
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 
 

Modelo para crianças e adolescentes (maiores que 6 anos e menores de 18 anos) e para 
pessoas consideradas legalmente incapazes. 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa (título da pesquisa), coordenada pelo 
pesquisador (citar o nome do pesquisador responsável). Seus pais permitiram que você 
participe. Queremos saber (objetivos da pesquisa descritos em linguagem acessível à 
idade do participante). Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu 
e não terá nenhum problema se desistir. As crianças (ou pessoas) que irão participar desta 
pesquisa têm de (idade) a (idade) anos de idade. A pesquisa será feita no/a (local), onde 
as crianças (descrever o método). Para isso, será usado/a (material), ele é considerado (a) 
seguro (a), mas é possível acontecer (riscos). Caso aconteça algo errado, você pode nos 
procurar pelos telefones (incluir os números de telefone). Há coisas boas que podem 
acontecer como.... (benefícios). Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; 
não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos 
der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados (explicação da divulgação dos 
resultados), mas sem identificar as crianças que participaram. Sendo assim, eu 
___________________________________ aceito participar da pesquisa (título da 
pesquisa). Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que 
posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir 
e que ninguém vai ficar com raiva de mim. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e 
conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma via (ou cópia) deste termo de 
assentimento, li e concordo em participar da pesquisa. 
 
 
 
_______________________________________________                    _______________________________________________ 
                      Pesquisador responsável                                                                             Participante da Pesquisa 
                                  (assinatura)                                                                                                    (assinatura)                               

 
 
 
 
ORIENTAÇÕES: 

·   O Termo de Assentimento deve ser elaborado de acordo com a capacidade de 
compreensão do participante de pesquisa e não elimina a necessidade de fazer 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que deve ser assinado pelo 
responsável ou representante legal do participante. 

·   Durante o desenvolvimento da pesquisa, o Termo de Assentimento deverá ser 
feito em duas vias, sendo que uma via será entregue ao participante da 
pesquisa após ser assinado pelos participantes e pesquisador responsável e a 
outra ficará em poder do pesquisador responsável. Se o termo apresentar mais 
de uma página, todas deverão ser assinadas. 



·   As informações contidas neste modelo de TALE são básicas. Cada 
pesquisador deverá agregar informações sobre sua pesquisa, e que esclareçam 
os participantes da pesquisa sobre sua participação na mesma.  

·   Remover as orientações em vermelho ao elaborar seu Termo de 
Assentimento do menor. 

 


