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No capítulo precedente (delineamentos quase-experimentais), mostramos como 

você pode fazer uma pesquisa na qual avalie causas e efeitos mesmo que não possa 

distribuir as pessoas aleatoriamente pelas condições. Quase-experimentos bem-concebidos 

permitem-lhe descartar muitas das ameaças à validade interna que discutimos no capítulo 2 

(o autor se refere ao capítulo 2 do livro citado acima que fala sobre vieses) . Pré-

experimentos mal-concebidos não o permitem. Começaremos nossa discussão com 

exemplo de delineamento pré-experimentais de modo que você possa apreciar, por 

comparação, o que quase-experimentos fazem. Pré-experimentos são delineamentos de 

pesquisa que não utilizam a distribuição aleatória e que contêm poucos dados ou "Os" em 

nossa notação experimental. Seguem-se três delineamentos pré-experimentais que são 

exemplos de como não fazer pesquisa. 

 

 

Delineamentos pré-experimentais 
 

1. O estudo de caso único sem controle XO 

 

Suponha que você tenha intuição de que a prática da ioga torna as pessoas serenas. Não 

nos preocupamos, no momento, em como medir ou definir serenidade; assumiremos que 

isto possa ser feito. Para testar essa idéia, você entrevista pessoas que praticam ioga. Este é 

um caso único, sem controle. O X é a prática da ioga, o O é nossa avaliação da serenidade 

de cada pessoa. Imagine que as entrevistas revelem um alto nível de serenidade entre 

homens e mulheres praticantes de ioga. Você concluiria que a prática da ioga torna as 

pessoas serenas? Você não pode concluí-lo – não sem algumas comparações. O estudo com 

apenas um X e um Y não inclui comparações. 

 Este delineamento é tão fraco que sua conclusão é vulnerável a pelo menos três 

hipóteses rivais. O nível de serenidade observado poderia ser resultado de: 
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1.Seleção. As pessoas que estudam ioga podem ser serenas a princípio, e se elas não 

pudessem praticar ioga, você poderia ter observado os mesmos níveis desta atitude. Você 

não pode descartar esta alternativa bastante plausível porque não tem medidas pré-ioga. 

2.História. O nível de serenidade observado pode ser um reflexo não daquelas pessoas, mas 

do clima político e histórico da época. Talvez todas as pessoas estejam se tornando mais 

relaxadas. Sem uma comparação você não pode descartar esta possibilidade. 

3.Mortalidade. Talvez outras pessoas que praticavam ioga e pararam não mostrassem tal 

serenidade; as pessoas restantes que você entrevistou poderiam ser um grupo seleto dos 

estudantes de ioga. Se você  tivesse podido entrevistar os outros, poderia não ter encontrado 

alto nível de serenidade. 

 

 Com esse delineamento de caso único, sem controle, com um grupo, o nível de 

serenidade que você observa é desprovido de significado sem algum nível de comparação, e 

o estudo de caso único sem controle pré-experimental não inclui qualquer comparação. Se 

você desenvolvesse uma escala de serenidade que variasse de 0 a 75 e os praticantes de 

ioga obtivessem em média 50 pontos na escala, você não saberia se esta é uma pontuação 

relativamente alta ou baixa, por não ter dados ou padrões com que comparar esta média. 

 

2. O delineamento de pré e pós-teste com um grupo 

 

         O1  X  O2 

 

 O delineamento de pré e pós-teste com um grupo acrescenta mais um ponto de 

dados, o pré-teste O1, o que lhe permite eliminar a seleção como uma hipótese rival. Se os 

praticantes de ioga tiverem escore maior após haverem praticado ioga do que antes, você 

saberá que escore alto não era uma característica preexistente neste grupo. Mas você pode 

atribuí-la a prática de ioga? Não. Há cinco outras hipóteses rivais ou ameaças à validade 

interna deste delineamento. 

 

1. História. Se a observação de pós-teste é realizada após um tempo considerável, a 

diferença entre ela e pré-teste pode ser resultado de climas sociais diferentes – a nação pode 

ter terminado uma guerra, um novo candidato a presidente pode estar discursando sobre as 

filosofias orientais, ou a cultura popular pode estar propagando novas formas de meditação. 

Quaisquer mudanças sociais deste tipo poderiam  ser hipóteses rivais se ocorressem entre o 

pré e o pós-teste.  

2. Maturação. Se as pessoas que você estiver estudando se tornaram mais velhas, mais 

relaxadas ou se aposentassem apenas com a passagem do tempo, esta seria uma hipótese 

rival. Quanto mais tempo transcorrer entre pré e pós-teste, mais provável será que 

mudanças de desenvolvimento possam explicar a diferença. 

3.Testagem. Se a primeira entrevista sensibilizou as pessoas que você estava estudando e 

fê-las crer que deveriam relaxar ou diminuir o ritmo, o pré-teste isoladamente poderia ter 

produzido escores mais altos no pós-teste. Quanto menor o tempo decorrido entre pré e 

pós-teste, mais plausível os efeitos de testagem.  

4. Instrumentação. Se você tiver mudado as questões de sua entrevista ou o sistema de 

pontuação entre a primeira observação e a segunda, estas mudanças no instrumento de 

medida poderiam responder por uma diferença no nível de serenidade entre o pré e o pós-

teste. 
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5. Interação entre seleção e maturação (ou seleção e qualquer das outras ameaças à 

validade interna). Mesmo que nenhuma das ameaças precedentes sejam hipóteses 

plausíveis para a população em geral, elas podem ser hipóteses plausíveis para o grupo de 

pessoas selecionadas que estudam ioga ou para aquele grupo específico de praticantes que 

você entrevistou. 

 Por exemplo, você pode decidir que é implausível a maturação tornar todas as 

pessoas serenas; algumas pessoas podem tornar-se mais ansiosas com a idade. Entretanto, 

você pode achar plausível que o tipo de pessoas interessadas por ioga se tornaria sereno 

naturalmente, mesmo que não a praticasse; e isto representa uma interação entre maturação 

e seleção. Analogamente, você pode decidir que nem todas as pessoas seriam sensibilizadas 

pela entrevista de pré-teste e tentariam permanecer mais calmas no pós-teste; mas para o 

grupo de pessoas que você selecionou, a testagem pode ter este efeito. Esta seria uma 

interação de seleção e testagem. 
  

 Estas hipóteses rivais são ameaças potenciais para qualquer pré-experimento com 

este delineamento. Você pode ser capaz de descartar uma ou mais destas hipóteses para 

algum caso particular porque tanto os resultados como o contexto tornam esta ameaça 

implausível. Por exemplo, se utilizou medidas não reativas, referentes ao estado de tensão 

ou relaxamento dos estudantes de ioga – tais como morder os lábios ou roer unhas – 

poderia encarar testagem como uma hipótese implausível para quaisquer mudanças 

observadas porque os estudantes não teriam consciência disso e, portanto, não seriam 

afetados por sua testagem. A vulnerabilidade de um estudo a estas ameaças depende tanto 

do delineamento como dos detalhes dos procedimentos e resultados.  Entretanto qualquer 

estudo com pré e pós-teste em grupo será potencialmente vulnerável às cinco ameaças 

discutidas previamente, até que se prove o contrário. Este é um delineamento geralmente 

fraco e você deveria evitá-lo se puder planejar alguma coisa melhor. O terceiro 

delineamento pré-experimental tem dois conjuntos de observações, mas ao invés de 

observar um grupo de pessoas duas vezes, são observados dois grupos uma vez. 

 

 

3. Comparação com grupo estático 

 

           Grupo 1         X              O1 

          ---------------------------------- 

           Grupo 2     não-X           O2 

 

 A linha tracejada separando os dois grupos indica que as pessoas não foram 

distribuídas aleatoriamente pelos grupos  1 e 2; ao invés disso, estes são grupos naturais ou 

grupos para os quais as pessoas foram designadas por alguma razão. Se aplicássemos este 

delineamento à nossa questão sobre ioga, entrevistaríamos um grupo de pessoas que pratica 

ioga (Grupo 1) e outro que não pratica (Grupo 2). O tratamento, a ioga, é assinalado pelo X 

no grupo 1. Se você conduzisse este estudo utilizando o pré-experimento com grupo-

controle estático, teria que lutar contra as seguintes ameaças à validade: 
 

1. Seleção. Seleção é a maior ameaça a este delineamento. Como não se distribuem as 

pessoas aleatoriamente entre grupos 1 e 2, é muito provável que os dois grupos sejam 

diferentes, em vários aspectos além da prática da ioga. Você pode imaginar que, se 
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houvesse entrevistado as pessoas do grupo 1 pouco antes de aprenderem ioga, elas teriam 

obtido escore mais alto na sua escala de serenidade que as pessoas do grupo 2. Tais 

diferenças preexistentes podem, na realidade, ser a causa de aprenderem ioga. Sua 

serenidade pode justamente ter feito com que elas se tornassem estudantes de ioga e não 

vice-versa. 

2. Mortalidade. Se você realizou seu estudo entrevistando estudantes de ioga que 

pertenciam a um grupo particular de meditação e descobriu que eles eram diferentes dos 

não- participantes, você poderá errar ao concluir que a ioga torna uma pessoa serena. Os 

requisitos para participação no grupo podem ter feito com que pessoas menos serenas 

abandonassem o grupo por não atenderem aos padrões exigidos. Tal índice de desistências 

diferenciais são ameaças à validade interna. 

3. Seleção por interação com a história. Embora eventos históricos aos quais ambos os 

grupos foram expostos não possa, ser responsáveis por uma diferença entre eles, a 

exposição diferencial a tais eventos seria uma ameaça à validade. Se lhe ocorrer alguma 

razão para suspeitar que um grupo experienciou algum evento que o outro grupo não 

experienciou, você terá uma hipótese rival para qualquer diferença observada. 

 

 O grupo controle estático é um delineamento correlacional. O X é uma característica 

das pessoas que elas trazem para o estudo tais como praticar ioga, freqüentar uma escola 

particular ou ir ao terapeuta. O grupo controle estático mostra qual é a relação entre esta 

característica (X) e outra característica (O), tal como sentir-se sereno, ter aspirações 

acadêmicas ou ter um insight sobre si mesmo. Um estudo correlacional mostra se há uma 

relação positiva ou negativa entre duas características e se a relação é forte ou fraca. Uma 

relação positiva aparece quando as pessoas obtém escores altos ou baixos nas duas 

características, simultaneamente. Por exemplo, uma relação positiva entre ir ao terapeuta e 

ter um insight sobre as próprias motivações significa que as pessoas que vão a um terapeuta 

(têm um escore positivo nesta variável) também tem insight, e aquelas que não vão a um 

terapeuta não têm insight sobre os seus motivos. Uma relação positiva entre freqüentar uma 

escola privada e ter aspirações acadêmicas significa que aqueles que freqüentam escolas 

particulares têm altas aspirações e aqueles que não as freqüentam têm baixas aspirações 

acadêmicas. Isto apareceria como uma correlação positiva entre as duas variáveis. 

 Uma correlação positiva não significa que a variável denominada X cause a variável 

O. Isto é tão provável quanto a relação causal ocorrer na direção inversa: ter insights sobre 

as próprias motivações pode fazer com que alguém vá a um terapeuta e ter aspirações 

acadêmicas pode fazer com que uma pessoa freqüente escolas particulares. Também é 

possível que não haja relação causal direta entre as duas variáveis a despeito da relação 

positiva existente entre elas. Ambas podem ser resultado de uma terceira variável – ser 

criado numa família que enfatiza muito a educação pode fazer com que uma pessoa 

freqüente escolas particulares e tenha aspirações acadêmicas. Se você realizou um estudo 

correlacional, como a comparação com grupo estático, não lhe será possível determinar 

freqüentemente qual destas três hipóteses responde pela relação positiva. A impossibilidade 

de livrar-se destas e de outras hipóteses rivais é expressa no adágio: “correlação não prova 

causação”. O terceiro delineamento pré-experimental é correlacional. 

 Os três delineamentos pré-experimentais são exemplos de como não fazer pesquisa 

se houver alternativas.  
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