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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando falamos de entrevista, temos como base principal a contextualização da linguagem, 

da língua, da fala e da comunicação. Muitas vezes, as pessoas podem confundir esses termos, 

sendo que, autores diversos também contextualizam esses termos com sentidos diferentes 

(GOLDFELD, 2002). Na verdade, quando vamos trabalhar com entrevista precisamos 

analisar vários desses aspectos, pois todos são referentes às mais diversas formas de 

comunicação. Através das entrevistas, nos estamos tentando identificar junto à outra(s) 

pessoa(s) as versões dos fatos para determinadas situações, e estas, podem se diferenciar de 

uma pessoa para outra. Podemos então, pela entrevista, identificar opiniões, concepções, 

percepções, avaliações e descrições, todos sobre fatos internos a pessoa ou externos a ela. 

Para Manzini (1990/1991, p.151), a entrevista é fundamentalmente um processo de interação 

social. Vale salientar que cabe ao entrevistador desvelar o fato e tomar muito cuidado para 

não trocar o relato pelo fato. Para se realizar uma entrevista muitos passos devem ser 

cuidadosamente planejados para tentar evitar algumas falhas e ou inclusive vieses durante a 

execução da entrevista. Um desses passos ao qual iremos salientar é a elaboração do roteiro 

para a entrevista. Para que servem os roteiros de entrevista? De acordo com Manzini (2003), o 

roteiro tem varias funções, sendo uma das principais, auxiliar o entrevistador a buscar 

informações sobre o objetivo da pesquisa, na sua forma de condução. Outra função, segundo 

o autor, seria auxiliar o pesquisador antes e no momento da pesquisa na forma de se 

organizar, e indiretamente a outra função, seria auxiliar o entrevistado a fornecer as 

informações de maneira mais fácil e com maior precisão ao entrevistado. Vários cuidados 

com a linguagem devem ser tomados na elaboração do roteiro, alguns exemplos são: ter 

cuidados com o jargão técnico do entrevistador e vocabulário; as formas de perguntas; o nível 

de intenção das perguntas; evitar as perguntas com múltiplas finalidades e ter certeza de que a 

primeira pergunta do roteiro o entrevistado saberá responder. Tendo conhecimento de todos 

esses pontos evidenciados junto ao roteiro, a entrevista se tornara um meio muito mais 

eficiente para ir ao encontro do objetivo da pesquisa. Com o intuito de utilizar a entrevista, 

para assim identificar a opinião dos professores de educação física junto a sua pratica 

pedagógica frente à inclusão, algumas indagações surgiram em relação à área de estudo. 

Sabemos que a escola, sendo um espaço com grande capacidade para propiciar a inclusão tem 

sido alvo de inúmeras reflexões e debates. O buscar a inclusão não se resume apenas na 

dimensão do querer ou saber fazer, mas sim em questões de ordem diversas, como política 

social, institucional, atitudinal, e remetendo também as dimensões físicas do ambiente 
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escolar. A partir disto, a discussão de uma escola para todos tem suscitado inúmeros debates 

sobre programas e políticas de inserção de alunos com necessidades especiais. A grande 

polêmica está centrada na questão de como promover a inclusão na escola de forma 

responsável e competente (CIDADE; FREITAS, 2002). De acordo com os estudos de 

Werneck (2000), antes de alguns movimentos internacionais e nacionais adotarem 

oficialmente a ideia de uma sociedade inclusiva ou socializadora, profissionais espalhados 

pelo mundo se articulavam em busca de estratégias que dessem às pessoas deficientes uma 

vida mais digna na busca de um novo olhar para esta população. Podemos dizer então, que a 

educação e o esporte são os meios para tornar a vida de pessoas deficientes melhor. 

Montandon (1992), afirma que integrar, através da prática desportiva, seria a quebra de 

determinadas barreiras: a primeira delas, a barreira consigo mesmo, proporcionando-lhe num 

primeiro momento, autonomia, independência e autoconfiança, necessários para vida em 

sociedade. Segundo Weinberg e Gould (2001), as crianças apreciam o esporte devido às 

oportunidades que o mesmo proporciona de estar com os amigos e fazer novas amizades. 

Tubino (2005), diz que não há menor dúvida de que as atividades físicas e principalmente 

esportivas constituem-se num dos melhores meios de convivência humana. Dessa forma, a 

atividade física é vista cada vez mais como meio para alcançar não só o bem estar físico do 

indivíduo, mas também, social, psicológico e terapêutico. Baseado nesses pressupostos o 

presente estudo teve como objetivo descrever as fases de elaboração de um roteiro de 

entrevista semiestrutrada e as considerações encontradas durante a coleta de dados. Esse 

roteiro foi utilizado para identificar a opinião de professores de Educação Física quanto ao 

processo de inclusão educacional de alunos com deficiência, verificando as concepções a 

cerca dos vários aspectos que envolvem a inclusão e mais especificamente, sobre a utilização 

da tecnologia assistiva durante as aulas. Sendo que, os objetivos almejados para esta pesquisa 

corroboram com Manzini (1990/1991, p.150), quando se refere à entrevista como uma forma 

de buscar informações que não estão registradas ou disponíveis a não ser na memória ou no 

pensamento das pessoas, então, a entrevista pode ser um meio apropriado. Tendo como base 

esse principio, resolvemos estruturar a investigação junto aos professores de educação física 

através da entrevista. 

 

2 MÉTODO 

 

Elaboração 

A primeira versão do roteiro para a entrevista foi estruturado pela primeira autora, tendo como 

base buscar as informações que respondessem aos objetivos da pesquisa. Esse roteiro, após a 

elaboração, foi discutido junto a todos os alunos matriculados na disciplina Coleta de dados 

por meio da entrevista e diálogos, oferecida pelo curso de Pós-Graduação/UNESP - Marília. 

A partir das discussões e análises foram sugeridas a reformulação de várias questões, e, 

finamente, junto à concordância dos alunos da sala, sob todos os pontos do roteiro, se 

estruturou a segunda versão do roteiro. Esta segunda versão passou por uma reavaliação 

minuciosa do segundo autor, corrigindo-se pontos importantes junto à estruturação das 

perguntas, jargões, sequência das perguntas, entre outros detalhes primordiais para clareza das 

questões do roteiro. Em função dessas alterações, surgiu a necessidade de elaborar a terceira e 

ultima versão do roteiro de entrevista. 
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Características do participante 

A participante foi uma professora de Educação Física do município de Bauru, efetiva junto à 

prefeitura há dois anos, que trabalhava com alunos deficientes em uma escola inclusiva. A 

professora durante o primeiro semestre de 2012 esteve de licença- maternidade, esta licença 

permaneceu até o mês de agosto. As informações referentes a esta professora foram 

fornecidas pela Secretaria da Educação do município de Bauru. Portanto, com o apoio e a 

permissão da secretaria de educação de Bauru, a primeira autora entrou em contato com a 

entrevistada, primeiramente, via email e depois por telefone, convidando-a para participar da 

pesquisa. A professora se mostrou muito interessada e concordou com a participação na 

pesquisa. 

 

Local e duração da entrevista 

A entrevistada sugeriu que a entrevista transcorresse na sua própria residência, no período da 

manhã. A duração da entrevista foi de 00h25min50seg (25 minutos e 50 segundos). Antes 

propriamente do inicio da entrevista, a primeira autora e a entrevistada conversaram sobre 

diversos assuntos, não relacionados ao tema da pesquisa, como forma de acolhimento e diante 

de uma situação desconhecida. Salienta-se, que a entrevista foi realizada em uma mesa 

retangular, onde pesquisadora e entrevistada ficaram frente a frente. Portanto, a entrevista 

transcorreu em um ambiente agradável e sem barulho. 

 

Análise dos dados 

Para análise dos dados, as três versões do roteiro foram relatadas e alguns trechos da 

transcrição serão apresentados e discutidos com o intuito de descrever alguns episódios que 

ocorreram durante a entrevista. 

As falas da entrevistada foram identificadas com letra “E” e as da entrevistadora pela letra “P” 

 

Primeira versão Roteiro  

Objetivo da entrevista será verificar a utilização com o conhecimento de tecnologia assistiva 

durante as aulas de educação física, possibilitando identificar as dificuldades encontradas no 

processo de inclusão educacional. 

 

Roteiro 

1 Como é para você ter um aluno com deficiência, nas suas aulas? 

2 Você compreende o tipo de deficiência que o aluno tem? Sabe as limitações e 

potencialidades? 

3 Tem dificuldade de planejar aula p/ incluir o aluno com deficiência nas atividades? 

4 Quais materiais adaptados você conhece? 

5 Quais as estratégias que geralmente utiliza para incluir estes alunos com deficiência? 

6 Qual a sua dificuldade pensando em um contexto geral para utilizar a tecnologia assistiva e 

incluir o aluno com deficiência no contexto pedagogia da aula?  

7 Gostaria de fazer mais algum comentário. 

 

Segunda versão Roteiro  
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Justificativa para utilização da entrevista como instrumento para coleta de dados: 

Os objetivos almejados para esta pesquisa corroboram com Manzini (1990/1991, p.150), 

quando se refere a entrevista como uma forma de buscar informações que não estão 

registradas ou disponíveis a não ser na memória ou no pensamento das pessoas, então, a 

entrevista pode ser um meio apropriado.  

Objetivo da entrevista: 1) Identificar as opiniões de professores de educação física quanto às 

dificuldades encontradas no processo de inclusão educacional, assim como identificar o 

conhecimento e a utilização da tecnologia assistiva durante as aulas de educação física.  

Critérios de inclusão: Ter pelo menos 1 ano de experiência em trabalhar com inclusão escolar.  

 

Roteiro da entrevista: 

 Item 1- Identificar as dificuldades na inclusão educacional 

1 Como é para você ter um aluno com deficiência nas aulas de educação física? 

2 Você compreende o tipo de deficiência que o aluno tem? Sabe as limitações e 

potencialidades? 

3 Em sua opinião, quais informações o professor de Educação Física deveria receber para 

iniciar o trabalho com o aluno deficiente?  

4 Tem dificuldade de planejar aula p/ incluir o aluno com deficiência nas atividades? 

5 Há fatores que dificultam a inclusão educacional na educação física?  

6 E fatores que facilitam a inclusão educacional ocorrem?  

7 Como é trabalhar com os conteúdos específicos da Educação Física quando há um aluno 

com deficiência nas suas aulas? Há fatores que dificultam?   

 

Item 2 - Identificar o conhecimento e a utilização de tecnologia assistiva durante as aulas de 

educação física. 

1 Quais materiais adaptados você conhece para incluir o aluno com deficiência nas aulas de 

Educação Física?  

2  Para alunos com DA quais os materiais adaptados você conhece? 

3 E com DV quais os materiais adaptados você conhece? 

4 E com DF quais os materiais adaptados você conhece? 

5 E com DI quais os materiais adaptados você conhece? 

6 Você solicita a compra de materiais adaptados para alunos com deficiência?  

7 Dentre os materiais disponíveis na sua escola como é feita a utilização dos mesmos durante 

as aulas? 

8 Você já realizou algum tipo de adaptação para tornar os materiais disponíveis  acessíveis os 

alunos com deficiência?  

9 Em sua opinião, qual é a importância do uso de materiais adaptados na inclusão dos alunos 

com deficiência nas aulas de Educação Física?  

10 Há fatores que facilitam esse uso?  

11 Há fatores que dificultam essa utilização?  

12 Quais as estratégias que geralmente utiliza para incluir estes alunos com deficiência nas 

suas aulas?  

13 Qual a sua dificuldade pensando em um contexto geral para utilizar a tecnologia assistiva e 

incluir o aluno com deficiência no contexto pedagogia das aulas de educação física? 
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14 O que acredita ser importante para auxiliar no processo de inclusão de seus  alunos  com 

deficiência nas aulas de Educação Física?  

15 Gostaria de acrescentar mais algum comentário? 

 

Terceira versão -  Roteiro Final  

Objetivo da entrevista: 1) Identificar as opiniões de professores de educação física quanto às 

dificuldades encontradas no processo de inclusão educacional, assim como identificar o 

conhecimento e a utilização da tecnologia assistiva durante as aulas de educação física.  

Critérios de inclusão: Ter pelo menos 1 ano de experiência em trabalhar com inclusão escolar.  

 

Preâmbulo 

Este estudo tem como objetivo identificar a opinião de professores de educação física quanto 

às dificuldades encontradas no processo de inclusão educacional, assim como tentar 

identificar o conhecimento e a utilização de tecnologia assistiva durante as aulas de educação 

física. A sua participação neste estudo é de fundamental importância, pois somente você que 

atua nesta pratica diária poderia estar me informando sobre este assunto de maneira tão real. 

Em hipótese alguma será revelado a sua identidade neste estudo, tendo a certeza de que estará 

eticamente resguardada quando a sua identificação. Para que esta entrevista seja fiel às coisas 

na qual você esta me informando eu gostaria de estar fazendo a gravação do áudio da nossa 

entrevista. Você me permitiria fazer a gravação da entrevista. 

 

Roteiro da entrevista: 

Item 1 - Identificar as dificuldades na inclusão educacional 

1 Gostaria que você falasse da experiência que você tem sobre trabalhar com os alunos 

deficientes nas aulas de educação física? 

2 Qual o tipo de deficiência tem o seu aluno?  

2.1 Ele tem um diagnostico?  

2.2 Você sabe as limitações dessa deficiência? 

2.3 Você sabe as potencialidades deste aluno? 

3 Em sua opinião, quais informações o professor de Educação Física deveria receber para 

iniciar o trabalho com o aluno deficiente?  

4 Como é feito o seu planejamento de aula? 

4.1 Você tem dificuldade de planejar aula p/ incluir o aluno com deficiência? 

5 Em relação aos conteúdos específicos da educação física que vem trabalhando esse 

semestre, como foi trabalhar com o aluno deficiente durante a aula?    

6 Sabemos que podem existir situações que dificultam e ou facilitam a inclusão educacional 

dos alunos deficientes nas aulas de educação física. 

Em sua opinião, a estrutura física da escola interfere na realização das suas aulas?       

(Quadra- sala de aula- pátio- escadas-banheiros) 

- referente à direção e administração da escola 

- referente ao relacionamento entre alunos 

- referente a materiais  

- referente ao trabalho com outros professores 

- teria mais algum ponto não questionado que gostaria de falar? 
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Item 2 – Identificar o conhecimento e a utilização de tecnologia assistiva durante as aulas de 

educação física. 

1 Você já teve oportunidade de conhecer materiais adaptados para alunos com deficiência?  

1.1 Quais desses materiais você já teve oportunidade de usar nas aulas? 

1.2 Esses materiais estão disponíveis na sua escola? Dentre esses materiais disponíveis como 

é feita a utilização dos mesmos durante as aulas? 

- Há fatores que facilitam esse uso?  - Há fatores que dificultam essa utilização?  

2 No caso em particular da deficiência do seu aluno. Você teve a oportunidade  de conhecer 

materiais específicos para utilizar nas aulas de educação física. 

3 Existe um sistema de compra de materiais para alunos deficientes na sua escola?  

4 Você já teve a oportunidade de realizar algum tipo de adaptação para tornar os materiais 

disponíveis na escola acessível aos alunos com deficiência? E como foi? 

5 Pela sua experiência, quais estratégias percebe que funcionam dentro das aulas para incluir 

o aluno com deficiência? E o que acha que não funciona?  

6 Você já ouviu falar de tecnologia assitiva? (se necessário falar o que significa) 

7 Em relação a sua experiência e pensando em um contexto geral, qual seria uma dificuldade 

na utilização da tecnologia assistiva para incluir o aluno com deficiência no contexto 

pedagógico das aulas de educação física? 

8 Em sua opinião, qual é a importância do uso de materiais adaptados na inclusão dos alunos 

com deficiência nas aulas de Educação Física? 

9 O que acredita ser importante para auxiliar no processo de inclusão de seus alunos com 

deficiência nas aulas de Educação Física? 

10 Gostaria de acrescentar mais algum comentário? 

 

Ao analisar a descrição dos três roteiros apresentados se mostra nitidamente a diferença entre 

os roteiros, principalmente na estruturação, no detalhamento das palavras usadas, na 

elaboração das perguntas e na preocupação de não formular questões enviesadas.  

Ao analisar as mudanças necessárias junto ao roteiro, pode-se demonstrar que o roteiro ao 

iniciar a entrevista já havia sido alterado em alguns pontos: 

- no objetivo da pesquisa onde foi colocado identificar as dificuldades encontradas, o termo 

dificuldades encontradas foi retirado. 

- Junto ao preâmbulo foi realizado a mesma alteração, mas também optou-se por modificar o 

termo tecnologia assistiva por materiais e estratégias adaptadas, afim de permitir o melhor 

entendimento da terminologia ao inicio da pesquisa. 

- no corpo do roteiro a questão quatro do primeiro item, foi acrescentado (s) junto à palavra 

aluno. 

- na questão seis, também no primeiro item, foram grifadas as palavras mais importantes de 

cada questionamento, para facilitar a organização e desempenho da pesquisadora no  

momento da entrevista. O mesmo procedimento foi realizado junto a todas as perguntas do 

item dois. 

- na questões sete, do item dois, foi retirado do texto no contexto pedagógico das aulas de  

Educação Física, terminando a questões junto a incluir o aluno com deficiência? 

Durante a entrevista todo o conteúdo programado foi contemplado. 



 
VIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Londrina de 05 a 07 novembro de 2013 - ISSN 2175-960X 

 

 

3305 

Tanto a pesquisadora como a entrevistada estavam calmas, e nenhum grau de ansiedade foi 

demonstrado por ambas. Em pouquíssimos momentos uma sobrepôs à palavra da outra. Isto 

tendo acontecido simplesmente nos momentos de concordância com a afirmação exposta pela 

pesquisadora, ou quando a entrevistada se mostrou muito interessada em saber sobre 

determinada informação.  

E: entendi, entendi.            P: isso são estratégias que são usadas e isso é tecnologia assistiva.  

No inicio da entrevista, a pesquisadora por se preocupar em contemplar todos os tópicos do 

preâmbulo, se mostrou um pouco insegura. Isso só foi percebido ao ouvir o áudio da 

entrevista, quando nota-se que parece até uma leitura do preâmbulo e não uma conversa 

inicial. A meu ver, acredito ter sido muito formal na maneira de expor o preâmbulo. 

Duas perguntas deixaram a entrevistada um pouco em duvida em relação ao que responder, 

mas a meu ver, não pela formulação da questão, mas sim pela entrevistada realmente não 

saber sobre o assunto, sem saber o que falar. 

P: então o que você acha dentro da sua experiência que é uma estratégia que funciona? 

(silencio) ou você não saberia me dizer? 

E: uma estratégia mais para um determinado tipo?  

P: Isso, dentro da sua experiência o que funcionou realmente para incluir o aluno com 

deficiência?  

E: Eu acho que a adaptação, assim trabalho com material, com materiais, é isso??? 

P: Sim, claro dentro da sua experiência você foi criando as situações. 

A entrevistada é uma pessoa que tem grande facilidade para se comunicar, é clara e tem 

bastante vontade de colaborar. Durante todo o tempo se mostrou focada no assunto, sem 

perder o foco dos questionamentos.  

Durante a entrevista teve um momento que ambas deram risada de uma resposta. 

A pesquisadora estava sempre atenta as resposta, e em alguns momentos reforçou alguns 

comentários feitos ou algumas duvidas que esteja pairando determinado tópico. 

P: Então, quando você me falou que tem um aluno com deficiência física, outro com paralisia 

tipo poliomielite e uma garota amputada? 

E: isso 

O tempo para fazer a transcrição foi de aproximadamente 10 horas, talvez um pouco mais.  A 

transcrição foi feita em três momentos diferentes, onde foi estabelecida a meta de transcrever 

10 minutos/ 10 minutos/ 5 minutos e revisão final. A primeira transcrição, com 10 minutos de 

áudio foi a mais difícil, parecia que não estava saindo do lugar, e a pesquisadora falou muito 

rápido, na primeira parte tinha os objetivos da pesquisa, preâmbulo, ou seja a pesquisadora 

falou mais. Na segunda parte e terceira parte da transcrição, parece ter sido mais tranquila, 

onde nota-se a harmonia entre ambas as partes durante a entrevista, após foi feito uma revisão 

final, tentando buscar as palavras exatas junto à entonação mais próxima da linguagem falada. 

 

CONCLUSÃO 

 

Para iniciar o processo de elaboração de roteiro de entrevistas uma das primeiras etapas seria 

a formulação precisa dos objetivos do trabalho, tendo estes de estar devidamente descritos. 

Também se mostra de extrema importância apresentar o roteiro para juízes, afim de que se 

possam enaltecer aspectos talvez não verificados pelo autor do roteiro.  
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A estruturação do roteiro é que mostra a riqueza dos dados encontrados junto à transcrição. O 

ponto fundamental de um roteiro bem formulado somente é percebido quando se realiza a 

transcrição dos dados e nota-se claramente que as respostas estão absolutamente interligadas 

aos objetivos da pesquisa. Quando um roteiro não foi bem formulado as perguntas e respostas 

encontradas podem acabar não respondendo aos objetivos da pesquisa. 

A transcrição da entrevista é um trabalho árduo que necessita de bastante concentração na sua 

execução e, muitas vezes, reavaliações sobre o conteúdo descrito. Não é difícil de executar a 

transcrição, mas é um trabalho bem cansativo e desgastante.  

Se torna muito importante também estabelecer e fazer a transcrição integral segundo uma 

determinada teoria, para padronizar a informação coletada. Tendo um aspecto bastante 

delicado envolvendo a correção da ortografia.  

Somente através da transcrição podemos notar se os objetivos da pesquisa realmente foram 

contemplados. Junto à entrevista o pesquisador tem uma base dos acontecimentos, mas na 

transcrição se mostra as evidencias desses aspectos, sendo de fundamental importância para 

identificar as opiniões, concepções, percepções, avaliações e descrições sobre fatos internos a 

pessoa ou externos a ela. 
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