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OBJET/VOS
 

Este capitulo tenta explicar as ideias subjacentes aos delineamentos experimentais 
geralmente utilizados na psicologia. Tentamos justificar 0 difundido uso de experimen
tos dentro da psicologia e, ao faze-Io, nos concentraremos sobre as raz6es pelas quais 
os principios do metodo experimental deveriam ser seguidos (a maior parte do tempo, 
embora nao todo 0 tempo), no interesse da teoria psicol6gica, e nao apenas no inte
resse da "boa ciencia". 

Termos-chave 
Compensayao incompleta 
Confiabilidade 
Confusao 
Delineamentos interssujeitos 
Delineamentos intrassujeitos 
Efeito de piso 
Efeito de teto 
Efeito de transferencia 
Efeitos da ordem 
Equilibrio 
Equilibrio incompleto 
Hip6teses 

Medida operacional 
Metodo da diferen{:a 
Modelos do quadrado latino 
Tratamento diferencial 
Tratamento experimental 
Validade 
Validade ecol6gica 
Validade externa 
Variaveis confundidoras 
Variaveldependente 
Variavel independente 
Vies do participante 
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4.1 INTRODUCAo 
A pesquisa psicologica tern duas metas principais. A primeira e fornecer uma 

descrii;:ao do comportamento humano e de seus processos psicologicos subjacen
tes. e a segunda e fornecer uma explicai;:ao para esse comportamento. A tarefa de 
gerar evidencia suficiente para tornar possivel a tarefa descritiva da pesquisa ebern 
realizada por muitos metodos sistematicos de pesquisa. incluindo experimentos. 
Contudo. a singularidade e 0 poder do metodo experimental consistem em que ele 
nos permite focalizar 0 problema da explicai;:ao. Ele vai alem do problema descritivo 
a fim de fornecer respostas sobre como e por que este ou aquele comportamento 
ocorre. Em outras palavras. com 0 uso de experimentos. e possivel responder ques
toes acerca das causas do comportamento. Por essa razao. tanto estudantes do cur
so de graduai;:ao quanto do curso de pos-graduai;:ao recebem treinamento substan
cial nos prindpios do delineamento experimental e na execui;:ao de experimentos 
por si proprios. Este tempo e bern usado? 0 proposito deste capitulo e convencer 0 

leitor de que a resposta e "sim". Resumiremos os prindpios basicos do metodo expe
rimental e os prindpios do planejamento da pesquisa experimental em uma tenta
tiva de justificar 0 uso difundido dos experimentos dentro da psicologia. Ao faze-lo. 
concentraremo-nos nas razoes pelas quais os prindpios deveriam ser seguidos (a 
maior parte do tempo. mas nao 0 tempo todo). no interesse da teoria psicologica. e 
nao apenas no interesse da "boa ciencia". 

4.2 AEXPERIMENTACAo E0 METODO CIENTIFICO 
Historicamente. a difusao do uso de experimentos na pesquisa psicologica co

mei;:ou com a psicofisica alerna no seculo XIX, em particular com os estudos empiri
cos de Helmholtz sobre a percepi;:ao visual durante os anos de 1869 (ver Helmholtz. 
1%2) e com a fundai;:ao. em 1879. por Wundt, do primeiro laboratorio de psicologia 
experimental. A metodologia do modelo experimental desenvolveu-se. entao. com 
o surgimento da estat!stica e do behaviorismo no imcio do seculo XX (por exemplo. 
Fischer. 1935. Skinner. 1953). Desde entao. 0 uso de experimentos na pesquisa psi
cologica tornou-se sinonimo de aceitai;:ao da psicologia como uma disciplina cient!
fica Dito isso. essas primeiras inl1uencias tambern fizeram com que a metodologia 
fosse associada a urna abordagem mecanicista do pensamento e do comportamento 
humano. Embora exista urna relai;:ao entre metodo e teoria. a maior parte dos psico
logos que adota a metodologia experimental esta testando teorias muito distantes 
do saber behaviorista e esta interessada precisamente aqueles processos mentais 
nao observaveis que os behavioristas achavam tao repugnantes. Entretanto. ha al
gumas pressuposii;:oes subjacentes 11 experimentai;:ao referentes 11 relai;:ao que tern 
com 0 metodo cientifico e que devem ser aceitas pelo pesquisador ao adotar a me
todologia experimental. 0 metodo que utiliza experimentos para investigar as cau
sas do comportamento humano supoe a aceitai;:ao de uma estrutura determinista e 
atomista. por meio da qual 0 comportamento e suas causas sao observados como 
sendo objetivamente especificaveis e divisiveis em unidades discretas. Alem disso. a 
complexidade dos estimulos e das respostas da vida real pode ser simplificada. con
trolada e quantificada sem perda da significai;:ao dos resultados. Por essas raziies. 
apenas alguns psicologos rejeitam 0 metodo experimental como uma metodologia 
de pesquisa inaceitavel e inapropriada e propiiem. em seu lugar. metodologias alter
nativas. Por isso. desde 0 comei;:o. deve-se ter presente que. ao usar experimentos na 
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pesquisa. 0 pesquisador esta adotando uma metodologia que. como qualquer outra. 
acarreta a aceitai;:ao de certos prindpios reguladores. 

4.3 0 QUE EUM EXPERIMENTO? 
Na serie de televisao ingiesa A Boa Vida, popular nos anos de 1970 e de 1980. urn 

dos principais personagens. Tom. e visto em uma cozinha contemplando uma fileira 
de tres caixas de mudas. Ele declara 11 esposa sua inteni;:ao de realizar urn experi
mento sobre os efeitos de falar com suas plantas. Todas as caixas contem as mesmas 
mudas. Com as mudas da caixa A, Tom anuncia. deve-se falar durante 10 minutos 
a cada manha. de uma maneira calma e gentil; com as mudas da caixa B deve-se 
gritar durante 0 mesmo periodo de tempo. ao passo que as mudas da caixa C devem 
ser ignoradas e nao se deve falar com elas de modo algum. Nao se trata. talvez. de 
ciencia propriamente dita. mas este exemplo serve muito bern a urn proposito como 
o de fornecer urn exemplo contra 0 qual e possivel testar a definii;:ao formal de urn 
experimento. Tom esta realizando urn experimento? No nivel basico. sim. ele esta. 
nao urn experimento perfeito. mas urn que satisfaz os criterios basicos. Como men
cionado brevemente antes. urn experimento e urn teste das relai;:oes de causa e efeito 
a partir da coleta de evidencia para demonstrar 0 efeito de uma variavel sobre a ou
tra. Em sua forma mais simples. dois grupos de pessoas sao tratados exatamente do o tratamento 
mesmo modo. com uma excei;:ao (0 tratamento experimental. tambem chamado experlmentel 

tratamento diferencial) e qualqUE!r difereni;:a observada entre os grupos e. entlio. tratamento 
dllerenclalatribuida ao tratamento diferente. Tom tern esses ingredientes basicos em suas tres 

caixas de mudas. Ele esta testando 0 efeito da fala (uma variavel) sobre outra variavel 
(taxa de crescimento das mudas). Ele trata seus grupos de participantes (caixas de 
mudas) exatamente do mesmo modo. com uma excei;:ao (se a fala e dirigida a elas 
gentilmente ou se gritando). De fato. ele da urn passo a mais ao introduzir urn myel 
diferente em sua variavel, incluindo urna linha de base ou condii;:iio de controle con
forme a qual a uma caixa de mudas nao deve ser dirigida nenhurna fala Ha. e claro. 
muitas questiies que teriam de ser respondidas a fim de avaliar a adequabilidade 
do modelo experimental de Tom - tais como se todas as mudas sao de gestai;:iio 
equivalente. e se todas elas seriam mantidas sob as mesma condii;:ao de luz -. mas os 
ingredientes essenciais de urn experimento estao presentes. Nas sei;:Oes subsequen
tes. esclareceremos com aigum detalhe 0 que sao esses ingredientes. mas. primei
roo precisamos dar urn passo atras e perguntar como os experimentos ocorrem. Os 
proprios experimentos nao sao projetados de modo a seguir urn conjunto de regras. 
Eles sao projetados como urn meio de responder questoes. de testar hipoteses e pre
dii;:oes acerca do mundo psicologico. Todos nos temos teorias a respeito de por que 
as pessoas se comportam e pensam do modo que elas 0 fazem. e 0 que segue e urna 
serie de hipoteses ou de predii;:oes que servem como ilustr8i;:oes: 

Assistir a programas de televisao agressivos torna as pessoas mais agressivas. 
Os homens acreditam que sao melhores motoristas do que as mulheres. 
As criani;:as que sao sensiveis 11 rima na primeira infancia fazem melhor progres

so na aprendizagem da leitura do que aquelas que nao 0 sao. 
As maes que concentram a ateni;:ao de seus bebes em objetos sao mais propen

sas a ter criani;:as cujo vocabulano inicial contem urn grande nlimero de no
mes de objetos do que as maes que nao 0 fazem. 

Lembrar uma lista de itens e mais facil se a lista elida duas vezes em vez de urna 
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Ate certo grau. todas essas sao hip6teses que predizem alguma rela!;ao entre as 
diferentes variaveis (tipo de televisao e comportamento agressivo. sexo e cren!;as so

hlp6teaea bre a habilidade de dirigir. habilidade de leitura e progresso escolar. etc.). Hip6teses 
sao os enunciados formais de predi!;oes derivados da evidencia obtida a partir de 
pesquisa e teoria anteriores. ou simplesmente 0 resultado de uma intui!;ao. Todos 
esses exemplos encontram-se na esfera da investiga!;ao psicol6gica e. contudo. nem 
todos satisfazem especificamente as condi!;oes para 0 metoda experimental. Por 
que? A dificuldade de tomar decisoes quanta ametodologia apropriada diz respeito 
aadequabilidade de urn metoda especifico para a abordagem de urn tipo particular 
de questao. Por exemplo. no caso da cren!;a dos homens sobre as diferen!;as de sexo 
e as habilidades envolvidas em dirigir. 0 exemplo e formulado como uma hip6tese. 
mas nao uma na qual urn modelo experimental seria mais adequado. pois a ques
tao refere-se acren!;a. e nao ao comportamento. Esse tipo de alega!;ao atitudinal 
presta-se mais ametodologia que faz uso de questionarios ou de levantamento do 
que aexperimenta!;ao. 

Similarmente. 0 exemplo referente ao vocabulario inicial das crian!;as ilustra 
outro sentido no qual a metodologia experimental nao e necessariamente a mais 
apropriada. Por defini!;ao. a linguagem natural nao e facilmente manipulada e. no 
entanto. a hip6tese tal como formulada e empiricamente testavel mediante a ob
serva!;ao sistematica apenas e sem interven!;ao experimental. 0 Ultimo exemplo e 0 

caso mais 6bvio de testagem experimental segundo 0 modelo experimental classico. 
pois seria relativamente simples comparar grupos de pessoas que foram expostas 
a niveis diferenciais de repeti!;ao de uma lista inicial com 0 objetivo de testar sua 
capacidade mnemonica e comparar seu desempenho. Contudo. a releviincia do me
todo experimental para essas e para quaisquer outras hip6teses e que. enquanto ou
tros metodos estabeleceriam a existencia da rela!;ao alegada, nao se pode abordar 
a questao da causalidade sem apelar para a experimenta!;ao. Por essa razao. agora 
exarninaremos mais detalhadamente as rela!;oes causais e como elas podem ser es
tabelecidas usando-se experimentos. 

4.4 CAUSALIDADE EEXPERIMENTACAO 
Estudantes de psicologia sao reiteradamente alertados quanta aos perigos de in

ferir causalidade de uma correla!;ao. Euma li!;ao muito digna de se aprender. pois as 
armadilhas nao sao sempre 6bvias. A correla!;ao pode ser espUrla ou ser causada por 
uma terceira variavel que afeta as duas primeiras (uma ·causa comum"). Urn exemplo 
ajudaria a ilustrar este ponto. Em 1993. os niveis de ausencia nas escolas secunda
rias do Reino Unido aumentaram e. durante 0 mesmo periodo. as notas obtidas nos 
exames escolares tambem aumentaram. Embora possa parecer contra-intuitivo que 
o nao comparecimento aescola cause aumento do desempenho nos exames. pode
riamos ter sido tentados a aceiUi-lo se a correla!;ao tivesse sido negativa. Alem disso. 
que direito temos de interpretar a correla!;ao enquanto sugestao de que a ausencia 
aescola tivesse causado as boas notas nos exames: por que nao enquanto sugestao 
de que as boas notas nos exames tivessem sido a causa do nao comparecimento a i',1 
escola? Nao ha nenhum modo fundamentado de inferir a dire!;ao da causalidade a Ijpartir da correla!;ao apenas; outros fatores devem ser considerados. Podemos mes
mo estender este exemplo para alem. Durante 0 mesmo periodo. houve aumento do 
aquecimento global. aumento da criminalidade em Moscou e aumento da longevi ~ 
dade entre hamsters de estima!;ao. Os niveis de ausencia podem ser correlacionados 

~
 

a muitos outros fenomenos. e podemos apenas escolher urn aleatoriamente e depois
 
extrair conclusoes. 0 principio permanece 0 mesmo: a causalidade precisa ser esta

belecida para alem da descri!;ao de uma rela!;iio existente entre duas variaveis.
 

Como isso pode ser feito? 0 metoda experimental cumpre essa condi!;ao mani
pulando urn fator e procurando pela evidencia de que isso produz uma mudan!;a em 
outro fator. Se tal efeito ocorre. sabemos que existe uma rela!;ao causal entre 0 fator 
manipulado e 0 fator afetado. Esta e a tecnica mais frequentemente utilizada em 
experimentos psicol6gicos e baseia-se no ciinone apresentado pelo fil6sofo J. S. Mill 
em 1984 - 0 metodo da diferen~a(ver Mill. 1950). Usando esse metodo. aplica-se metodo da 

urn teste duplo (digamos. amesma pessoa duas vezes. ou a dois grupos de pessoas: dlferen~a 

ver mais adiante). Essas aplica!;oes de teste sao identicas, exceto em urn aspecto. e 
quaisquer diferen!;as observadas no desempenho dos participantes pode ser. enta~. 

atribuida Adiferen!;a de tratamento. 0 uso cuidadoso deste metodo deveria indicar 
se 0 tratamento particular que esta sendo variado pode ter ou nao uma influencia 
causal sobre 0 comportamento (outros fatores poderiam. e claro. intervir em situa
!;oes mais complexas; ver Lipton. 1991). Mas. em principio. 0 objetivo de estabelecer 
a causalidade e fornecer uma explica!;ao que seja a l1nica explic8!;ao para 0 fenome
no observado. 

4.5 VARIAvEIS 
Variaveis e controle e manipul8!;ao de variaveis sao centrais tanto para identi

ficar 0 que constitui urn experimento quanto para distinguir entre urn born e urn 
mau experimento. Uma variavel e qualquer caracteristica que possa variar atraves 
das pessoas ou das situa!;oes e que pode ser de diferentes niveis ou tipos. Assim. 
na lista de exemplos dada acima, comportamento agressivo. tipo de televisao. sexo. 
habilidade de dirigir. idade e habilidade de leitura, todos sao tipos de variaveis. Ha 
dois tipos b<isicos - variaveis independentes evariaveis dependentes. Essa distin!;ao 
e central para 0 modelo experimental e. sendo assim. consideraremos cada tipo se
paradamente. 

4.5.1	 Variaveis independentes 
Avariavel independente e aquela que 0 experimentador manipula ou controla varllivelln· 

e. como tal. e a variavel em cujo efeito 0 pesquisador esta interessado. Eaquilo que dependante 

difere entre os tratamentos no metodo da diferen!;a de Mill. descrito anteriormen
teo A hip6tese experimental propoe que a vanavel independente reaJmente causara 
a mudan!;a no comportamento que esta sendo medido (variavel dependente). Por 
exemplo. a partir de nossa sele!;ao de ilustr8!;oes. as hip6teses supoem que 0 tipo 
de televisiio assistida determina os niveis de agressiio e. do mesmo modo. que a ha
bilidade fonol6gica deterrninara a habilidade da leitura. Note-se que. em principio. 
variaveis podem ser independentes ou dependentes dependendo da formul8!;ao da 
hip6tese da pesquisa: elas podem ser causas ou efeitos. Na pratica. contudo. certas 
variaveis. como sexo. idade e tipo de experiencia de vida, sao fixadas - isto e. nao 
podem ser manipuladas dentro do experimento; contudo. 0 experimentador pode 
selecionar grupos que diferem no que diz respeito a essas variliveis. 

Urn modo de classificar variaveis independentes e distinguir aquelas que podem 
ser quantificadas de algum modo. pois 0 experimentador pode determinar a quan
tidade ou os niveis apresentados no estudo. itens tais como a quantidade de droga 

~ 
~ 
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administrada ou 0 tempo estipulado para a execUl;:ao de uma tarefa. Tais variaveis 
sao denominadas quantitativas. Em contraste, outras variaveis independentes dife
rem em tipo e sao denominadas categoriais. Exemplos de variaveis independentes 
categoriais. qualitativas. incluem a ra~a e 0 sexo das pessoas selecionadas. 0 tipo 
de droga administrada e 0 tipo de instrUl;:oes experimentais dadas. As condi'Yoes de 
urn experimento referem-se aos niveis das variaveis independentes recebidos pelos 
participantes. ou aos niveis de tratarnento. Experimentos verdadeiros requerem pelo 
menos duas condi'Yoes para que a manipula'Yao de variavel possa ocorrer. mas. em 
principio. nao ha nenhum limite para 0 numero maximo de condi'Yoes (ver Capitulo 
3 para mais discussao sobre niveis de mensura'Yao). 

4.5.2 Variaveis dependentes 
varillvel de- Essencialmente. a variavel dependente (as vezes chamada "variavel de respos

pendente tag) e a medida comportamental determinada pelo experimentador; e 0 resultado 
que pode. ou nao (dependendo da hipotese). ser predito que dependera da variavel 
independente. Assim. em nossos exemplos anteriores. comportamento agressivo. 
habilidade de leitura. vocabulario inicial e habilidade de dirigir. todos sao exemplos 
de variaveis dependentes. Do mesmo modo que as variaveis independentes devem 
ser cuidadosamente selecionadas de modo que possam ser controladas facH e sis
tematicamente dentro do experimento. a variavel dependente deve ser selecionada 
de modo que ela possa ser medida sensivel e significativamente. A variavel depen
dente deve nao apenas ser mensuravel com sensibilidade suficiente para detectar 
algum efeito que suporte 0 teste estatistico. mas, tarnbem. deve ser potencialmente 
sensivel a altera'Y0es no nivel da variavel independente. Assim. no exemplo de nos
so experimento envolvendo televisao e agressividade. temos em nossa perspectiva 
teorica a suposi'Yao segundo a qual a exposi'Yao a programas de televisao agressivos 
tera impacto sobre a quantidade de comportamento agressivo apresentado pelos 
telespectadores. Para testar essa suposi'Yao. precisariamos planejar muito cuidado
samente 0 modo pelo qual 0 comportamento agressivo deve ser medido em nosso 
experimento. a fim de encontrar os efeitos experimentais preditos. 

o problema fundamental de decidir sobre uma variavel dependente apropriada 
tern origem na propria natureza da investiga'Yao psicol6gica. A maior parte da pes
quisa psicologica esta interessada em medidas de desfecho que estiio apenas indi
retamente relacionadas com 0 processo psicol6gico no qual estamos interessados. 
Muita pesquisa atual trata de questoes relativas a processos mentais que nao sao 
diretarnente observaveis. mas em que uma medida e considerada como sintomati
ca de algum processo subjacente. Eesta natureza influente da pesquisa psicol6gica 
que a toma tao diffci!. Aprendizagem. habilidades envolvidas na solu'Yao de proble
mas. mudan'Yas durante 0 desenvolvimento. e assim por diante, nao podem ser di
retamente observados e. portanto. mesmo 0 mais claramente especificavel dos pro
blemas requer grande cuidado na sele'Yao de nossa medida de desfecho. Urn modo 

medlde ope- de abordar este assunto e pela utiliza'Yao de urna medida operacionaI da variavel 
raclonel	 dependente. onde se formula urn enunciado explicito acerca do modo preciso no 

qual 0 comportamento observado sera escorizado ou categorizado como a variavel 
dependente. No caso de nosso comportamento agressivo seguindo-se aexposi'Yao a 
programas de televisao agressivos. precisariamos especificar 0 que constitui agres
sao - se atos de violEmcia ffsica contra outras pessoas ou contra objetos. ou se ai se 
inclui a agressao verbal. 
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i As dificuldades de precisao ao planejar experimentos nao podem ser realmente 

apreciadas pela leitura de livros-texto ou mesmo de artigos em peri6dicos cienti
ficos: a experiencia pessoal direta. contudo. e muito efetiva! Psic610gos do desen
volvimento se interessam pelo desenvolvimento da habilidade que os bebes tern de 
recuperar objetos escondidos. pois ha razoes te6ricas para supor que isso fomece 
alguma medida do nivel geral de desenvolvimento cognitivo do hebe (Piaget. 1952a). 
Assim como esta. ha uma literatura relativamente numerosa relatada nos jornais 
cientificos sobre a rea'Yao de crian'Yas a objetos escondidos. Tais experimentos envol
vern uma variavel dependente que mede se (ou niio) a crian~a recupera ou procura 
recuperar urn objeto quando este Ihe e ocultado em varios lugares e por meio de 
diversos meios de oculta'Yao. Soa simples 0 bastante; a realidade. no entanto. esta 
longe de ser simples. Por exemplo. 0 que constitui uma tentativa efetiva de procurar? 
o bebe de 9 meses movera suas maos ao redor e. ao faze-Io. deslocara 0 que oculta 0 
objeto: isto e comportamento de procura? Do mesmo modo. ele ou ela podem espe
rar algum tempo. gritar. dar risadinhas. olhar ao redor e mover-se na dire'Yiio de urn 
objeto. pega-Io. deixa-Io cair e recoloca-Io no lugar. Como esse comportamento pode 
ser classificado? 

Etentador supor que essas dificuldades tern origem na tentativa de experimen
tos com tipos de pessoas com as qUais eintrinsecamente diffcil de trabalhar. 0 pro
blema. suspeitamos. e muito mais fundamental para todas as fonnas de pesquisa 
experimental. Trabalhar com bebes e com crian~as jovens simplesmente toma ex
plicito esses problemas de definir a mensura'Yiio psicol6gica em geral. Por exemplo. 
participantes adultos frequentemente adotam posi'Yoes particulares com respeito 
ao experimento. 0 que depende do que eles pensam do pesquisador. da psicologia 
ou da ciencia em geral. 1sso econhecido como vies do participante. Aborrecidos. vI6a do per

deprimidos ou pessoas francamente antissociais (isto e. qualquer urn que niio goste tlclpente 

de voce) podem deliberadamente deixar de conformar-se as instru'Yoes experirnen
tais. geralmente de modos sutis e imperceptiveis. Inversamente, a maior parte das 
pessoas fica contente em sujeitar-se. mas vilo ao extremo oposto. Querem fazer 0 
que supoem que deve ser feito. e querem faze-Io bern -. mas elas elaboram supo
si~6es acerca do que exatamente Ihes pedem para fazer. As instru'Yoes dadas aos 
participantes em geral omitem deliberadamente a verdadeira raziio de fazer 0 ex
perimento. porque. se os participantes a conhecem. eles adaptam seu desempenho 
a condutas que consideram apropriadas aos objetivos do pesquisador. em vez de 
apenas se comportar do modo como normalmente 0 fariam (ver Capitulo 3 para 
discussiio dos problemas eticos que surgem aqui). Na ausencia de razoes. as pes
soas frequentemente inventarn suas pr6prias; tentarn adivinhar 0 que 0 pesquisador 
espera do experimento e. entao. comportam-se de acordo com sua falsa presun'Yiio 
acerca da situa'Yao real. Por exemplo. urn teste comurn de "criatividade" consiste em 
solicitar a alguem que escreva durante urn minuto tantos usos quantos puder ima
ginar que se possa fazer de urn tijolo. Suponha-se que 0 participante nao saiba que e 
urn simples teste quantitativo de criatividade. mas imagina tratar-se de urn teste de 
personalidade e. por isso. pensa que e0 conteudo das ideias que sera analisado. nao 
simplesmente sua quantidade. Quaisquer ideias desagradaveis que ocorram. tais 
como "atingir uma velha senhora na cabe'Ya com 0 tijolo e roubar sua bolsa', seriio 
suprimidas com base na suposi~iio de que iriio criar uma opiniiio negativa daquele 
que Ihes concebeu. 1sso pode ser verdade. mas. do ponto de vista do experimentador. 
o teste sera secretamente invalidado por nao mais fornecer uma medida verdadeira . 
da criatividade do individuo. 
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Urn outro problema relacionado com a selecrao e a mensuracrao das variaveis de
elello de pendentes e aquele referente aos efeitos de assoalho e efeitos de teto. Urn efeito de 

plso piso ocorre quando urn resultado nulo emerge porque a maioria dos participantes 
obtem escore no ponto mais baixo da escala. Seja qual for a serie de instrucr6es que 
estejam executando. urn efeito nulo pode emergir simplesmente porque a tarefa e 
demasiado dificil para os participantes e. consequentemente. 0 experimento nao e 
suscetivel a mudancras na variavel independente. Urn exemplo 6bvio e uma tarefa 
psicofisica em que 0 estimulo e muito fraco para ser detectado. Se 0 proposito do 
experimento e comparar a sensibilidade das pessoas a luzes de diferentes cores, mas 
todas as cores estao abaixo do limiar. nenhum dado significativo sera obtido. Urn 

elellosde efeitos de teto constituem 0 oposto dos efeitos de assoalho e ocorrem quando as 
lela pessoas obtem escores muito proximo ao ponto mais alto da escala. Continuando 

com 0 exemplo. se todas as luzes coloridas forem brilhantes 0 bastante para serem 
claramente visiveis. a tarefa sera muito facil e. portanto. resultara em urn efeito teto. 
Efeitos de assoalho e de teto - enfatizamos - podem ocorrer em qualquer tarefa na 
qual uma variavel dependente nao possa acompanhar a variacrao total da variavel 
independente. Infelizmente. a tendencia a evitar esses efeitos envolve mais do que 
senso comum e boa compreensao da literatura relevante. Quase sempre sera neces
sario que 0 pesquisador realize estudos-piloto para examinar a adequabilidade de 
sua combinacrao de objetos de estudo. bern como de suas variaveis. antes de execu
tar 0 experimento propriamente dito. Alem disso. 0 Capitulo 9 descreve tecnicas de 
ajuste continuo da dificuldade de uma tarefa durante a realizacrao do experimento 
de modo a manter as respostas do sujeito proximas do meio da escala de resposta 
disponivel. de modo que os efeitos de assoalho e teto nunca venham a ocorrer. 

4.6 CONFIABILIDADE EVALIDADE 
Nos experimentos. como em toda pesquisa sistematica. os riscos sao muito al

tos. Alegar causalidade psicologica com base em estudos precariamente planejados 
resulta em experimentos inuteis. no melhor dos casos. e potencialmente danosos. 
no pior. Tais dificuldades podem ser forrnalizadas utilizando os conceitos de confia
bilidade e de validade. 

conflablll Confiabilidade refere-se aconsistencia ou aestabilidade de qualquer efeito ex
dade perimental. A tecnica mais comurn para estabelecer a conliabilidade e a replicacrao. 

Se 0 mesmo modelo experimental conduz aos mesmos resultados em ocasi6es se
guidas e utilizando amostras diferentes. entao 0 experimento e considerado con
fiavel. Geralmente. no entanto. os experimentadores nao replicam seus pr6prios 
experimentos mais de urna vez. por raz6es pragmaticas e. assim. a conliabilidade e 
frequentemente estabelecida por outros pesquisadores ao replicarem urn paradigma 
experimental particular dentro de sua pesquisa. 

Infelizmente. a evidencia que sugere que urn experimento e confiavel nao e ga
valldaele rantia de sua validade. Validade refere-se ao fato de urn experimento explicar ou nao I~ 

o que por meio dele se pretende explicar: em outras palavras, a verdade da causali
dade que esta sendo inferida Avalidade pode ser abordada, em alguma medida, for
necendo-se definicr6es operacionais adequadas. embora estas possam. as vezes, ser 
reduzidas a truismos inuteis. tais como a afirmacrao frequentemente citada de que "a 
inteligencia e aquilo que 0 teste de inteligencia mede". A importancia da validade na 
experimentacrao psicologica nao pode ser superestimada. nao apenas em funcrao de 
seu status como urn principio basico do metodo experimental, mas, tambem em fun

crao das proprias consequencias humanas reais que potencialmente surgem quando 
alegacr6es de causalidade resultam de uma medida dependente invalida. 

Urn exemplo pode ser encontrado no trabalho de Milgram (1974). no qual. em 
uma serie de experimentos famosos sobre a obediencia. ele solicitou aos parti
cipantes que aplicassem choques eletricos em outras pessoas quando estas nao 
conseguissem resolver corretamente problemas simples de aprendizagem (as 
"vitimas" foram os cumplices do experimentador que estavam apenas atuando. e 
nao receberam. de fato. choques). Geralmente. mais da metade dos participantes 
acabariam aplicando niveis de choque eh!trico que eram evidentemente perigosos 
para as "vitimas", quando instruidos a faze-lo. Milgram cortcluiu que esses estudos 
haviam demonstrado altos niveis de obediencia aautoridade em muitas pessoas 
aparentemente comuns. 0 problema da validade. aqui. e que nao esta claro que a 
obediencia, e apenas a obediencia, tenha sido a causa do comportamento das pes
soas. Alguns podiam ter "visto atraves" do experimento e outros podiam ter pensa
do que nenhum academico serio realmente admitiria que pessoas fossem feridas 
em urn experimento. Milgram tambem foi criticado por criar urn novo ambiente 
experimental. extremamente estressante e aflitivo. que absolutamente nao reflete 
as situacr6es do "mundo real". 0 debate sobre 0 valor e a validade do trabalho de 
Milgram continua are hoje. 

4.7 MANIPULACAO ECONTROLE EXPERIMENTAL 
opoder da tecnica experimental reside em sua capacidade de assegurar que ape

nas a variavel independente possa variar sistematicamente atraves das situacr6es do 
experimento. Se uma ou mais das outras variaveis variam sem razao juntamente 
com a variavel manipulada, isso resulta em confusiio. A confusiio de varIaveis pode conlusiio 
inutilizar urn experimento. pois toma impossivel a interpretacrao dos resultados. 

Urn exemplo deve tomar isso claro. Suponhamos que 0 pesquisador esteja inves
tigando os efeitos de diferentes tecnicas de ensino de leitura a criancras. Para faze-lo. 
tres professores sao treinados em tres tecnicas diferentes e a habilidade de leitura 
das criancras e avaliada antes e depois de receber urn dos tres metodos. Quaisquer di
ferencras observadas sao. enta~. atribuidas as diferencras de metoda de ensino. Con
tudo, ha dificuldades reais de fazer essas afirrnacr6es. porque a variavel "professor" e 
confundida com a variavel manipulada "metodo". Em outras palavras. nao se pode 
distinguir se alguns efeitos resultaram das diferencras entre os professores ou das 
diferencras entre os metodos de ensino. 

Mesmo quando parece intuitivamente improvavel que urna confusao seja impor
tante, 0 perigo e muito real. No exemplo mencionado anterionnente, a confusao se
ria seria. pois ha. de fato. boa evidencia a sugerir que professores individuais podem 
ter efeitos diferenciais sobre 0 desempenho das criancras (Tizard. Blatchford. Burke. 
Farquar e Lewis. 1988). Algumas confus6es sao 6bvias, enquanto outras sao muito 
mais sutis. ainda que igualmente danosas para a forcra do experimento. Mesmo em 
ambientacr6es de laboratorio podem facilmente ocorrer confus6es. tais como tes
tar pessoas em diferentes momentos do dia em que a variavel dependente e muito 
suscetivel a efeitos de fadiga. Como mostrarn esses exemplos. quanta mais estreita
mente relacionada estiver a variavel confundida com a variavel independente. mais 
serias serao as consequencias. Reconhecer confus6es depois de os dados terem sido 
coletados e demasiado tarde - 0 experimento ja esta arruinado. Por isso, verificar 
possfveis confus6es antes de executar 0 experimentoeessencial. 
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4.8 DELINEAMENTOS EXPERIMENTAIS BAslCOS 
Existem dois delineamentos experimentais fundamentais. os quais formam a 

dellne8men base de todos os modelos mais complexos e que diferem de acordo com 0 modo no loalnl8ra... 
j8itOS quallidam com 0 controle da variac;:ao do objeto. Tais modelos sao os delineamen

dellne8men tos intersujeitos e os deIineamentos intrassujeito. (Os delineamentos intersujei
los Inlrassu tos as vezes sao chamados delineamentos de grupos independentes ou separados.

leila ao passe que os delineamentos intrassujeitos as vezes sao chamados de grupos re
lacionados ou repetidos ou modelos de medidas repetidas.) Se dois ou mais grupos 
totalmente separados recebem cada urn diferentes niveis de variavel independente. 
entao este constitui urn delineamento intersujeitos. Em contrapartida. se 0 mesmo 
grupo de pessoas recebe todas as varias condic;:oes ou niveis de variavel independen
teo entao este e urn caso de delineamento intrassujeito. Ambos os metodos trazem 
vantagens e desvantagens (ver Quadro 4.1). e a selec;:ao do modele basico deve residir 
na natureza da hipotese da pesquisa. bern como nos interesses pragmaticos. 

As vantagens e as desvantagens dos dois principais delineamentos experimentais 
em um experimento com duas condi<;:oes sao dadas abaixo (A e B). No delineamento 
intersubjetivo. os participantes sao alocados em ambas as condi<;:oes. 

Posslvels 
manelrasde Situal;cJes em 
superaras quevociniio 

Vantagens Desvantagens desvantagens temescolha 

Delinea- • Partici- • Necessidade • Aumentaro • Se a variavel 
mento Inter- pantesem de numero tamanhoda independente 
subjetivo cada con- maiorde amostra toma impos

di<;:iiosao participantes • Aloca~o slvel para os 
inocentes • Diferen<;:as aleat6ria partlcipantes 
quantoao entre condi- para os gru- estar em 
prop6sito <;:i5espodem pos ambasas 
do estudo ocorrer condi<;:oes 

•	 Nenhum devido a di- (par exemplo 
efeito de feren<;:as de sexolidade) 
ordem grupo 

Delinea- • Necessi- • Objetivo do • Compensar • Se os testes 
mento Intras- dade de estudo pode ou randomi- sao muito 
subjetivo poucos ficar 6bvio zarordem curtos (par 

participan- em condi- das condi- exemplo. 
tes <;:oes poste- <;:oes tempo de 

• Amostra	 riores rea~o) 

equivalen- • Efeitos de • Dificuldade de 
teem cada ordem recrutar parti
condi<;:iio cipantes (par 

exemplo. neu
rocirurgioes. 
assassinos 
em serie) 
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o leitor deve notar que. enquanto nao e mais considerado apropriado referir-se 
aos participantes de urn experimento como ·sujeitos·. os termos para os tipos de 
modelo experimental ainda nao mudaram. Continuaremos a nos referir aqui aos de
Iineamentos intersujeitos e delineamentos intrassujeitos em func;:ao da consistencia 
com outros textos. 

4.8.1 Delineamentos intersujeitos 
A10car pessoas em diferentes condic;:oes dentro de urn experimento em vez de 

apresentar as pessoas com todas as condic;:oes experimentais consecutivamente e 
o paradigma experimental mais comum usado na psicologia experimental. Logo. 
esse metodo coloca uma ameac;:a ao poder do experimento porque. por definic;:iio. 
existem diferentes pessoas em cada grupo e esses grupos podem compartilhar di
ferentes caracteristicas desde 0 inicio do experimento. 0 que influenciara seu de
sempenho. Consideremos 0 exemplo das crianc;:as em nosso primeiro experimento 
hipotetico. as quais estao. cada uma. em tres classes diferentes. recebendo urn me
todo diferente de ensino de leitura. Na discussao das variaveis confundidoras foi 
assinalado que ha urn risco de que as diferenc;:as entre professores interfiram nos 
efeitos do metodo de ensino. Em acrescimo a essa possibilidade. ha uma chance de 
que os tres grupos de crianc;:as venham a diferir antes da introduc;:ao dos diferentes 
problemas de ensino. Talvez os grupos difiram por acaso. urna classe sendo signi
ficativamente mais apta do que as outras. ou eles talvez difiram em algum fator 
predeterminado. tal como 0 tipo de metoda de ensino que eles receberam em urna 
classe anterior. Assim. como esse tipo de problema pode ser superado? A resposta e: 
aderindo-se a urn principio fundamental do modelo experimental conhecido como 
randomizac;:ao. 

4.8.2 Randomiza~lio 

A randomizac;:ao e uma tecnica que garante que haja 0 menor numero de dife
renc;:as possivel entre diferentes grupos de sujeitos. dando a tod~ sujeito urna chan
ce igual de ser a1ocado em cada uma das condic;:oes experimentais. Em termos pro
cedimentais. a randomizac;:ao e relativamente simples de ser feita Sao atribuidos 
numeros arbitrarios a cada sujeito e. literalmente, esses nl1meros sao tirados de 
dentro urn chapeu. Em urn modele de dois grupos contendo 10 pessoas cada urn. 
as pessoas que correspondem aos 10 primeiros numeros selecionados constituinio 
urn grupo e as outras 10 constituiriio 0 outro grupo. Os mecanismos desse proce
dimento sao simplificados pelo usc de tabelas de ntimeros a1eatorios. encontradas 
na maior parte dos livros-texto de estatistica ou geradas em computador. Outros 
metodos de obter a1ocac;:ao a1eatoria para grupos podem ser usados. tais como lan
c;:ar uma moeda ou. no caso de nossas classes escolares. as listas a1fabeticas dos 
nomes das crianc;:as podem ser usadas. 0 metoda preciso e irrelevante. contanto 
que 0 procedimento assegure que cada individuo tenha uma chance igual de apa
recer em cada urn dos grupos experimentais. Eimportante observar que tal proce
dimento nao elimina ou mesmo reduz as diferenc;:as individuais: ele sirnplesmente 
distribui essas diferenc;:as a1eatoriamente entre os grupos. Desse modo. e conti
nuando com nosso exemplo. aquelas crianc;:as cuja experiencia previa de leitura 
poderia facilitar seu desempenho no experimento aparecem em todos os grupos 
em numeros aproximadamente iguais. 0 ideal visado e 0 de uma distribuic;:ao to
talmente igual. mas. visto que a a1ocac;:ao e feita de acordo com urna base a1eatoria 
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probabilistica. tal ideal nunca pode ser garantido. Contudo. porque a chance de 
uma distribuic;ao demasiado tendenciosa e. de fato. muito pequena, a randomiza
c;ao dos participantes e urn passo importante ate mesmo na instalac;ao do menor 
dos experimentos. Se nao for feita, podemos acabar com urn grupo mais apto em 
uma condic;ao e qualquer diferenc;a entre as condic;oes podeni ser atribuida a urn 
efeito sistematico das diferenc;as individuais. e nao as diferenc;as no tratamento 
experimental entre os grupos. Com a randomizac;ao. reduzimos bastante a possibi
Iidade de urn vies sistematico desse tipo. 

Na medida em que 0 numero de pessoas em urn experimento aumenta. aumenta 
a probabilidade de obter-se uma distribuic;ao igual daquelas variaveis que podem 
interferir na relac;ao causal que esta sendo testada. Por essa razao. os psic610gos 
geralmente consideram urn experimento como mais confiavel se existe urn grande 
numero de pessoas envolvidas (ver Capitulo 19 para outras justificac;oes estatisti
cas para amostras grandes). Considere-se 0 caso do extremo oposto. Se houvesse 
apenas urn sujeito em cada grupo, resultados diferentes poderiam ser atribuidos a 
diferenc;as individuais de reac;ao a variavel independente. e nao refletiriam qualquer 
reac;ao. principio ou lei que se aplicasse a todas as pessoas e que. por isso. pode ser 
usada no futuro para fazer predic;oes ou para tomar decisoes. A despeito do poder da 
randomizac;ao enquanto tecnica e de sua implementac;ao relativamente facil, e sur
preendente como muitos experimentos permanecem insuscetlveis de interpretac;ao 
em func;ao da falha do pesquisador em garantir a distribuic;ao a1eat6ria em grupos 
de pessoas. Veja-se tambern Capitulo 5 para uma discussao dos modelos quasi-ex
perimentais. 

4.8.3 Emparelhamento 
A sensibilidade de urn experimento consiste em sua capacidade de descobrir 

qualquer efeito da variavel independente. Efeitos experimentais podem ser even
tualmente muito discretos e. contudo. ter grande significac;ao psicol6gica. Urn 
exemplo classico dessa situac;ao e 0 caso das diferenc;as entre os sexos. De acordo 
com a maior parte das medidas, homens e mulheres nao respondem diferencial
mente: as similaridades superam de longe as diferenc;as. Contudo. as areas psicol6
gicas em que urn sexo supera 0 desempenho do outro sao de grande interesse psico
16gico. muito embora 0 tamanho real dos efeitos possa ser. de fato. muito pequeno. 
Por isso. os pesquisadores interessados nessa area devem assegurar-se de que 0 
experimento seja planejado de modo a ser maximamente sensivel. Arandomizac;ao 
dos participantes em grupos experimentais prevenini contra certo erro. mas nao 
aumentara a sensibilidade. No entanto. nem tudo esta perdido. pois ha passos que 
podem ser dados para que isso seja a1canc;ado. quer dizer. ha varios modos de com
binar os participantes. 

Se tomarmos nosso exemplo de urn grupo de crianc;as de escola ingressando em 
seus diferentes programas de ensino de leitura, ha muitos exemplos de diferenc;as 
existentes entre elas que poderiam interferir em nossa capacidade de avaliar a efeti
vidade dos diferentes programas. Treinamento previo em leitura e urn ponto que ja 
mencionamos. mas outros fatores como inteligencia e idade tambem sao potencial
mente significantes. Quando se executa experimentos com crianc;as. a idade e uma 
variavel dificil de tratar. porque 0 desenvolvimento e tao rapido na primeira infan
cia que mesmo uma diferenc;a de seis meses entre duas crianr;:as pode exercer urn 
efeito significativo sobre seu desempenho. Por isso. e preciso assegurar-se de que as 
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crianc;as a10cadas em cada condic;ao sejam de uma idade similar. A randomizac;ao
 
de nossa c1asse de crianc;as pode ajudar a garantir que a media de idade dos grupos
 
seja similar. mas pode ser necessario fazer mais do que isso. Onde existe razao para
 
crer que alguma variavel que nao e manipulada pelo experimento pode exercer urn
 
efeito. entao e necessario dar 0 passe adicional de realmente combinar as crianc;as.
 
No caso da idade. poderlamos garantir que. para cada sujeito no grupo A houvesse
 
uma crianc;a exatamente da mesma idade cronol6gica (em anos emeses) em cada
 
urn dos grupos B e C. A1em disso, se a inteligencia for urn dos nossos interesses,
 
poderiamos entao dar urn outro passo no sentido de avaliar 0 QI segundo a1gum
 
teste padronizado e, depois. combinar as crianc;as de urn para outro grupo de acor

do com 0 QI. Quando essas precaur;:6es sao tomadas. a probabilidade de revelar

-se uma relac;ao causal verdadeira entre nossa variavel independente de metodo
 
de ensino e nossa variavel de desempenho em leitura aumenta drasticamente. Urn
 
exemplo numerico pode tomar isso mais claro. Suponha-se que temos dois grupos.
 
cada urn com tres pessoas que participam em urn experimento que apresenta 0 re

sultado em escore nurnerico que reflete seu nivel de desempenho. Obtemos escores
 
de 1. 26 e 39 no primeiro grupo. e de 2. 27 e 40 no segundo. Os escores medios dos
 
dois grupos sao de 22 e 23 respectivamente - uma diferenc;a. mas tao pequena se
 
comparada a variabilidade entre pessoas dentro de cada grupo que provavelmente
 
nao se pode assegurar que ela nos diga a1go significativo ou confiavel sobre a ques

tao de saber se existe urna diferenc;a real entre os dois grupos. Considere-se. no
 
entanto. 0 que aconteceria se os participantes tivessem sido emparelhados e urn
 
par de participantes tivesse obtido um escore de 1e 2. 0 segundo par de 26 e 27. e 0
 
terceiro par de 39 e 40. Em cada caso ha uma diferenc;a de tal modo consistente que
 
as pessoas do segundo grupo obtiveram escore mais alto. A diferenc;a em escores
 
e de apenas 1. mas e tao consistente que seria muito mais plausivel acreditar que
 
existe uma diferenc;a real entre os dois grupos. 0 experimento com 0 modelo do par
 
emparelhado e muito mais sensivel.
 

A importancia de emparelhar toma-se mais evidente quando 0 experimento 
compreende grupos muito diferentes de participantes. Suponhamos que 0 experi
mento esteja comparando a1gum tipo de tratamento de intervenc;ao em grupos de 
pessoas portadoras de deficiencias como 0 autismo. a esquizofrenia, a dislexia ou a 
sindrome de Down. Como essas pessoas podem ser combinadas? A resposta a essa 
questao encontra-se precisamente na esfera da hip6tese experimental. Usaremos 0 

exemplo da dislexia para elucidar algumas das tecnicas tradicionais de combinac;ao 
e para indicar 0 modo Como elas foram melhoradas recentemente. Algumas pes
soas que apresentam QIs medio ou significativamente acima da media tern grandes 
dificuldades de ler e escrever. 0 termo "dislexia" e frequentemente aplicado a essas 
pessoas para descrever essa lacuna paradoxal entre sua inteligencia e suas dificulda
des para ler e escrever. 0 debate te6rico sobre as causas da dislexia tern considerado 
a hip6tese de urn deficit cognitivo ou neuropsicol6gico especifico e. nao surpreen
dentemente. tern sido 0 foco de muitos estudos e experimentos. 0 paradigma expe
rimental tipico tern sido tomar urn grupo de pessoas com dificuldades de leitura e 
compara-Ias com pessoas da mesma idade e inteligencia Assim. os grupos foram 
emparelhados de acordo com a idade mental. e os experimentos prosseguiram com 
a investigac;ao sobre a natureza da dificuldade de leitura do grupo dislexico. 

Contudo, a pesquisa realizada pOJ Bryant e colaboradores criticou essa abor
dagem em bases tanto metodol6gicas quanto teoricas (Bryant e Bradley. 1985). A 
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abordagem tradicional sugere que as dificuldades de leitura sao causadas por algum 
deficit. mas a metodologia usada nao nos permite distinguir entre causa e efeito. 
Como Bryant assinala, dificuldades de leitura nao tern apenas causas. mas tambem 
efeitos: uma pessoa com dificuldades de leitura sera menos capaz de Iidar com ou
tros aspectos do mundo pelo fato de os textos impressos serem tao inerentes Ii vida 
cotidiana. Embora os metodos experimentais que empregam 0 delineamento em
parelhado de idade mental nos permitam observar relac;:oes causais. eles nao nos 
permitem decidir qual e acausae qual e 0 efeito (ver tambem Quadr04.2). Urn modo 
maravilhosamente simples de tratar esse problema e introduzir urn outro grupo em
parelhado de pessoas - aquelas que sao combinadas com as pessoas com dislexia de 

Em urn estudo classico, Gibson e Walk (1960) testaram beMs no que eles cha
maram um abismo visual. Os babes foram postos em uma plataforma central com 
um declive baixo para um lado e urn declive alto para outro, ambos cobertos por um 
vidro resistente. Eles constataram que os bebfls atravessavam voluntariamente 0 lade 
do declive baixo, mas que poucos se aventuravam sobre 0 lado do declive alto. ~ ge
ralmente aceito que essa "evitaltao do lade alto· indica tanto a percePltao do declive 
alto quanto 0 cuidado em relaltao a ele. Contudo, visto que os bebfls tinham de ser 
capazes de engatinhar para fazerem 0 teste, nao ficou claro se tal habiJidade era inata 
ou se havia se desenvolvido nos meses anteriores a eles com8'tarem a engatinhar, 
entre 7 e 9 meses. Entretanto, mostrou-se possivel a adaptaltao da tarefa de modo 
a permitir testar bebes na fase de pre-locomOltao. Schwartz, Campos e Baisel (1973) 
mediram a frequflncia cardlaca dos bebfls enquanto estavam sobre 0 declive alto e 
sobre 0 declive baixo do abismo visual. Tomando a frequencia cardlaca observada 
sobre declive baixo como base, eles verificaram que os bebfls de 5 meses e ainda 
na fase de pre-Iocomoltao apresentaram diminuiltao da frequencia cardlaca quando 
sobre 0 declive alto e em relaltao ao declive baixo, ao pa550 que os bebfls de 9 meses 
apresentaram urn aumento da frequencia cardlaca. Como a redultao da frequflncia 
cardiaca e geralmente tomada como urn indicador de atenltao e 0 aumento da mesma 
como urn indicador de estresse e de dificuldade, Schwartz e colaboradores (1973) 
conciufram que os bebes mais jovens percebiam a diferenlta entre os declives baixo e 
alto, mas que somente os babes mais velhos mostravam cuidado em rela'tllo ao abis
mo. 1550 leva asugestao de que 0 cuidado em rela'tll0 a abismos verticals segue-se a 
experiencia locomotora primarta. 

Embora a sugestao de que 0 infcio da fase do engatinhar induz ao desenvolvimen
to da consciflncia espacial esteja bastante clara, investigar uma ligaltao causal direta 
desse tipo eSIa longe de ser simples. No estudo descrito acima, existe uma mistura 
importante entre a idade e 0 status de mobiJidade. 0 grupo ja capaz de locomoltao era 
mals velho do que 0 grupo ainda inapto para ela e, portanto. e provavel que fosse mais 
avanltado tanto em nlvel cognitivo quanto motor. Svejda e Schmid (1979) tentaram 
superar esse problema obtendo dois grupos de bebes que diferiam quanta a posse 
ou nao da habilidade de engatinhar, mas cujas idades medias eram as mesmas. Eles 
verificaram que, mesmo com a idade sendo mantida constante, esses bebfls com ex
periencia em engatinhar apresentaram evidencia de cuidado quando postos sobre 0 
abismo visual, enquanto aqueles que ainda nao engatinhavam nao a apresentaram. 
Mesmo nesse estudo, no entanto, ha urn problema de interpretaltao. Como Campos, 
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Svejda e Bertendhal (1982) Indicararn, os bebfls que engatlnham cedo podem fazt-Io 
porque geralmente sao mais avanftados, tanto em nlvel cognitivo quanto motor. Isso 
slgnifica que slmplesmente manter 0 teste de Idade constante nAo e garantia de que 
todas as demais variaveis que nAo as da mobiJidade serAo controladas. 

Este problema pode ser resolvido combinando-se os dois grupos em um conj..,to 
de testes gerais de habilidade, mas. e claro, e passlvel, no entanto. que alguns llebfls 
engatinhem cedo por serem mals avanltados em habilidades espaciais especlficas. 
Embora a tendencia seja defender que a experiencia locomotora pode conduzi" ao 
desenvolvimento cognitivo, 0 contrario tambllm eposslvel. Antes da aquisiltao da 10
comoltao, os bebes gastam bastante tempo tentando engatinhar, mas. ou nao coose
guindo mover-se ou movendo-se de fate para tras. ~ perfeitamente possive' que essas 
tentativas continuadas cheguem a esse ponto nAo apenas em virtude da matu~o 

motora, mas porque algum novo conhecimento motiva sua realizaltao. Por exel11llo, 
eles talvez comecem suas tentativas pela perceP'iao de que 0 espalt0 fora do aI~ce 

e um territ6rio navegavel. 
Duas eVidencias sugerem, no entanto, que esse modelo e inapropriado. Campos, 

Hiatt, Ramsay, Henderson e Svejda (1978) testaram recentemente belles em fase de 
engatinhar na versao locomotora da tarefa do abismo visual. e verificaram que leva 
algum tempo antes que eles comecem a evitar 0 lado do abismo. Aproximadamente 
metade dos infantes com experiencia de 11 dias de engatinhar cruzaram 0 lado allo da 
plataforma, ao passe que menos de um quarto 0 fez 41 dias ap6s com8'tarem a en
gatinhar. Uma estreita defasagem como essa parece uma evidencia razoavel de que a 
dir8ftao da causalidade e da mobilidade para a cogniftiio, e nlio 0 contralio. Evidflncias 
mais fortes dessa liga'tiio encontram-se em um estudo realizado por Campos, Svejda. 
Bertenthal, Benson e Schmid (1981l, que selecionaram dais grupos de infantes confor
me seus pais Ihes houvessem propiciado 0 usa de andadores durante seus primscs 
5 meses. Esses dois grupos foram combinados por idade e por habilidade cogritiva 
geral e, sUbsequentemente, suas respostas scbre 0 abisrno visual foram comparadas. 
Aqueles que tinham experiencia locomotora anterior mostraram-se mais propensos a 
mostrar cuidado do que os infantes-eontrole scbre 0 lado alto. Contudo, nenhum des
ses resultados a inteiramente conclusivo. 0 segundo parece mals convincente, mas 
toma-se menos convincente quando comBftamos a formufar quest6es acarca do que 
determina que os pais decidam proporcionar ou nao 0 usa de um andador a seus ba
bes. Possivelmente, aqueles que 0 proporcionam desejam promover a explora'tiio e a 
consciencia espacial em seus bebfls e, sendo assim, a provavel que 0 fa'tam de mIjlos 
outros modos, alam de Ihes propiclar a mobilidade inicial. 

Esse exemplo revela a dificuldade que ha em demonstrar esse tipo de causafidade 
do desenvolvimento da vida real. Nenhum desses estudos manipula tma variavel de 
um modo controlado. Em vez di55O, a diferenfta na variavel independente eobtida me
diante a sele'tiio do grupo. E, independente de quae diligente seja a tentativa de con
trolar outras variaveis por meio da combina'tii0, ha algumas que estiio fora do controle 
do investigador. Por essa razao, essas investigaltoes sao frequentemente chamadas 
de pseudoexperimentos. Contudo, elas frequentemente constituem 0 unico modo de 
obter evldflncia a respeito da mudanlta que ocorre durante 0 desenvolvimento. Vol
tando ao exemplo da locomo'tiio e da evita'tii0 do abismo visual. Campos, Anderson, 
Barbu-Ruth, Hubbard, Hestenstein e Witherington (2000) argumentam conjuntamente 
que as rel8'ioes aqui sao multifacetadas, envolvendo fatores locomotores, perceptu
ais, emocionais e sociais em uma complexa intera'tiio. Confrontados com a cOl11lle
xidade da realidade, e com obj8ft0es eticas claras para intervir de modo a manipular a 
experiflncia de longo prazo dos bebfls para prop6sitos nao terapeuticos, a solu'tiio que 
nos resta e construir a imagem mais plauslvel que emerge das diferentes abordagens 
ao mesmo assunto. 
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acordo com a idade de leitura - 0 que e precisamente 0 que Bryant fez em sua serie 
de experimentos. Desse modo. as diferen<;:as entre pessoas que estao no mesmo nivel 
de habilidade de leitura pode realmente revelar alguma coisa acerca da natureza do 
"deficit". Por exemplo. 0 grupo dislexico pode cometer diferentes tipos de errOS em 
rela<;:ao ao grupo de habilidade combinado. 

Uma raziio pela qual apreciamos particularmente esse exemplo e que ele mostra 
que as mudan<;:as na metodologia nao sao introduzidas puramente no interesse de 
aperfei<;:oar 0 metoda cientifico. tais como aumentar a sensibilidade do teste. Elas 
tern consequencias reais e. as vezes. bastante dramaticas. 0 exemplo tambem ilustra 
como gera<;:6es de cientistas aceitam metodos particulares sem observar as falhas no 
procedimento corrente. 

4.8.4 Delineamentos intrassujeitos 
Alguns tipos de experimento resolvem 0 problema das diferen<;:as entre as pes

soas e a necessidade de combinar utilizando as mesmas pessoas em cada uma das 
condi<;:6es experimentais. Delineamentos intrassujeitos. como sao chamados. tern 
uma vantagem muito obvia. pois cada individuo e testado em ambas ou todas as 
condi<;:6es do estudo. Em experimentos que contem urn grupo-controle ou que serve 
de base. cada individuo atua como seu proprio controle. Quando a mesma pessoa 
tern desempenhos muito diferentes em cada urn dos tratamentos. entao 0 efeito da 
variavel e. de fato. muito claro. porque a diferen<;:a nao pode ser causada ou diluida 
por diferen<;:as individuais. Porem. esse metoda traz consigo algumas desvantagens 
que. em alguns casos. 0 tornam inapropriado. mas que. em outras. podem ser trata
das mediante a tomada de certas precau<;:6es. 

o primeiro problema que os delineamentos intrassujeitos colocam e aquele que 
surge. porque. por defini<;:ao. os diferentes niveis ou tarefas do experimento devem 
ser completados serialmente. urn apos 0 outro. A natureza serial do teste pode fa

efeitos de	 cilmente dar origem a efeitos de ordem. nos quais fazer. em primeiro lugar. uma 
ordem tarefa e. em segundo. outra, influencia 0 desempenho da pessoa. Urn exemplo claro 

seria uma tarefa envolvendo altos niveis de concentra<;:ao. tal como uma tarefa de 
discrimina<;:ao auditiva em que as duas palavras sao simultaneamente apresenta
das a cada ouvido e 0 participante tern de identificar uma delas de acordo com urn 
dado criterio que varia em cada urna das condi<;:6es experimentais. Nessa situa<;:ao. 
e muito provavel que 0 participante tenda a mostrar urn aperfei<;:oamento adicional 
de urna condi<;:ao para a proxima, na medida em que os participantes ganham expe
riencia com a natureza da tarefa, de modo que 0 desempenho na primeira condi<;:ao 
seria sempre inferior ao desempenho nas condi<;:6es posteriores. Todo experimento 
no qual a familiaridade com 0 procedimento e a instala<;:ao experimental pode au
mentar COrre 0 risco de apresentar efeitos de ordem que iraQ distorcer a interpreta
<;:ao dos resultados. Similarmente. a fadiga e 0 tedio podem tambem aumentar ao 
longo do tempo e afetar 0 resultado. Alem disso. esses tipos de efeito de ordem sur
girao independentemente do sequenciamento preciso das condi<;:6es. pois surgem 
simplesmente do fato de que uma condi<;:ao deve ser primeira. segunda. terceira. e 
assim por diante. 

Urn tipo mais especifico de dificuldade que surge da ordem de apresenta<;:ao e 
efeitos de o potencial para desenvolver efeitos de transferencia. Estes aparecem quando 0 

trensferincla desempenho em uma condi<;:ao e. em parte. dependente das condi<;:6es que a pre-
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cedem. Com isso. corre-se 0 risco de reduzir a validade do experimento. Efeitos de 
transferencia podem ser caracterizados de varios modos. 0 primeiro e aquele no 
qual 0 participante adquire habilidades relevantes para 0 experimento em uma ta
refa. as quais ele transporta para a tarefa subsequente. Assim. em urn experimento 
que tern duas condi<;:6es (A e B). suponhamos que. ao realizar A, 0 sUjeito adquira 
habilidades que iraQ melhorar seu desempenho em B. 0 escore do participante em 
Bsera artificialmente inflado em compara<;:iio com 0 experimento executado em urn 
modele intersujeitos. Urn exemplo obvio e quando oClme que urn sujeito aprende 0 

material que constitui os dados do experimento em condi<;:6es ambientais diferen
tes. Obviamente. uma vez que 0 material tenha side aprendido. ele nao precisa ser 
aprendido novamente (ou. no minimo. havera uma reten<;:ao consideravel). Desse 
modo. 0 efeito desse aprendizado tende a ser mais importante do que qualquer ou
tro efeito de condi<;:6es ambientais diferentes. 

Outra situa<;:ao de transferencia frequente e quando duas tarefas diferem em 
termos de dificuldade. Suponhamos que a tarefa A seja facil e que a tarefa B seja 
dificil. e que 0 pesquisador pretende avaliar as habilidades das pessoas em cada 
tarefa. algo como 0 quae rapidamente elas terminam ou quantos problemas elas 
resolvem corretamente. Urn individuo que realiza a tarefa A primeiro dara a im
pressao de que 0 experimento e facil e. por isso. abordara a tarefa B com isso em 
mente: esse individuo atuara rapidamente e. desse modo. cometera muitos erros. 
Por outro lado. 0 individuo que realizar primeiro a tarefa B. sabera antes que 0 expe
rimento e<Iificil e. por isso. atuara lenta e cuidadosamente quando for 0 momenta 
de realizar a tarefa A. Os participantes podem. portanto. obter escores diferentes 
na tarefa A, dependendo de ela ter sido realizada em primeiro ou em segundo lugar. 
e 0 mesmo pode ser verdadeiro para a tarefa B. Desse modo. qual e 0 escore apro
priado em cada tarefa? Do ponto de vista te6rico. e tambem interessante perguntar 
quais "habilidades" os participantes adquirem ou desenvolvem durante a primeira 
tarefa que e1es vern a usar ao realizar a segunda. Em outras palavras. 0 desempenho 
dos participantes na tarefa que eles realizam primeiro e a "medida de desfecho" da 
habilidade nessa condi<;:ao. mas, igualmente. podemos estar interessados no efeito 
que a experiencia de uma tarefa tern sobre outra. Assim. podemos pretender com
parar a "medida de desfecho" quando a tarefa e executada em primeiro lugar. com a 
"medida-alterada-pela-experiencia" quando a mesma tarefa segue a outra. 

Urn outro cenano ocorre em que a experiencia de uma tarefa realmente cria uma 
situa<;:ao em que 0 participante reinterpreta 0 significado do experirnento e as in
ten<;:6es do experimentador (correta ou erroneamente) e. por essa razao. muda seu 
comportamento em todas as tarefas subsequentes. Exemplos desse wtinno tipo sao 
particularmente comuns em testes de entendimento cognitivo de crian<;:as jovens 
e. de fato. tern sido explorados na psicologia do desenvolvimento em virtude de seu 
interesse teorico. Encontramos urn exemplo familiar no teste de entendimento arit
metico de crian<;:as pequenas. Piaget (l952b) mostrou como crian<;:as na idade de 5 
ou 6 anos frequentemente declaram que 0 numero de objetos em uma fileira real
mente muda apenas porque urn adulto (atuando comoexperimentador) espalha a fi
leira de objetos de modo que ela nao mais aparece. Diz-se que esse fenomeno ocorre 
porque a jovem crian<;:a nao entende a invariabilidade ou a conserva<;:ao aritmetica. 
Trata-se de urn efeito muito poderoso e convincente quando 0 presenciamos. Ele e 
mesmo mais surpreendente se a crian<;:a e testada novamente e. em vez de 0 adulto 
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espalhar a fileira. urn ursinho de brinquedo e visto como aquele que espalha a fileira 
de objetos. Experimento apos experimento mostra como as crian<:as que nao con
servam 0 numero de objetos quando a transforma<:ao e feita por urn adulto. mudam 
suas respostas quando urn brinquedo de pelucia realiza a ac;:ao. AIem disso. esses 
estudos apresentam significativos efeitos de transfer€mcia. Se as crian<:as sao testa
das primeiramente na situa<:ao do ursinho de brinquedo, elas ficam mais propensas 
a dar respostas corretas sobre 0 numero de objetos na situa<:ao do adulto do que as 
crianc;:as para as quais e dada a ordem inversa das tarefas. Note-se a diferen<:a entre 
o efeito de ordem e 0 efeito de transferencia aqui; nao e que as crian<:as apresentem 
progresso da primeira para a segunda tarefa, apresentam progresso apenas com uma 
sequencia particular de situa<:oes. 

Por isso tentamos sugerir que os efeitos de transferencia podem ter interesse 
teorico, em vez de simplesmente ve-Ios como armadilhas experimentais a serem 
evitadas a todo custo. Dito isso. eles so podem fornecer esclarecimentos vaJidos se 
o experimento for planejado de modo que possam ser reconhecidos. Nos exemplos 
de conserva<:ao do numero de objetos apresentado acima, a manobra experimental 

compenaa relevante empregada foi a da compensac;:iio: 11 metade das crian<:as foi apresentada 
~o primeiramente a versao piagetiana da tarefa, seguida pela tarefa modificada envol

venda 0 brinquedo, e 11 outra metade foi apresentada a situa<:ao com 0 brinquedo 
seguida pela situa<:iio piagetiana padrao. Em urn modele de tratamento duplo, essa 
compensa<:iio AB, BA. e efetiva, eficiente e facil de implementar. Ambos os efeitos, de 
ordem e de transferencia. podem ser facilmente reconhecidos. Note. contudo, que 
esse procedimento nao elimina esses efeitos. ele apenas os torna separaveis do efei
to da variavel independente. Entretanto. 0 que dizer de modelos mais complexos 
que envolvem muitos niveis de variavel independente? A verdadeira compensa<:ao 
torna-se muito diffcil de ser efetuada na medida em que 0 numero de situa<:oes au
menta: 3 situa<:oes geram 6 ordens diferentes, e 5 geram 120. Consequentemente. os 
pesquisadores que usarem mais do que tres ou quatro tratamentos criarao as con

~olncom di<:oes para a compensac;:iio incompleta tal como ocorre no modelo do quadrado 
compensa

piela latina. Urn quadrado latino garante que cada myel ou condi<:iio apare<:a igualmente 
modelodo 
quadrado em cada posi<:iio (Fisher. 1935). Urn exemplo com quatro niveis de tratamento (A. 

IatIno B, C e D) e apresentado na Tabela 4. 1. Esse exemplo requereria pelo menos qua

Tabela4.1 Compensa<:iio par quadrados lalinos 

SUje~o 1 A B C 0 
Sujeil02 B C D A 
SUje~03 C D A B 
SUje~04 D A B C 
SUje~05 A B C D 
SUje~o6 B C D A 

Suje~o 7 C D A B 
Sujeilo 8 D A B C 
Sujeil09 A B C 0 

Suje~on D A B C 
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tro participantes ou multiplos de quatro de modo que eles fossem equitativamente 
distribuidos entre as quatro ordens possiveis de tratamento. Eimportante assinalar 
que. em urn delineamento tao complexo, todos os efeitos de transferencia sao con
trolados por meio da distribui<:ao a1eatoria no experimento e nao sao tao c1aramente 
evidentes como em urn modelo composto de duas situa<:oes (AB. BA). exceto se urn 
numero muito grande de pessoas for testado. de modo que urn born numero delas 
atue em cada uma das ordens. 

Organizamos esta se<:ao com base na dicotomia entre delineamento intersu
jeitos e delineamento intrassujeitos. Como muitos dos outros conceitos que fo
ram considerados, este e uma simplifica¢o excessiva e, em a1guma medida, uma 
distin<:ao francamente arbitraria feita no interesse de facilitar a apresenta<:ao e 0 

aprendizado. Na pratica, muitos experimentos envolvem as medidas desses dois 
modelos. A combina<:ao desses delineamentos e cada vez mais frequente, 11 medi
da que 0 acesso 11 analise estatistica complexa torna-se mais disponivel em com
putadores pessoais. Dito isso. nao e 0 caso que 0 delineamento complexo esteja 
em progresso simplesmente por razoes pragrnaticas: existem boas raz6es teoricas 
para essa mudan<:a. 0 processamento psicologico e uma atividade multivariada: 
eprovavel que nao exista sequer urn Unico fen6meno em psicologia que possa ser 
descrito mediante 0 apelo a uma unica variavel. 

4.9 AVAlIACAo DO METOOO EXPERIMENTAL 
Em todo este capitulo evitamos apresentar uma se<:iio sobre vantagens e desvan

tagens do metodo experimental; contudo, a discussiio a seguir bern que poderia figu
rar sob esse titulo. Embora todo 0 empreendimento do delineamento experimental 
esteja baseado na quantifica<:ao. poderiamos argumentar que a decisao sobre qual 
tipo de metodologia empregar nao e facilmente quantificavel. Adecisao baseia-se na 
natureza da questao da pesquisa, na propria experiencia e pencia do pesquisador 
e em uma gama de outros fatores essencialmente qualitativos. Algumas questoes 
Iiteralmente c1amam por investiga<:ao experimental e, em alguns casos. sena mera 
tolice utilizar outras metodologias. Porem. nossa propria visao do avan<:o em psi
cologia nao e uma em que a metodologia experimental continue a ser mais e mais 
sofisticada, inibindo, desse modo, metodologias altemativas. Ha duas questoes em 
jogo: uma e a questiio de saber se 0 metoda experimental tern ou nao urn papel signi
ficativo a desempenhar na pesquisa psicolOgica, e a segunda e a perspicacia de nossa 
habilidade de combinar diferentes metodologias. Em busca de explica<:6es causais, 
os metodos experimentais sao identificados como 0 Unico modo de alcan~-las, mas 
ha certa arrogancia associada a essa alega<:ao, pois ela tende a obscurecer 0 fato 
inelutavel de que ha pouco interesse na investiga<:iio da causalidade, a menos que 
possamos assegurar que existe ai uma rela<:ao significativa que justifica nossos es
for<:os em determinar a causa e 0 efeito antes de mais nada Eperfeitamente possivel 
seguir as regras da metodologia experimental para responder uma questiio ridicula 
precisamente do mesmo modo como urn computador calculara a media referente 
ao genera das pessoas. A sugestao que temos a dar e que 0 metodo experimental 
depende, para seu sucesso, de sua capacidade de existir ao lade de outras metodo
logias, e isso por uma razao muito simples. A fragilidade da principal alternativa a 
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experimenta~ao. a saber. das tecnicas correlacionais. pode ser complementada pelo 
poder do metodo experimental e vice-versa (ver Bryant. 1990. para uma discussao 
completa desse ponto). Experimentos sao frequentemente criticados (e corretamen

valldaele te) pelo fato de lhes faltar validade eco16gica Resultados gerados nas condi~oes 
acol6glca de laborat6rio em que 0 comportamento deve ser controlado podem nao nos dizer 

nada de interessante acerca da vida fora do laborat6rio. Em outras palavras. lhes 
valldaeleex falta validade externa Contudo. eles constituem uma boa maneira. de fato a uni

lema	 ca maneira. de encontrar respostas definitivas para questoes causais. Os estudos de 
correla~oes. por outro lado. nos dizem muito pouco sobre as causas das rela~oes 

entre os eventos. mas podem ser realizados em instala~oes naturais da "vida real" e. 
desse modo. nos dizer a1go substancial acerca do comportamento normal das pes
soas. Embora poucos. ha casos muito convincentes em que pesquisadores tiraram 
proveito das caracteristicas compativeis de metodologias combinadas com grande 
exito (ver Bryant e Bradley. 1995). 

4.10 CONClUsAo 
Esperamos que no curso deste capitulo tenhamos nao somente esclarecido os 

problemas que precisam ser conhecidos quando se planeja a pesquisa psicol6gica 
efetiva. mas. tambem. avan~ado a1gum terreno no sentido de explicar por que 0 me
todo experimental tern uma contribui~ao real a oferecer. Entretanto. ha uma percep
~ao conforme a qual sentimos que "mas a vida nao e assim" quando se tenta definir a 
situa~ao de controle ideal ou uma variavel dependente facilmente mensuravel. Uma 
das dificuldades comuns do metodo experimental e que 0 ideal e sempre humana
mente impossivel. como no caso em que requereria muito tempo ou em casos em 
que certos grupos. situa~oes e variaveis literalmente nao existem. As vezes nao e 
possivel satisfazer os criterios formalmente exigidos pelos modelos experimentais 
discutidos aqui. e e necessario recorrer a metodos quasi-experimentais ou simples
mente adotar metodologias a1ternativas. Alem disso. porque a pesquisa cientiflca 
e urn empreendimento humano. os pr6prios pesquisadores. tanto quanta os parti
cipantes por eles recrutados. envolvem-se em cadeias de eventos inevitaveis. 0 que 
significa que 0 plano mais objetivo e claramente definido fica a meio caminho. Ate 
mesmo Skinner. enquanto discipulo da metodologia objetiva. formulou alguns prin
cipios pouco cientificos da pragrnatica referentes acondu~ao da pesquisa. em urn 
discurso acerca de suas pr6prias experiencias (para uma discussao destas. ver Chris
tensen. 1998).0 fato de nossa pesquisa nao a1can~ar a pureza l6gica deve negar todo 
o esfor~o no sentido de constituir urn estudo objetivo sistematico? A resposta deve 
ser um definitivo "nao". A existencia de coisas como a boa evidencia e a metodologia 
experimental e atualmente um dos melhores instrumentos de pesquisa de que dis
pomos para descobri-lo. 
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4.11 lEITURAS RECOMENDADAS 
Nao existe nenhuma escassez de livros-texto sobre as questoes relativas ao mo

delo experimental. mas os seguintes textos sao muito uteis e claros. 0 livro de Chris
tensen (1988) e um bom e detalhado guia para 0 aprendizado dos principios do mo
delo experimental. Keppel e Saufley (1980) delineiam os principais tipos de modelo 
experimental ao lado de tecnicas de analise apropriadas. Um texto mais recente e 0 

de Field e Hole (2003). 0 qual tambem aborda as formas mais adequadas de relatar 0 

trabalho experimental. 




