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ANEXO I - Mapa conceitual  
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ANEXO II – Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido 

UNIVERSIDADE  DE  SÃO  PAULO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 

 

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 (..........).................................................................. 

______________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: PRÁTICAS ESPORTIVAS ESCOLARES NO ENSINO 
FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP. 

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Maria Tereza Silveira Böhme 

3. CARGO/FUNÇÃO: Professora de Educação Física 

4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 RISCO MÍNIMO (X)    RISCO MÉDIO (  )   
 RISCO BAIXO (  )    RISCO MAIOR (  )   

5. DURAÇÃO DA PESQUISA: QUATRO MESES DE COLETA DE DADOS NAS ESCOLAS DA CIDADE DE 
SANTOS-SP. 

____________________________________________________________________ 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE 
LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 
1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: 

O objetivo deste projeto de pesquisa é analisar as condições das práticas esportivas escolares nas 
escolas de ensino fundamental no município de Santos. 
 
2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos: 

Serão aplicados dois tipos de questionário respondidos por: a) diretores/coordenadores das escolas; b) 
professores. 

 
3. Desconfortos e riscos esperados: não haverá desconforto ou risco dos participantes.  
 
4. Benefícios que poderão ser obtidos: os professores/treinadores receberão um 

relatório dos resultados obtidos; os pesquisadores entregarão uma cópia do relatório 
final da pesquisa para a administração da escola ao término da pesquisa 
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ANEXO II – Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido (Cont.) 

 

 

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. 

Pesquisadora responsável: Professora doutora Maria Tereza Silveira Böhme – Escola 
de Educação Física e Esporte da USP – fone (11) 30912135 – terbohme@usp.br 

Pesquisadora gerente: Carla Nascimento Luguetti – Rua Colômbia 36/27, Santos-SP 
– fone (13) 32899063/97283833 – luguetti@usp.br 

 
 

VI - 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. 

 

Santos,          de                            de 2009. 
 

 

______________________________________________                      _____________________________________ 
  assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal       assinatura do pesquisador responsável 

                                                                      Maria Tereza Silveira Böhme 
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ANEXO III - Carta de esclarecimento apresentada aos diretores 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE  
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ESTUDOS DO ESPORTE 
 

 

São Paulo, ____ de _______ de 2009. 

 

Senhores, 

 Na qualidade de mestranda da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo, sirvo-me da presente para solicitar sua valiosa 

colaboração no sentido de responder ao questionário em anexo. 

 Trata-se de uma pesquisa sobre as práticas esportivas escolares em todas as 

escolas (privadas, municipais e estaduais) da cidade de Santos-SP. Os dados 

obtidos farão parte da redação de uma dissertação cujo objetivo é a obtenção do 

título de mestre. 

 As informações cedidas serão de grande valia e as identidades dos sujeitos e 

escolas serão preservadas. Todos os participantes receberão uma devolutiva dos 

resultados, assim como a instituição dirigente. 

 Agradecemos sinceramente a colaboração de todos neste projeto e, juntos 

estaremos contribuindo para o fortalecimento da prática esportiva, particularmente 

em nossa cidade de Santos. 

Atenciosamente, 

 

        ______________________                     ______________________________ 
         Carla Nascimento Luguetti                    Profa. Dra. Maria Tereza Silveira Böhme 

         (responsável pela pesquisa)                                (orientadora do projeto) 
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ANEXO IV - Questionário aplicado aos diretores/coordenadores 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE  

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ESTUDOS DO ESPORTE 
 

 
Prezado(a) Senhor(a), 
Este instrumento faz parte da pesquisa “PRÁTICAS ESPORTIVAS ESCOLARES NO ENSINO 

FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP”, que objetiva avaliar as condições materiais, a caracterização 
e formação do professor/treinador; e o planejamento do esporte extracurricular, fora da aula de Educação Física 
Escolar (contra-turno). Acredita-se que essa investigação possa auxiliar a melhoria da prática pedagógica nesse 
contexto. Portanto, solicitamos que dedique alguns minutos ao preenchimento desse instrumento. Os dados serão 
tratados com a impessoalidade devida, bem como serão utilizados apenas para os fins dessa investigação. 
 
Diretor/coordenador:______________________________________________________________________ 

Escola:_________________________________________________________________________________ 

 
A - RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 

1) Identifique e quantifique as instalações esportivas existentes na escola: 
 

1(  ) Quadra poliesportiva  
2(  ) Ginásio coberto 
3(  ) Pista de atletismo  
4(  ) Quadra de grama (Soccer) 
5(  ) Campo gramado 
6(  ) Sala de ginástica 

 7(  ) Piscina  
 8(  ) Sala de musculação 
 9(  ) Vestiário 
10(  ) Outras. 
Especifique:___________________________________

 
2) Quais são as modalidades extracurriculares oferecidas por sua escola? 
1(  ) Basquete 
2(  ) Judô 
3(  ) Futsal 
4(  ) Capoeira 
5(  ) Handebol 
6(  ) Caratê 
7(  ) Voleibol 

 8(  ) Ginástica Rítmica Desportiva 
 9(  ) Futebol 
10(  ) Taekwondo 
11(  ) Ginástica Olímpica 
12(  ) Tênis de mesa 
13(  ) Outras. Quais?_____________________________  

 
3) Quantos alunos do Ensino Fundamental estão envolvidos com as práticas esportivas escolares de sua escola? 
1(  ) Até 20 
2(  ) 21 a 60 
3(  ) 61 a 120  
4(  ) 121 a 200 

5(  ) 201 a 300 
6(  ) 301 a 500 
7(  ) Acima de 500. Quantos?___________ 
8(  ) Não estou ciente. 

 
4) É cobrada alguma taxa (mensal, semestral, anual) dos alunos que participam das práticas esportivas escolares de sua 
escola? 
1(  ) sim   2(  ) não  

Se a resposta foi POSITIVA, identifique a destinação da mesma:_____________________________________________ 
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ANEXO IV - Questionário aplicado aos diretores/coordenadores(Cont.) 
 
5) A escola oferece alguma bolsa ou desconto para os alunos em função do desempenho no esporte 
1(  ) sim   2(  ) não  
Se a resposta foi POSITIVA especifique a quantidade de alunos que usufruem de bolsa ou desconto: 
1(  ) até 10 
2(  ) 11 a 20 
3(  ) 21 a 30 

4(  ) 31 a 40 
5(  ) acima de 41 

B – RECURSOS HUMANOS 
6) Quantos professores/treinadores ministram as práticas esportivas escolares na sua escola? 
1(  ) Um 
2(  ) Dois 
3(  ) Três 

4(  ) Quatro 
5(  ) Mais de quatro. Quantos?______

 
7) Os professores/treinadores das práticas esportivas escolares também ministram aulas de Educação Física em sua 
escola? 
1(  ) sim    2(  ) não    3(  ) Sim, mas não todos. Quantos?___________ 
 

C - PLANEJAMENTO 
8) Qual a idade de início do treinamento, a idade de início da competição e qual a competição em cada esporte (escreva a 
modalidade): 

 IDADE DE INÍCIO PARA 
TREINAMENTO  

IDADE PARA O INÍCIO 
DA COMPETIÇÃO 

QUAL A COMPETIÇÃO 

FUTSAL    
VOLEIBOL    

HANDEBOL    
BASQUETE    

CARATÊ    
JUDÔ    

TÊNIS DE MESA    
    
    

 
9) Quantas vezes/semana e qual a duração do treino para cada modalidade em cada idade (caso necessário escreva a 
modalidade): 
Exemplo: 

 IDADES 
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
FUTSAL 1x -50min 1x -50min 2x -50min 2x -50min 2x -50min 2x -50min 3x -50min 3x -50min 3x -50min 

 
 IDADES 
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

FUTSAL          
VOLEIBOL          

HANDEBOL          
BASQUETE          

CARATÊ          
JUDÔ          

TÊNIS DE 
MESA 
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ANEXO IV - Questionário aplicado aos diretores/coordenadores(Cont.) 
 
10) Como ocorre as práticas esportivas escolares de sua escola: de forma geral (a criança inicia em diferentes 
modalidades) ou específica (ela escolhe uma modalidade apenas)? 
1(  ) Escola esportiva geral   2(  ) Escola esportiva específica 
 
11) As práticas esportivas escolares são consideradas inseridas no projeto pedagógico da escola: 
1(  ) sim    2(  ) não 
 
12) Em sua opinião, o que as crianças e jovens devem aprender nas práticas esportivas escolares?  

OBJETIVO:_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
13) As crianças são avaliadas nas práticas esportivas escolares? 
1(  ) sim   2(  ) não 
Em caso de resposta POSITIVA, como ela é realizada? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 
14) Para a sua escola, qual é o significado da participação em competição(ões)? 
 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
15) Há alguma questão que você considera relevante e gostaria de comentar ou até complementar? 
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Obrigado por sua participação!
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ANEXO V - Questionário aplicado aos professores/treinadores 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE  

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ESTUDOS DO ESPORTE 
 

 
Prezado(a) Senhor(a), 

Este instrumento faz parte da pesquisa “PRÁTICAS ESPORTIVAS ESCOLARES NO ENSINO 
FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP”, que objetiva avaliar as condições materiais, a caracterização e 
formação do professor/treinador; e o planejamento do esporte extracurricular, fora da aula de Educação Física Escolar 
(contra-turno). Acredita-se que essa investigação possa auxiliar a melhoria da prática pedagógica nesse contexto. 
Portanto, solicitamos que dedique alguns minutos ao preenchimento desse instrumento. Os dados serão tratados com a 
impessoalidade devida, bem como serão utilizados apenas para os fins dessa investigação. 

 
Nome do professor:_________________________________________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________________________________  

Escola(s) em que trabalha_____________________________________________________________________________ 

 
A - RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 

1) Em relação ao material que você utiliza nos treinamentos do esporte extracurricular, comente: 

a) Quanto à condição de uso: 
1(  ) precário 
2(  ) satisfatório 
3(  ) bom 
4(  ) ótimo 

 
b) quanto ao tipo: 
1(  ) oficial 
2(  ) não oficial 
 

c) quanto à manutenção: 
1(  ) regular 
2(  ) sempre que necessário 
3(  ) inexistente 

 
2) Em relação às instalações que você utiliza nos treinamentos das práticas esportivas escolares, comente:

a) Quanto à condição de uso: 
1(  ) precário 
2(  ) satisfatório 
3(  ) bom 
4(  ) ótimo 

b) quanto ao tipo: 
1(  ) oficial 
2(  ) não oficial 
 
 

c) quanto à manutenção: 
1(  ) regular 
2(  ) sempre que necessário 
3(  ) inexistente 

 
3) É cobrada alguma taxa dos alunos (mensal, semestral, anual) que participam das práticas esportivas escolares de sua 
escola? 
1(  ) sim   2(  ) não 
 

4) De que forma a sua remuneração é realizada? Se necessário, assinale mais de uma resposta. 
1(  ) Hora/aula dentro da carga horária de trabalho 
2(  ) Hora/aula fora da carga horária de trabalho 
3(  ) Proporcional ao número de alunos 

4(  ) Percentual fixo sobre a arrecadação da modalidade 
5(  ) Outras. Quais?____________________________

 
B – CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR/TREINADOR 

5) Qual o seu sexo? 
 1(  ) masculino    2(  ) feminino 

 
6) Qual a sua idade?_______ anos. 
 
7) A(s) escola(s) em que atua no momento é(são)? 
1(  ) pública    2(  ) privada    3(  ) ambas 
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ANEXO V - Questionário aplicado aos professores/treinadores (Cont.) 
 
8) Há quanto tempo, em meses você trabalha com as práticas esportivas escolares:_________ meses. 
9) Você exerce outra atividade? 
1(  ) sim   2(  ) não 
  
Em caso de resposta POSITIVA, assinale o local e o tempo semanal (horas) de trabalho: 
1(  ) Clubes. ______ horas 
2(  ) Centros de treinamento da prefeitura. ______ horas 
3(  ) Educação Física Escolar. ______ horas 
4(  ) Academias. ______ horas 
5(   ) Outro. Qual?__________________/______ horas 
 
10) Você foi atleta do esporte que ministra? 
1(  ) sim   2(  ) não 
Em caso de resposta positiva, nomeie a modalidade e o nível competitivo alcançado (regional, nacional ou internacional): 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  

 
11) Qual a sua formação em Educação Física? 
1(  ) não possui formação em Educação Física 
2(  ) licenciado em Educação Física 

3(  ) bacharel em Ed. Física ou Esporte 
4(  ) bacharel e licenciado 

 
12) Possui curso de atualização? 1(  ) sim  2(  ) não Ano do último curso?________ 
 
13) Possui curso de pós-graduação? 
1(  ) Sim    2(   ) Não 
Em caso positivo, qual nível: 
1(  ) especialização  2(  ) mestrado  3(  ) doutorado / Em qual área?_______________________________ 
 

C - PLANEJAMENTO 
14) Para cada turma de treinamento que você é responsável, escreva a modalidade, idades dos alunos, número de alunos 
(média), freqüência e volume do treino (escreva o esporte, considerando cada linha uma turma – observe o exemplo). 
Exemplo: 

Modalidade Idades Número de alunos 
por turma (média) 

Número de vezes por 
semana 

Horas por treino 

Futsal 9 e 10 30 2 1 
Futsal 11 e 12 30 1 1 

 

Modalidade Idades Número de alunos 
por turma (média) 

Número de vezes por 
semana 

Horas por treino 
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ANEXO V - Questionário aplicado aos professores/treinadores (Cont.) 
 
15) Você faz planejamento das práticas esportivas escolares? 
1(  ) sim   2(  ) não 
 
Em caso de resposta POSITIVA, com qual perspectiva temporal:  
1(  ) anualmente, mensalmente, semanalmente e diariamente 
2(  ) mensalmente, semanalmente e diariamente 
3(  ) semanalmente e diariamente 
4(  ) diariamente  
 
16) Você segue alguma fundamentação para planejar seus treinamentos (teoria, livro, programa estabelecido pela escola 
ou por órgãos superiores)? 
1(  ) sim   2(  ) não 
Em caso de resposta POSITIVA, qual(is)?____________________________________________________________ 
 
17) Você sabe o que é um Projeto Político Pedagógico? 
1(  ) sim   2(  ) não 
 
18) Você conhece o Projeto Político Pedagógico da sua escola?  
1(  ) sim   2(  ) não 
 
19) As práticas esportivas escolares são consideradas inseridas no Projeto Político Pedagógico? 
1(  ) sim   2(  ) não 
 
20) Em sua opinião, o que as crianças e jovens devem aprender nas práticas esportivas escolares?  

OBJETIVO:_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

21) Na sua opinião, quais atividades devem ser desenvolvidas nas práticas esportivas escolares?  

CONTEÚDO:______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  
 
22) Você realiza avaliação das atividades desenvolvidas? 
1(  ) sim   2(  ) não 
Em caso de resposta POSITIVA, como ela é realizada? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO V - Questionário aplicado aos professores/treinadores (Cont.) 
 
23) Na sua opinião, qual é papel da participação em competição?  
 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
24) Há alguma questão que você considera relevante e gostaria de comentar ou até complementar? 
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Obrigado por sua participação! 
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ANEXO VI – Declaração (validação de conteúdo) 
 
 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que o questionário elaborado pela professora Carla Nascimento 

Luguetti, com o objetivo de servir de instrumento de medida de sua dissertação de mestrado, 

intitulada ”PRÁTICAS ESPORTIVAS ESCOLARES NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO 

DE SANTOS-SP”, foi submetido a minha apreciação para verificação da validade de conteúdo. 

 Foram dadas algumas sugestões de reformulação, que foram acatadas pela pesquisadora.  

 

São Paulo, ____ de ___________ de 2008 

 

 

______________________________________ 

                                                                                           Professor Doutor Luiz Dantas 
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ANEXO VI – Declaração (validação de conteúdo) 
 
 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que o questionário elaborado pela professora Carla Nascimento 

Luguetti, com o objetivo de servir de instrumento de medida de sua dissertação de mestrado, 

intitulada ”PRÁTICAS ESPORTIVAS ESCOLARES NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO 

DE SANTOS-SP”, foi submetido a minha apreciação para verificação da validade de conteúdo. 

 Foram dadas algumas sugestões de reformulação, que foram acatadas pela pesquisadora.  

 

São Paulo, ____ de ___________ de 2008 

 

 

______________________________________ 

                                                                                       Profa. Dra. Flávia Bastos 
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ANEXO VI – Declaração (validação de conteúdo) 
 
 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que o questionário elaborado pela professora Carla Nascimento 

Luguetti, com o objetivo de servir de instrumento de medida de sua dissertação de mestrado, 

intitulada ”PRÁTICAS ESPORTIVAS ESCOLARES NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO 

DE SANTOS-SP”, foi submetido a minha apreciação para verificação da validade de conteúdo. 

 Foram dadas algumas sugestões de reformulação, que foram acatadas pela pesquisadora.  

 

São Paulo, ____ de ___________ de 2008 

 

 

______________________________________ 

                                                                                        Professora Doutorando Mariana Tsukamoto
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ANEXO VII - Matriz teórica - questionários aplicados aos diretores/coordenadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visão dos 
diretores/coordenadores 

A) Recursos materiais e 
financeiros 

B) Recursos humanos 

C) Planejamento 

A1) Instalações 
A2) Modalidades esportivas oferecidas 
A3) População atendida 
A4) Recursos financeiros 
 

C1) Caracterização 
C2) Fundamentação teórica 
C3) Objetivos 
C4) Competição 
 
 

B1) Caracterização 
 
 
 

DIMENSÕES VARIÁVEIS 
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ANEXO VIII - Matriz teórica - questionários aplicados aos professores/treinadores 

 
 
 
 
 
 
 

Visão do 
professor/treinador 

A) Recursos materiais e 
financeiros 

B) Caracterização dos 
professores/treinadores 

C) Planejamento 

C1) Caracterização 
C2) Fundamentação teórica 
C3) Objetivos 
C4) Conteúdos 
C5) Avaliação 
C6) Competição 
 
 

B1) Caracterização 
B2) Experiência 
B3) Formação acadêmica  
 

A1) Instalações e materiais 
A2) Recursos financeiros 
 

DIMENSÕES VARIÁVEIS 
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ANEXO IX - Matriz analítica dos questionários aplicados 

 
 

Caracterização dos indicadores do estudo e respectivas questões 
(Instrumento 1 – diretores/coordenadores) 

DIMENSÕES VARIÁVES QUESTÕES 

A) Recursos materiais e 
financeiros 

A1) Instalações 
A2) Modalidades esportivas oferecidas 

A3) População atendida 
A3) Recursos financeiros 

1 
2 
3 

4,5 

B) Recursos humanos 
B1) Caracterização 

 
6,7 

C) Planejamento 

C1) Caracterização 
C2) Fundamentação teórica 

C3) Objetivos 
C4) Competição 

8,9,10 
11 
12 
13 

 

 

 

 

 
 

Caracterização dos indicadores do estudo e respectivas questões 
(Instrumento 2 – professores/treinadores) 

DIMENSÕES VARIÁVES QUESTÕES 

A) Recursos materiais e 
financeiros 

A1) Instalações e materiais 
A2) Recursos financeiros 

1,2 
3,4 

B) Caracterização dos 
professores/treinadores 

B1) Caracterização 
B2) Experiência 

B3) Formação acadêmica 
 

5,6,7 
8,9,10 

11,12,13 

C) Planejamento 

C1) Caracterização 
C2) Fundamentação teórica 

C3) Objetivos 
C4) Conteúdos 
C5) Avaliação 

C6) Competição 

14,15 
16,17 

18 
19 
20 
21 

  


