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APÊNDICE A - Carta de informação sobre a pesquisa e termo de consentimento livre e 

esclarecido 

 

São Paulo, 25 de agosto de 2006 

 

 

À  Profa  

Diretora da Escola Estadual  

 

 

Prezada Professora, 

 

Vimos, por meio desta, apresentar a pesquisa intitulada “Políticas de educação 

compensatória – o cotidiano da sala de Reforço Escolar” que gostaríamos de realizar nesta 

instituição de ensino.  Para tanto, faremos uma breve descrição do que consiste o trabalho, 

seus objetivos, procedimentos e possível participação de professores, alunos e da direção 

escolar, para sua apreciação. Desde já, agradecemos pela colaboração e atenção. 

 

Título da Pesquisa: “Políticas de educação compensatória – o cotidiano da sala de 

Reforço Escolar” 

Pesquisadora: Doutoranda Roseli Fernandes Lins Caldas 

Programa de  Pós-graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano 

Instituto de Psicologia /Universidade de São Paulo 

Orientação da Profa Dra. Marilene Proença Rebello de Souza. 

 

A Psicologia Escolar vem buscando a compreensão e análise crítico reflexiva das 

diversas Políticas Públicas que têm sido implantadas na Educação Brasileira. 

A Educação Compensatória, com o objetivo de suprir alunos que apresentam baixo 

rendimento escolar, é uma destas políticas que, identificada por diferentes nomenclaturas, 

ao longo do tempo, tem sido alvo de atenção, gerando estudos e pesquisas. 

Neste sentido, o presente trabalho se propõe a identificar concepções e práticas que 

se estabelecem nas classes de Reforço Escolar, na tentativa de melhor compreender como se 

dá a aplicação desta política educacional em termos pedagógicos e educacionais nas práticas 

das salas de aula. 

A pesquisa envolverá diferentes procedimentos para a coleta de dados: 

 Observação participante – O pesquisador estará presente nas salas de reforço 

escolar uma vez por semana de modo a conseguir observar as relações que se 

estabelecem,  procurando conhecer o seu cotidiano. 

 Participação das reuniões de formação de professores – HTP - Hora de 

Trabalho Pedagógico; 
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 Entrevistas semi-dirigidas com as professoras; 

 Entrevistas em grupo e individuais com alunos; 

 Desenhos realizados pelos alunos. 

 

Este material será posteriormente analisado, sendo garantido o sigilo absoluto e 

resguardando-se os nomes dos participantes, bem como a identificação do local da coleta de 

dados. A divulgação do trabalho terá a finalidade acadêmica e será feita, posteriormente,  

por meio de artigos científicos, comunicações em congressos e eventos científicos.  

Todos os participantes serão esclarecidos das finalidades da pesquisa e autorizarão, 

por escrito, sua participação. No caso específico de alunos, os pais farão as autorizações.  

Todas as fases da pesquisa serão cuidadosamente analisadas, cumprindo com os protocolos 

éticos previstos para a participação de pessoas em pesquisas em Ciências Humanas. 

Pretende-se que este trabalho traga contribuições importantes e abra novas 

perspectivas de estudos de outras temáticas derivadas das discussões e questões que puderem 

ser identificadas por meio desta pesquisa. 

Desde já agradecemos pela colaboração, permitindo o ingresso da pesquisadora nesta 

Instituição de Ensino. 

 

 

 

Pesquisadora        Orientadora 

Roseli Fernandes Lins Caldas   Marilene Proença  Rebello de Souza 
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CARTA DE INFORMAÇÃO SOBRE PESQUISA ÀS PROFESSORAS 

 

 

São Paulo, 06 de dezembro de 2006 

Prezada Professora,  

 

Vimos, por meio desta, apresentar a pesquisa que está sendo realizada na E.E. 

____cujo objetivo é estudar a respeito das Classes de Reforço Escolar. Para tanto, faremos 

uma breve descrição do que consiste o trabalho, seus objetivos, procedimentos e 

participação de professores, alunos e da direção escolar. Desde já, agradecemos pela 

colaboração e atenção. 

 

Título da Pesquisa: “Políticas de educação compensatória – o cotidiano da sala de 

Reforço Escolar” 

Pesquisadora: Doutoranda Roseli Fernandes Lins Caldas 

Programa de  Pós-graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano 

Instituto de Psicologia /Universidade de São Paulo 

Orientação da Profa Dra. Marilene Proença Rebello de Souza. 

 

A Psicologia Escolar vem buscando a compreensão e análise crítico reflexiva das 

diversas Políticas Públicas que têm sido implantadas na Educação Brasileira. 

A Educação Compensatória, cujo objetivo é suprir alunos que apresentam baixo 

rendimento escolar é uma destas políticas que, identificada por diferentes nomenclaturas, ao 

longo do tempo, tem sido alvo de atenção, gerando estudos e pesquisas. 

Neste sentido, o presente trabalho se propõe a identificar concepções e práticas que 

se estabelecem nas classes de Reforço Escolar, na tentativa de melhor compreender como se 

dá a aplicação desta política educacional em termos pedagógicos e educacionais nas práticas 

das salas de aula. 

A pesquisa envolverá diferentes procedimentos para a coleta de dados: 

 Observação participante – O pesquisador estará presente nas salas de reforço 

escolar uma vez por semana de modo a conseguir observar as relações que se 

estabelecem,  procurando conhecer o seu cotidiano. 

 Participação das reuniões de formação de professores – HTP - Hora de 

Trabalho Pedagógico; 

 Entrevistas semi-dirigidas com as professoras; 

 Entrevistas em grupo e individuais com alunos; 

 Desenhos realizados pelos alunos. 

 

Este material será posteriormente analisado, sendo garantido o sigilo absoluto e 

resguardando-se os nomes dos participantes, bem como a identificação do local da coleta de 
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dados. A divulgação do trabalho terá a finalidade acadêmica e será feita, posteriormente,  

por meio de artigos científicos, comunicações em congressos e eventos científicos.  

Todos os participantes serão esclarecidos das finalidades da pesquisa e autorizarão, 

por escrito, sua participação. No caso específico de alunos, os pais farão as autorizações.  

Todas as fases da pesquisa serão cuidadosamente analisadas, cumprindo com os protocolos 

éticos previstos para a participação de pessoas em pesquisas em Ciências Humanas. 

Pretende-se que este trabalho traga contribuições importantes e abra novas 

perspectivas de estudos de outras temáticas derivadas das discussões e questões que puderem 

ser identificadas por meio desta pesquisa. 

Desde já agradecemos pela colaboração, 

Pesquisadora        Orientadora 

Roseli Fernandes Lins Caldas   Marilene Proença  Rebello de Souza 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, a senhora 

______________________________________________________, participante da pesquisa, 

após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO, ciente do que lhe será solicitado, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu  CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa proposta. 

 

Fica claro que o participante pode, a qualquer momento, retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da 

pesquisa. Esclarece-se, ainda, que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, 

guardada pela força do sigilo profissional. 

 

São Paulo,      de                  de          . 

 

_____________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO SOBRE PESQUISA AOS PAIS 

 

 Vimos, por meio desta, apresentar uma pesquisa que está sendo realizada na 

E.E. R_________, cujo objetivo é estudar a respeito das Classes de Reforço Escolar. Os dados 

para este estudo estão sendo coletados de várias maneiras, dentre as quais, observação das 

Classes de Reforço, entrevistas com alunos que tenham freqüentado estas classes, entrevistas 

com pais destes alunos, entrevistas com professoras, etc . 
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Os dados coletados serão utilizados na pesquisa intitulada “Políticas de Educação 

Compensatória – o cotidiano da sala de Reforço Escolar” realizada pela aluna Roseli 

Fernandes Lins Caldas, doutoranda do Programa de Pós-graduação em Psicologia Escolar e 

do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da USP, sob a orientação da 

professora Dra. Marilene Proença Rebello de Souza. 

 

Pesquisadora: Roseli Fernandes Lins Caldas            Orientadora: Marilene Proença 

Rebello de Souza Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, 

______________________________________________________, participante da pesquisa, 

após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO, ciente do que lhe será solicitado, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu  CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa proposta. 

 

Fica claro que o participante pode, a qualquer momento, retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da 

pesquisa. Esclarece-se, ainda, que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, 

guardada pela força do sigilo profissional. 

 

 

São Paulo,      de                  de          . 

 

 

_________________________________ 

Assinatura 

 


