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4
estrAtégiAs metodológicAs 

e procedimentos

O que vale na vida não é o ponto  
de partida e sim a caminhada. 

Caminhando e semeando,  
no fim terás o que colher.

Cora Coralina

O presente trabalho1 foi realizado numa escola municipal de 
edu cação infantil, localizada numa cidade do interior do Estado  
de São Paulo com população de aproximadamente 4.000 habitantes, 
que atende a crianças na faixa etária dos 3 aos 52 anos de idade. A 
escolha do campo de pesquisa leva em consideração a familiaridade 
da pesquisadora com a escola, e se justifica por ser a única pro‑
fissional a atuar como psicóloga educacional no município. Assim, 

1. É necessário mencionar que a escrita da apresentação e do relato de campo 
encontram ‑se na primeira pessoa do plural, porém os capítulos foram escritos 
na terceira pessoa do singular.

2. A princípio, a idade‑alvo da pesquisa era entre 3 e 6 anos. Mas como a escola 
pesquisada adequou ‑se à Lei n. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, conhecida 
como Lei do Ensino Fundamental de 9 anos, crianças com 6 anos completos 
passaram a frequentar o ensino fundamental e, dessa forma, o foco da pesquisa 
foi redimensionado para a faixa etária (oficial) da educação infantil. 
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o interesse pela instituição surgiu devido ao grande número de 
queixas por parte dos professores e ao aumento da medicalização 
que vem ocorrendo nos últimos anos em crianças ainda na primeira 
infância. 

Com o intuito de investigar esse fenômeno, relacionando ‑o com 
a indisciplina e o TDAH sentiu ‑se a necessidade de uma efetiva 
permanência no campo, para que as relações entre alunos e educa‑
dores pudessem ser observadas. 

Ao utilizar essa abordagem metodológica que emana de um ca‑
ráter interpretativo, houve a necessidade de “mergulhar” na rea‑
lidade construída socialmente, e que se expressa no campo por meio 
das práticas e dos discursos cotidianos. Por isso foi imprescindível 
acompanhar o movimento real dos fatos, permanecendo no campo 
durante um ano e dois meses, uma vez por semana durante quatro 
horas por dia, intercalando os períodos matutino e vespertino. 

A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso qualitativo e 
as estratégias metodológicas empregadas para a coleta de dados in‑
cluíram a observação participante, entrevistas semiestruturadas, 
diário de campo e análise de documentos.

Inicialmente, foi realizado um reconhecimento de área, assu‑
mindo a posição de pesquisadora que necessitava estabelecer um 
melhor entendimento do estudo em foco, e não na condição de psi‑
cóloga que atuava no cotidiano escolar. Dessa forma, adentrou ‑se  
no cotidiano escolar estabelecendo‑se alguns contatos, intei rando‑
 ‑se da rotina, com o intuito de acompanhar aquela realidade.

Foram observadas3 a princípio tanto a creche, que atende 
crianças entre 0 e 5 anos, quanto a escola de educação infantil. 
Porém, constatou ‑se que se tratava da mesma clientela, pois as 
crianças passavam pela creche e depois seguiam até a escola, visto 
que a creche não conta com profissionais capacitados para desen‑
volver trabalhos pedagógicos.

3. Na observação participante não se especificou o número de crianças e profes‑
sores focalizados, uma vez que o interesse estava centrado apenas nos registros 
das situações envolvidas.
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Com pouco tempo de permanência no campo, foi iniciada a  
observação participante, uma das técnicas mais utilizadas pelos 
pesquisadores qualitativos. Mazzotti & Gewandsznajder (2001, 
p.166) apontam a importância da técnica dizendo: 

Na observação participante, o pesquisador se torna parte da  
situação observada, interagindo por longos períodos com os su‑
jeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que signi‑
fica estar naquela situação. A importância atribuída à observação 
participante está relacionada à valorização do instrumental hu‑
mano, característica da tradição etnográfica.

Durante a observação participante buscou ‑se estabelecer vín‑
culos de confiança com os sujeitos e uma maior interação com o 
cotidiano escolar, possibilitando com isso afunilar a investigação e 
definir o foco da pesquisa, sendo necessário compreender tal ce‑
nário e também a história profissional dos envolvidos, pois essa 
trajetória, além de embasar a praxe, justifica a prática profissional.

Além da observação participante, um diário de campo foi cons‑
truído para que não se perdessem informações importantes. Foram 
registradas, nesse diário, impressões obtidas pela pesquisadora, 
conversas formais e informais, falas, rotinas, práticas e posturas 
dos educadores, atitudes e alguns detalhes da estrutura física da 
instituição.

Os relatos de queixas dos educadores foram também instru‑
mentos muito importantes na pesquisa, pois as professoras rela‑
taram suas opiniões de forma espontânea e direcionada a respeito 
da relação com seus alunos, apontando suas queixas. Assim, foi 
possível perceber como lidam com os alunos que elas consideram 
“problemáticos”, e a quem solicitam auxílio quando não são bem‑
‑sucedidas no trabalho com a criança.

Para finalizar a coleta de dados, após o término da observação 
participante, foi aplicado um questionário pré ‑teste em quatro pro‑
fessoras. Após passar por uma reformulação, o questionário (ver 
Anexo B), com 11 questões semiestruturadas e uma questão fe‑
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chada foi aplicado novamente. Assim, realizou ‑se um total de 11 
entrevistas individuais, numa sala privativa em que a pesquisadora 
pôde ficar a sós com cada educadora. Durante a permanência da 
educadora no espaço de entrevistas, a inspetora de alunos foi para  
a sala de aula ficar com as crianças. Após o término, as professoras 
retornaram imediatamente às classes. O roteiro foi dirigido e em‑
basado em questões voltadas para os temas: a) apontamento dos 
problemas no âmbito escolar; b) disciplina/indisciplina; c) enca‑
minhamentos de crianças ao serviço de saúde, e d) uso de psicotró‑
picos na infância. Ao aplicar o questionário, o intuito foi coletar a 
opinião do educador a respeito de temas considerados fundamen‑
tais para a sistematização da pesquisa. 

Rey (1999, p.87) enfatiza a importância da entrevista dizendo:

Toda entrevista ou diálogo se constitui subjetivamente sobre as‑
pectos dominantes na comunicação: o processo de comunicação 
define a identidade dos participantes dentro desse espaço. A co‑
municação é um processo histórico que facilita a expressão da‑
queles temas mais suscetíveis de adquirir sentido, nos termos e 
condições nos quais ela tem lugar, no qual sempre atua como ini‑
bidor de outros conteúdos, cuja expressão é facilitada através de 
instrumentos de expressão individual.

No Quadro 2, é possível visualizar as características dos su‑
jeitos, de modo que o leitor identifique função, formação, tempo de 
experiência profissional e a idade dos entrevistados.

O conjunto de estratégias define o caminho metodológico se‑
guido durante a investigação, e teve como objetivo levantar dados 
que possibilitassem construir uma análise por meio da reflexão do 
locus da pesquisa, que em um cruzamento dos dados pôde, junta‑
mente com o embasamento teórico, caracterizar os vários aspectos 
que mostram como o professor vê o problema da indisciplina e o 
relaciona com o TDAH. 

No trajeto teórico se encontra, assim, uma junção de várias 
áreas: Psicologia, Pedagogia, Filosofia e Neurologia. Buscou ‑se 
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Quadro 2 – Caracterização da população‑alvo 

Entrevistada1 Função
Formação 

profissional

Tempo de 
experiência 
profissional 

na 
Pedagogia

Idade

No de 
alunos 

por 
sala

1 Profa Pré I

Magistério 
cursando 
Pedagogia
(E.D.)*¹

4 anos 39 anos
14 
alunos

2 Profa Pré I

Magistério 
cursando 
Pedagogia
(E.D.)*¹

22 anos 48 anos
15 
alunos

3 Profa Pré I

Magistério 
cursando 
Pedagogia
(E.D.)*¹

10 anos 42 anos
16 
alunos

4 Profa Pré II
Magistério 
Matemática

12 anos*² 36 anos
15 
alunos

5 Profa Pré II Pedagogia 9 anos 43 anos
15 
alunos

6 Profa Pré II
Magistério 
cursando 
Pedagogia

9 anos 48 anos
17 
alunos

7 Profa Pré II
Pedagogia 
História

30 anos*³ 57 anos
15 
alunos

8 Profa Pré II Pedagogia 17 anos 36 anos
16 
alunos

9 Diretora Pedagogia 10 anos 52 anos –

10 Inspetora Ensino médio 5 anos 22 anos –

11
Coordenadora 
pedagógica

Magistério 
Pedagogia

20 anos 49 anos –

*¹ (E.D.) – Ensino a distância.
*² Nunca lecionou Matemática.
*³ Pedagogia e História concomitantemente.
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obter uma visão totalmente apartada da ótica biologizante e organi‑
cista, pois tal posicionamento condiz com uma visão reducionista 
do homem e com a ideia de que ele é influenciado geneticamente, 
vítima de uma condição hereditária e biológica.

Os dados coletados foram categorizados e dispostos em eixos 
temáticos para que a análise fosse mais bem visualizada. Na pes‑
quisa, que foi de cunho qualitativo, os dados são confrontados com 
o referencial teórico, buscando compreender como se dão as rela‑
ções naquele contexto social, mas isso de tal forma que haja um 
movimento capaz de fazer emergir novas formas e possibilidades 
de se analisar o problema em questão. 


