece oportunidades e recompensas bem como adversidades e fatalidades, 

proporcionando a cada indivíduo, uma interação peculiar com cada um destes aspectos. As 

maneiras distintas com as quais as pessoas conseguem enfrentar estas diferentes 

circunstâncias estão relacionadas a recursos como sua condição espiritual e capacidades 

individuais (1). A introdução do conceito Inner Strength (tradução livre: força pessoal) na 

literatura médica ocorreu nos Estados Unidos através de análise das respostas de mulheres à 

diferentes experiências vividas, descrevendo-o como um componente da saúde mental (2). 

Após a análise fenomenológica de Rose (2) relacionada a Inner Strength, outras 

investigações conceituais e teóricas surgiram na América do Norte, as quais baseavam-se 

especificamente no estudo de mulheres com doenças agudas e crônicas (3,6). Como resultado 

destes estudos qualitativos definiu-se a Inner Strength como um recurso humano intrínseco 

promotor de bem-estar e cura (6) que possibilita ao indivíduo superar as adversidades (4). 

Estes estudos culminaram no desenvolvimento do Inner Strength Questionnaire (ISQ) (7,8), 

um instrumento psicométrico capaz de quantificar este atributo e avaliar a força pessoal de 

mulheres associada à necessidades cognitivas, sociais, físicas e mentais com o intuito de 

possibilitar intervenções clínicas na saúde e no bem-estar (7). 

Inner Strength não é o único recurso reconhecido como importante na superação de 

dificuldades e reações traumáticas (1). Estão a ela associados a resiliência, senso de 

coerência, propósito da vida e auto transcendência sobre os quais desenvolveram estudos 

conceituais e suas respectivas escalas psicométricas. A resiliência é a característica da 

personalidade que ameniza os efeitos negativos do estresse e promove a adaptação, logo 

permitindo em face de grande adversidade restaurar o equilíbrio de suas vidas evitando 

efeitos potencialmente deletérios (9). O senso de coerência é a capacidade de percepção e 

compreensão do mundo a sua volta associada a convicção de que suas ações satisfazem suas 

necessidades e de que há na vida algo digno de engajamento (10). O propósito da vida é 

descrito como a busca pelo sentido da própria existência, o qual quando não alcançado torna 

o indivíduo existencialmente frustrado (11). A autotranscedência é definida como a expansão 

de suas fronteiras e limites conceituais internos através de atividades introspectivas, 

externamente através de preocupações sobre o bem-estar, e temporalmente integrando 

percepções do passado e do futuro para melhorar o presente (12).  

Por meio de uma revisão sistemática dos constructos supracitados e de outros estudos 

referentes ao tema (4,13), Lundman e colaboradores (1) propuseram um conceito abrangente 

de Inner Strength bem como seus elementos centrais. Definiu-se Inner Strength como a 

vontade de assumir responsabilidades, para si e para os outros, a perícia para suportar e lidar 
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com dificuldades à medida que surgem. Ser criativo e flexível e acreditar nas suas próprias 

habilidades para agir, fazer escolhas e influenciar a trajetória da vida em uma direção 

significativa. Possuir coragem para continuar buscando significado na sua existência, apesar 

das adversidades. Estar aberto a diferentes circunstâncias, bem como perceber os desafios e 

acreditar que a vida é digna de engajamento. Identificou-se que este fenômeno é resultante 

da interação de quatro elementos centrais e interiores ao indivíduo: conectividade, 

criatividade, firmeza e flexibilidade. 

Estes atributos influenciaram uma outra vertente do estudo da Inner Strength na 

Europa, a qual foi desenvolvida no contexto do envelhecimento de homens e mulheres. Nesta 

abordagem foi também verificado que Inner Strength possui efeito significativo sobre a saúde 

e bem-estar do indivíduo. Nygren e colaboradores (14), encontraram relação entre o nível 

baixo de força pessoal e doenças clínicas graves, como depressão, desordem pulmonar 

obstrutiva crônica, osteoporose e insuficiência cardíaca, além da associação ao uso de drogas 

farmacológicas e sedativas, corroborando com os achados dos trabalhos norte-americanos. 

Foi constatado ainda que o declínio funcional caracterizado pelo gerenciamento de 

problemas físicos graves e doenças possui impacto negativo à força pessoal. Portanto, 

concluiu-se que a Inner Strength possui estreita relação com o envelhecimento saudável e o 

conhecimento de suas dimensões por parte de profissionais da saúde permitiria desenvolvê-

las em seus pacientes, os tornando partícipes dos seus tratamentos clínicos. 

Devido a relevância deste fenômeno e a possibilidade de associá-lo a diversas 

questões da vida humana, foi criada, pelo Departamento de Enfermagem da Universidade de 

Umea (Suécia) a Inner Strength Scale (ISS) (15). Apesar da existências de diversas escalas 

convergentes ao assunto como a Purpose in Life Scale (PIL) (11), Sense of Coerence Scale 

(SOC) (16), Self-Transcendence Scale (STS) (12), Inner Strength Questionnaire (ISQ) (8), a 

ISS será o objeto de nosso estudo, logo que pautamos esta escolha à sua abrangência 

conceitual associada à sua objetividade e neutralidade em termos de gênero e idade para 

medir a Inner Strength (17), o que permite maior amplitude em sua aplicação. A ISS é 

composta por 20 itens e divide-se em quatro dimensões: conectividade, firmeza, flexibilidade 

e criatividade (15). Essas dimensões intrínsecas ao indivíduo se inter-relacionam e refletem 

o que se compreende como a base da força pessoal (1). 

Este estudo reveste-se de importância pois adapta transculturalmente para o Brasil 

uma medida de um constructo congruente às competências afetivas fundamentais para o 

desenvolvimento da liderança militar. O manual de Liderança Militar do Exército Brasileiro, 

C-20-10 (18), ressalta o caráter essencial da liderança militar tanto em cenários de crise 

quanto nos de normalidade, atribuindo a esta característica alicerces baseados em 
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competências cognitivas, psicomotoras e afetivas. As competências afetivas estão 

diretamente associadas ao domínio atitudinal do indivíduo, podendo ser de caráter pessoal e 

interpessoal. Desta forma, o desenvolvimento e a quantificação da força pessoal (além de 

importantes para a saúde) se torna uma ferramenta na construção do líder militar. 

No Brasil, a ISS, que permitiria a avaliação da Inner Strength na tropa ainda está 

indisponível para uso, pois a mesma ainda não foi adaptada culturalmente e nem avaliada 

psicometricamente, segundo apontou nosso levantamento em base de dados. Uma escala 

deve ser traduzida e adaptada culturalmente para ser usada com grupos que falam um idioma 

diferente daquele da escala original, ou seja, quando forem encontrados imigrantes que não 

dominam muito bem o idioma local ou quando o público a ser pesquisado é de um outro país, 

diferente daquele em que a escala foi desenvolvida originalmente (19). Modificar um 

instrumento existente em outra língua, com tradução e adaptação transcultural é o caminho 

mais econômico para o pesquisador, quando ele não tem um instrumento de medida 

adequado. Além disso, favorece maior diálogo com outras pesquisas que usaram os mesmos 

instrumentos nos outros países (20). 

Frente à lacuna metodológica verificada no Brasil e seu potencial uso no contexto 

militar, o objetivo deste estudo é adaptar culturalmente a Inner Strength Scale, avaliando 

ainda a validade de conteúdo.  

 

MÉTODO 

Este estudo metodológico trata-se de uma adaptação transcultural de uma escala de 

medida por teoria. Foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Capacitação Física do Exército - CAAE: 15138219.5.0000.9433. 

 

Amostra  

Neste estudo foram recrutados, para a fase de pré-teste, militares do Exército 

Brasileiro servindo em diferentes regiões do país e atletas civis da modalidade de triatlo, 

todos maiores de 18 anos e de ambos os sexos, sendo então uma amostragem não 

probabilística por julgamento. Para a primeira etapa do pré-teste foi recrutado um grupo com 

seis participantes todos militares do sexo masculino, com idade média de 27,17 (+ 1,57; max. 

= 30; min = 25), o qual foi o suficiente para que a primeira etapa dos pré-testes fosse 

finalizada, seguindo recomendações de  alterações propostas  por  Ferreira e colaboradores 

(22), no guideline metodológico adotado (21). Na segunda etapa do pré-teste foram 

recrutados 45 participantes dos quais 97,7% (44 participantes) eram homens, com idade 

média de 31,1 (+ 7,13; max. = 56; min = 19), e 2,3% (uma participante) era mulher, com 
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idade de 38 anos, seguindo estritamente as recomendações de Beaton e colaboradores (21). 

Os militares e civis convidados ao pré-teste receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndices 1 e 2) o qual foi lido e assinado para participarem da pesquisa. Foram 

excluídos militares da reserva e aqueles que não concordaram com os termos da pesquisa. 

 

Instrumentos 

A Inner Strength Scale é uma escala auto preenchível, constituída de 20 itens 

divididos igualmente em quatro atributos considerados basilares para a determinação da força 

pessoal: firmeza, itens 5, 10, 13, 16 e 18; criatividade, itens 3, 8, 12,15 e 20; conectividade, 

itens 1, 6, 9, 14 e 19; e flexibilidade, itens 2, 4, 7, 11 e 17. As respostas estão dispostas em 

uma escala de Likert de 6 pontos (1 = discordo totalmente, 6 = concordo totalmente), cujos 

os resultados possibilitam associar maiores escores à uma maior Inner strength (15). Como 

exemplos dos itens supra citados temos: “I carry through on things that I have planned” (item 

5); “I have both feet on the ground (item 3); “I know my responsibility”(item 1); e “I value 

my independence highly”(item 2). 

 

Procedimentos 

Inicialmente, foi pedida a permissão aos autores do instrumento para a realização da 

adaptação cultural da ISS no Brasil, a qual foi concedida (Apêndice 3).  

Foi utilizado o guideline de Beaton, (21), o qual recomenda cinco passos para 

adaptação cultural: traduções independentes, síntese das traduções, retrotraduções da síntese, 

reunião com comitê de peritos, e pré-teste (Figura 1). No primeiro passo foi realizado duas 

traduções (T1 e T2) do ISS para o português (pt-BR) por dois tradutores brasileiros com 

domínio do idioma inglês. As traduções foram feitas de maneira independente e buscando 

uma linguagem acessível para população em geral. No segundo passo uma terceira pessoa 

(juiz neutro) se reuniu com os tradutores para mediar a discussão sobre as diferenças da 

tradução e sintetizar uma versão única (T12).Para o terceiro passo dois tradutores possuidores 

do inglês como idioma nativo realizaram retrotraduções da versão única (T12) resultando em 

dois instrumentos independentes (RT1 e RT2). Os tradutores não conheciam o assunto 

abordado, tão pouco o instrumento a ser traduzido. Em seguida, no quarto passo, todo 

material (T1,T2,T12,RT1,RT2) e anotação produzidos foram enviados para um comitê de 

peritos. Estes analisaram o material previamente à reunião presencial, avaliando as 

equivalências semântica, idiomática, conceitual e cultural de cada um dos itens do 

instrumento. O comitê foi constituído pelos partícipes das etapas já desenvolvidas juntamente 

a um metodologista, professor de letras e profissional da área da saúde com experiência no 



 

9 

 

tema. Nesta etapa o comitê produziu a versão final da ISS, de forma a garantir as 

equivalências acima referidas entre a escala original e a traduzida. 

O quinto passo, fase dos pré-testes, foi subdivido e duas etapas. A primeira, 

notadamente qualitativa, foi realizada por um grupo de seis participantes. Os convidados pelo 

pesquisador a participar da pesquisa receberam o TCLE (Apêndice 1) e após o mesmo lido e 

assinado, responderam a versão da ISS aprovada pelo comitê de peritos. Após terem 

respondido a escala, os participantes foram entrevistados a respeito da compreensão dos 

itens, da adequação da resposta assinalada com a reposta desejada e seu lay out. Caso 

houvesse problemas em algum item para quatro ou mais participantes, a versão avaliada da 

ISS e as dúvidas seriam rediscutidas e novo pré-teste seria feito. Este procedimento ocorreria 

sucessivas vezes até que alcançássemos compreensão significativa do ISS (≥ 80%). 

Entretanto não houve problemas com itens, possibilitando a passagem para próxima etapa. A 

segunda etapa do pré-teste, notadamente quantitativa, foi executada por 45 participantes 

representantes da população-alvo (militares e atletas civis e militares). Os convidados pelo 

pesquisador a participar da pesquisa receberam o TCLE (Apêndice 2) e após o mesmo lido e 

assinado, responderam a versão da ISS aprovada pelo comitê de peritos. Foram convidados 

militares da Escola de Educação Física do Exército e militares e civis atletas de triátlon de 

diferentes regiões do país para participar da pesquisa. A escala foi respondida de forma 

individual no próprio local, usando-se pranchetas e canetas fornecidas pelo pesquisador. 

 

Figura 1 – Procedimentos metodológicos para adaptação cultural adotados na pesquisa 
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Após o último pré-teste, a escala foi enviada a quatro peritos, que assumiram papel 

de juízes para a validação de conteúdo. Profissionais com formação em psicologia ou áreas 

afins fizeram o trabalho técnico de julgar a adequação do conteúdo dos itens à teoria 

subjacente, utilizando uma escala intervalar de 3 pontos, seguindo formulário a eles enviado 

(Apêndice 4). Como retorno os participantes foram informados do resultado da pesquisa. 

 

Análise Estatística 

O processo de adaptação cultural será apresentado de forma descritiva e analítica, 

seguindo padrões de estudos do tipo metodológico. Para uma análise empírica preliminar, 

que nos possibilita identificar problemas com os itens (23), foram calculados os valores 

mínimo, máximo e a mediana das respostas de cada item, a partir do pool de dados do grupo 

de pré-teste de 45 participantes. Itens que mostrarem uma larga variedade de distribuição e 

aqueles que discriminarem diferentes pontos ao longo de um contínuo, são itens que estão 

livres de viés ou da desejabilidade social (24,25). 

Foi calculada a correlação de cada item com o escore total da escala e a consistência 

interna, através do teste alpha de Cronbach. Itens com correlação baixa (< 0,30) (25) são 

indicativos de serem excessivamente difíceis ou fáceis ou ambíguos ou não relacionados com 

a variável latente (26). Itens cuja eliminação possa aumentar o valor do teste de alpha de 

Cronbach, são indicativos de serem problemáticos para a coerência interna do instrumento 

(26). Estes dados são indicadores preliminares de qualidade psicométrica dos itens. Em 

relação à validade de conteúdo, as notas dos juízes são computadas para o cálculo do índice 

de validade de conteúdo, através da fórmula (CVC = média dos itens/nº juízes) – (1/número 

de juízes)nº juízes cujos valores devem ser ≥ 0,70. Itens considerados insuficientes ou 

problemáticos serão discutidos. O software SPSS 15 será usado e será adotado nível de 

confiabilidade de 95%. 

 

RESULTADOS 

Tradução, síntese e retrotradução 

As traduções foram feitas por uma professora brasileira do magistério superior e uma 

profissional de comunicação pessoal, ambas com proficiência em inglês, entretanto apenas 

uma dominando a teoria subjacente à ISS, conforme preconizado. Observou-se que os itens 

3, 4 e 16 foram traduzidos exatamente iguais, e os demais foram traduzidos de forma bem 

semelhante, não havendo nenhum item com grandes diferenças na tradução. A versão de 

síntese, que teve como juíza uma professora brasileira do magistério superior, com domínio 

da língua inglesa, constituiu-se de cinco itens segundo a proposta de T1 (8, 9, 10, 13 e 17), 
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sete itens segundo a proposta de T2 (1, 2, 7, 11, 12, 15 e 19) e os três itens cujas traduções 

foram exatamente iguais foram mantidos na versão síntese. Apenas os itens 5, 6, 14, 18 e 20 

foram reformulados, trocando-se verbos ou adjetivos, a critério do juiz de síntese e com 

anuência dos tradutores com o objetivo de gerar uma sentença mais compreensível. 

As retrotraduções foram feitas por uma professora de inglês, nativa dos Estados 

Unidos (NY) que atualmente mora no Brasil, e por um ex-navy seal, nativo da Jamaica com 

domínio da língua portuguesa. Observou-se que sete itens foram traduzidos para o inglês com 

o conteúdo exatamente igual entre si (RT1 e RT2) e possuíram esta tradução idêntica a versão 

original da escala (1, 7, 10, 15, 16, 18 e 19). Três itens obtiveram retrotraduções exatamente 

iguais entre si, e conteúdo bem semelhante ao da escala original (6, 11 e 20). Os itens 3, 8 e 

13, obtiveram retrotraduções bem semelhantes entre si, tendo RT2 conteúdo idêntico ao da 

escala original nas três sentenças. Os itens 2, 4, 5, 9, 12, 14 e 17 obtiveram retrotraduções 

com estreita semelhança entre si e com a escala original, portanto não havendo retrotraduções 

com divergências relevantes a escala original (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Resumos dos três primeiros passos da adaptação cultural da ISS 

 
Nr 

TRADUÇÃO SÍNTESE RETROTRADUÇÃO 

T1 T2 VERSÃO DE 

SÍNTESE 

ORIGEM RT1 RT2 

1.  Eu conheço minha 

responsabilidade. 

 

Eu sei qual a minha 

responsabilidade. 

 

Eu sei qual a minha 

responsabilidade 

T2 I know what my responsibility is. 

 

I know what my responsibility is. 

2.  Eu valorizo altamente 

minha independência. 

Eu valorizo muito minha 

independência. 

Eu valorizo muito minha 

independência 

T2 I very much value my 

independence. 

 

I value my independence. 

 

3.  Eu tenho os dois pés no 

chão. 

 

Eu tenho os dois pés no 

chão. 

 

Eu tenho os dois pés no 

chão: 

T1=T2 I consider myself a well-grounded 

person. 

I have both feet on the ground. 

 

4.  Eu sou uma pessoa em 

quem se pode confiar. 

Eu sou uma pessoa em 

quem se pode confiar. 

Eu sou uma pessoa em 

quem se pode confiar 

T1=T2 I am a person who can be trusted. I am a trustworthy person. 

 

 

5.  Eu levo à frente as coisas 

que planejei. 

 

Eu faço as coisas que eu 

planejei. 

 

Eu faço, do início ao fim, 

as coisas que planejei 

Correção T1 e T2:  

carry through on é 

expressão idiomática 

I complete what I plan from start 

to finish. 

 

I able to accomplish the the things 

I planned, from the start until the 

finish. 

 

6.  Eu acho excitante tentar 

coisas novas. 

 

Eu acho excitante 

experimentar coisas novas. 

Eu acho empolgante 

tentar coisas novas 

Troca de “excitante” 

por “empolgante” em 

T1. 

I find it exciting totry new things. I find it exciting to try new things. 

 

7.  Estou interessado em 

aprender coisas novas. 

 

Eu sou interessado em 

aprender coisas novas. 

Eu sou interessado em 

aprender coisas novas 

T2 I am interested in learning new 

things. 

I am interested in learning new 

things. 

8.  Eu acho importante ousar 

enfrentar desafios. 

Eu acho importante 

enfrentar desafios. 

Eu acho importante ousar 

enfrentar desafios 

 

T1 I think it is important to confront 

challenges. 

I think it's important to dare to 

face challenges. 

9.  Eu considero desafios 

como oportunidades de 

desenvolvimento. 

 

Eu encaro desafios como 

oportunidades de 

crescimento. 

 

Eu considero desafios 

como oportunidade de 

desenvolvimento 

T1 I consider challenges as 

development opportunities. 

I consider challenges as a 

development opportunity. 

10.  Eu me sinto aberto para a 

vida e suas possibilidades. 

Eu me sinto aberto à vida e 

suas possibilidades. 

Eu me sinto aberto para a 

vida e suas 

possibilidades 

T1 I feel open to life and its 

possibilities. 

 

I feel open to life and its 

possibilities. 
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Nr 

TRADUÇÃO SÍNTESE RETROTRADUÇÃO 

T1 T2 VERSÃO DE 

SÍNTESE 

ORIGEM T1 T2 

11.  Eu busco apoio de outras 

pessoas quando tenho 

dificuldade. 

Eu procuro ajuda das 

outras pessoas quando 

tenho dificuldades. 

Eu procuro ajuda das 

outras pessoas quando 

tenho dificuldade. 

 

T2 I seek help from other people 

when I have difficulties. 

I seek help from other people 

when I have difficulties. 

12.  Eu me sinto solidário com 

outras pessoas. 

 

Eu me sinto solidário às 

outras pessoas. 

 

Eu me sinto solidário (a) 

às outras pessoas. 

T2 I feel sympathetic to other people. I feel the support of others 

towards me. 

13.  Eu aceito ajuda dos outros 

quando preciso. 

 

Eu aceito ajuda de outras 

pessoas quando eu preciso. 

Eu aceito ajuda dos 

outros quando preciso. 

T1 I accept help from others when I 

need help. 

I accept help from others when I 

need it. 

14.  Eu percebo estar com 

outras pessoas como 

relevante. 

 

Eu vejo que estar com 

outras pessoas é 

importante. 

Eu considero que estar 

com outras pessoas é 

importante. 

Reformulação T2, 

com uso do verbo 

“considerar” 

I consider being with other people 

important. 

 

I consider being/spending time 

with other people important. 

15.  Eu vejo a mim mesmo 

como parte de um 

contexto. 

Eu me vejo como parte de 

um contexto. 

 

Eu me vejo como parte 

de um contexto 

T2 I see myself as part of a context. 

 

I see myself as part of a context. 

 

16.  Eu tenho paciência. Eu tenho paciência. Eu tenho paciência T1=T2 I have patience. I have patience. 

17.  Normalmente, eu consigo 

deixar para lá uma 

injustiça que me atingiu. 

 

Eu consigo deixar para trás 

uma injustiça que me 

afetou. 

 

Normalmente, eu 

consigo deixar para lá 

uma injustiça que me 

atingiu. 

 

T1 I can forgive/forget injustices 

inflicted upon me. 

 

Usually if something happens that 

I think is unjust,  I can let it go. 

18.  Eu posso tolerar crítica. Eu posso aceitar críticas. Eu consigo aceitar 

críticas. 

Reformulação de T2 

com uso do verbo 

“conseguir” 

I can accept criticism. I can accept criticism. 

19.  Eu admito que o mundo 

nem sempre é justo. 

Eu aceito que o mundo 

nem sempre é justo. 

Eu aceito que o mundo 

nem sempre é justo. 

T2 I accept that the world is not 

always fair. 

 

I accept that the world is not 

always fair. 

20.  Eu posso, facilmente, ver 

as coisas de ângulos 

diferentes. 

 

Eu facilmente vejo as 

coisas por diferentes 

ângulos. 

 

Eu posso, facilmente, ver 

as coisas por pontos de 

vista diferentes. 

Reformulação de T1 I can easily see things from 

different points of view. 

I can easily see things from 

different points of view. 
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Reunião de peritos 

Na reunião de peritos foram analisadas todas as versões e materiais produzidos nas 

fases anteriores, bem como as dúvidas e anotações oriundas destas fases. Os itens foram 

julgados segundo sua equivalência semântica, idiomática, cultural e conceitual sendo lhes 

atribuídos escores -1 (não equivale), 0 (equivale) ou 1 (equivale muito). Os juízes apontaram 

7 itens – os de número 1, 5, 6, 9, 11, 13 e 17 - como falhos em pelo menos uma das 

equivalências analisadas (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Notas das equivalências dos itens dadas pelos juízes 

EQUIVALÊNCIA SEMÂNTICA IDIOMÁTICA CULTURAL CONCEITUAL 

Média  DP Média DP Média DP Média DP 

ISS 1 0,75 0,50 0,75 0,50 1 0 4 0 

ISS 2 1 - 1 0 1 0 4 0 

ISS 3 1 - 0,5 1 1 0 4 0 

ISS 4 1 - 1 0 1 0 4 0 

ISS 5 0,5 0,58 0,25 0,96 1 0 3 0,5 

ISS 6 0,5 0,58 1 0 1 0 2 1 

ISS 7 0,75 0,50 1 0 1 0 4 0 

ISS 8 0,75 0,50 1 0 1 0 4 0 

ISS 9 0,25 0,96 1 0 1 0 4 0 

ISS 10 1 - 1 0 1 0 4 0 

ISS 11 0,25 0,96 0,75 0,50 1 0 4 0 

ISS 12 0,5 0,58 0,75 0,50 1 0 3 0,5 

ISS 13 0,5 0,58 0,75 0,50 1 0 2 1 

ISS 14 0,5 0,58 0,5 0,58 1 0 4 0 

ISS 15 1 - 1 0 1 0 4 0 

ISS 16 1 - 1 0 1 0 4 0 

ISS 17 0,25 0,50 0,5 0,58 1 0 3 0,5 

ISS 18 1 - 1 0 1 0 4 0 

ISS 19 1 - 1 0 1 0 4 0 

ISS 20 0,75 0,50 0,5 0,58 0,75 0,43 3 0,5 
Nota: Média 1 com desvio padrão zero indicam avaliação perfeita da respectiva equivalência. Notas cujo desvio 

padrão levam as médias à valores negativos ou médias negativas indicam itens que precisam ser revistos. 

 

O item 1 “I know my responsability” constava de traduções e retortraduções 

satisfatórias em termos idiomáticos, semânticos, conceitual e cultural. Todavia, a 

preocupação era com a interpretação do respondente, pois não havia um contexto para o qual 

a responsabilidade sabida deveria ser respondida. Assim, a metodologista perita sugeriu a 

proposta “Eu sei que sou responsável” pois Inner Strength versa sobre valores e recursos 

intrínsecos e para serem usados necessitam estar à luz da consciência. 

O item 5- “I carry throught on things that I have planned” devido a uma possível 

interpretação superficial da sentença por falta de equivalência conceitual, obteve-se como 

tradução satisfatória segundo a análise dos peritos: “Eu persisto com meus projetos”.  
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No item 6- “I think it is exciting to try new things” buscando maior equivalência 

conceitual o verbo “try” foi traduzido como “experimentar” em detrimento de “tentar”, 

obtendo-se “Eu acho empolgante experimentar coisas novas”. No item 9 – “I regard 

challenges as opportunities to develop” visando maior adequação semântica a sentença foi 

traduzida para “Eu considero desafios como oportunidades para me desenvolver” ao invés 

de utilizar “... oportunidades de desenvolvimento” tornando mais claro o sentido do item. 

Nos itens 11 e 13 para maior equivalência semântica o substantivo “support” foi traduzido 

em ambas as sentenças para “apoio”, obtendo em 11- “Eu procuro apoio das outras pessoas 

quando tenho dificuldades”, e em 13 – “Eu aceito apoio dos outros quando preciso. No item 

17 – “I can usually let go of an injustice that affects me” foi traduzido para “Eu consigo 

deixar para lá uma injustiça que aconteceu comigo” tornando o item mais coloquial e 

facilitando sua compreensão e desta forma obtendo maior equivalência semântica. 

 

Pré-teste (qualitativo) 

Os participantes convidados a participar da pesquisa responderam a versão da ISS 

aprovada pelo comitê de peritos (Apêndice 5) e em seguida foram entrevistados a respeito da 

compreensão dos itens, da adequação da resposta assinalada com a reposta desejada e seu lay 

out (Apêndice 6). Quanto ao grau de dificuldade na compreensão do enunciado apenas o item 

15 “Eu me vejo como parte de um contexto” foi considerado de difícil compreensão por um 

dos entrevistados, relatando sua dúvida quanto a abrangência da palavra “contexto”, se esta 

se referia à área profissional, pessoal ou ambas. Esta dúvida não foi considerada como um 

problema do item pois o próprio caráter genérico do substantivo em questão permite avaliar 

o nível de conectividade do entrevistado, constructo analisado por este item. Em relação à 

correta compreensão das questões, todos os entrevistados interpretaram corretamente o 

questionamento dos itens, bem como assinalaram todas as respostas de acordo com o que o 

item questionava e com o que pretendiam responder.  Portanto obteve-se compreensão 

significativa do ISS (≥ 80%) o que possibilitou a passagem para a segunda etapa dos pré-

testes. 

 

Validade de conteúdo 

Um total de 4 juízes, dos quais dois eram homens, sendo 2 professores da área de 

psicologia do esporte, um da área de psicologia e um da área de psicometria, todos com mais 

de 10 anos de experiência profissional, julgaram os itens quanto á sua clareza e pertinência 

teórica ao constructo (Inner Strength). Apenas item 8 foi apontado como tendo valor de 

coeficiente de validação de conteúdo inferior (CVC = 0,57) para sua clareza (Tabela 03)  
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Tabela 03– Validação de Conteúdo da ISS 

Item 
Clareza Pertinência 

média/ponto 

máximo 
Erro* CVC 

média/ponto 

máximo 
Erro* CVC 

ISS 1 0,917 0,004 0,913 1 0,004 0,996 

ISS 2 0,833 0,004 0,829 0,833 0,004 0,829 

ISS 3 0,833 0,004 0,829 0,917 0,004 0,913 

ISS 4 1 0,004 0,996 0,917 0,004 0,913 

ISS 5 0,917 0,004 0,913 0,917 0,004 0,913 

ISS 6 0,917 0,004 0,913 0,917 0,004 0,913 

ISS 7 1 0,004 0,996 0,917 0,004 0,913 

ISS 8 0,583 0,004 0,579 0,833 0,004 0,829 

ISS 9 0,833 0,004 0,829 0,917 0,004 0,913 

ISS 10 0,917 0,004 0,913 0,917 0,004 0,913 

ISS 11 0,833 0,004 0,829 0,917 0,004 0,913 

ISS 12 1 0,004 0,996 0,917 0,004 0,913 

ISS 13 1 0,004 0,996 0,917 0,004 0,913 

ISS 14 1 0,004 0,996 0,917 0,004 0,913 

ISS 15 0,750 0,004 0,746 0,750 0,004 0,746 

ISS 16 1 0,004 0,996 0,917 0,004 0,913 

ISS 17 0,917 0,004 0,913 0,833 0,004 0,829 

ISS 18 1 0,004 0,996 1 0,004 0,996 

ISS 19 1 0,004 0,996 0,917 0,004 0,913 

ISS 20 0,833 0,004 0,829 1 0,004 0,996 

*Erro = (1/número de juízes) nº juízes 

 

As considerações dos juízes sobre a clareza do item versaram sobre a expressão 

“ousar enfrentar”. Consideraram redundante a utilização dos dois verbos, podendo causar 

confusão por parte do leitor. Entretanto o objetivo desta locução verbal é evitar a 

interpretação de uma possível casualidade ao enfrentar desafios, e desta forma deixar claro 

ao entrevistado que o item está avaliando, não somente importância de enfrentar desafios, 

mas também a importância de ir ao encontro dos desafios de maneira consciente e convicta, 

ou seja de propor a si mesmo os desafios e enfrenta-los. 

Cabe ressaltar que na etapa qualitativa do pré-teste, este item foi, por todos os 

entrevistados, considerado de fácil compreensão sendo corretamente compreendido e 

respondido segundo seu questionamento. 

 

Análise empírica inicial 

A análise descritiva dos dados obtidos na 2ª etapa do pré-teste apontou para 

tendência positiva em relação aos escores obtidos nas respostas, sendo constatado valores 

altos das medianas e de percentual de incidência das respostas de maior pontuação, bem como 
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pouca variação entre valores de máximo e mínimo, indicando possível viés positivo da escala 

(Tabela 04).   

A correlação item-escore total indicou que, com exceção dos itens 2, 3, 5, 7 e 8, 

todos os demais obtiveram correlação acima do nível mínimo recomendado (<0,30). Este 

resultado, para estes itens pode ser um indicador de excessivo grau de dificuldade, facilidade, 

ambiguidade ou não estar relacionados com a variável latente do constructo (Tabela 04).  

O teste alpha de Cronbach, para a totalidade dos itens foi satisfatório, α = 0,82 sendo 

que a eliminação de qualquer item da ISS não provoca aumento da confiabilidade interna, 

evidenciando coerência interna do instrumento (Tabela 04). 



18 

 

 

Tabela 04 – Descrição das respostas, correlação dos itens e confiabilidade da escala 

ITEM Min Max Med 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 
Concordo 

Concordo 

plenamente 

Correlação 

dos Itens com 

o escore total 

Alpha Cronbach 

calculado com 

item excluído 

ISS 1 4 6 6 - - - 2,2% 37,8% 60% 0,38 0,80 

ISS 2 4 6 6 - - - 2,2% 28,9% 68,9% 0,27 0,80 

ISS 3 3 6 5 - - 6,7% 26,7% 35,6% 68,9% 0,26 0,80 

ISS 4 5 6 6 - - - - 17,8% 82,2% 0,54 0,79 

ISS 5 3 6 5 - - 2,2% 8,9% 53,3% 35,6% 0,06 0,81 

ISS 6 3 6 5 - - 4,4% 17,8% 42,2% 35,6% 0,32 0,80 

ISS 7 3 6 5 - - 2,2% 4,4% 48,9% 44,4% 0,27 0,80 

ISS 8 4 6 6 - - - 8,9% 33,3% 57,8% 0,23 0,80 

ISS 9 3 6 6 - - 2,2% 8,9% 24,4% 64,4% 0,30 0,80 

ISS 10 3 6 5 - - 4,4% 11,1% 51,1% 33,3% 0,61 0,78 

ISS 11 3 6 4 - - 17,8% 33,3% 26,7% 22,2% 0,41 0,79 

ISS 12 2 6 5 - 2,2% 6,7% 15,6% 42,2% 33,3% 0,40 0,79 

ISS 13 3 6 5 - - 4,4% 20,0% 35,6% 40,0% 0,48 0,79 

ISS 14 3 6 5 - - 2,2% 6,7% 48,9% 42,2% 0,46 0,79 

ISS 15 3 6 5 - - 2,2% 20,0% 37,8% 40,0% 0,47 0,79 

ISS 16 3 6 4 - - 24,4% 28,9% 37,8% 8,9% 0,49 0,79 

ISS 17 1 6 4 4,4% 11,1% 17,8% 22,2% 26,7% 17,8% 0,34 0,80 

ISS 18 3 6 5 - - 4,4% 33,3% 46,7% 15,6% 0,54 0,79 

ISS 19 3 6 5 - - 2,2% 22,2% 33,3% 42,2% 0,39 0,79 

ISS 20 3 6 5 - - 2,2% 15,6% 53,3% 28,9% 0,41 0,79 
        Nota:  Min = valor mínimo; Max = valor máximo; Med = median
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DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi traduzir e adaptar culturalmente Inner Strength Scale para 

futura aplicação no Brasil, bem como realizar a investigação da validade de seu conteúdo. 

Estruturamos nossa pesquisa baseado no emprego principal do referido instrumento na 

avaliação psicométrica da força interior de militares e atletas (civis ou militares) os quais por 

possuírem um perfil atitudinal semelhante devido suas atividades exigirem, necessitam 

desenvolver altos níveis dessa força pessoal para o sucesso em seus respectivos desempenhos 

profissionais (18, 27). Ter essa versão disponível no Brasil é o primeiro passo para que se 

desenvolva investigações pormenorizadas para avaliação dessa característica pessoal em 

profissionais cuja capacidade de enfrentar problemas e dificuldades se faz evidente, como 

em atletas e militares. 

Para o processo de adaptação cultural todas as fases preconizadas (tradução, síntese 

das traduções, retrotradução, comitê de peritos e dois pré-testes), segundo Beaton e 

colaboradores (21), foram realizadas respeitando todos critérios específicos, bem como 

utilizando as adaptações sugeridas por Ferreira e colaboradores (22). 

 Na 1ª fase foram realizadas duas traduções distintas (T1 e T2), as quais não 

produziram itens com diferença significativa, sendo todos traduzidos exatamente iguais, ou 

de forma bem semelhante entre ambas traduções, o que proporcionou maior facilidade na 

execução da 2ª fase, a formulação da versão de síntese. Na 3ª fase com a análise da produção 

das retrotraduções da versão síntese observou-se que os itens foram traduzidos para o inglês 

gerando conteúdo com estreita semelhança, ou até mesmo idênticos entre si, o que também 

se evidenciou comparando-os com a escala original. Em sequência, na 4ª fase a reunião de 

peritos através da análise de todo material produzido, julgou os itens segundo sua 

equivalência semântica, idiomática, cultural e conceitual resultando em 7 itens (1, 5, 6, 9, 11, 

13 e 17) como falhos em pelo menos uma das equivalências analisada. O que nos levou a 

retificá-los, com a concordância da metodologista perita, porém ainda mantendo estreita 

equivalência com a escala original, conforme descrito da sessão de resultados deste estudo.  

A facilidade dessas fases se deu pela clareza e objetividade da ISS, o que possibilitou, 

através de pequenas modificações, também manter estas características após a tradução, 

versão síntese, retrotradução e reunião de peritos. 

Na etapa qualitativa do pré-teste (5ª fase) constatou-se que a maioria interpretou 

corretamente o questionamento dos itens, bem como assinalaram todas as respostas de acordo 

com o que o item questionava e com o que pretendiam responder, considerando-a de fácil 

entendimento, obtendo como resultado   compreensão significativa do ISS (≥ 80%). Devemos 

considerar ainda que, todos os voluntários tinham ensino superior completo, logo o fator 
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cognitivo da amostra colaborou para o êxito desta fase. Porém ao analisarmos outros 

trabalhos, constatamos que a aplicação realizada em amostras de baixa escolaridade 

dificultou as fases de pré-teste devido a maior dificuldade de compreensão bem como a 

pobreza ou inexistência de comentários nas entrevistas, como no estudo de Almeida (2013) 

(28) o qual realizou a tradução e adaptação cultural de escala para uso entre idosos 

sedentários e atletas master. Outro fator observado foi a maior dificuldade na própria 

execução do teste já que os entrevistados preferiam que pesquisador lesse a escala, o que não 

ocorreu na nossa pesquisa. Dificuldades de compreensão e contribuição por parte dos 

participantes foram encontradas também no estudo de adaptação cultural da versão Brasileira 

da Escala de auto-estima de Rosenberg por Dini e colaboradores (2004)(29), reflexo do nível 

educacional  da população alvo. Por isso, caso algum pesquisador venha usar o instrumento 

em amostras com menor quantidade de anos em ensino regular, recomendamos a execução 

dessa etapa em amostra de sua população de interesse. 

A validação de conteúdo apontou para clareza e pertinência satisfatória, com 

exceção do item 8, cuja clareza foi considerada inferior. Realmente, o item pode ser 

considerado como tendo um pleonasmo. Todavia, consideramos o contexto de enfrentamento 

dos atletas e militares. Ao contrário do que normalmente ocorre, esses profissionais vão ao 

encontro dos desafios estressores e não apenas reagem àqueles que subitamente ocorrem em 

suas vidas (30). Por isso devem realmente “ousar enfrentar” todos os dias, pois todos os dias 

têm algo a ser vencido por eles. A pressão para um desempenho de alto padrão, preocupações 

com segurança no trabalho e lesões, dificuldades para equilibrar os compromissos esportivos 

e sociais, falta de feedback do técnico, falta de apoio social nas competições e treinamentos 

são alguns fatores estressores específicos nos ambientes esportivos (31). A capacidade de 

superar traumas ou estressores pode ser um pré-requisito para a excelência em ambientes 

esportivos e militares (27). Por esse contexto, decidimos manter o item tal como escrito em 

inglês e aprovado no pré-teste.  

A análise empírica inicial indicou, primeiramente haver uma tendência positiva às 

respostas. Essa tendência dever ser investigada em um estudo psicométrico posterior, 

devendo ser considerado pelos pesquisadores reduzir os níveis da escala likert (de 6 para 4 

níveis, o que facilitaria a resposta ao respondente) ou desbalancear positivamente a escala 

(oferecendo mais níveis positivos e apurando melhor as resposta, ou ainda, incluir na amostra 

pessoas que, possivelmente, tem maiores dificuldade em usar seus recursos de força interior, 

como os ansiosamente clínicos, disfóricos, com transtorno depressivo maior, etc.).  

Em seguida, devemos considerar que houve itens com baixa correlação ao escore total 

da escala. No estudo psicométrico posterior, recomendamos àqueles que o farão, atenção a 
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estes itens. Essa baixa correlação pode ser indicativa de pouca contribuição à explicação da 

variável latente e se, matematicamente forem considerados passíveis de eliminação, com 

carga fatorial inferior a 0,50 (25) a evidência que aqui geramos suporta essa decisão. Parece 

ser muito mais essa a questão que um problema do item em si, gerando erro ao instrumento, 

pois sua eliminação não impacta positivamente o valor da confiabilidade interna. 

As limitações dessa pesquisa versam sobre homogeneidade e alto nível de 

escolaridade da amostra utilizada. Os perfis atitudinais semelhantes dos entrevistados, 

reflexo de suas atividades laborais, causou uma tendência positivas nas respostas 

prejudicando uma análise descritiva mais precisa do instrumento. Quanto ao nível 

educacional da amostra, nos restringiu uma avaliação mais fidedigna quanto a dificuldade de 

compreensão da escala logo que a maioria dos participantes possuíam nível superior 

completo. 

Pesquisas futuras podem retomar da etapa do pré-teste do instrumento, caso sua 

amostra alvo seja muito distinta da utilizada nesse estudo, mas essencialmente, pesquisas 

futuras devem prover evidências psicométricas de validade e confiabilidade da ISS, etapa 

metodológica subsequente a esta aqui realizada, crucial para o uso da ISS como medida. 

  

CONCLUSÃO 

Este trabalho descreveu o processo utilizado para a realização da tradução e adaptação 

cultural da Inner Strength Scale (ISS) para a língua portuguesa do Brasil, conforme 

preconizado seguindo as diretrizes do guideline adotado, com as adaptações já estabelecidas 

na literatura. O trabalho foi concluído, gerando evidências de validade de conteúdo, e 

pioneiras de confiabilidade interna e coerência conceitual do instrumento. 

Importante dizer que este processo, embora minucioso e cuidadosamente conduzido, 

não é suficiente para que a escala seja empregada em pesquisas, porque para garantir a 

validade e confiabilidade do instrumento, embora traduzido e adaptado, necessita que suas 

propriedades psicométricas sejam avaliadas e a continuidade desta pesquisa metodológica 

seja realizada. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Aprovação do estudo no CEP 
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Anexo 2 – Versão inglês da Inner Strength Scale (ISS) 

Inner Strength Scale 

(ISS) 

Totally 

disagree 

Almosttotally 

disagree 

Partly 

disagree 

Partly 

agree 

Almosttotally 

agree 

Totally 

agree 

1. I know my 

responsibility 
1 2 3 4 5 6 

2. I value my 

independence highly   
1 2 3 4 5 6 

3. I have both feet on the 

ground  
1 2 3 4 5 6 

4. I am a person who can 

be trusted  
1 2 3 4 5 6 

5. I carry through on 

things that I have 

planned   
1 2 3 4 5 6 

6. I think it is exciting to 

try new things  
1 2 3 4 5 6 

7. I am interested in 

learning new things   
1 2 3 4 5 6 

8. I think it is important 

to dare to face 

challenges  
1 2 3 4 5 6 

9. I regard challenges as 

opportunities to 

develop  
1 2 3 4 5 6 

10. I feel open to life and 

its possibilities  
1 2 3 4 5 6 

11. I seek support from 

other people when I 

have difficulty 
1 2 3 4 5 6 

12. I feel solidarity with 

other people  
1 2 3 4 5 6 

13. I accept support from 

others when I need it  
1 2 3 4 5 6 

14. I see being with other 

people as meaningful  
1 2 3 4 5 6 

15. I see myself as part of 

a context  
1 2 3 4 5 6 

16. I have patience 1 2 3 4 5 6 

17. I can usually let go of 

an injustice that affects 

me  
1 2 3 4 5 6 

18. I can accept criticism 1 2 3 4 5 6 

19. I accept that the world 

is not always fair 
1 2 3 4 5 6 

20. I can easily see things 

from different angles  
1 2 3 4 5 6 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Pré-teste 
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Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 2ª fase Pré-teste  
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Apêndice 3– Permissão dos autores 
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Apêndice 4 – Formulário de apuração dos juízes 
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Apêndice 5 – Versão aprovada pelo comitê de peritos 
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Apêndice 6- Formulário de avaliação do 1º pré-teste 

Formulário - Pré-teste Inner Strength 

1. Eu sei que sou responsável.     

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 

     

2. Eu valorizo muito minha independência.     

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 

     

3. Eu tenho os dois pés no chão.     

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 

     

4. Eu sou uma pessoa em quem se pode confiar. 

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 

     

5. Eu persisto em meus projetos     

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 

     

6. Eu acho empolgante experimentar coisas novas. 

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 

     

7. Eu sou interessado em aprender coisas novas.   

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 
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8. Eu acho importante ousar enfrentar desafios.     

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 
     

9. Eu considero desafios como oportunidade para me desenvolver.   

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 
     

10. Eu me sinto aberto para a vida e suas possibilidades.     

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 
     

11. Eu procuro apoio das outras pessoas quando tenho dificuldades.   

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 
     

12. Eu me sinto solidário (a) às outras pessoas.     

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações:     

13. Eu aceito apoio dos outros quando preciso.   

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 
     

14. Eu considero que estar com outras pessoas é importante.     

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

 

Observações: 
     

15. Eu me vejo como parte de um contexto.     

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações:     
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16. Eu tenho paciência.  

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 

     

17. Normalmente, eu consigo deixar para lá uma injustiça que aconteceu comigo.     

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 

     

18. Eu consigo aceitar críticas.   

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 

     

19. Eu aceito que o mundo nem sempre é justo.     

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 

     

20. Eu posso, facilmente, ver as coisas por pontos de vista diferentes.     

Enunciado compreendido facilmente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido com certa dificuldade Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido corretamente Sim (  ) Não (  ) 

Enunciado compreendido erroneamente Sim (  ) Não (  ) 

Resposta de acordo com a questão Sim (  ) Não (  ) 

Observações: 
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Apêndice 7- Termo de cessão de direitos   

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TRABALHO CIENTÍFICO 

 

Título do trabalho científico:  

Adaptação Cultural da Inner Strength Scale (ISS) para aplicação no Brasil 

 

Nome completo do autor: 

José Renato Barbosa Anelli 

 

1. Este trabalho, nos termos da legislação que resguarda os direitos autorais, é considerado de 

minha propriedade. 

2. Autorizo a Escola de Educação Física do Exército a utilizar meu trabalho para uso 

específico no aperfeiçoamento e evolução da Força Terrestre, bem como divulgá-lo por 

meio de publicação em revista técnica do Exército ou outro veículo de comunicação. 

3. A Escola de Educação Física do Exército poderá fornecer cópia do trabalho mediante 

ressarcimento das despesas de postagem e reprodução. Caso seja de natureza sigilosa, a 

cópia somente deverá ser fornecida se o pedido for encaminhado por meio de organização 

militar, fazendo-se necessária a anotação do destino no Livro de Registro existente na 

Biblioteca. 

4. É permitida a transcrição parcial de trechos do trabalho para comentários e citações, desde 

que sejam transcritos os dados bibliográficos dos mesmos, de acordo com a legislação sobre 

direitos autorais. 

5. A divulgação do trabalho, em outros meios não pertencentes ao Exército, somente poderá 

ser feita com a autorização do autor ou da direção de ensino da Escola de Educação Física 

do Exército. 

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2019 

 

____________________________________ 

José Renato Barbosa  Anelli -1º Ten 
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Apêndice 8- Termo de autorização para publicação  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Escola de Educação 

Física do Exército a disponibilizar através do site www.esefex.ensino.eb.br/, sem 

ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1988 

(Lei de Direito Autoral), o texto integral da obra abaixo citada, para fins de leitura, impressão 

e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 

1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso  

 

Título do TCC: 

 

Adaptação Cultural da Inner Strength Scale (ISS) para aplicação no Brasil 

 

Nome completo do autor: 

 

José Renato Barbosa Anelli 

Idt: 021965124-7                     CPF:389.603.138-40                e-mail: jrbanelli@gmail.com 

Autorizo disponibilizar e-mail na Base de Dados de Trabalhos de Conclusão de Curso da 

Biblioteca Digital de Trabalhos Científicos: ( X ) SIM   (  ) NÃO 

 

Orientador: 

Angela Nogueira Neves  

Idt: 37179220-4 CPF: 08717268745 e-mail: angelanneves@yahoo.com.br 

 

Membro da banca: 

Claudia de Melo Meirelles 

 

Membro da banca: 

Michel Moraes Gonçalves 

 

 

http://www.esefex.ensino.eb.br/
mailto:jrbanelli@gmail.com
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Continuação do Apêndice 8- Termo de autorização para publicação  

 

Data da apresentação: 14/11/2019   

Titulação: Bacharel 

Área do conhecimento: Educação Física 

Palavras-chave: Q0uestionário - Estudos de Avaliação – Cultura - Brasil. 

 

 

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2019 

 

______________________________________ 

José Renato Barbosa Anelli - 1º Ten 

 

 

 

 

 

  


