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OBJET/VOS
 

Este capitulo aborda experimentos em que. por quafquer razao. 0 pesquisador nao 
tem controle total sobre a alocac;:ao dos participantes das situac;:6es experimentais. Be 
descreve tn3s modelos quasi-experimentais comuns: 0 modelo de grupo-controle nao 
equivalente, 0 modelo de series temporais e 0 modelo de grupo-controle nao equiva
lente de serie temporal. Estudos de caso particulares tamoom sao considerados. 

Termos-chave 

Delineamento de grupo-controle nao Intera~o maturat;aalselet;8.o 
equivalente Mortalidade experimental 

Delineamento de sene temporal com Pre-experimentos 
grupo-controle nao equivalente Quasi-experimentos 

Delineamentos de serie temporal Regressao estatistica para a media 
Efeito Hawthorne Rivalidade compensat6ria 
Efeitos de instrumentat;ao 8e1et;8.o de amostra 
Efeitos de maturat;ao Validade extema 
Efeitos de teste Validade intema 
Efeitos hist6ricos Vieses de selet;8.o 
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5.1 INTRODUCAo 
No Capitulo 4 foram discutidos os delineamentos experimentais classicos. A 

maior parte dos cursos de gradua<;ao insiste sobre 0 valor pratico dos experimentos. 
pois eles oferecern a rota mais defin ida para testar hipoteses envolvendo causas e 
efeitos. 0 experimentador tern controle sobre as variaveis independentes relevantes 
e a10ca os participantes ao acaso nas situa<;oes. tentando assegurar que eles saibam 
exatamente 0 que provoca as mudan<;as observadas. 

[sse deve ser contrastado com as abordagens observacionais e correlacionais. 
nas quais podemos observar que duas variaveis parecem relacionar-se uma com a 
outra. mas e dificil determinar se existe uma rela<;ao causal entre elas (uma rela<;ao 
em que uma "causa" a outra) ou se a1guma terceira variavel e responsavel pela rela
<;ao observada (ver Capitulo 19). Embora esse estado das coisas possa parecer menos 
do que satisfatorio - afinal de contas. geralmente pretendemos estar aptos a dizer a 
causa das coisas -. estudos de correla<;oes sao frequentemente 0 melhor que pode
mos esperar em muitas situa<;oes do mundo real. Considera<;oes praticas Iimitam 0 
aporte de controle que podemos esperar ter em tais situa<;oes. de modo que precisa
mos ser cuidadosos sempre que tentamos interpretar rela<;oes entre variaveis. 

pnl-experl Em meio a abordagens correlacionais e experimentais se encontram dois outros 
menlo 

qUBSI-eXpe tipos de estudo: 0 pre-experimento e 0 quasi-experimento. Os pre-experimentos 
rlmenlo serao discutidos na proxima se<;ao. e. os quasi-experimentos na Se<;ao 5.3. 

5.2 PRE-EXPERIMENTOS 
Os pre-experimentos sao concebidos mais apropriadamente como estudos rea

Iizados apenas para ter uma ideia inicial do que esta ocorrendo em uma situa<;ao 
particular antes de conduzir uma investiga<;ao mais rigorosa; isso pode ser mais bern 
ilustrado com urn exemplo. 

Certa vez participei de urn curso de leitura rapida em uma tentativa de aumen
tar a velocidade com a qual pudesse ler e compreender trabalhos escritos. A uni
versidade estava contente em fornecer esse treinamento. pois ajudaria seu corpo 
docente a obter melhor desempenho. e isso. por sua vez. ajudaria a universidade 
a ser mais eficiente. Urn especialista foi contratado para ministrar 0 curso. Devido 
it atual preocupa<;ao politica com avaliar tudo. 0 especialista sentiu-se obrigado a 
conduzir urn experimento para ver se 0 treinamento havia realmente funcionado. 
Antes de 0 treinamento ter inicio. foi-nos dado urn relato para ler e fomos convi
dados a cronometrar nossa leitura e a responder algumas questoes factuais acerca 
do conteudo do relato. Tendo feito isso. 0 treinamento prosseguiu e. ao fim do dia. 
fomos novamente testados a fim de avaliar nossa leitura. Para que os tempos e os 
escores do teste fossem logo comparaveis. lemos 0 mesmo texto e respondemos its 
mesmas questoes. Desnecessario dizer que a velocidade de leitura havia aumentado 
drasticamente (quatro vezes mais rapida. no meu caso) e a precisao permaneceu 
alta. 0 especialista. com obvia satisfa<;ao. declarou que 0 dia tinha sido urn sucesso. 
Claramente. 0 problema. aqui. e que nao sabemos se 0 treinamento teve realmente 
a1gum efeito sobre a velocidade da leitura. Se tivessemos side capazes de detectar 

valldade precisamente 0 efeito do treinamento. isso seria designado como a validade inter
Inlerna na do experimento. 

Ha varios problemas com esse procedimento que desafiam sua validade interna. 
ainda que. it primeira vista. ele pare<;a a1go razoavel de ser feito. Em primeiro lugar. 
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os materiais usados no teste foram os mesmos em ambas as ocasioes e. dado que 
os tinhamos vista apenas cerca de sete horas antes. havia uma forte possibilidade 
de que lembrassemos do conteudo. Portanto. os aperfei<;oamentos podem rel1etir a 
memoria do material. em vez de representar urn aumento da velocidade da leitura. 
Nao e preciso ser urn psicolago para saber que a leitura rapida e mais facil de execu
tar se 0 conteUdo do texto a ser lido ja for conhecido. 0 mesmo aplica-se as questoes 
do "teste". Essas amea<;as it validade interna do experimento soo chamadas efeitos elelloBde 

leBlede teste. Em todos os tipos de estudo. os participantes repetidamente expostos aos 
materiais do teste tendem a se familiarizar com eles e a ficar menos ansiosos quanta 
ao que tern a fazer. Esses efeitos tendem a inl1ar os escores posteriores ao teste. 

Sinceramente. se 0 especialista em leitura rapida tivesse usado urn relato dife
rente e diferentes questoes em seu teste. teria side mesmo mais dificil saber ao que 
atribuir as diferen<;as de velocidade de leitura. 0 segundo texto poderia ser. e claro. 
mais facil de ler ou. taIvez. mais dificil. 

Urn segundo problema concerne ao que e designado por efeitos de matura<;ao. elelloBde 
mBlurB~ioApenas ter tempo para concentrar-se na velocidade da leitura. mesmo sem a expe

riencia do treinamento. pode gerar progressos. Como nao foi perrnitido que nenhu
rna das pessoas ficasse pensando 0 dia inteiro sobre a leitura rapida. e tampouco 
sua exposi<;ao ao treinamento. nao sabemos realmente se 0 treinamento per se teve 
a1gum efeito. 

Outro problema concerne it sele<;ao de amostra. Todos os presentes sentiram sel~iode 

amoBlrsque tinham urn problema de velocidade de leitura e. pelo menos no come<;o do dia. 
foram motivados a melhorar. Voce tinha que apresentar-se para 0 curso e nao havia 
nenhuma pressao sobre as pessoas para que 0 assistissem. Ter separado urn dia para 
melhorar 0 desempenho. sem tentar melhorar consistentemente, teria sido a1go per
verso. Esse fator. juntamente com os efeitos potenciais da matura<;ao antes men
cionados. pode ter servido para aumentar os escores na repeti<;ao do teste. Alem 
disso. nao podemos dizer realmente 0 quOO efetivo foi 0 treinamento e. mesmo se 
foi efetivo aqui. ele pode ser menos proveitoso se as pessoas nOO estiverem tao inte
ressadas no treinamento. Esse Ultimo ponto refere-se it validade extema do estudo: valldade 

externa
precisamente. 0 quao generalizaveis sao os resultados? Se 0 treinamento funciona.
 
ele funciona apenas com pessoas que estejam verdadeiramente comprometidas?
 

Deve-se observar que todos esses problemas concemem ao experimento (como
 
urn pre-experimento) e nao dizem nada sobre as virtudes do curso. Ele pode ter fun

cionado muito bern ou nao. Seja qual for 0 casO. esse estudo lan<;a muito pouca luz
 
sobre 0 assunto. Essa nao e. obviamente. a maneira ideal de demonstrar que 0 pro

grama de treinamento aumentou a velocidade da leitura.
 

Outras formas comuns de pre-experimentos sao frequentemente encontradas
 
em novos relatos em que a1gum tipo de interven<;ao tenha de ser avaliado. Urn exem

plo grosseiro seria observar se 0 ensino por pares aumenta as habilidades compu

tacionais comparando-se 0 desempenho das crian<;as examinadas em escolas que
 
adotaram 0 ensino de pares com as escolas que mantiveram os metodos tradicionais
 
de ensino. Em certo niveI. isso parece uma compara<;ao legitima entre grupos de tra

tamento - urn grupo que adota 0 ensino de pares e urn que nao 0 adota. Claramente.
 
urn verdadeiro ensino controlado nao e possivel. pois seria etica e politicamente ina

ceitavel distribuir a1eatoriamente crian<;as a10cadas em escolas e. por conseguinte,
 
em situa<;oes de "tratamento".
 

Inlimeros problemas surgem ao se interpretar quaisquer diferen<;as observadas
 
entre os grupos. Em primeiro lugar. ha a questao de saber se as escolas sao compani
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veis. Epossivel que as escolas que adotam 0 ensino de pares simplesmente tenham 
crianl;as mais habeis ou socialmente favorecidas. Ede se esperar que crianl;as de 
classes socioeconomicas mais altas tenham computadores domesticos e. conse
quentemente. sejam mais instruidas em computal;aO, por exemplo. Ha tambem a 
possibilidade de que algum acontecimento. como urn corte de verbas para a manu
tem;ao de computadores. ocorra em uma e nao em outra escola. Mudanl;as brus

efeltoe hie cas desse tipo em urn dos grupos sao conhecidas como efeitos hist6ricos e podem 
t6rlcoe acarretar uma diferenl;a entre os grupos que nao e atribuivel ao tratamento (aqui, 

ensino de pares), mas a urn outro fator. Embora os pre-experimentos - como eu os 
apresentei aqui - possam parecer tao deficientes quanto desinteressantes. eles ser
vern ao prop6sito de esclarecer problemas que precisam ser enfrentados quando os 
recursos estiio disponiveis para fazer algo mais notavel e rigoroso. 

5.3 QUASI-EXPERIMENTOS 
Muitos dos problemas discutidos em relal;ao aos pre-experimentos reduzem 0 

grau de certeza que 0 pesquisador pode ter quanta ao "tratamento" ter realmente 
causado as diferenc;as observadas na variavel dependente que the interessa (isto 
e. a validade interna do estudo). Por causa disso. e raro ver pre-experimentos em 
peri6dicos academicos de grande prestigio. Entretanto. muitas das questoes de 
pesquisa que gostariamos de responder simplesmente nao podem ser respondidas 
recorrendo-se a experimentos verdadeiros. Isso geralmente ocorre ou porque nao 
podemos - por razoes praticas - alocar os participantes aleatoriamente em situa
c;oes de tratamento. ou porque nao seria etico faze-lo (por exemplo. se isso implica 
negar tratamento a alguem que precisa dele). No caso das habilidades computacio
nais mencionado antes. por exemplo. poderiamos nao distribuir aleatoriamente as 
crianc;as nas escolas. 

Quasi-experimentos nao deveriam ser vistos. contudo. como sempre inferiores 
aos verdadeiros experimentos. As vezes. eles constituem 0 pr6ximo passo l6gico a 
ser dado em urn longo processo de investigac;ao no qual resultados experimentais 
estabelecidos em laborat6rio precisam ser testados em situal;oes praticas a lim de 
ver se sao realmente liteis. Experimentos executados em bases laboratoriais fre
quentemente revelam descobertas curiosas. embora sua importancia pratica ou 
significal;iio real possa ser avaliada apenas de maneira quasi-experimental. Estu
dos de laborat6rio podem ter mostrado que. sob certas condil;oes altamente con
troladas. 0 ensino de pares melhora os escores das crianc;as nos testes de computa
l;ao. mas 0 problema "real" e saber se 0 ensino de pares e born para as crianc;as em 
suas escolas. Essa e uma questao sobre a validade externa dos estudos baseados 
em laborat6rio. 

Existem tres delineamentos quasi-experimentais classicos que tentam eliminar 
essas ameal;as avalidade interna. 0 que segue e urn sumario dos tres modelos pro
totipicos; muitas variac;oes deles sao possiveis (ver Cook e Campbell. 1979). 

5.4 DELINEAMENTOS DE GRUPO-CONTROlE NAO EQUIVAlENTE 
Como dissemos no exemplo das habilidades computacionais. os dois grupos 

(como definido pela escola que eles frequentam) poderiam nao ser comparaveis. A 
intervenc;ao do ensino de pares (0 tratamento) pode nao ter tido urn efeito sobre os 

M~todos de Pesquisa em Psicologia 105 

escores obtidos nos testes. mas nao podemos estar seguros de que 0 grupo de ensino 
de pares ja nao havia melhorado em computal;ao antes do inicio do novo programa. 
o delineamento de grupo-controle niio equivalente (GCNE) supera esse proble dellne8

mento de ma ao requerer urn pre-teste de habilidade computacional. bern como urn pOs-teste. grupo-con· 
o pre-teste permite-nos ter alguma ideia de quao similares os grupos-controle e os trole nilo 

equlvelentegrupos de tratamento eram antes da intervenc;ao. 
A Figura 5.1 mostra urn conjunto de possiveis resultados obtidos a partir de 

urn modelo simples de GCNE. No grafico A, 0 grupo-controle comec;a obtendo es
core menor do que 0 grupo de tratamento. refletindo a nao equivalencia dos dois 
grupos; encontrar urn grupo-controle com escores exatamente equivalentes aos do 
grupo de tratamento em urn modelo quasi-experimental e dificil. Ambos melhoram 
ap6s a intervenc;ao. mas 0 grupo de tratamento claramente melhorou mais do que 
o grupo-controle. Essa e uma imagem completamente realista a ser encontrada em 
estudos de intervenl;oes educacionais. como 0 estudo envolvendo habilidades com
putacionais discutido anteriormente. Poderiamos esperar que 0 grupo-controle 
melhorasse urn pouco. pois. afinal de contas. as crianc;as ainda estao sendo ensina
das e estao em processo de maturac;ao. Se 0 tratamento teve urn efeito. enta~ os es
cores deveriam ter melhorado mais do que se poderia esperar se a intervenc;ao nao 
tivesse ocorrido. 0 grafico B mostra 0 que poderia ter acontecido se 0 tratamento 
nao tivesse nenhum efeito. Os escores em ambos os grupos mudaram aproximada
mente na mesma proporC;ao. 

Os grMicos da Figura 5.1 sao prototipicos e refletem melhoras ao longo do tem
po. Epossive!' claro. que todos os tipos de padrao sejam encontrados. Controles 
nao equivalentes podem extrapolar os escores do grupo de tratamento no pre-tes
te; eles podem mesmo ser iguais. Epossivel que urn tratamento sirva para permitir 
que 0 grupo de tratamento "alcance" 0 grupo-controle. 0 tratamento pode diminuir 
os escores. Existem muitas possibilidades. Em todos os casos. 0 pesquisador esta 
procurando por uma interal;ao entre a situac;ao de tratamento (tratamento ver
sus controle) e 0 tempo de mensural;ao (pre-teste versus p6s-teste). Obviamente. 0 

pesquisador poderia testar essa interaC;ao estatisticamente (ver Capitulo 20). mas. 
ao produzir grMicos como esses. ele observara linhas de gradientes diversos; linhas 
paralelas geralmente indicam que 0 tratamento nao teve nenhurn efeito (porem. 
ver a seguir). 

!J ~~ 
Gt*oBGrUcoA 

p<\o-testeP6s-teste P<e-lestePre-teste 

I-+-Tratamento .......COntrole I \ ...... Tra.....,to ....... Controle!
 

Figura 5.1 Delineamentos de grupo nao equivalente. 
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5.4.1 Problemas com os delineamentos de GeNE 
vlllS8a de Quase por definicriio. os delineamentos de GCNE sofrem de potenciais vieses de 

ael8Qlio selecriio de amostra. Em particular. em estudos de intervencriies terapeuticas "alter
nativas" ocorre frequentemente urn problema que aqueles que receberam urn novo 
tratamento tern realmente de procuni-Io em outra parte. talvez porque os tratamen
tos tradicionais niio funcionaram para eles. Essas pessoas podem estar altamente 
motivadas a ver que 0 novo tratamento funciona e podem ter objecriies ideologicas 
aos tratamentos existentes. Tambem existe a possibilidade de aqueles que oferecern a 
nova terapia selecionarem as pessoas que acreditam que poderiam beneficiar-se dela. 
ou que eles consideram que iriio sujeitar-se ao regime. Aqueles que possam ser consi
derados provaveis casos "dificeis" - ou em quem a doencra possa ter avancrado muito 
- poderiam niio ser selecionados e mesmo acabar aparecendo no grupo-controle. 

Certarnente niio seria etico negar urn novo tratamento aqueles que dele neces
sitam ou obrigar aqueles que estiio satisfeitos com os tratarnentos existentes a rece
berem urn tratarnento novo presumivelmente ainda niio testado. Contudo. quando 
possivel. 0 pesquisador deve tentar ter controle sobre - ou. pelo menos. conheci
mento completo de - como as arnostras siio selecionadas. Ele deve cuidar para que 
aqueles cujos esforcros estejam sendo avaliados possarn ver 0 interesse investido no 
resultado de seu estudo. 

Mesmo se dispomos das medidas do pre-teste. com base nas quais e possivel 
comparar as arnostras. isso niio garante que os dois grupos erarn verdadeiramente 
equivalentes antes do inicio do tratamento. Se urn grupo era mais apto ou mais bri
Ihante. a maturacriio pode ter uma taxa de velocidade maior em urn do que em outro 
grupo. Poderiarnos esperar. por exemplo. que as habilidades computacionais das 
criancras melhorem com a idade (maturacriio) e que as criancras aprendam essas ha
bilidades mais rapidarnente e com mais facilidade. Se 0 grupo de tratamento tivesse 
proporcionalmente mais criancras com alto grau de habilidade. as diferencras entre 
os grupos talvez surgissem a partir dessas taxas diferenciais de maturacriio. e niio da 

Inlera~o exposicriio ao metoda de ensino de pares. A isso denominarnos urna interacriio ma
mstu~oI turacriio/selecriio. Como 0 pre-teste e geralmente utilizado apenas para comparar 
~o	 grupos tomando como base dessa comparacriio a variavel dependente. esse proble

ma pode perrnanecer encoberto. Vma solucriio obvia seria medir variaveis que levem 
possivelmente a taxas diferenciais de maturacriio no pre-teste (por exemplo. 0 QI). 
embora isso tambem aurnente as exigencias feitas aos participantes. 

regreBBio A regressiio estatistica para a mediae outro fen6meno que pode ter influencia 
eatatlatlca sobre a interpretacriio dos dados. A regressiio para a media revela-se quando par

para a I1MIdIa 
ticipantes que alcancrarn escores elevados no pre-teste obtem escores mais baixos 
no pas-teste, bern como quando participantes que obtem escores muito baixos no 
pre-teste alcancrarn escores mais elevados no pas-teste. Se estivermos estudando 
pessoas que obtem escores de variavel dependente nas duas extremidades. corre
mos 0 risco de interpretar mal as mudancras que 0 pas-teste apresenta no sentido 
dessa regressiio para a media. Por que isso acontece e urn pouco dificil de entender 
de imediato. mas certarnente depende do fato de que as medidas de nossos testes 
conteriio inevitavelmente alguns erros (ver Capitulo 10). Cook e Campbell (1979) 
usarn urn exemplo da vida cotidiana muito facil de entender; 0 que segue e uma 
versiio embelezada de seu exemplo. 

Se forrnos submetidos a urn teste de habilidade. urn exame. digarnos. e possivel 
que tenharnos urn desempenho pior do que corresponderia a nossa "verdadeira" ca-
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pacidade e isso ou porque somos distraidos pelos outros alunos. ou porque estamos 
extremamente indispostos (mais do que geralmente estarnos). ou porque revisamos 
os assuntos que niio siio abordados no exame. Sabemos que se formos submetidos 
novamente a urn exame sobre 0 mesmo assunto podemos esperar ter melhor de
sempenho dessa vez. 0 que refletira mais precisamente a nossa capacidade. Pensa
mos desse modo porque esperamos que essas fontes de erro (0 fracasso em registrar 
nossa verdadeira eapacidade) tenham menor probabilidade de coexistirem todas na 
ocasiiio desse novo exame. Do mesmo modo. se estivermos com muita sorte. 0 exa
me pode conter apenas questiies que se referem aos topicos que revisamos e pode
mos ser afortunados 0 bastante a ponto de 0 exame ocorrer no unico dia do ana em 
que niio estamos indispostos e todos os alunos comportarn-se do modo apropriado 
na sala de exame. Dessa vez. podemos obter uma pontuacriio que ate mesmo supera 
urn pouco nossa verdadeira capacidade de fornecer respostas sobre 0 t6pico. Contu
do. provavelmente niio esperariamos ter tanta sorte se tivessemos de ser submetidos 
novarnente a urn exame similar sem revisiio adicional dos topicos. 

Em uma arnostra de pessoas. aquelas que obtem escores intermediarios tendem 
a ser igualmente tao influenciadas por esses erros (inflacriio e reducriio de escores) 
que eles poderiam ser compensados tomando-se por base a media, sem resultar em 
nenhum vies sistematico em nosso experimento. Porem. as pessoas que obtem esco
res extremos siio menospropensas a obterem escores extremos ao serem retestadas. 
do mesmo modo que algumas pessoas que obtiveram escores extremos no pre-teste 
teriio urn desempenho similar. pois seus escores ja foram inflados (ou reduzidos) por 
grandes erros. Visto que erros muito graves siio relativamente menos provaveis do 
que erros moderados. dois erros graves consecutivos na mesma direcriio siio muito 
improvaveis.lsso significa que escores de p6s-teste tenderiio para 0 escore medio da 
popula¢o testada. 

Para quasi-experimentos. esse e urn problema quando 0 grupo de tratamento foi 
selecionado em virtude dos baixos escores dos participantes na tarefa que corres
ponde avariavel dependente (por exemplo. a sele¢o de pessoas com escassas habi
lidades computacionais para 0 metodo de ensino de pares). 0 modo mais simples de 
resguardar-se contra isso (embora seja mais facil dizer do que fazer) e assegurar que 
o grupo-controle seja tambem selecionado a partir do conjunto de pessoas que obti
veram escores extremos. Os principios eticos envolvidos em negar uma intervencriio a 
criancras que estiio particularmente deficitarias em computacriio certarnente consti
tuem urn problema aqui. Emais provavel que 0 problema tambem influencie nos re
sultados se a medida dependente visada pela pesquisa tern baixa confiabilidade asso
ciada ao par teste/reteste. Quanto menos confiavel for a medida (isto e. quanta mais 
propensa ao erro ela for). maior a probabilidade de haver regressiio para a media. 

Finalmente. por ora. efeitos de historia podem afetar a validade dos estudos de 
GCNE. Se. em acrescimo ainterven¢o do tratamento. algum evento oeorrer entre 
o pre-teste e 0 pas-teste em urn grupo apenas. enta~ sera dificil dizer a que atribuir 
quaisquer diferencras de grupo reveladas pelo pas-teste. Por exemplo. a avaliacriio 
de uma campanha de persuasiio para promover a ida e a volta do trabalho por es
tradas ferroviarias urbanas em diferentes cidades pode ser invalidada se a cidade 
em "tratamento" esta sujeita ao caos rodoviario eausado por reparos imprevistos 
nas principais vias de acesso durante 0 periodo do estudo. As pessoas podem afluir 
para os trens. mas apenas porque dirigir ate 0 trabalho (seu metodo preferido) seria 
quase impossive!. 



1 
108 Glynis M. Breakwell, Sean Hammond, Chris Fife-Schaw &Jonathan A. Smith 

o pesquisador deve estar consciente de que efeitos de hist6ria. de selelYao e de 
maturalYao podem contribuir para reallYar as diferenlYas e para obscurece-las. 

5.5 DElINEAMENTOS DE SERlE TEMPORAL 
delineit Urn delineamento de serie temporal envolve a investigalYao apenas de uma
 

mento de
 amostra. mas tambem implica a tomada de medidas referentes avarhivel dependen
urletem


poral
 te em tres ou mais ocasioes. Esses modelos sao por vezes designados delineamentos 
de "series temporais interrompidas", na medida em que a intervenlYao do tratamento 
"interrompe" uma serie temporal de observalYoes que. de outro modo. seria continua. 
A Figura 5.2 contem a ilustralYao de alguns dados ou elementos basicos de informa
lYao referentes a uma serie temporal hipotetica. 

Como 0 leitor pode ver. a principal caracteristica que 0 pesquisador procura ao 
coletar dados de uma serie temporal e que a unica mudanlYa substancial nos es
cores coincida com a intervenlYao. A virtude desse modelo consiste em ser menos 
prov8.vel que eventos historicos de curto prazo (isto e. efeitos hist6ricos) venham a 
(a) ocorrer simultaneamente com 0 tratamento e/ou (b) ter urn efeito permanente 
ao longo do tempo. Etambem improvavel que as pequenas diferenlYas ocorridas 
entre os periodos anteriores e posteriores aintervenlYao se mantenham caso 0 tra
tamento realmente nao tenha nenhum efeito. Quaisquer efeitos de maturalYao ne
cessariamente se refletem nas tendencias graduais dos dados da serie temporal e 
nao em mudanlYas radicais que venham a ocorrer ao mesmo tempo em que ocorre 
a intervenlYao. 

Para que os estudos que contem series temporais funcionem bern. sao requeri
dos mUitiplos pontos de coleta/observalYao de dados. Edificil detectar tendencias de 
qualquer tipo com apenas tres pontos de observalYao e. portanto. sempre que possi
vel. convem optar pelo maior nu.mero de pontos de observalYao possive!, mas sempre 
levando em consideralYao a fadiga. 0 tedio e a irritalYao dos participantes. 
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5.5.1 Problemas com delineamentos de serie temporal 
Estudos envolvendo series temporais sao potencialmente afetados pelo perigo 

a que os efeitos da testagem expoem a sua validade. Como esses estudos. por defi
nilYao. requerem a administralYao repetida das mesmas medidas dependentes. ha 
uma tendencia de as pessoas gradualmente obterem melhor desempenho. Esse e 
urn fenomeno separado dos efeitos de maturalYao, do mesmo modo que os efeitos 
de teste tern origem na familiaridade dos participantes com os procedimentos de 
mensuralYao. Quando e apresentado urn novo teste. por exemplo. as pessoas ge
ralmente nao conhecem 0 que e requerido e podem ficar ansiosas quanta a seu 
desempenho. A exposilYao repetida ao material do teste deveria reduzir essas an
siedades e permitir as pessoas urn desempenho melhor. E tambem possivel que 
os entrevistados venham a saber sobre 0 que eles estiio sendo questionados e de
senvolvam estrategias mais eficientes de resposta. 0 que permite a eles responder 
mais rapidamente. Isso e urn problema especialmente quando as mensuralYoes sao 
cronometradas. 

o impacto final dos efeitos de teste e que. se a propria magnitude do efeito do 
tratamento e pequena. ela pode ficar encoberta pelos efeitos de teste. Se 0 tamanho 
do efeito do tratamento e relativamente grande. havera pouco problema para deter
minar se 0 tratamento realmente teve urn efeito. 

Outro problema potencial diz respeito aos efeitos de instrurnentalYao. Esses 
efeitos referem-se as mudanlYa5 na precisiio das mensuralYoes ao longo do tempo. 
Urn born exemplo seria 0 relatorio de crimes. Ao longo do tempo, a plausibilidade 
dos relatorios de crimes (e de seu registro policial) muda como uma funlYao. nao 
apenas da sua frequencia. mas tambem da representalYao social dos crimes. 0 que 
pode ter sido considerado como um assalto comum no passado. talvez venha a ser 
visto como urna agressao racialmente motivada em tempos mais esclarecidos. Si
milarmente. as mulheres sao agora encorajadas a relatarem agressoes sexuais e 0 

oprobrio social que usualmente se seguia a urna alegalYio de estupro e agora relativa
mente reduzido, embora ainda esteja presente. Trata-se realmente de urna mudan
lYa no modo como as medidas sao tomadas e de sua precisao relativa Estudos que 
envolvem medidas tomadas por observadores estao particularmente em risco de ter 
efeitos de instrumentalYao. pois os observadores aprendem a usar 0 cronograma do 
c6digo mais eficientemente. ou. 0 que e mais provavel (e pior). eles ficam desgasta
dos pelo cronograma e tentam sua propria interpretalYao dele. 

A mortalidade experimental designa a perda de participantes que ocorre du
rante 0 estudo. Estudos com series temporais. especialmente aqueles que cobrem 
longos periodos de tempo. tendem a ter problemas com a mortalidade experimental 
que sao geralmente externos ao controle do experimentador. Alguns participantes 
podem mesmo morrer durante 0 estudo. mas e mais normal que alguns deixem de 
frequentli-lo por tedio ou falta de interesse. ou talvez por mudarem de residencia Se 
o pesquisador nao dispoe de urna amostra nurnerosa com a qual comefYar. ele corre 
o risco de ter urn numero muito reduzido de pessoas ao final do estudo para que lhe 
seja possivel tirar quaisquer conclusoes confiaveis. 

A mortalidade experimental nao seria um problema tiio grande se ela fosse urn 
acontecimento verdadeiramente aleatorio. Entretanto, as razoes para nao interfe
rir nesse ponto estiio relacionadas anatureza do estudo (por exemplo, urna falta de 
interesse no assunto da pesquisa ou a natureza intrusiva das mensuralYoes) podem 
levar a uma situalYao em que a amostra sobrevivente torna-se progressivamente 
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Figura 5.2 Exemplo de dados de uma sene temporal. 
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mais afetada por urn vies que favorece a ideia de que 0 tratamento funciona. Su
ponhamos que 0 pesquisador esteja tentando avaliar 0 efeito de uma campanha 
publicitaria local de reciclagem de Iixo e tenha dado inicio a avalia<;:iies sobre a 
quantidade de Iixo ja reciclado. Mesmo que tenha iniciado com uma amostra real
mente representativa da popula<;:ao. 0 pesquisador bern poderia constatar que 
entre 0 momenta em que iniciou a campanha e aquele em que foram coletadas 
as observa<;:iies do periodo p6s-interven<;:ao apenas as pessoas ambientalmente 
comprometidas ja estavam prontas e dispostas a ajuda-lo com 0 projeto. Com toda 
probabilidade. as estimativas da media relativa ao comportamento de reciclagem 
de lixo ap6s a interven<;:iio seriam consideravelmente mais altas do que a media an
terior ainterven<;:ao. mas isso se deveria principalmente amortalidade da amostra. 
e nao ao efeito dos anuncios. 

o mapeamento cuidadoso do comportamento da amostra sobrevivente antes e 
depois da interven<;:ao superaria esse problema. mas isso e mais uma solu<;:ao insatis
fat6ria, pois essa campanha foi presumivelmente planejada para mudar 0 compor
tamento das pessoas menos ambientalmente comprometidas. as quais nao foram 
contempladas pelo estudo. Edesnecessario dizer que esfor<;:os vigorosos t~m de ser 
feitos para manter a amostra. 

5.6	 DELINEAMENTOS DE SERlE TEMPORAL COM 
GRUPO-CONTROLE NAO EOUIVALENTE 

Muitos dos problemas associados a serle temporal e GCNE sao perfeitamente 
dellne. superados pela combina<;:ao das duas abordagens no delineamento de serle tem

menlo de poral com grupo-controle nao equivalente (STGCNE). por vezes tambem cha
s6rIe tempo
ralcom gru made "delineamento de serie mUltipia". Vma serie estendida de pontos de coleta 
po-controle de dados e usada tanto com 0 grupo de tratamento quanto com 0 de controle nao 
nioequlv& equivalente. A principal vantagem do delineamento de STGCNE e que 0 pesqui

Iente 
sador estaria apto a dizer tanto se urn tratamento tern urn efeito em compara<;:ao 
com urn grupo-controle quanto se 0 efeito ocorre apenas em urn momento pos
terior aintrodu<;:ao do tratamento. Ele ajuda a eliminar muitos riscos individuais 
para a validade delineada antes. 

A Figura 5.3 ilustra 0 que esperariamos encontrar se 0 tratamento realmente ti
vesse urn efeito forte. Embora fique claro a partir da Figura 5.3 que os escores va
riam ao longo do tempo e que parece haver urn pragresso gradual nos escores do 
grupo-controle. potencialmente. atraves dos efeitos de teste. de instrumenta<;:ao ou 
de matura(fiio. os escores do grupo de tratamento ap6s a interven<;:ao sao considera
velmente mais altos do que os escores dos controles. 

5.6.1	 Problemas com delineamentos de STGCNE 
o pre<;:o a ser pago pela minimiza(fiio de tantos riscos para a validade e 0 aurnen

to do custo para todos e a necessidade de estudar urn numero muito maior de pes
soas. Isso nao e urn problema quando a pesquisa conduzida esobre dados existentes 
em arquivo. mas pode ser urn problema serio se 0 pesquisador pretende coletar da
dosnovos. 

A mortalidade diferencial de amostra em dois grupos pode ser urn problema. Se 
as pessoas que se mostram urn tanto indiferentes ao estudo sao diferencialmente 
mais propensas a ser perdidas por urn grupo do que por outro. entiio as diferen<;:as de 
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Figura 5.3 Exemplo de dados de uma sene lemporal com grupo-controle nao equivalente. 

grupo podem ser artificialmente acentuadas ou atenuadas. Tambem e possivel ocer
rer com estudos que se prolongarn por certo perfodo de tempo que 0 grupo-controle 
fique exposto ao - ou consciente do - tratamento. Pessoas que compiiem os dois 
grupos podem misturar-se e discutir a interven<;:ao. e membros do grupo-controle 
podem tanto seguir 0 tratamento par si pr6prios quanta retirar-se do estudo na me
dida em que percebam que talvez nunca mais sejam expostos ao tratamento ou a 
interven<;:ao. 

As vezes. a mera percep<;:ao da exist~nciade urn ·problema" que precisa ser tra
tado pode mudar 0 comportamento dos membros do grupo-controle. Se os mem
bros do grupo-controle sentem que estao sendo deliberadamente desfavorecidos 
de algum modo. eles podem escolher piorar seu desempenho quando as medidas 
forem tomadas. Esse pode ser urn problema serio quando os pesquisadores sao 
rudes e insensiveis no modo como interagem com as pessoas. Alternativamente. 
os membros do grupo-centrole podem buscar compensa<;:ao por nao receberem 
o tratamento tentando melhorar seu desempenho com ainda mais vigor. A isso 
chamamos rlvalidade compensatoria e serviria para obscurecer os verdadeiros r1valldada 

compensa
efeitos do tratamento. l6rla 

Os modelos de STGCNE nao sao imunes as outras amea<;:as avalidade discuti
das anteriormente. especialmente se a magnitude do efeito do tratamento e fraca 
e a variabilidade entre os escores em observa<;:iies sucessivas e relativamente alta. 
Em comum com os modelos de urn unico caso (ver Quadro 5.1). detectar urn efeito 
de tratamento e muito mais facH quando e possivel estabelecer urn criterio estavel 
c1aramente definido tanto para 0 grupo-contrale quanta para 0 grupo de tratamen
to antes da interven<;:ao. Como ocorre com os experimentos verdadeiros. pode ser 
necessario aumentar substancialmente 0 tamanho da amostra a Jim de fornecer 0 

poder estatistico necessario para detectar esses efeitos fracos. 
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Embora em outra parte desse livro os pesquisadores sejam encorajados a ob
terem grandes amostras a fim de aumentar sua confianoa nas conclusoes que tiram 
do estudo. a perfeitamente possrvel conduzir experimentos significativos sobre casos 
individuais. 0 modele mais basico de caso individual a 0 modelo ABA. que compartilha 
muito das caracteristicas do modelo de sarie temporal discutido neste capllulo. 

o modelo ABA e 0 modele experimental mais conhecido de caso individual no qual 
o comportamento. ou a resposta que constitui 0 alvo do estudo. claramente a especifi
cado e as mensuraooes sao realizadas continuamente durante as tres etapas do expe
rimento. A. Be Anovamente. Aprimeira ocorrencia da etapa Ae a etapa-base durante 
a qual a ocorrencia natural do comportamento ou da resposta-alvo e monitorada; na 
etapa B. a variavel do tratamento e inlroduzida. Para aumenlar nossa confianoa em 
que 0 tralamento na etapa Be responsavel por quaisquer mudanoas que venhamos a 
observar, 0 tratamento e entao removido e as resposlas sao monitoradas naquilo que 
se constitui na outra etapa-base A. Um exemplo hipotetico do modele ABA e apresen
tado na Figura 5.4. 

A B A 
Etapa-base Etapa do tratamento Etapa-base 
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Figura 5.4 Exemplo de um modelo ABA. 

Ha. contudo. uma importante restrioao concernente it aplicaoao clinica do modele 
ABA; essa restrioao consiste em que pode nao ser possivel dizer se uma mudanoa de 
comportamento que ocorra seguindo-se ao inicio do tralamento resulla do tratamenlo 
per se ou das mudanoas que sao parte do processo de recuperaOao que leria ocorrido 
mesmo sem 0 tratamento. Isso a particularmente problematico quando ha somenle 
uma fraca evidencia de um efeito experimental. isto a. quando apenas uma pequena 
melhora a observada. Um modo de superar esse problema a usar uma variavel de 
controle. Uma variavel de controle a um outro aspecto do comportamento que seria 

(Continua) 
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lao suscetfvel a efeitos de recuperaoao quanlo a variavel experimenlal. mas nao e con
siderado como algo que sera influenciado pelo tratamento. Sa os efeitos encontrados 
ap6s 0 tralamento sao uma consequencia da recuperaoao oconida naturalmenle. nilo 
relacionada ao tratamenlo. entao as curvas das variaveis de lratamenlo e de conlrole 
devem ser paralelas. 

Os modelos ABA sao mais comumente usados em ambientes clinicos nos quais 
os medicos estao interessados em descobrir se um tratamento de inlervenoao !uncio
nara em um delerminado paciente. geralmente com uma combinaoao de problemas 
relativamente Impar (tratamentos de estados ou condioOes comparativamenle comuns 
sao geralmente testados utilizando-se experimentos verdadeiros na forma de testes de 
conlrole randomizados). 0 modelo ABA apresenla alguns problemas eticos bastanle 
6bvios. visto que um lralamento polencialmenle valiosa esla sando sislemalicamenle 
negado a alguam que poderia beneticiar-se dele. Para lidar com essas diversas varia
ooes do modelo ABA lem side sugerido algo como 0 modelo ABAB. no qual 0 esludo 
lermina com uma elapa de tratamento que pode entao ser estendida para alam do tim 
do esludo. embora uma elapa de relirada ainda de oportunidade para que a eticacia 
do tralamenlo dado nas etapas Bseja avaliada. Ha outras variao6es posslveis do mo
delo ABAB; por exemplo. permitir lratamento multiple e elapas-base (ABABABABAB) 
ou a incorporaoao de outro tratamenlo (ABACABAC). 

5.7 MODIFICACOES DOS DELINEAMENTOS BAslCOS 
Os delineamentos basicos descritos aqui constituem. de rato. a ponta do iceberg 

ern termos de possibilidades. Corn os delineamentos de GCNE nao ha nenhuma ne
cessidade de que existarn apenas duas situac;:oes de tratarnento (tratamento e con
trole). Eperfeitamente possivel ter diferentes niveis de tratarnento e combinac;:iies 
de tratamentos ern urn modelo. Por exemplo. poderiamos estender 0 exemplo das 
habilidades computacionais de modo a incluir urn grupo-controle (ensino tradicio
nal). urn grupo que tivesse dois periodos por semana de ensino de pares e urn que ti
vesse tres periodos por semana Fazendo justic;:a aos metodos tradicionais de ensino. 
poderiamos tambem dividir 0 grupo-controle ern urn que tivesse dois periodos por 
semana e urn que tivesse tres periodos de ensino tradicional. Certarnente. esse novo 
delineamento e muito mais proveitoso para os que desenvolvem curriculo. pois ele 
nos diz nao apenas se 0 ensino de pares e melhor do que os metodos tradicionais. 
mas tambem se gastar mais tempo ern computal;iio produz avanc;:os que valham a 
pena em termos de habilidade. Se tivermos urn mlmero suficiente de escolas pre
paradas para ajudar. poderiamos mesmo acrescentar urn grupo que inclui tanto 0 

ensino tradicional quanto 0 ensino de pares ern urn total de tres periodos. 
As vezes. preocupac;:oes com efeitos de teste podem nos levar a acreditar que as 

medidas de pos-teste serao indevidamente influenciadas pelas pessoas que tenham 
completado 0 pre-teste. Urn exemplo seria aquele de urn teste de conhecimento corn 
urn curto periodo entre 0 pre-teste e 0 pos-teste. Nessa situac;:iio. poderiamos espe
rar que as pessoas lembrassem as questoes. inflando. por isso. 0 poder aparente de 
qualquer intervenc;:ao. Etarnbem frequente 0 caso ern que 0 mero questionamento 
das pessoas acerca de algum aspecto de suas vidas muda seu comportamento nesse 
dominio. Por exemplo. ser meramente questionado sobre suas atividades de reci
clagem de lixo pode fazer urna pessoa pensar que deve reciclar mais lixo. A1guem 
que mostra interesse pelo comportamento de uma pessoa pode muda-lo. Isso foi 
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elelto chamado efeito Hawthorne, depois da implantac;ao da eletricidade na cidade de 
Hewthome Illinois, nos Estados Unidos, onde 0 fenomeno foi formalmente descrito pela pri

meira vez em estudos sobre tentativas de otimizar 0 desempenho dos trabalhadores 
(Roethlisberger e Dickson, 1939). Epossivel superar os dois tipos de problema utili
zando amostras separadas de pre-teste e de p6s-teste, de modo que diferentes indi
viduos sejam submetidos ao pre-teste e ao p6s-teste. Essa abordagem tern sentido 
apenas se 0 pesquisador tiver urn grande conjunto de pessoas a partir do qual possa 
extrair suas amostras, e ele pode extrai-Ias mediante a1gum procedimento conve
nientemente a1eat6rio. 

Para delineamentos de serie temporal e modelos de STGCNE, e possivel adotar 
delineamentos de retirada de tratamento. Eles envolvem a intervenc;ao com 0 tra
tamento e, depois, em urn momento posterior, sua retirada seguida da observac;ao 
subsequente de uma queda nos escores da medida dependente. Essa abordagem 
funciona melhor quando nao se espera que 0 tratamento tenha urn efeito prolon
gado sobre a variavel dependente e tern de ser "mantido" em a1gum sentido para 
que 0 efeito possa ser mostrado. Urn exemplo seria a avaliac;ao da efetividade dos 
controladores de velocidade por meio de cameras nas estradas. As velocidades po
deriam ser monitoradas sub-repticiamente por a1gum periodo antes da instalac;ao 
dos sistemas de cameras; entao, depois de urn periodo com as cameras no lugar, 
elas poderiam ser removidas para ver se as velocidades aumentaram gradualmente 
com sua ausencia As cameras poderiam ser reinstaladas depois para ver se as velo
cidades cairiam novamente. 

5.8 CONCLUSAO 
Tendo lido este capitulo e acompanhado todos os potenciais problemas associa

dos a cada delineamento quasi-experimental. 0 leitor poderia esquecer de conduir 
que essas abordagens estao demasiado cheias de dificuldades para que valha a pena 
rete-las. As dificuldades, no entanto, sao inevitaveis sempre que 0 pesquisador aban
donar 0 controle experimental a lim de pesquisar fora do laborat6rio. 0 que espe
ro ter mostrado e que existem alguns metodos rigorosos disponlveis e, embora eles 
nao venham a leva-Io a respostas inequivocas as questoes de sua pesquisa, eles pelo 
menos poem em destaque os fatores que constituem provaveis ameac;as avalidade 
da mesma. Se 0 pesquisador sabe qual a origem de potenciais problemas interpre
tativos, enta~ ele pode trata-Ios e fazer a1guma estirnativa do impacto provavel que 
eles possam ter tido sobre os resultados de seu estudo. Quasi-experimentos. desde 
que sejam conduzidos com 0 devido cuidado, podem ser os meios mais poderosos 
disponlveis para testar importantes hip6teses. 
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5.9 LEITURAS RECOMENDADAS 
o texto dassico nessa area e 0 de Campbell e Stanley (1960). Trata-se de urn Iivro 

muito pequeno, de apenas 70 p3.ginas, que apareceu primeiramente como urn capi
tulo no texto de Gage (1963). E0 lugar onde os modelos quasi-experimentais foram 
explicados pela primeira vez de urn modo abrangente. 0 texto mais detalhado, escri
to por Shadish, Cook e Campbell (2001) contem discussoes sobre os principais mo
delos e urn pouco mais. bern como informac;ao sobre os modelos estatisticos apro
priados a serem usados com cada modelo. Para estudos de caso individuais. Todman 
e Dugard (2001) expandem os exemplos aqui apresentados. 




