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ANEXO IV – Termo de consentimento livre e esclarecido

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
DA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

_________________________________________________________________
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL

1. NOME DO INDIVÍDUO: ...............................................................................................................................

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ...................................................... SEXO: M  F  
DATA NASCIMENTO: ......../......../.........
ENDEREÇO: .............................................................................................. Nº ........... APTO ...............
BAIRRO: ...................................................................... CIDADE: .........................................................
CEP: ......................................... TELEFONE: DDD (..........)...................................................................

2. RESPONSÁVEL LEGAL: .................................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.) ......................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................................................. SEXO: M  F  
DATA NASCIMENTO: ......../......../.........
ENDEREÇO:....................................................................................................... Nº ............ APTO .................
BAIRRO: ............................................................................. CIDADE: ..............................................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).......................................................................

_______________________________________________________________________________________

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA

1. TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA Homem e Natureza: um olhar da Educação Física

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL Yara Maria de Carvalho

3. CARGO/FUNÇÃO Profª Drª da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo – EEFE
USP

4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:

RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO  
RISCO BAIXO  RISCO MAIOR  

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)

5. DURAÇÃO DA PESQUISA

_____4 meses _________________________________________________________________________
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ANEXO IV – Termo de consentimento livre e esclarecido (cont.)

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE
A PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, CONSIGNANDO:

1. justificativa e os objetivos da pesquisa;

O Meio Ambiente é um tema atual. De certa maneira, o Homem sempre esteve em contato com a
Natureza, por meio de seu corpo, suas expressões e atitudes. Mesmo assim, a Educação Física não se
apropriou significativamente desta questão. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é refletir acerca do
relacionamento entre Homem e Natureza, sob o olhar da Educação Física.

2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que
são experimentais;

Para a realização da pesquisa serão realizadas entrevistas com surfistas e pescadores adultos do sexo
masculino e/ou feminino. Cada entrevista consiste em apenas uma pergunta para verificar o significado
da natureza, a qual o participante responderá abertamente. A entrevista será gravada e posteriormente
transcrita pelo pesquisador para análise.

3. desconfortos e riscos esperados;

Não se esperam desconfortos para a realização da entrevista. Os riscos são mínimos.

4. benefícios que poderão ser obtidos;

O participante contribuirá para a construção de uma pesquisa cuja carência é procedente nos dias atuais,
isto é, não há tantas evidências de aproximações da Educação Física com a temática da Natureza.
Sendo assim, os participantes estarão auxiliando a elucidar mais a respeito das conexões que se
estabelecem entre Homem e natureza, por meio do corpo.

5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo.

O participante poderá responder à entrevista da forma como desejar. Isso inclui a forma mais cômoda
que encontrar para sua participação: de pé ou sentado.
_______________________________________________________________________________________

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA
PESQUISA:

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à
pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas;

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem
que isto traga prejuízo à continuidade da assistência;

3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade; e

4. disponibilidade de assistência no HU ou HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da
pesquisa.
_______________________________________________________________________________

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS
CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.

Pesquisador Responsável: Yara M. Carvalho R. dos Cravos, 305 Cotia-SP fone: (11) 3091-2126
Pesquisador Gerente: Fernanda Kundrát Brasil R. Cajaíba, 642 Vl. Pompéia-SP fone: (11) 3865-

3146
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VI. - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa.

São Paulo, de de 20 .

____________________________________________ _______________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal assinatura do pesquisador

(carimbo ou nome legível)
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