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RESUMO

Essa dissertação apresenta resultados de uma intervenção em sala de aula realizada em uma
escola particular da região Metropolitana de Porto Alegre. Fizeram parte da investigação 16
professores, uma orientadora pedagógica e uma orientadora educacional, totalizando 18
participantes. Já o grupo de alunos observados foram de duas turmas de 2° ano do Ensino
Médio com, em média, 25 alunos cada, totalizando 50 participantes. A investigação abordou a
construção de uma Sequência Didática (SD) com o tema Funções Orgânicas, com o objetivo
de desenvolver e aplicar uma proposta didática e avaliar os resultados que metodologias ativas
produzem na aprendizagem dos alunos. Os dados foram coletados por meio de produção
textual dos alunos e questionários aplicados aos grupos envolvidos. Para a elaboração da SD,
o projeto foi dividido em três etapas, constituindo os capítulos desta dissertação. O capítulo 1:
A compreensão e a valorização do termo “metodologia” e a sua implicação na sala de aula,
onde o foco foi entender as teorias de aprendizagem e o ensino-aprendizagem de ciências; o
capítulo 2: Metodologia ativa e trabalho grupal: o entrelaçar de diferentes estratégias no
ensino de ciências, cujo foco foi abordar a definição de metodologia ativa e as estratégias de
aprendizagem que sustentam essa definição; e o capítulo 3: A utilização de uma sequência
didática para a compreensão dos conceitos de funções orgânicas, utilizando a metodologia
ativa como estratégia de aprendizagem, onde o objetivo foi aplicar e avaliar uma SD e suas
possíveis limitações. Essa aplicação ocorreu em um período de dois meses, totalizando 16
encontros na disciplina de Química.

Palavras-chave: Metodologia ativa; Aprendizagem Significativa; Sequência Didática; Funções
Orgânicas; Ensino de Química.
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ABSTRACT

This dissertation presents results of a classroom intervention carried out in a private school in
the metropolitan region of Porto Alegre. The research included 16 teachers, a pedagogical
advisor and an educational advisor, totaling 18 participants. Already the group of students
observed were two groups of 2nd year of high school with an average of 25 students each,
totaling 50 participants. The research addressed the construction of a Didactic Sequence (SD)
with the theme Organic Functions, with the objective of developing and applying a didactic
proposal and evaluating the results that active methodologies produce in students' learning.
Data were collected through textual production of students and questionnaires applied to the
groups involved. For the elaboration of the SD, the project was divided in three stages,
constituting the chapters of this dissertation. Chapter 1: Understanding and valuing the term
“methodology” and its implication in the classroom, where the focus was on understanding
learning theories and science teaching-learning; Chapter 2: Active Methodology and Group
Work: The Intertwining of Different Strategies in Science Teaching, which focused on
addressing the definition of active methodology and the learning strategies that underpin this
definition; and chapter 3: The use of a didactic sequence to understand the concepts of organic
functions, using the active methodology as a learning strategy, where the objective was to
apply and evaluate a DS and its possible limitations. This application took place over a period
of two months, totaling 16 meetings in the chemistry discipline.

Keywords: Active Methodology; Meaningful learning; Following teaching; Organic
Functions; Chemistry teaching
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1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a sociedade e a tecnologia vêm avançando rapidamente e esse
avanço está refletindo diretamente na aprendizagem em sala de aula, desafiando o professor a
rever suas metodologias (CANTIONÍLIO, 2016). Um dos maiores desafios, atualmente, é
tornar a aprendizagem mais significativa para os alunos, pois os mesmos estão acostumados a
um ensino baseado em técnicas de memorização visando lograr aprovação para continuar a
escolaridade e, quiçá, ter acesso ao ensino superior conforme destacamos em Campos (2016):
Outro fator que atualmente contribui para esse problema no Brasil, é que o ensino de
ciências, muitas vezes, é focado em técnicas para fazer com que o aluno decore
fórmulas e conteúdo, com o objetivo principal de prepará-lo para ter uma boa
avaliação em exames da própria escola e, principalmente, nos vestibulares. Isso faz
com que o aluno tenha um maior desinteresse em ciências, tendo em vista que não
consegue ver nenhuma aplicação daquilo que estuda. (pág 11, 2016).

Quando as palavras giz e quadro negro são mencionadas, logo a ideia de ensino
tradicional reaparece e com ela a insegurança da efetividade desse ensino. Para De Souza
(2010) “alguns modelos precisam ser extintos, aquele em que o professor dita e o aluno copia
já não funciona, e neste caso, não desperta mais interesse no aluno que está em sala de aula”.
Superar o ensino tradicional não é tarefa fácil, pois essa passagem para um ensino inovador
gera desconfortos, tanto para alunos quanto para professores. Santos (2015) destaca que:
Ainda encontramos professores que hoje utilizam o modelo tradicional como prática
nas aulas de Química tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Desta
forma, pode-se notar que o ensino tradicional apresenta desvantagens, pois se trata
de um conhecimento que é levado aos alunos de maneira unidirecional, ou seja, o
professor apenas transmite o conteúdo e o aluno é apenas um ouvinte. Nesse sentido,
os estudantes apenas recebem e armazenam a informação através da memorização e
não são capazes de expressar sua criticidade. (pág 14, 2015)

Nesse sentido, Fourez (2003) analisa pontos importantes a respeito da situação atual
do ensino de ciências. Nessa análise, o autor indica que: (i)a ciência não é compreendida
porque o professor deixa de lado a discussão e o entendimento do aluno devido ao excesso de
conteúdo e a preocupação em “vencê-lo” ao final do ano; (ii) a escola de hoje objetiva formar
cidadãos de forma individual, sem se preocupar com as relações entre os alunos e que todos
eles fazem parte de uma única sociedade e (iii) o professor não compreende a diferença entre
ensinar o aluno de maneira que consiga aplicar aquele conhecimento em outros momentos ou
ensinar a ciência apenas como uma verdade absoluta.
Para completar, Smole (2007) afirma que “Na essência, ainda temos uma escola
meritocrática, classificatória, que, se não exclui por meio de reprovações, exclui com uma
aprendizagem que não ocorre e que este cenário está muito distante do discurso sobre
12

aprendizagem significativa e formação para a cidadania”. Por esses e outros tantos motivos, o
ensino de forma geral tem sido alvo de críticas, particularmente no que tange a metodologia
implementada em sala de aula, pois apesar do avanço científico-tecnológico ocorrido nos
últimos anos, o ensino permanece o mesmo, caracterizado por colocar o aluno na posição de
mero receptor de informações e o professor detentor de todo o saber (CHACHAPUZ, 2011).

1.1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E PERGUNTA DIRETRIZ
Pensando em tornar o ensino de ciências, em especial o ensino de Química, mais
significativo, a presente pesquisa estabelece a seguinte problemática: como diferentes
metodologias podem estimular e aprimorar o pensamento científico no ensino de Química? A
abordagem desse questionamento está diretamente relacionada com os objetivos que o
professor tem relativamente ao ensino: se é o de simplesmente transmitir informações de
forma mecânica, impossibilitando os alunos de serem autônomos e críticos ou se o objetivo
primordial é dar a eles condições para enfrentar os conflitos cognitivos necessários à
construção do conhecimento e assim desenvolverem pensamento científico que lhes
possibilitará assumir posições críticas no que diz respeito ao mundo, à sociedade.

1.2. OBJETIVOS
Como objetivo geral, a pesquisa visa desenvolver e aplicar uma proposta didática e avaliar
os resultados que metodologias ativas produzem na aprendizagem dos alunos. Nessa proposta
entende-se que a prática pedagógica é pensada e desenvolvida em função das características
do grupo de modo com que os alunos participem de forma ativa de todas as atividades. Como
objetivo específico, busca-se inserir os conceitos de funções orgânicas no cotidiano dos
alunos com o suporte de metodologias diferenciadas; avaliar o desempenho dos alunos;
analisar se ocorreram desconfortos diante essa nova estrutura de aula; avaliar os resultados e
possíveis limitações da proposta e fazer um levantamento entre os docentes da instituição de
quais as metodologias que os mesmos utilizam e se sentem mais a vontade.

1.3. JUSTIFICATIVA
Indo ao encontro do objetivo desta pesquisa, Rangel (2006) menciona que:
Nesse sentido, torna-se necessário a busca por métodos de ensino aprendizagem
diferenciados e eficientes, uma vez que quando se trata de metodologias de ensino,
deve-se considerar todos os aspectos envolvidos no processo, todas as características
cognitivas e escolares relevantes, partindo do conhecimento que o aluno já possui,
daquilo que está mais próximo a sua vida. (RANGEL, 2006).

13

Portanto, o presente estudo se justifica pela necessidade da compreensão dos
benefícios cognitivos que metodologias diferenciadas propiciam aos alunos, estimulando-os a
compreenderem os fenômenos que os cercam, a terem posicionamento crítico, criarem
hipóteses e terem autonomia na busca pelo desenvolvimento do pensamento científico. A
proposta didática desenvolvida nesse estudo é um exemplo pronto e aplicável para professores
de química em exercício da docência que possuem dificuldades na construção de sequências
didáticas.

1.4. AUTORES DE BASE
Os processos de ensino e os processos de aprendizagem estão intrinsecamente ligados aos
conhecimentos prévios dos alunos para que consigam interpretar e relacionar o tema que
estudam. Nesse sentido, Moreira (2005) caracteriza aprendizagem significativa como:
[...] uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual ambos se
modificam. À medida que o conhecimento prévio serve de base para a atribuição de
significados à nova informação, ele também se modifica, ou seja, os subsunçores
vão adquirindo novos significados, se tornando mais diferenciados, mais estáveis
(MOREIRA, 2005, p. 5).

Ausubel (2003) menciona que a aprendizagem significativa está inteiramente ligada a
fatores como: (1) os conhecimentos já existentes nos alunos; (2) predisposição dos mesmos
em aprender; (3) maneira como o novo conhecimento é compartilhado e principalmente (4) a
metodologia e a estratégia utilizadas na sua aplicação. Esses fatores possibilitam a interação
entre alunos e entre estes e professor, momento que permite ocorrer troca de saberes e (re)
significações, desde as mais simples até o tratamento de hipóteses complexas. Porém, quando
essa troca não acontece e o aluno não consegue relacionar aquele conhecimento novo com os
já existentes, ocorre o chamado aprendizado mecânico, quando o aluno pode até reproduzir o
que foi ensinado, mas não terá qualquer significado científico para ele. Nesse sentido, Tavares
(2008) explica que:
Em uma aprendizagem significativa não acontece apenas a retenção da estrutura do
conhecimento, mas se desenvolve a capacidade de transferir esse conhecimento para
a sua possível utilização em um contexto diferente daquele em que ela se
concretizou. (TAVARES, pág 95, 2008).

Em suma, a aprendizagem significativa é aprendizagem com sentido, com
compreensão, que depende essencialmente do conhecimento prévio do aluno, da sua
predisposição ao aprendizado e da relevância do novo aprendizado. (RODRÍGUEZ
PALMERO et al., 2008)
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Nessa perspectiva, o trabalho grupal vem sendo estudado há décadas e esse estudo está
relacionado diretamente com a busca pela aprendizagem significativa na sala de aula. Um dos
autores que trabalha com o tema é Pichon-Rivière que caracteriza grupo como: “conjunto
restrito de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e espaço, e articulada por sua
mútua representação interna, que se propõe de forma explícita ou implícita, uma tarefa que
constitui sua finalidade” (PICHON-RIVIÈRI, 2009).Pichon define também que o grupo
operativo é onde todos os participantes desempenham seus papéis grupais, aberto à
comunicação, à aprendizagem social e a dialética com o meio (PICHON-RIVIÈRE, 2009). Ao
encontro desse pensamento, Bleger (2003) menciona que os participantes do “grupo
operativo” aprendem a observar e escutar, a relacionar suas opiniões com as do restante do
grupo, aceitar os pensamentos e ideologias diferentes e a enriquecer o trabalho em equipe.
A construção desse grupo é um fator importante para a aprendizagem, pois o professor
precisará mediar essa construção na busca por estruturas grupais que levem os alunos a
alcançarem os objetivos propostos juntos, de forma significativa. Sobre a construção dos
grupos Pichon-Rivière observa que:
Os grupos podem ser mais ou menos heterogêneos (por exemplo: estudantes de
diferentes faculdades), ou mais ou menos homogêneos (estudantes de uma mesma
faculdade); a experiência assinala a utilidade dos grupos heterogêneos em tarefas
concretas em que, diante de uma máxima heterogeneidade dos componentes, podese obter uma máxima homogeneidade na tarefa. (PICHON-RIVIÈRE, pág 128-129,
2009).

Essa heterogeneidade citada por Pichon-Rivière faz com que os alunos tenham olhares
diferentes sobre o mesmo ponto estudado e, juntos, criem novas hipóteses e afirmações na
busca pela (re) construção do conhecimento, agora de autoria de todos integrantes do grupo.
Esse conhecimento (re) construído não será fruto de uma aprendizagem mecânica, mas, sim,
resultado de uma aprendizagem significativa para aquele grupo, como destaca Bleger (2003):
Toda a informação científica tem de ser transformada e incorporada como
instrumento para operar e, de nenhuma maneira, deve tender à simples acumulação
de conhecimentos. Isso obriga a sistematizar o conteúdo dos programas ou as
matérias de uma maneira distinta da tradicional. Geralmente supõe-se que se deve
ensinar o já comprovado, o depurado; o trabalho com grupos operativos, pelo
contrário, conduziu-nos à convicção de que se deve partir do atual e presente, e que
toda a história de uma ciência deve ser reelaborada em função disso. Não se devem
ocultar as lacunas nem as dúvidas, nem preenchê-las com improvisações.
(BLEGER, pág 67, 2003).

Nesse sentido, o grupo operativo proporciona a interação e a troca de experiências
com o objetivo de (re) significá-las em uma nova aprendizagem, pois desde criança os alunos
vivenciam experiências diversas e compartilhá-las estimula a reconstrução e a reflexão,
unindo experiência e aprendizagem (DEWEY, 2010).
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É comum em sala de aula o uso de metáforas, imagens e analogias com o objetivo de
facilitar a aprendizagem dos alunos, porém muitos professores desconhecem as implicações
negativas que esses recursos mal formulados podem gerar. Isso porque eles fornecem noções
inadequadas de conceitos que resultarão em um obstáculo epistemológico (BACHELARD,
1996). Para minimizar esses obstáculos, Bachelard(1996) menciona que os professores
deveriam conhecer as concepções de seus alunos para, assim, trabalhar com as novas
concepções e temas, pois para que ocorra uma aprendizagem significativa, é preciso que o
aluno se sinta motivado para evoluir.
Nesse sentido Bachelard (1996) menciona que
A evolução das ciências é dificultada por obstáculos epistemológicos, entre os quais
o senso comum, os dados perceptíveis... Para conseguir superá-los, são necessários
atos epistemológicos: ruptura com os conhecimentos anteriores, seguidas por sua
reestruturação (p.28, 1996).

Um dos exemplos de obstáculos epistemológicos citados por Bachelard (1996) é a
experiência primeira, na qual o aluno encanta-se com a beleza do experimento realizado e
esquece-se de analisá-lo cientificamente. Diante dessa situação, cabe ao professor minimizar
tal efeito, preocupando-se com os fundamentos explicativos do experimento e sua aplicação
em outras circunstâncias. A ausência dessa preocupação faz com que o aluno desenvolva mais
um obstáculo epistemológico chamado de generalização. A generalização facilita
momentaneamente a compreensão de determinado assunto, porém pode bloquear o interesse
do aluno pela continuidade do estudo.
A busca pelos atos epistemológicos necessários para a reestruturação dos
conhecimentos também é encontrada na Teoria de Equilibração Piagetiana. Segundo a teoria
de Piaget, o sistema cognitivo do indivíduo funciona segundo processo de adaptação
(identificado como assimilação/acomodação) que é perturbado e possui três estágios: o
primeiro, chamado de alfa, ocorre a tentativa de neutralizar aquele novo objeto, porém essa
tentativa é instável e facilmente pode ser perturbada; o segundo estágio, chamado de beta, é o
momento onde o indivíduo não nega a perturbação, mas tenta explicá-la, iniciando as
modificações; e no último estágio, chamado gama, as modificações iniciadas na fase beta são
completadas, onde aquele objeto passa a ter significado ao indivíduo, deixando de ser uma
perturbação (PIAGET, 1977).

1.5.ESTRUTURA DA PESQUISA
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Para responder à problemática norteadora, o projeto foi desenvolvido em três etapas a
serem discutidas adiante, conforme mostra a figura 1:

TEORIAS DE APRENDIZAGEM E O
ENSINO-APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS

METODOLOGIA ATIVA E AS
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM

CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE UMA
SEQUÊNCIA DIDÁTICA (SD)
Figura 1: Etapas da pesquisa
FONTE: FEHLBERG, 2019

Na primeira etapa, ocorreu a discussão sobre as teorias de aprendizagem e como elas
são colocadas em prática dentro da sala de aula. Para uma análise mais detalhada, um grupo
de professores foi submetido a questionários sobre metodologias de ensino e as teorias de
aprendizagem que influenciam o seu estilo em sala de aula. Além da análise dos professores,
foi elaborado um questionário para os alunos da mesma instituição, com intuito de analisar a
percepção sobre as aulas ministradas por estes docentes.
Na segunda etapa, ocorreu a discussão detalhada sobre a importâncias das
metodologias ativas de ensino e as estratégias de aprendizagem que impulsionam essa
proposta. O objetivo desta etapa é evidenciar a crescente busca por metodologias ativas que
desenvolvam competências e habilidades que não são estimuladas no ensino tradicional.
Na terceira etapa, aconteceu a construção e aplicação da sequência didática, utilizando
como ferramenta o questionário respondido pelos estudantes, onde registraram suas
percepções segundo a proposta dos professores em sala de aula. Como foco da SD, optou-se
pelo tema Funções Orgânicas, aplicada na disciplina de Química e para avaliar a atividade, os
alunos foram submetidos um questionário no final do processo.

1.6.ABORDAGEM DA PESQUISA
A pesquisa desse projeto se originou em um estudo de caso com pesquisa participante e,
para isso, buscou-se na pesquisa-ação elementos para a organização do trabalho, onde a
17

pesquisadora estava inserida no contexto pesquisado e interagindo com os participantes. Esse
método tem como objetivo investigar fatores que contribuem para a ocorrência de fenômenos
nos quais os pesquisadores e participantes da situação investigada estão envolvidos de
maneira participativa e cooperativa. Segundo THIOLLENT (1992), a pesquisa-ação tem
como tarefa analisar informações e produções de conhecimento a partir de um problema
comum aos envolvidos.
Para facilitar a compreensão da pesquisa, o esquema abaixo simplifica os estágios
desenvolvidos e sua respectiva coleta e análise de dados:

Referencial
Téorico

• Aprendizagem Significativa
• Grupo Operativo;
• Ensino de Ciências.

Pesquisa

• Qualitativa;
• Pesquisa-ação

Coleta de
Dados

• Questionários (1,2 e 3);
• Materiais confeccionados
na sequência didática (SD)

Análise
de Dados

• Sequência didática;
• Anáilise de Conteúdo.

Figura 2: Esquema simplificado da trajetória metodológica abordada.
Fonte: FEHLBERG, 2019

1.7.CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA
A pesquisa foi aplicada em uma escola particular da região metropolitana de Porto Alegre.
Essa instituição possui uma filosofia inovadora de ensino, onde o aluno é protagonista da
aprendizagem, turno integral e disciplinas diferenciadas como robótica, empreendedorismo,
entre outras. O grupo docente analisado era formado por 16 professores, uma orientadora
pedagógica e uma orientadora educacional, totalizando 18 participantes. Já o grupo de alunos
submetidos ao questionário foi de duas turmas de segundo ano do ensino médio com, em
média, 25 alunos cada, totalizando 50 participantes.
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As turmas selecionadas para a realização da sequência didática, intituladas turmas A e
B, possuem perfis semelhantes, onde a grande maioria apresenta dificuldades nas disciplinas
da área exata, como matemática, química e física. A turma denominada A possui 62% de
alunos do sexo feminino e 38% do sexo masculino. É considerada uma turma agitada, com
conflitos internos e resistentes a atividades diferenciadas, e, por esses motivos, possuem
dificuldades de concentração e foco, implicando diretamente no aprendizado. Em
contrapartida, é uma turma que gosta da parte artística do currículo escolar (como teatro e
música), tendo habilidades diferenciadas como encenação, edição de vídeos e manipulação de
instrumentos musicais. Já a turma B é composta por 70% de alunos do sexo masculino e 30%
do sexo feminino. São agitados, porém são participativos e trabalham bem em grupos.
Apresentam dificuldades com a parte matemática da Química, mas gostam da disciplina e
principalmente de trabalhos que envolvam tecnologia.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação teve como objetivo compreender e analisar como a metodologia
ativa e as estratégias que conversam com ela poderiam proporcionar uma aprendizagem mais
qualificada e próxima da realidade do aluno. Sabe-se que, com o avanço da tecnologia, a
sociedade precisa aprender a enxergar a realidade que está na frente de seus olhos. A ciência,
dita uma matéria dura e cheia de fórmulas, pode ser os óculos que proporcionarão o
entendimento de tudo que a cerca, basta saber enxergar através deles.
Durante a pesquisa, muitas dúvidas e inquietações sobre a organização e o processo da
aprendizagem se fizeram presentes, mas para saná-las alguns autores serviram como base para
elaborar a proposta que melhor se encaixava nos objetivos traçados. Com isso, essa
dissertação foi organizada em três capítulos, nos quais foram abordados pontos importantes
para a construção de concepções e singularidades que seriam discutidas ao longo da proposta.
A busca por uma aprendizagem significativa, como Ausubel menciona em seus estudos,
foi o caminho traçado, onde o ensinar e o aprender estiveram intimamente ligados, um espaço
que não era limitado às paredes da sala de aula, mas pelo contrário, que os ensinamentos ali
trabalhados pudessem ser transpostos para o cotidiano de cada um dos alunos. Transposição
que Chevallard menciona ser o ponto ápice da aprendizagem, momento o qual ocorre a (re)
significação de conhecimentos.
Desconstruir essas definições e construir novos significados não foi tarefa fácil nessa
dissertação, mas, aos poucos, as conexões foram surgindo e os caminhos foram sendo
iluminados.
Na escola onde a pesquisa foi desenvolvida, o ambiente foi o mais acolher possível, pois
os autores aqui citados eram bases teóricas do Projeto Político Pedagógico (PPP). A proposta
metodológica da escola é baseada no protagonismo do aluno, onde cada aula serve de
ferramenta para a construção do conhecimento e todos os componentes (matérias) trabalham
de maneira interdisciplinar para aproximar o que é estudado com a realidade dos alunos.
Fazer a leitura e a escuta nesse espaço foi enriquecedor, pois a proposta pedagógica da
escola proporcionou uma releitura sobre ensinar ciência e principalmente como a ciência pode
ser inserida no contexto social de cada envolvido.
É importante, ainda, destacar que a escola está em constante modificação e saber
reconstruir esse cenário é papel fundamental do professor. A mediação dele é crucial para
proporcionar ao aluno o sentimento de pertencimento daquele ambiente.
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APÊNDICE J

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em concordância com a
pesquisa.
Prezado (a) docente, você está sendo convidado para participar da pesquisa
relacionada com a dissertação da aluna Eduarda Borba Fehlberg, orientada pelo Dr. Luciano
Andreatta. .A sua participação nesta pesquisa se deve a você ser docente e encontrar-se
vinculado à uma determinada escola privada e, desse modo, é voluntária. Sua participação
consiste, ao aceitar em colaborar com a pesquisa, em responder ao questionário eletrônico
online. Ao responder o questionário você não terá nenhum benefício direto ou imediato. Sua
resposta será enviada automaticamente a Eduarda Borba Fehlberg, mestranda do Programa de
Pós Graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde. As pessoas participantes
não serão mencionadas ou identificadas. Dessa forma, podemos garantir que em nenhum
momento durante os processos de análise e divulgação dos resultados terão a identidade
exposta. A pesquisa poderá ser divulgada em revistas especializadas e eventos científicos,
acadêmicos e educacionais. Os dados coletados constituirão um banco de dados que ficará sob
a guarda dos pesquisadores do projeto por cinco anos, podendo, eventualmente, ser utilizados
em pesquisas futuras. Depois desse prazo, os dados serão destruídos. A decisão em não
participar da pesquisa não acarretará nenhum tipo de constrangimento. Além disso, o
participante poderá retirar seu consentimento a qualquer momento, sem qualquer tipo de
prejuízo ou dano. A qualquer momento, o participante poderá fazer perguntas aos
pesquisadores, que têm a obrigação de prestar os devidos esclarecimentos.
Declaro que li os detalhes descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para
aceitar ou recusar e que eu posso interromper minha participação a qualquer momento. Eu
concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para os propósitos acima
descritos. Para participar da pesquisa, é necessário que você concorde com o termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
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