
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Escola de Educação Física e Esporte 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
 

Responsável:  Prof. Esp. REGINA LAFASSE 

   Prof. Dr. VICTOR H.A. OKAZAKI 

 
Este é um convite especial para seu filho (a) participar voluntariamente do estudo: “RELAÇÃO 

VELOCIDADE-PRECISÃO EM SEQUÊNCIAS DE TOQUES DE DEDOS SOBRE INTERVALOS E 

ESCALAS MUSICAIS AO VIOLÃO” Por favor, leia com atenção as informações abaixo antes de dar 

seu consentimento para participar do estudo. Qualquer dúvida pode ser esclarecida diretamente com a 

pesquisadora Regina Lafasse (Fone: XX XXXX-XXXX).  

 
OBJETIVO E BENEFÍCIOS DO ESTUDO  

Analisar o efeito da relação inversa velocidade-precisão em circunstâncias pouco usuais, como 
no desempenho de escalas musicais realizadas em violão. Este estudo pode ajudar músicos 
instrumentais, especialmente aos que tocam instrumentos de cordas a compreender melhor sua 
técnica, além de auxiliar professores de violão e profissionais que trabalham com habilidades motoras 
a aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem através de uma prática mais adequada. 
 
PROCEDIMENTOS  

Seu filho (a) irá participar de 1 hora de filmagem, enquanto pratica técnicas de “tapping”, 
“toques de i, m” e escalas no violão. Haverá um aquecimento de mãos, antes do início da prática 
musical e intervalos para descanso entre as diferentes práticas. 
 
DESPESAS/ RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO VOLUNTÁRIO  

Todos os sujeitos envolvidos nesta pesquisa são isentos de custos.  
 
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA  

A participação de seu filho (a) neste estudo é voluntária e ele (a) terá plena e total liberdade 
para desistir do estudo a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo para ele (a).  
 
GARANTIA DE SIGILO E PRIVACIDADE  

As informações relacionadas ao estudo são confidenciais e qualquer informação divulgada em 
relatório ou publicação será feita sob forma codificada, para que a confidencialidade seja mantida. O 
pesquisador garante que seu nome não será divulgado sob hipótese alguma.  
 

Diante do exposto acima eu, ___________________________________________, declaro 
que fui esclarecido sobre os objetivos, procedimentos e benefícios do presente estudo. Autorizo a 
participação livre e espontânea de meu filho(a)________________________________________ para 
o estudo em questão.  

 
Santos, ______ de ______________ de 2009.  

 
 
 
________________________________  

 
 
___________________________________  

Responsável RG __________________  Pesquisador RG ____________________ 
 


