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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
 

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

 

1. DADOS DO INDIVÍDUO 
Nome completo  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 
RG  

Data de nascimento  

Endereço completo  

CEP  

Fone  

e-mail  

 

 

2. RESPONSÁVEL LEGAL 
Nome completo  

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.)  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 
RG  

Data de nascimento  

Endereço completo  

CEP  

Fone  

e-mail  

 

 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
 
1. Título do Projeto de Pesquisa 

A Educação Física articulada ao currículo transdisciplinar 

 
2. Pesquisador Responsável 

Osvaldo Luiz Ferraz 

 
3. Cargo/Função 

Professor Doutor da Escola de Educação Física e Esporte da USP 

 
4. Avaliação do risco da pesquisa: 

X 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 

06 (Seis) meses  

 
 

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: 
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Nas últimas décadas tem havido constantes discussões sobre a necessidade de 

mudanças na escola e, consequentemente, nas formas de pensar a organização do 

conhecimento ali tratado. O que se percebe é que o saber escolar ainda é organizado na 

forma de disciplinas. Sendo assim, esta pesquisa pretende investigar um currículo escolar 

que integra os conhecimentos em torno de temas mais amplos que não são exclusivos de 

nenhuma disciplina específica, mas de todas que compõem a grade curricular. A educação 

física escolar faz parte do currículo e, portanto, o outro objetivo desta pesquisa é analisar 

como esta disciplina pode ser desenvolvida num currículo desta natureza. 

2. Procedimentos: 

Você, professor de educação física, participante dessa pesquisa responderá a uma 

entrevista, participará de reuniões de planejamento e de discussões sobre a educação física 

escolar em sua escola que serão gravadas em áudio. 

3. Desconfortos e riscos esperados:  

Não haverá qualquer custo ao participante e, em hipótese alguma, sofrerá qualquer 

desconforto ou risco. Sua identidade não será revelada. 

4. Benefícios que poderão ser obtidos: 

Os resultados desta pesquisa podem auxiliar escolas e professores que desejem 

aperfeiçoar seus currículos na perspectiva de uma integração dos conhecimentos escolares. 

A transcrição das entrevistas na íntegra, bem como a análise e os resultados do estudo 

serão retornados aos professores a escola investigada antes da publicação da pesquisa. 

Esse procedimento objetiva assegurar o uso digno de depoimentos e documentos 

investigados, bem como demonstrar respeito e valorização pela disponibilidade das pessoas 

e instituições em participar do estudo.   

 

 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA 

PESQUISA: 

 
1. É importante ressaltar que você, participante desta pesquisa, terá acesso às informações 

sobre os procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa a qualquer momento que 

desejar, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas. 

2. Você poderá retirar seu consentimento em participar do estudo, a qualquer momento, sem 

prejuízo algum.    

3. Ressaltamos que os dados colhidos serão utilizados somente como instrumentos da 

pesquisa e de divulgação científica, no qual é garantido a confidencialidade, o sigilo e a 

privacidade do participante, ou seja, suas identidades não serão reveladas. 

4. Como se trata de uma entrevista, não se espera riscos à saúde física decorrentes da 

pesquisa. Todavia, haverá disponibilidade de assistência no Hospital Universitário ou no Hospital 
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das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 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 

Prof. Dr. Osvaldo Luiz Ferraz – fone (11) 3091-2128 e email: olferraz@usp.br 
Rua Prof. Mello Moraes, 65 CEP: 05508-030 – São Paulo / SP 

 

 

 
PESQUISADOR GERENTE: 

Prof Alvaro José Caselli – fone (11) 84327261 e-mail: alcaselli@usp.br  
R.Dr. José Aureo Bustamante, 183 ap 123A CEP: 04710-090 – São Paulo / SP 
 

 

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, _____/_____/_____ 
 
 
 

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

 

mailto:olferraz@usp.br
mailto:alcaselli@usp.br

