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Introdução
A entrevista é um  procedimento de coleta de informações amplamente utilizados em pesqui-

sas em ciências sociais como a Educação, a Psicologia e a Sociologia (MANZINI, 2003). 
Manzini (1990/1991) ressaltou que a entrevista social é um procedimento que visa conhecer 

fenômenos sociais que possuem um problema de investigação bem delimitados. O autor acrescentou que 
a entrevista não pode ser considerada uma mera técnica, visto que entrevistar uma pessoa “[...] significa 
envolver-se em um processo de interação, significa interagir [...]” (MANZINI, 1990/1991, p. 150). É 
possível, até mesmo, haver influência do entrevistador no raciocínio do entrevistado (MANZINI, 2003). 
Triviños (1987) contribuiu com a reflexão ao apontar que a entrevista semiestruturada proporciona certa 
liberdade ao entrevistado e a valorização do investigador, mantendo-o consciente na direção da entrevista.

A entrevista semiestruturada ou estruturada são, dentre outras formas de coleta de dados, 
meios que consideram significativamente a participação e implicação do entrevistado ao fornecer as in-
formações e exigem “atenção especial ao informante, ao mesmo observador e às anotações de campo” 
(TRIVIÑOS, 1987, p. 138). 

 Ao escolher a entrevista como opção de coleta de dados, é necessário um planejamento para 
que atinja aos objetivos estabelecidos na pesquisa. Existem cuidados indispensáveis que se iniciam desde 
o planejamento para a coleta de informações e a consideração das possíveis variáveis que interfiram nos 
dados e a análise, até o tratamento e a análise das informações coletadas por meio da entrevista (MAN-
ZINI, 2003).

Existem dificuldades significativas que envolvem a metodologia de pesquisa no que diz res-
peito a elaboração de roteiros, manejo durante a entrevista, bem como no processo de análise dos dados 
coletados (MANZINI, 2003). Manzini (2006) destacou a escassez de respaldo teórico que a literatura 
oferece para a análise de uma entrevista e embasa-se em três argumentos: é preciso avançar no sentido de 
considerar a entrevista de maneira mais ampla, abarcando os comportamentos não-verbais, preocupar-
se com a maneira como se coleta os dados, assim como com vieses e interpretações pouco fidedignas às 
informações.     

Nessa perspectiva, Manzini (2003) ressaltou a importância de investir na formação dos pes-
quisadores, mesmo que experientes, afim de evitar deslizes metodológicos. Para isso, propôs discussões 
sobre o tema por meio de duas disciplinas oferecidas no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Unesp- campus de Marília, são elas: Coleta de dados por meio de entrevistas e diálogos e Análise de 
dados em entrevistas e diálogos. Surgem diversas questões e dúvidas quanto ao número de entrevistas e 
de perguntas a serem realizadas, a melhor maneira de formular as perguntas e organizar e apresentar as 
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informações coletadas, até mesmo, questões que envolvem a gravação da entrevista e possível inibição do 
entrevistado.

A literatura aponta três tipos de entrevista, nomeadas diferentemente por alguns pesquisado-
res, mas cuja essência é a mesma: 1) estruturada ou diretiva ou fechada; 2) semiestruturada ou semidiretiva 
ou semiaberta; e, 3) não estruturada ou aberta ou não diretiva (MANZINI, 2004). Todas exigem um pla-
nejamento que precede o momento da entrevista para que se atinjam os objetivos propostos pela pesquisa 
(MANZINI, 2004; TOLOI; MANZINI, 2013). Na entrevista semiestruturada, os cuidados envolvem 
a elaboração de um roteiro de entrevista, atenção à sequência de perguntas, cuidado com a utilização da 
linguagem, submissão do roteiro à juízes, bem como um modelo piloto para ser aplicado e adequado antes 
do início da coleta propriamente dita (MANZINI, 2004). 

Quanto ao roteiro, sua principal função é nortear o pesquisador durante a entrevista para que, 
durante o processo, a direção da conversa não se distancie do objetivo traçado, além de dar suporte ao en-
trevistador para que se organize diante do entrevistado (MANZINI, 2004; TOLOI; MANZINI, 2013). 

Manzini (2003) abordou cuidados indispensáveis no planejamento e realização de um rotei-
ro, são eles: cuidado com a linguagem, com a forma das perguntas e com a sequência de perguntas. Com 
relação a linguagem utilizada no roteiro, o autor destacou que um contato prévio estabelecido com os par-
ticipantes que serão entrevistados viabiliza decisões quanto aos vocabulários empregados em casa pergun-
ta, visto que cada comunidade faz uso de vocabulários em que o significado pode não ser acessível a todos. 
O uso de palavras muito abrangentes e que demandem um nível de intelectualização também devem ser 
evitados e substituídos por termos que facilite a tarefa mental e deixe o entrevistado mais à vontade para 
responder. Outro ponto que o autor discutiu está relacionado com a forma como se faz a pergunta, ou 
seja, cuidar da redação da pergunta para que ela fique clara e objetiva. O devido cuidado com a linguagem 
utilizada pode evitar o enviesamento ou, até mesmo, certa inibição do entrevistado. A maneira como as 
perguntas são sequenciadas também requer atenção e cuidado. O autor apontou que a pergunta que inicia 
a coleta de informações deve ser simples com o objetivo de propiciar que o entrevistado mantenha-se mais 
à vontade e tornar-se mais complexo ao longo da entrevista. A separação das questões por blocos temáticos 
também é indicada por ele, sinalizando a troca de assunto. 

Diante do exposto, o presente trabalho visa descrever a construção de um roteiro de entrevista 
semiestruturada para ser utilizado em uma pesquisa de mestrado de um programa de Pós-Graduação em 
Educação.

Objetivo
Descrever a elaboração de um roteiro para entrevista semiestruturada.

Método
O presente estudo é fruto de uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 

UNESP – Câmpus de Marília - chamada Coleta de dados por meio de entrevistas e diálogos.
A primeira etapa do estudo foi realizar leitura criteriosa do projeto de pesquisa, enfocando os 

objetivos a serem alcançados por meio do roteiro de entrevista. 
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Trata-se de uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Unesp de Marília intitulado de Sinais de risco no desenvolvimento de bebês na Educação Infantil: percepção 
dos professores e profissionais. O objetivo geral é descrever, por meio dos relatos, como os professores e os 
profissionais da Educação Infantil identificam sinais e indicadores de risco para o desenvolvimento infan-
til em bebês de 4 à 24 meses. 

Os participantes são professores (as), Auxiliares do Desenvolvimento Escolar (ADE) e co-
ordenadores (as) de três Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) de uma cidade do interior do 
estado de São Paulo. O critério de seleção dos participantes será o tempo de experiência na Educação 
Infantil, na modalidade creche. Considera-se, a partir do objetivo da pesquisa, que quanto mais tempo de 
experiência os(as) participantes tiverem no acompanhamento de bebês nas creches, maior será a probabi-
lidade de vivências e, consequentemente, de um repertório ampliado. Com isso, estipulou-se, no mínimo, 
dois anos de experiência. 

Foram construídos para a pesquisa três versões de três roteiros diferentes devido as especi-
ficidades de cada participante. Foi elaborado um roteiro para professor (a), um roteiro para Auxiliar do 
Desenvolvimento Escolar e um roteiro para coordenador (a), considerando a profissão, função e formação 
de cada um. No entanto, para presente estudo selecionou-se apenas o roteiro realizado para a entrevista 
semiestruturada com os (as) ADE das EMEI. 

A construção do roteiro foi realizada em três etapas: uma primeira versão foi elaborada no 
primeiro dia de aula, após a leitura e retomado os objetivos do projeto de pesquisa; a segunda versão foi 
construída após respaldo teórico ofertado nas aulas teóricas da disciplina e nas leituras dos textos sobre 
o assunto; e, por fim, uma terceira e última versão foi construída com adequações após uma análise de 
concordância entre alunos pesquisadores de mestrado e doutorado que cursavam a disciplina e o docente 
e pesquisador da área, bem como a submissão para juízes especialistas no assunto pesquisado.

Para a adequação de cada versão do roteiro foi utilizado, primordialmente, as considerações 
teóricas de Manzini (2003).  

Resultados e Discussão
Os resultados serão apresentados em três quadros a seguir. A primeira versão do roteiro a ser 

utilizado com os (as) ADE continha 42 perguntas.

Primeira versão do roteiro 

1. Qual é a sua idade?
2. Você tem filhos? Idade?
3. Qual é a sua escolaridade? (se tiver graduação, qual?)
4. Com que frequência realiza curso (s) de atualização/aprimoramento profissional? 
5. Frequenta algum curso atualmente? Qual?
6. Qual foi o último curso que frequentou? Quando foi? 
7. Os cursos que fez/faz são exigências da escola?
8. Estes cursos são realizados em parceria com alguma instituição?
9. Já teve experiência profissional com crianças pequenas? Qual? Onde?
10. Qual o motivo que a levou a escolher trabalhar na Educação Infantil?
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11. Desde quando trabalha com crianças de 4 à 24 meses na Educação Infantil?
12.  Há quanto tempo está nesta escola/creche?
13. Em linhas gerais, quais são os objetivos da escola em relação ao trabalho com as crianças 

nessa faixa etária?
14. Você é responsável por quantas crianças?
15.  Descreva os ambientes da escola onde as crianças ficam. 
16. Qual é a rotina estabelecida para o trabalho com as crianças?
17. Os auxiliares do desenvolvimento escolar participam do planejamento realizado para as 

crianças no início do ano? 
18. Qual é a função do ADE ou Quais são as suas funções na escola? 
19. Como você se organiza ao longo do dia para desempenhar todas essas funções?
20. Pensando no trabalho com as crianças, como se dá o momento da higienização como troca 

de fralda, banho e troca de roupas? 
21. E o momento da refeição? 
22. É possível conversar com as crianças nesses momentos?
23. Há espaço para a participação ativa das crianças nos cuidados realizados com elas? 
24. No contato que você tem com as crianças, é possível perceber se elas apresentam alguma 

dificuldade com relação ao desenvolvimento? 
25. É possível para você, no cotidiano, perceber possíveis dificuldades das crianças na relação/

vínculo com você ou outros profissionais da escola?
26. Quais as habilidades que você acredita que deva ter um profissional para identificar possí-

veis problemas no desenvolvimento de crianças com essa faixa etária?
27. O que você pensa, pode facilitar a atuação do professor no sentido de identificar sinais de 

risco para o desenvolvimento infantil?
28. Quais seriam para você possíveis indicadores de dificuldades? 
29. Quais são suas atitudes quando você identifica uma dificuldade qualquer em alguma 

criança que você acompanha?
30. Como você percebe os comportamentos das crianças? Principalmente quando as crianças 

não falam.
31. Você já percebeu ou percebe crianças com comportamentos diferentes do grupo maior? 

Quais crianças? Como eram ou são os comportamentos?
32. Em algum momento da sua trajetória você já identificou alguma dificuldade, deficiência 

ou transtorno em uma criança?
33. Já trabalhou com crianças com deficiência, transtorno ou alguma dificuldade/atraso no 

desenvolvimento?
34. Já tinha diagnóstico? Se não, como você percebeu?
35. Você pensa que essas crianças devem receber atenção mais direcionada na realização dos 

cuidados?
36.  Você entende que é possível realizar ações mais direcionada para todas as crianças que 

você acompanha e também para uma criança com alguma necessidade?
37. Como seriam essas ações direcionadas às crianças com deficiência, transtornos, atrasos no 

desenvolvimento qualquer outro comprometimento?
38. Como é a dinâmica de trabalho entre o(a) ADE e o(a) professor(a)?
39. Com que frequência o(a) ADE e o(a)professor(a) dialogam sobre as crianças que acompa-

nham?



Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.2, 2019                                               209 

DefSen V Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

18 e 19 de março de 2019 ISSN  2594-9802

40. Sobre quais temas vocês conversam nesses encontros?
41. Qual é o papel do ADE no desenvolvimento destas crianças?
42. Você acha que algo mudou no seu trabalho desde o início até o momento?

 A primeira verão do roteiro apresentou inúmeras fragilidades, visto que ela foi elaborada 
antes da discussão durante e disciplina e respaldo da literatura. As questões iniciais foram elaboradas de 
maneira mais diretas, o que demandava respostas breves, sem exigir intelectualização do entrevistado. No 
entanto, após a explanação da teoria e discussões em sala durante a disciplina, concluímos que perguntas 
mais diretas no início da entrevista podem induzir o entrevistado à respostas mais diretas e simples, o 
que contraria as orientações dos teóricos a respeito do assunto, como Manzini (1990/1991; 2003). O 
recomendado é que se produza ao final da entrevista perguntas como dados complementares que podem 
conter dados pessoais e formação.  

A linguagem utilizada no roteiro também não estava adequada, não era acessível aos 
participantes. Foram usados termos técnicos muito distantes da área e da prática do entrevistado, o que di-
ficultaria a compreensão e, consequentemente, o diálogo durante  a entrevista como nos propôs Manzini 
(2003). Foi detectado também a ausência de blocos temáticos para sinalizar o entrevistado nas mudanças 
de assunto, conforme nos frisou Mazini (2003). Foram detectadas perguntas manipulativas como, por 
exemplo, a questão 17 (os auxiliares do desenvolvimento escolar participam do planejamento realizado 
para as crianças no início do ano?). De acordo com Manzini (2003; 2004), questões manipulativas tra-
tam-se possíveis enviesamentos inconscientes do pesquisador com o intuito de alcançar seus objetivos.  
Essa questão se torna manipulativa, pois não se sabe se há planejamento na escola; a pergunta induz uma 
resposta, visto que não há informações anteriores que garantem que exista planejamento e que a ADE 
participe, além de intuir que os entrevistados deveriam participar desse planejamento. 

Após as aulas teóricas e leitura da literatura sobre o tema, foi realizada a segunda versão do 
roteiro. Foram reduzidas seis questões da primeira versão do roteiro para a segunda, ou seja, de 42 para 
36 questões. 

As aulas teóricas foram fundamentais para a percepção de alguns pontos que não haviam 
sido contemplados na primeira versão, como a ordem das questões e o efeito disso na entrevista; e termos 
importantes como – na sua opinião- convocando o entrevistado à falar o que ele pensa sobre determinado 
assunto, o que ele sabe a respeito.

Segunda versão do roteiro 

1. Gostaria que você me contasse sobre o seu trabalho na Educação Infantil. 
2. Já teve experiência profissional anterior com crianças pequenas? Qual? Onde?
3. Desde quando trabalha com crianças de 4 à 24 meses na Educação Infantil?
4. Qual o motivo que a levou a escolher trabalhar na Educação Infantil?
5. Na sua opinião, qual é o papel da escola em relação ao trabalho com as crianças nessa faixa 

etária?
6. Você é responsável por quantas crianças?
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7. Como são os ambientes da escola onde as crianças ficam ao longo do dia? 
8. Qual é a rotina estabelecida para o trabalho com as crianças?
9. Os auxiliares do desenvolvimento escolar participam do planejamento realizado para as 

crianças no início do ano?
10. Quais são as suas funções na escola? 
11. E junto a criança?
12. Como você se organiza ao longo do dia para desempenhar suas funções?
13. Pensando no trabalho com as crianças, como se dá o momento da higienização como troca 

de fralda, banho e troca de roupas? 
14. E o momento da refeição? 
15. É possível conversar com as crianças nesses momentos?
16. Na sua opinião, a criança consegue participar ativamente desses momentos de cuidados 

realizados com elas? 
17. É possível perceber as preferências das crianças? Principalmente quando as crianças não 

falam ou se comunicam?
18. Na sua opinião, quais seriam os possíveis sinais de dificuldades? 
19. Considerando todo o contato que você tem com as crianças, é possível perceber se elas 

apresentam alguma dificuldade com relação ao desenvolvimento? Quais? 
20. Na sua opinião, é possível perceber, no cotidiano, possíveis dificuldades das crianças na 

relação/vínculo com você ou outros profissionais da escola?
21. Você já percebeu ou percebe crianças com comportamentos diferentes ao ser comparada 

com as demais crianças da mesma faixa-etária? Qual idade? Como eram ou são os comportamentos?
22. Você acha que é possível perceber atrasos no desenvolvimento de bebês menores de 1 ano? 

Pode me dar exemplos? 
23. Você já ouvir falar sobre Intervenção Precoce?
24. Em algum momento da sua trajetória você já identificou alguma dificuldade, deficiência 

ou transtorno em uma criança (ou bebê)?
25. O que você faz/fez quando identifica/identificou uma dificuldade em alguma criança que 

você acompanha/acompanhou?
26. Já trabalhou com crianças com deficiência, transtorno ou alguma dificuldade/atraso no 

desenvolvimento?
27. Já tinha diagnóstico? Se não, como você percebeu?
28. Na sua opinião, essas crianças devem receber atenção mais direcionada na realização dos 

cuidados?
29. Você entende que é possível realizar ações mais direcionada para todas as crianças que você 

acompanha e também para uma criança com alguma necessidade?
30. Como seriam essas ações direcionadas às crianças com deficiência, transtornos, atrasos no 

desenvolvimento qualquer outro comprometimento?
31. Quais as habilidades que você acredita que deva ter um profissional para identificar possí-

veis problemas no desenvolvimento de crianças com essa faixa etária?
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32. O que você pensa que pode facilitar a atuação dos profissionais que trabalham na Educa-
ção Infantil no sentido de identificar atrasos para o desenvolvimento infantil?

33. Como é a dinâmica de trabalho entre o(a) ADE e o(a) professor(a)?
34. O(a) ADE e o(a)professor(a) conversam sobre as crianças que acompanham?
35. Com que frequência o professor(a) e o(a) ADE conversam sobre as crianças que acompa-

nham?
36. Na sua opinião, qual é o papel do ADE no desenvolvimento destas crianças?

Nessa perspectiva, pode-se observar modificações na segunda versão do roteiro. As questões 
iniciais oferecem maior possibilidade de respostas abertas sem exigir excessiva intelectualidade do entrevis-
tado como prevê e orienta a literatura. No entanto, os blocos temáticos ainda não foram delimitados na 
segunda versão, bem como a adequação da linguagem, que permanece técnica com termos como diagnós-
tico, sinais de risco para o desenvolvimento, entre outros. Termos estes que não fazem parte do cotidiano da 
prática dos auxiliares do desenvolvimento escolar. Algumas questões permanecem com teor manipulativas 
como a de número 22   - Você acha que é possível perceber atrasos no desenvolvimento de bebês menores 
de 1 ano? Pode me dar exemplos?. Nesse caso, é o pesquisador que deve analisar posteriormente se a en-
trevistada percebe ou não atrasos no desenvolvimento.  

Foi possível modificar alguns aspectos, visto que é bastante trabalhoso e minucioso a elabora-
ção de um roteiro de entrevista semiestruturada. Muitos cuidados devem ser tomados como nos apontou 
Manzini (2003), o que demanda tempo para ler e reler inúmeras vezes. 

Já a terceira e última versão do roteiro foi elaborada após uma análise de concordância em um 
grupo de alunos pesquisadores da educação juntamente com o docente da disciplina, além da análise de 
dois juízes especialistas na área.

Terceira versão do roteiro

Vamos começar falando sobre sua experiência profissional...
1. Gostaria que você me contasse sobre o seu trabalho na Educação Infantil. 
2. Qual o motivo que a levou a escolher trabalhar com a Educação Infantil?
Agora vamos falar um pouco sobre sua prática na escola...
3. O que você faz aqui na escola/Quais são suas atividades?
4. Você auxilia no cuidado de quantas crianças? Há uma divisão? Ou são todas? 
5. É você que organiza a sua rotina com as crianças? 
6. Se sim, tem alguém que te ajuda a pensar em suas tarefas com as crianças?
7. Se não, quem organizada e como é pensada?
8. Você programa alguma atividade com as crianças, sozinha ou com a professor(a), coorde-

nador(a)?
9.  Se sim, você utiliza algum recurso ou materiais? Você se lembra de um exemplo para me 

contar? 
10. Você recebe orientações de alguém para realizar seu trabalho com as crianças? 
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11. Conte para mim como são os momentos de banho dos bebês? Eles participam do banho, 
batem pezinho e mãozinha na água, ficam olhando para você, agostam de tomar banho? Ou tem algum 
que não faz isso?

12. E os maiores, gostam de tomar banho? Ajudam a lavar as partes do corpo se você pedir?
13. Como se dá o momento de troca de fralda, troca de roupas? Me conte um pouco com é? 
14. E na hora de comer, como se organiza esse momento?
15. Os bebês comem bem, participam do momento?
16. E as crianças maiores? 
17. As crianças têm preferências na hora do banho, ou refeição, ou troca?
18. Você já tinha experiência nestas atividades?
19. Você já teve oportunidade de cuidar/acompanhar de bebês com jeitinho diferentes de 

outros bebês da mesma idade?  Mais molinhos, ou que não sentavam, batiam palminha, colocavam a mão 
ou o brinquedo na boca?

20. Ou bebês que pouco olhavam/olham e sorriam/sorri para você, muito silenciosos, não 
soltavam/soltam sonzinhos conversando com você, não davam/dão tchauzinho, beijinho quando você ou 
alguém pedia/pede? Se sim, o que você faz/fazia?

21. E crianças que não falam nenhuma palavrinha ou pequenas frases comparada com as ou-
tras crianças da mesma idade? O que você faz para ajuda-las?

22. As crianças brincam juntas ou tem alguma que fica mais isolada, querendo ficar sozinha, 
que pouco fica perto das outras crianças? Se sim, o que você faz?

23. Já teve a oportunidade de acompanhar crianças com alguma deficiência como a Paralisia 
Cerebral ou algum transtorno como Autismo, por exemplo? Como foi? O que você fazia?

24. E essas crianças foram os médicos ou a família que disseram que tinha uma deficiência ou 
transtorno? Ou a equipe escolar que teve a oportunidade de observar as dificuldades?

25. Na sua opinião, o que pode auxiliar/ajudar o auxiliar do desenvolvimento escolar no sen-
tido de perceber ou reconhecer atrasos ou dificuldades no desenvolvimento ou desempenho dos bebês e 
crianças? 

Agora, para terminar, vamos falar sobre o trabalho em equipe na escola...

26. Na escola, como é a dinâmica de trabalho entre o professor(a) e o(a) ADE?
27. O(a) ADE e o(a)professor(a) tem a oportunidade de conversar sobre as crianças que acom-

panham? Em que momentos?
28. Para você, no que ADE pode ajudar no desenvolvimento dos bebês e das pequenas crian-

ças?

Na última versão, foram realizadas alterações significativas.  O roteiro final ficou composto 
por 28 perguntas. A utilização da linguagem está adequada e acessível a realidade do entrevistado e as per-
guntas estão mais claras e compatíveis com a prática e experiência dos (as) auxiliares de desenvolvimento 
escolar, assim como orienta a literatura. Foram acrescentados os blocos temáticos para organizar o diálogo 
e, principalmente, favorecer a compreensão do entrevistado quando o entrevistador mudar o assunto. Há 
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uma sequência coerente das perguntas, embora o entrevistador deva ser flexível quando perceber a ne-
cessidade de mudança dessa ordem. Assim como quando percebe que o entrevistado está se distanciando 
do objetivo da pergunta, o entrevistador pode intervir quando acreditar ser necessário, inserindo outra 
pergunta que achar pertinente e que não pertencia ao roteiro ou direcionar o entrevistado novamente à 
pergunta (TRIVIÑOS, 1987; MANZINI, 2006). 

Outro ponto que demandou cuidado foi na detecção de pergunta manipulativas. Após longa 
discussão entre o grupo de alunos pesquisadores e o docente conseguimos identificar essas perguntas e 
reformulá-las. 

Conclusão
O roteiro é uma parte de suma importância para a realização de uma entrevista semiestru-

turada de tal forma que se ele apresenta fragilidades o pesquisador não consegue alcançar os objetivos de 
sua pesquisa. Trata-se de um trabalho criterioso que não deve ser realizado solitariamente. A elaboração 
de um roteiro exige inúmeros cuidados que precedem a coleta dos dados através da entrevista, como nos 
ressaltou Manzini (2003).  

O exercício de discussão em grupo com os colegas da área e com o docente especialista no 
assunto, bem como as aulas teóricas e o respaldo da literatura foram fundamentais para a elaboração de 
um roteiro coerente com os objetivos do estudo. Além disso, outro cuidado necessário é submeter o ins-
trumento à avaliação de juízes especialistas para que apontem aspectos ainda não identificados pelo autor. 
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