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ANEXO I - Termo de consentimento - professoras 

 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DA 

  UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Professoras 
 
 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA O U RESPONSÁVEL LEGAL 
 
1. NOME DO INDIVÍDUO:       
Documento de identidade Nº:           Sexo:  M F 
Data de nascimento:       
Endereço:             N       APTO       
Bairro:         Cidade:        CEP:       
Telefone:       
 
2. RESPONSÁVEL LEGAL:        
Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.)       
Documento de identidade Nº:           Sexo:  M F 
Data de nascimento:       
Endereço:             Nº       APTO       
Bairro:         Cidade:        CEP:       
Telefone:       
 
 
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
1. Título do Projeto de Pesquisa 
Caixa de brinquedos e brincadeiras: elemento de ressignificação da prática pedagógica em 
movimento na educação infantil 
2. Pesquisador Responsável 
Prof. Dr. Osvaldo Luiz Ferraz 
3. Cargo/Função 
CAIXA DE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS: UMA ALIADA NA CONSTRUÇÃO DE 
ATITUDE LÚDICA PARA A RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 
MOVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
4. Avaliação do risco da pesquisa: 

RISCO MÍNIMO  RISCO BAIXO  RISCO MÉDIO  RISCO MAIOR  
(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do 
estudo) 
 
5. Duração da Pesquisa 
     3 meses.                                                                                      . 
 
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SE U REPRESENTANTE  
LEGAL SOBRE A PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, C ONSIGNANDO:  
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ANEXO I - Termo de consentimento – professoras (cont.)  

Professoras, 

Neste 2º semestre, será realizada uma pesquisa que contará com a sua participação e das demais 

professoras do Mini-Grupo, com o propósito de refletir e conseqüentemente, aperfeiçoar o trabalho 

que vem sendo realizado com a área de movimento. A idéia é partir das dificuldades encontradas 

por este grupo e buscar coletivamente possíveis soluções, baseando-se em um conceito atual de 

criança, do lúdico e de movimento sustentados pela investigação bibliográfica da pesquisa. O 

diferencial da proposta a ser investigada é o uso de um elemento concreto e simbólico: uma caixa 

de brinquedos e brincadeiras que fará parte das reflexões e ações de professoras junto às 

crianças. 

Com o intuito de contribuir para a transformação da prática pedagógica realizada nos momentos de 

movimento, a pesquisadora orientará um encontro semanal de 30 a 40 minutos com as professoras 

participantes e observará as propostas de movimento realizadas junto às crianças. A coleta de 

dados será feita com base nos registros escritos da pesquisadora, na filmagem das propostas com 

as crianças e nos instrumentos de planejamento e avaliação das professoras, além da gravação de 

seus depoimentos feitos no encontro semanal.    

Estes dados serão utilizados pela pesquisadora para análise da prática ao longo da investigação. 

Com a participação deste CEI na pesquisa, será possível refletir em parceria sobre a prática 

realizada, o que conseqüentemente, trará benefícios de estudo e implementação de propostas às 

professoras e instituição envolvidas. 

 
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE G ARANTIAS DO 
SUJEITO DA PESQUISA: 
 
Esclarecemos que as professoras não sofrerão qualquer desconforto ou riscos no decorrer da 

pesquisa, haja vista que esta será realizada dentro do horário de trabalho no CEI, não havendo 

possibilidade de extrapolá-lo.  

É importante ressaltar que as professoras terão acesso, a qualquer momento que desejarem, às 

informações sobre os procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para 

tirar eventuais dúvidas. Terão também liberdade de retirar seu consentimento em participar da 

investigação, sem que isto traga qualquer forma de prejuízo. 

Para tanto, solicitamos que a professora autorize o uso dos registros, imagens e gravações de 

áudio  feitos durante os encontros,  somente para fins didáticos e de pesquisa (tais materiais 

serão veiculados apenas como divulgação científica) no qual garantimos a salvaguarda da 

confidencialidade, sigilo e privacidade. 
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ANEXO I - Termo de consentimento – professoras (cont.)  

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CA SO DE 
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 
Prof. Dr. Osvaldo Luiz Ferraz 
Endereço: Av. Prof. Melo de Moraes, 65. Butantã, Cidade Universitária. 
CEP 05508-030 – São Paulo – SP.  
Fone: 11 3091-2128 ou 3091-3135 
 
      
 
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 2009. 
 
 

assinatura do sujeito da pesquisa  assinatura do pesquisador 
ou responsável legal  (carimbo ou nome legível) 

 


