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6.1 Conceituação 

A formulação do problema, a construção de hipóteses e a identificação das 
relações entre variáveis constituem passos do estabelecimento do marco teórico 
ou sistema conceituai da pesquisa. A medida que estas tarefas são plenamente 
realizadas, o trabalho de investigação assume o caráter de um sistema coorde-
nado e coerente de conceitos e proposições. O estabelecimento desse marco teó-
rico, ou sistema conceituai, que deriva fundamentalmente de exercícios lógicos, 
é essencial para que o problema assuma o significado científico. Todavia, por si 
só, estas tarefas não possibilitam colocar o problema em termos de verificação 
empírica. Torna-se, pois, necessário, para confrontar a visão teórica do proble-
ma, com os dados da realidade, definir o delineamento da pesquisa. 

O delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão 
mais ampla, envolvendo tanto a sua diagramação quanto a previsão de análise 
e interpretação dos dados. Entre outros aspectos, o delineamento considera o 
ambiente em que são coletados os dados, bem como as formas de controle das 
variáveis envolvidas. 

Com o delineamento da pesquisa, as preocupações essencialmente lógicas e 
teóricas da fase anterior cedem lugar aos problemas mais práticos de verificação. 
O delineamento ocupa-se precisamente do contraste entre a teoria e os fatos e 
sua forma é a de uma estratégia ou plano geral que determine as operações ne-
cessárias para fazê-lo. Constitui, pois, o delineamento a etapa em que o pesquisa-
dor passa a considerar a aplicação dos métodos discretos, ou seja, daqueles que 
proporcionam os meios técnicos para a investigação. 
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6.2 Diversidade de delineamentos 
Geralmente, a solução dos problemas de pesquisa ocorre mediante o teste 

das hipóteses. Considerando que há muitas possibilidades de testar hipóteses, 
surge grande variedade de delineamento próprio, peculiar, determinado pelo 
objeto de investigação, pela dificuldade na obtenção dos dados, pelo nível de 
precisão exigido e pelos recursos materiais de que dispõe o pesquisador. Por essa 
razão, as propostas de classificação dos vários tipos de delineamento referem-se 
sempre a abstrações, a tipos ideais, que se aproximam mais ou menos dos deli-
neamentos concretos. 

O elemento mais importante para a identificação de um delineamento é o 
procedimento adotado para a coleta de dados. Assim, podem ser definidos dois 
grandes grupos de delineamentos: aqueles que se valem das chamadas fontes 
de "papel" e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. No primeiro grupo 
estão a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. No segundo estão a pes-
quisa experimental, a pesquisa ex-post-facto, o levantamento, o estudo de campo 
e o estudo de caso. 

Esta classificação não pode ser tomada como absolutamente rígida, visto que 
algumas pesquisas, em função de suas características, não se enquadram facil-
mente num ou noutro modelo. Entretanto, na maioria dos casos, torna-se possí-
vel rotular as pesquisas com base nos títulos retrodefinidos. 

6.3 Pesquisa bibliográfica 
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos 
os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas de-
senvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos ex-
ploratórios podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo 
número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo. 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 
aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna particularmen-
te importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 
espaço. Por exemplo, seria impossível a um pesquisador percorrer todo o territó-
rio brasileiro em busca de dados sobre a população ou renda per capita; todavia, 
se tem à sua disposição uma bibliografia adequada, não terá maiores obstáculos 
para contar com as informações requeridas. A pesquisa bibliográfica também é 
indispensável nos estudos históricos. Em muitas situações, não há outra maneira 
de conhecer os fatos passados senão com base em dados secundários. 

Estas vantagens da pesquisa bibliográfica têm, contudo, uma contrapartida 
que pode comprometer em muito a qualidade da pesquisa. Muitas vezes as fontes 
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secundárias apresentam dados coletados ou processados de forma equivocada. 
Assim, um trabalho fundamentado nessas fontes tenderá a reproduzir ou mesmo 
a ampliar seus erros. Para reduzir esta possibilidade, convém aos pesquisadores 
assegurarem-se das condições em que os dados foram obtidos, analisar em pro-
fundidade cada informação para descobrir possíveis incoerências ou contradições 
e utilizar fontes diversas, cotejando-se cuidadosamente. 

6.4 Pesquisa documental 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única 

diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa biblio-
gráfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não rece-
beram ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 
acordo com os objetivos da pesquisa. 

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da pes-
quisa bibliográfica. Apenas há que se considerar que o primeiro passo consiste na 
exploração das fontes documentais, que são em grande número. Existem, de um 
lado, os documentos de primeira mão, que não receberam qualquer tratamento 
analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, 
diários, filmes, fotografias, gravações etc. De outro lado, existem os documentos 
de segunda mão, que de alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios 
de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas etc. 

6.5 Pesquisa experimental 
De modo geral, o experimento representa o melhor exemplo de pesquisa 

científica. Essencialmente, o delineamento experimental consiste em determinar 
um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, 
definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz 
no objeto. 

O esquema básico da experimentação pode ser assim descrito: seja Z o fe-
nômeno estudado, que em condições não experimentais se apresenta perante 
os fatores A, B, C, e D. A primeira prova consiste em controlar cada um desses 
fatores, anulando sua influência, para observar o que ocorre com os restantes. 
Seja o exemplo: 

A,BeC produzem Z 
A,BeD não produzemZ 
B,CeD produzemZ 
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Dos resultados dessas provas pode-se inferir que C é condição necessária 
para a produção de Z. Se for comprovado ainda que unicamente com o fator C, 
excluindo-se os demais, Z também ocorre, pode-se também afirmar que C é con-
dição necessária e suficiente para a ocorrência de Z, ou, em outras palavras, que 
é sua causa. Claro que o exemplo aqui citado é extremamente simples, pois na 
prática verificam-se condicionamentos dos mais diferentes tipos, o que exige um 
trabalho bastante intenso, tanto para controlar a quantidade de variáveis envol-
vidas quanto para mensurá-las. 

Quando os objetos em estudo são entidades físicas, tais como porções de lí-
quidos, bactérias ou ratos, não se identificam grandes limitações quanto à possibi-
lidade de experimentação. Quando, porém, se trata de experimentar com objetos 
sociais, ou seja, com pessoas, grupos ou instituições, as limitações tornam-se bas-
tante evidentes. Considerações éticas e humanas impedem que a experimentação 
se faça eficientemente nas ciências sociais, razão pela qual os procedimentos ex-
perimentais se mostram adequados apenas a um reduzido número de situações. 

6.5.1 Pesquisa genuinamente experimental 
Para que um estudo seja reconhecido como genuinamente experimental é 

necessário que apresente algumas características. 
Primeiramente, é necessário que os indivíduos que participam do experimen-

to componham dois grupos: o experimental e o de controle. A inclusão num ou 
noutro grupo deverá ser feita por um processo de distribuição aleatória. O propó-
sito desta casualização é formar dois grupos com características semelhantes, já 
que, procedendo-se dessa maneira, os fatores que poderiam confundir a interpre-
tação dos resultados tendem a se distribuir igualmente nos grupos, tendo, assim, 
seus efeitos anulados. 

Os indivíduos do grupo experimental deverão ser submetidos a algum tipo 
de estímulo de influência ou, em outras palavras, à ação da variável indepen-
dente. Imagine-se, por exemplo, que o objetivo da pesquisa seja o de verificar a 
influência da iluminação sobre a produtividade. Neste caso seriam constituídos 
dois grupos de trabalhadores. O primeiro (grupo experimental) seria submetido 
a variações de intensidade luminosa, ao passo que o segundo (grupo de controle) 
ficaria submetido a condições normais de iluminação. Os dois grupos seriam, a 
seguir, acompanhados de maneira semelhante para verificar os efeitos da ilumi-
nação sobre a produtividade. Um cuidado importante nesta fase consiste em não 
promover diferenças entre os grupos a partir da forma de acompanhamento. Se, 
por fim, forem constatadas diferenças significativas entre os grupos, admite-se a 
veracidade da hipótese. 

Podem ser identificados diferentes tipos de delineamento experimental. O 
exemplo dado refere-se ao delineamento de dois grupos casualizados, já que os 
sujeitos são distribuídos aleatoriamente tanto para o grupo experimental como 
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para o grupo de comparação. Outro tipo é o delineamento antes-depois com dois 
grupos, que permite ao experimentador perceber se os dois grupos eram equiva-
lentes antes do tratamento e proceder a ajustamentos nas medidas do pós-teste 
para possibilitar um teste mais eficaz do tratamento. Outros delineamentos mais 
dispendiosos são o delineamento de quatro grupos de Solomon, que requer quatro 
grupos de sujeitos para testar apenas dois níveis de um tratamento e o delinea-
mento fatorial, em que duas ou mais variáveis independentes são apresentadas 
com todas as suas combinações (ou fatores) possíveis. 

Está fora dos objetivos deste livro discutir exaustivamente as diferentes moda-
lidades de delineamento experimental. Os interessados no aprofundamento des-
ta questão poderão consultar, dentre outros, os trabalhos de Campbell e Stanley 
(1979) e de Kidder (1987). 

6.5.2 Pesquisa pré-experimental 
Cabe considerar, entretanto, que alguns estudos, embora designados por seus 

autores como experimentais, não podem, a rigor, serem considerados como tal. Um 
desses tipos de estudo é aquele em que um único grupo é estudado apenas uma 
vez, em seguida a algum agente ou tratamento presumivelmente capaz de causar 
algum tipo de mudança. Suponha-se, por exemplo, que se queira testar a hipótese 
de que a oração torna as pessoas mais conformistas. Para tanto, entrevistam-se as 
pessoas que costumam rezar. Tem-se um grupo único, sem controle, em que X é o 
hábito de rezar e X é o conformismo. Imagine-se, então, que após serem realizadas 
entrevistas, altos níveis de conformismo tenham sido verificados entre pessoas que 
costumam rezar. Seria possível, então, concluir que a hipótese é verdadeira? 

Não é possível concluir sem comparações. Pode-se objetar que a maioria das 
pessoas que adquiriram o hábito de orar eram conformistas. Pode-se objetar tam-
bém que o conformismo verificado seja menos um reflexo das atitudes individuais 
do que do clima social da época. É possível que a maioria das pessoas nesse pe-
ríodo apresentem atitudes conformistas. Não seria despropositado, ainda, supor 
que os entrevistados constituam um tipo seleto de pessoas que oram. Se fossem 
entrevistadas outras pessoas, poderiam não ter sido encontrados altos níveis de 
conformismo. 

Delineamentos desse tipo, realizados com um único grupo, sem qualquer 
controle anterior ao experimento e sem algum nível de comparação são muito 
vulneráveis. Por essa razão podem ser designados pré-experimentais (Campbell, 
Stanley, 1979, p. 13). 

6.5.3 Pesquisa quase-experimental 
Cabe considerar, também, que há pesquisas que embora não apresentando 

distribuição aleatória dos sujeitos nem grupos de controle, são desenvolvidas com 
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bastante rigor metodológico e aproximam-se bastante das pesquisas experimen-
tais, podendo ser denominadas quase-experimentais. Nesses casos, a comparação 
entre as condições de tratamento e não tratamento pode ser feita com grupos não 
equivalentes ou com os mesmos sujeitos antes do tratamento. Naturalmente, per-
de-se a capacidade de controlar rigorosamente o que ocorre a quem. É possível, 
no entanto, observar o que ocorre, quando ocorre, a quem ocorre, tornando-se 
possível, de alguma forma, a análise de relações causa-efeito. Imagine-se, por 
exemplo, que haja interesse em verificar em que medida a participação nos lucros 
da empresa interfere na assiduidade dos trabalhadores. Não haveria como dis-
tribuí-los em grupos que participariam ou não dos lucros e, conseqüentemente, 
dispor-se de grupos equivalentes para comparações. Seria possível, no entanto, 
comparar os índices de absenteísmo anteriores à implantação da participação nos 
lucros da empresa com os índices posteriores. Nesse caso, não houve um experi-
mento propriamente dito, mas um quase-experimento. 

6.6 Pesquisa ex-post-facto 
Nem sempre na pesquisa social é possível manter o pleno controle dos estímu-

los experimentais, em muitos casos, a distribuição aleatória dos participantes da 
pesquisa e o controle de laboratório são totalmente inviáveis. Pode-se, entretan-
to, em certo número de situações, adotar um tipo de delineamento que apresenta 
certa semelhança com experimental: o chamado delineamento ex-post-facto. 

Pode-se definir pesquisa ex-post-facto como uma investigação sistemática e 
empírica na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis inde-
pendentes, porque já ocorreram suas manifestações ou porque são intrinseca-
mente não manipuláveis (Kerlinger, 1975, p. 268). Nesse caso são feitas inferên-
cias sobre a relação entre variáveis sem observação direta, a partir da variação 
concomitante entre as variáveis independentes e dependentes. 

Na pesquisa ex-post-facto a manipulação da variável independente é impossí-
vel. Elas chegam ao pesquisador já tendo exercido os seus efeitos. Também não é 
possível designar aleatoriamente sujeitos e tratamentos a grupos experimentais. 
A pesquisa ex-post-facto lida com variáveis que, por sua natureza não são mani-
puláveis, como: sexo, classe social, nível intelectual, preconceito, autoritarismo 
etc. Por exemplo, numa pesquisa para verificar a influência da privação na in-
fância sobre o desenvolvimento mental futuro, não seria possível fazer com que 
grupos diferentes de crianças sofressem privações em graus diferentes, à vontade 
do pesquisador. Seria possível, contudo, encontrar grupos de indivíduos que já 
tivessem passado por níveis diferentes de privação e depois estudar seu desenvol-
vimento mental. Assim, Goldfarb (citado por Kerlinger, 1980, p. 137) comparou 
a inteligência de adolescentes que haviam passado seus três primeiros anos em 
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instituições com a inteligência de outros adolescentes. Descobriu, então, que a 
média de inteligência do grupo institucional era substancialmente mais baixa do 
que a média do outro grupo. 

Esses resultados, no entanto, são críticos. Como é sabido que a inteligência 
está fortemente relacionada à classe social, não seria possível admitir que as 
crianças que viveram em instituições eram provenientes principalmente de famí-
lias de classes inferiores? Assim, a diferença observada entre os dois grupos de 
crianças poderia ser creditada mais à classe social do que propriamente ao fato 
de terem passado ou não seus três primeiros anos em instituições. 

Apesar de serem óbvias as limitações da pesquisa ex-post-facto, isto não signi-
fica que devam ser descartadas como não científicas. Muitos problemas nas ciên-
cias sociais são problemas ex-post-facto e requerem, portanto, pesquisas ex-post-
facto simplesmente porque as variáveis independentes não são manipuláveis. O 
que se faz necessário nesses estudos é considerar outras variáveis possivelmente 
relevantes e controlá-las estatisticamente, sobretudo por meio da análise multi-
variada. Dessa forma, a provável influência dessas variáveis poderia ser analisada 
e neutralizada na análise dos resultados da pesquisa. 

6.7 Levantamento de campo (survey) 
As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de 
informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado 
para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspon-
dentes dos dados coletados. 

Quando o levantamento recolhe informações de todos os integrantes do uni-
verso pesquisado, tem-se um censo. Pelas dificuldades materiais que envolvem 
sua realização, os censos só podem ser desenvolvidos pelos governos ou por ins-
tituições de amplos recursos. São extremamente úteis, pois proporcionam infor-
mações gerais acerca das populações, que são indispensáveis em boa parte das 
investigações sociais. 

Na maioria dos levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes da 
população estudada. Antes seleciona-se, mediante procedimentos estatísticos, 
uma amostra significativa de todo o universo, que é tomada como objeto de 
investigação. As conclusões obtidas a partir desta amostra são projetadas para a 
totalidade do universo, levando em consideração a margem de erro, que é obtida 
mediante cálculos estatísticos. 

Os levantamentos por amostragem gozam hoje de grande popularidade entre 
os pesquisadores sociais, a ponto de muitas pessoas chegarem mesmo a conside-
rar pesquisa e levantamento social a mesma coisa. Na verdade, o levantamento 
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social é um dos muitos tipos de pesquisa social que, como todos os outros, apre-
senta vantagens e limitações. 

Dentre as principais vantagens dos levantamentos estão: 
a) Conhecimento direto da realidade. À medida que as próprias pessoas 

informam acerca de seu comportamento, crenças e opiniões, a inves-
tigação torna-se mais livre de interpretações calcadas no subjetivismo 
dos pesquisadores. 

b) Economia e rapidez. Desde que se tenha uma equipe de entrevistadores, 
codificadores e tabuladores devidamente treinados, torna-se possível a 
obtenção de grande quantidade de dados em curto espaço de tempo. 
Por outro lado, quando os dados são obtidos mediante questionários, 
os custos tornam-se relativamente baixos. 

c) Quantificação. Os dados obtidos mediante levantamentos podem ser 
agrupados em tabelas, possibilitando a sua análise estatística. As variá-
veis em estudo podem ser codificadas, permitindo o uso de correlações 
e outros procedimentos estatísticos. À medida que os levantamentos se 
valem de amostras probabilísticas, torna-se possível até mesmo conhe-
cer a margem de erro dos resultados obtidos. 

Dentre as principais limitações dos levantamentos estão: 
a) Ênfase nos aspectos perspectivos. Os levantamentos recolhem dados refe-

rentes à percepção que as pessoas têm acerca de si mesmas. Ora, a per-
cepção é subjetiva, o que pode resultar em dados distorcidos. Há muita 
diferença entre o que as pessoas fazem ou sentem e o que elas dizem 
a esse respeito. Existem alguns recursos para contornar este problema. 
É possível, em primeiro lugar, omitir as perguntas que sabiamente a 
maioria das pessoas não sabe ou não quer responder. Também se pode, 
mediante perguntas indiretas, controlar as respostas dadas pelo infor-
mante. Todavia, estes recursos, em muitos dos casos, são insuficientes 
para sanar os problemas considerados. 

b) Pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais. Me-
diante levantamentos é possível a obtenção de grande quantidade de 
dados a respeito dos indivíduos. Como, porém, os fenômenos sociais 
são determinados sobretudo por fatores interpessoais e institucionais, 
os levantamentos mostram-se pouco adequados para a investigação 
profunda desses fenômenos. 

c) Limitada apreensão do processo de mudança. O levantamento, de modo 
geral, proporciona uma visão estática do fenômeno estudado. Oferece, 
por assim dizer, uma espécie de fotografia de determinado problema, 
mas não indica suas tendências à variação e muito menos as possíveis 
mudanças estruturais. Como tentativa de superação dessas limitações, 
vêm sendo desenvolvidos com freqüência crescente os levantamentos 
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do tipo painel, que consistem na coleta de dados da mesma amostra 
ao longo do tempo. Muitas informações importantes têm sido obtidas 
mediante esses procedimentos, particularmente em estudos sobre ní-
vel de renda e desemprego. Entretanto, os levantamentos do tipo pai-
nel apresentam séria limitação, que é a progressiva redução da amos-
tra por causas diversas, tais como mudança de residência e fadiga dos 
respondentes. 

Considerando as vantagens e limitações expostas, pode-se dizer que os le-
vantamentos tornam-se muito mais adequados para estudos descritivos que ex-
plicativos. São inapropriados para o aprofundamento dos aspectos psicológicos 
e psicossociais mais complexos, porém muito eficazes para problemas menos de-
licados como preferência eleitoral, comportamento do consumidor. São muito 
úteis para o estudo de opiniões e atitudes, porém pouco indicados no estudo de 
problemas referentes e estruturas sociais complexas. 

6.8 Estudo de campo 
Os estudos de campo apresentam muitas semelhanças com os levantamentos. 

Distinguem-se destes, porém, em relação principalmente a dois aspectos. Primei-
ramente, os levantamentos procuram ser representativos de um universo defini-
do e fornecer resultados caracterizados pela precisão estatística. Já os estudos de 
campo procuram muito mais o aprofundamento das questões propostas do que 
a distribuição das características da população segundo determinadas variáveis. 
Como conseqüência, o planejamento do estudo de campo apresenta muito maior 
flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam reformulados ao 
longo do processo de pesquisa. 

Outra distinção é a de que no estudo de campo estuda-se um único grupo ou 
comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação 
de seus componentes. Assim, o estudo de campo tende a utilizar muito mais téc-
nicas de obseivação do que de interrogação. 

Para ilustrar essas diferenças, considere-se um levantamento a ser realizado 
em determinada comunidade. Procurar-se-á, neste caso, descrever com precisão 
as características de sua população em termos de sexo, idade, estado civil, esco-
laridade, renda etc. Já num estudo de campo, a ênfase poderá estar, por exemplo, 
na análise da estrutura do poder local ou das formas de associação verificadas 
entre seus moradores. 

6.9 Estudo de caso 
O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 

de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalha-
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do, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 
considerados. 

De acordo com Yin (2005, p. 32), o estudo de caso é um estudo empírico que 
investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as 
fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual 
são utilizadas várias fontes de evidência. 

O estudo de caso vem sendo utilizado com freqüência cada vez maior pelos pes-
quisadores sociais, visto servir a pesquisas com diferentes propósitos, tais como: 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente de-
finidos; 

b) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 
investigação; e 

c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 
muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos. 

O estudo de caso pode, pois, ser utilizado tanto em pesquisas exploratórias 
quanto descritivas e explicativas. Cabe ressaltar, todavia, que existem preconceitos 
contra o estudo de caso, como os que são indicados a seguir (Yin, 1981, p. 22). 

a) Falta de rigor metodológico. Diferentemente do que ocorre com os ex-
perimentos e levantamentos, para a realização de estudos de caso não 
são definidos procedimentos metodológicos rígidos. Por essa razão são 
freqüentes os vieses nos estudos de caso, os quais acabam comprome-
tendo a qualidade dos seus resultados. Ocorre, porém, que os vieses 
não são prerrogativa dos estudos de caso, podendo ocorrer em outras 
modalidades de pesquisa. Logo, o que se propõe ao pesquisador dispos-
to a desenvolver estudos de caso é que redobre seus cuidados tanto no 
planejamento quanto na coleta e análise dos dados. 

b) Dificuldade de generalização. A análise de um único ou mesmo de múl-
tiplos casos fornece uma base muito frágil para a generalização. No 
entanto, os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar 
o conhecimento preciso das características de uma população a partir 
de procedimentos estatísticos, mas sim o de expandir ou generalizar 
proposições teóricas. 

c) Tempo destinado à pesquisa. Alega-se que os estudos de caso deman-
dam muito tempo para ser realizados e que freqüentemente seus re-
sultados tornam-se pouco consistentes. De fato, os primeiros trabalhos 
qualificados como estudos de caso foram desenvolvidos em longos pe-
ríodos de tempo e seus resultados deixaram muito a desejar. Todavia, 
a experiência acumulada nas últimas décadas mostra que é possível a 



Delineamento da Pesquisa 5 9 

realização de estudos de caso em períodos mais curtos e com resulta-
dos passíveis de confirmação por outros estudos. Convém ressaltar, no 
entanto, que um bom estudo de caso constitui tarefa difícil de realizar. 
Pesquisadores inexperientes, entusiasmados pela flexibilidade metodo-
lógica dos estudos de caso, ao final de sua pesquisa, conseguem apenas 
um amontoado de dados que não conseguem analisar e interpretar. 

Leituras recomendadas 
COZBY, Paul C. Métodos de pesquisa em ciências do comportamento. São Paulo: Atlas, 2003. 
Os Capítulos 8 , 9 , 1 0 e 11 desse livro tratam exaustivamente do delineamento experimen-
tal no campo das ciências do comportamento. 
BABBIE, Earl R. Métodos de pesquisa de survey. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1999. 
Trata-se do manual para elaboração de levantamentos de campo mais difundido no meio 
acadêmico. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 
2005. 
Obra clássica, trata das múltiplas etapas que envolvem a realização de estudos de caso. 

Exercícios e trabalhos práticos 
1. Formule um problema de pesquisa e localize material bibliográfico presumi-

velmente importante para o seu desenvolvimento. 
2. Formule problemas de pesquisa no âmbito das ciências sociais que possam ser 

pesquisados experimentalmente. 
3. Analise relatórios de pesquisas e procure classificá-las de acordo com os vá-

rios tipos de delineamento. 
4. Formule problemas de pesquisa cujos dados possam ser obtidos exclusiva-

mente a partir da análise de documentos. 


