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TERMO DE ASSENTIMENTO 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Educação Linguística”. Neste estudo, 

pretendemos captar intuições linguísticas em alunos do 6° e 7° anos conforme forem criando suas línguas fictícias, 

além de auxiliá-los a compreender a língua como objeto científico. O motivo que nos leva a estudar este assunto é a 

aparente dificuldade em apreender a Língua Materna assim como outras línguas como objeto científico. 

Para este estudo, adotaremos os seguintes procedimentos: 

1.  Após a aprovação de seu responsável, você começará a participar de encontros síncronos (em que há 

interação em tempo real). Esses encontros têm como objetivo explicar as atividades que você deverá 

desenvolver no decorrer da pesquisa. Você, assim como seu responsável, terão livre acesso para envio de e-

mail com suas dúvidas. Os dois primeiros encontros terão o intuito de informar e explicar o processo de 

desenvolvimento da pesquisa; 

2. O encontro síncrono ocorrerá 1 vez na semana e terá a duração de 30 minutos. Nesse período será explicado 

como a atividade deverá ser desenvolvida; 

3. Nos encontros assíncronos (que não há interação em tempo real) você realizará as atividades propostas pela 

pesquisadora iniciando o processo de elaboração de uma língua fictícia (essa atividade será realizada em casa 

e terá o prazo de até 5 dias para a entrega);  

4. Durante a elaboração da língua a pesquisadora estará preparada para te auxiliar em qualquer dúvida. Os 

questionamentos poderão ser feitos durante os encontros síncronos e assíncronos (via e-mail); 

5.  A pesquisa terá duração de 10 encontros, e ao final você terá desenvolvido sua própria língua fictícia; 

6. Essa pesquisa será realizada pela pesquisadora Jane Eder Girardi com orientação do Prof. Dr. Dirceu Cleber 

Conde; 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você não 

terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que 

desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pela pesquisadora que irá tratar a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo 

apresenta risco mínimo, mas possíveis desconfortos podem ocorrer como: i) emocional - insegurança, estresse e 

dúvidas durante a elaboração da língua; ii) cansaço físico - dores nas costas e ombros (devido a ficar sentado e 

digitando no computador), dores de cabeça (devido ao excesso de luz por conta do uso do computador). No entanto, 

ressaltamos que você não será obrigado a participar do processo de elaboração, podendo retirar-se da pesquisa no 

momento que julgar oportuno. Os possíveis benefícios dessa pesquisa são a compreensão da Língua Materna o que 

facilitará no decorrer da aprendizagem, além da interação e troca de experiências com outros participantes (mesmo 

que no ambiente virtual). Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a permissão do seu responsável. Os dados e instrumentos utilizados 

na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo, serão 

destruídos. Este termo de consentimento deverá ser enviado por e-mail com sua assinatura (pode ser digital ou você 

pode imprimir o termo, assiná-lo e enviar uma foto). Você pode salvar uma cópia do termo para guardá-la com você. 

São Carlos, ____ de ______________ de 20____. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) menor 
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______________________________________________ 

Assinatura da pesquisador (a) 


