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Tradução do Livro “Case Study Research” de Robert K. Yin por Patrícia Beckhauser 
YIN, Robert. K. Case Study Research. Sage Pub., London, 1994. 

 
PESQUISA por meio de ESTUDO DE CASO 

Planejamento e Métodos - Robert K. Yin 
 

CAPÍTULO I 
Introdução 
 

O Estudo de caso é um dos caminhos para a realização de pesquisa de ciência social. Outros 
caminhos incluem experimentos, investigações, histórias e a análise de informações arquivada tais 
como estudos econômicos. Cada estratégia tem vantagens e desvantagens peculiares, dependem de 
três condições: 1) o tipo de pesquisa em questão, 2) o controle de um investigador sobre eventos 
comportamentais atuais, e 3) o foco no contemporâneo como oposição ao fenômeno histórico. 

Em geral, estudos de caso são as estratégias preferidas quando as questões “como” ou “por 
que” estão presentes, quando o investigador tem um pequeno controle sobre os eventos, e quando o 
foco é no fenômeno contemporâneo entre alguns contextos na vida real. Casa estudo de caso 
“explicativo” também pode ser complementado por dois outros tipos de estudo de caso - 
“exploratório” e “descritivo”. Sem se importar com os tipos de estudo de caso, os investigadores 
devem exercer um grande cuidado no planejamento e realização de estudos de caso, para derrotar as 
tradicionais críticas à respeito do método. 
 
 

O ESTUDO DE CASO COMO UMA ESTRATÉGIA DE PESQUISA 
 
 O livro trata de planejamento e conduta de simples e múltiplos estudos de caso para o 
propósito da pesquisa. Como uma estratégia de pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas áreas, 
incluindo: 
 
• política, ciência política, e pesquisa da administração pública; 
• comunidade psicológica e sociológica; 
• estudos organizacionais e de gerenciamento; 
• pesquisas de planejamento de cidades e regionais, tais como estudo de planos, vizinhança, ou 

agências públicas; e 
• a conduta de uma grande proporção de dissertações e teses na ciência social. 
 
Questões mais comuns: 
 
1. Como definir o caso que está sendo estudado. 
2. Como determinar os dados relevantes para serem coletados. 
3. O que fazer com os dados, uma vez coletado. 
 
 Como tentativa de pesquisa, o estudo de caso contribui unicamente para o nosso 
conhecimento do fenômeno individual, organizacional, social e político. 
 O estudo de caso tem sido uma estratégia de pesquisa comum em psicologia, sociologia, 
ciência política e planejamento. Estudos de caso são até mesmo estabelecidos na economia, onde a 
estrutura de uma dada indústria, ou a economia de uma cidade ou região, podem ser investigadas 
pelo uso de um projeto de estudo de caso. Em todas essas situações, um característico necessário é 
entender um fenômeno social complexo. Um estudo de caso permite uma investigação para manter 
a holística e as características significativas de eventos da vida real - como ciclos de vida de um 
indivíduo, processos organizacionais e gerenciais, relações internacionais, e a maturação das 
indústrias. 
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COMPARANDO ESTUDOS DE CASO COM OUTRAS  

ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 
 
 
 Quando e por que você quer fazer estudos de caso em alguns tópicos? Você deveria 
considerar fazendo através de uma experiência? Uma investigação? Uma história? 
 Estas e outras escolhas representam diferentes estratégias de pesquisa. Cada uma é um 
diferente caminho de coleção e análise empírica. E cada estratégia tem suas vantagens e 
desvantagens. Para obter o melhor do uso de uma estratégia de estudo de caso é necessário saber 
estas diferenças. 
 Uma má concepção comum é que as várias estratégias de pesquisa deveriam ser dispostas 
hierarquicamente. Isto é incorreto. Estudos de caso estão longe de terem sido somente uma 
estratégia exploratória. Alguns dos melhores e mais famosos estudos de caso tem sido ambos 
descritivo e explanatório.  
 A visão mais apropriada destas diferentes estratégias é a pluralística. Cada estratégia pode 
ser usada para todos os três propósitos - exploratório, descritivo ou explanatório - e, por exemplo, 
muitos estudos de caso são exploratórios, descritivos ou explanatórios. O que distingue as 
estratégias não é a hierarquia, mas outras três condições discutidas a seguir. Contudo, isto não 
implica que os limites entre as estratégias são claras e precisas. A meta é evitar erros grosseiros, ou 
seja, utilizar um tipo de estratégia quando há um outro tipo mais vantajoso. 
 
 

QUANDO USAR CADA ESTRATÉGIA 
 
 

 Há três condições existentes conforme falado: 
 
1. o tipo de questão na pesquisa; 
2. a extensão do controle de um investigador sobre os eventos comportamentais atuais;  
3. o grau do foco no contemporâneo como oposição à eventos históricos. 
 
 
 Cada uma das três colunas está relacionada com os cinco tipos de estratégias na ciência 
social: experimentos, investigação, análises de arquivo, histórias e estudos de caso. A importância 
de cada condição é a distinção entre as cinco estratégias. 

 
Situações Relevantes para  

Diferenciar Estratégias de Pesquisa 
 
 

 
Estratégia 

 

 
Forma da Pesquisa 

em Questão 

 
Requer controles sobre 

eventos comportamentais 

 
Foco nos eventos 
contemporâneos 

 
 

Experimental 
 

 
Como, Por que 

 
sim 

 
sim 

 
Investigação 

 

Quem, o que*,  
onde, quanto 

 
não 

 
sim 

 
Análises de Arquivo 
(estudos econômicos) 

Quem, o que*,  
onde, quanto 

 
não 

 
sim/não 
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História 
  

Como, Por que não não 

 
Estudo de Caso 

 

 
Como, Por que 

 
não 

 
sim 

* questão “o que”, quando perguntado como uma parte de um estudo exploratório, pertence para todas as cinco 
estratégias 
 
 
Tipos de questões na pesquisa. Se as questões na pesquisa que enfocam o “o que, qual”, outros dois 
tipos de possibilidades aparecem. Primeiro, alguns tipos de questões “o que, qual” são 
exploratórias, tal como “Quais são os caminhos, nos quais uma escola eficaz é operada?” Este tipo 
de questão é uma justificativa racional para a condução de um estudo exploratório, a meta é 
desenvolver hipóteses pertinentes e proposições para inquisições adicionais. Contudo, como um 
estudo exploratório, uma das cinco estratégias de pesquisa podem ser usadas - por exemplo, uma 
investigação exploratória, um experimento exploratório, ou um estudo de caso exploratório. O 
segundo tipo de questão “o que, qual” é atualmente uma forma de “quanto” - por exemplo “Quais 
têm sido os resultados de uma reorganização gerencial em particular?’ Para a identificação de tais 
resultados é mais provável favorecer a investigação ou as estratégias de arquivo do que outras. Por 
exemplo, a investigação pode ser prontamente projetada para enumerar os “o que, quais”, onde 
como um estudo de caso não seria uma estratégia vantajosa nesta situação. 
 Similarmente, como este segundo tipo de “o que, qual”, “quem” e “onde”, “como” e 
“quanto”, são comumente utilizados em investigações ou análise de registros de arquivo, como uma 
pesquisa econômica. Estas estratégias são vantajosas quando a meta da pesquisa é descrever a 
incidência ou prevalência de um fenômeno ou quando é preditivo de certos resultados. A 
investigação de atitudes políticas prevalentes (onde uma investigação ou uma votação pode ser a 
estratégia favorecida) ou a incidência de doenças (onde uma análise da estatística vital pode ser 
uma estratégia favorecida) seriam exemplos típicos. 
 Em contraste, “como” e “por que” são mais explanatórias e é provável conduzir ao uso de 
estudos de caso, histórias, e experimentos como estratégias de pesquisa preferidas. Isto porque as 
questões necessitam ser traçadas ao longo do tempo e não somente ser tratada como uma freqüência 
ou incidência.  
 Se você estiver estudando “quem” participou de um tumulto, e “quanto” estrago tem sido 
feito, você deve investigar residentes, examinar os registros de negócios (análise de arquivo), ou 
conduzir uma investigação na área do tumulto. Em contraste, se você quer saber “por que” o 
tumulto ocorreu, você teria que obter uma ampla informação documentária, somado a entrevistas; 
se o seu enfoque é no “por que” da questão, então é necessário mais de uma cidade, você 
provavelmente teria um múltiplo estudo de caso. 
 Similarmente, se você quer saber “quais” os resultados que um novo programa 
governamental tem tido, você poderia responder esta questão freqüente pela investigação ou pela 
examinação dos dados econômicos, dependendo do tipo de programa envolvido. Então considera-se 
tais questões como: Quantos clientes o programa serve? Que tipos de benefícios foram recebidos? 
Quão freqüentemente foram diferentes os benefícios produzidos? Todas essas respostas podem ser 
obtidas sem a realização de um estudo de caso. Mas se você necessita saber “como” ou “por que” o 
programa teve funcionado (ou não), você deveria partir para um outro estudo de caso ou um 
experimento de campo. 
 Algumas questões “como” e “por que” são ambivalentes e necessitam ser esclarecidas. 
“Como” e “por que” Ronald Reagan conseguiu ser eleito em 1980 pode ser estudado pela 
investigação ou por um estudo de caso. A investigação pode examinar os padrões de votação, 
mostrando que as pessoas do sul e os colarinhos azuis foram a favor de Reagan e este poderia ser o 
caminho para o “como” e o “por que” da questão. Em contraste, o estudo de caso pode examinar 
como Reagan conduziu sua campanha para conseguir a nominação necessária e manipular a opinião 
pública a ser favor. O estudo poderia comparar seus debates com o Presidente Carter e as 
informações duvidosas de um curto livro de Carter que possuía em mãos. Esta abordagem também 
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seria um caminho aceitável para o “como” e o “por que” mas seria diferente de um estudo de 
investigação. 
 A primeira e mais importante condição para diferenciar entre as várias estratégias de 
pesquisa é identificar o tipo de questão que está sendo perguntada na pesquisa. Em geral, “o que” 
pode ser exploratório (caso, o qual, uma das estratégias poderiam ser utilizadas) ou sobre a 
prevalência (investigação ou análise de registro do arquivo poderiam ser favorecidas). “Como” e 
“por que” são questão comumente utilizadas para favorecer o uso de estudos de caso, experimentos 
ou histórias. 
 Definir a questão da pesquisa é provavelmente o passo mais importante para fazer um 
estudo  de pesquisa, então paciência e tempo suficiente deveriam ser permitidos para esta tarefa. A 
chave é entender se as questões de pesquisa tem ambos substância - por exemplo, Sobre o que é o 
meu estudo? - e a forma - por exemplo, Eu estou perguntando “quem”, “o que”, “onde”, “por que” 
ou “como”?. 
 
Extensão do controle sobre os eventos comportamentais e Foco nos eventos contemporâneos como 
oposição aos eventos históricos. Assumindo que “como” e “por que” são o foco de estudo, uma 
distinção necessária entre a história, estudos de caso e experimentos é a extensão do controle e 
acesso que um investigador tem sobre os eventos comportamentais atuais. Histórias são estratégias 
preferidas quando não há acesso ou controle. Então, a contribuição característica do método 
histórico é na conduta com o passado “morto” - quando pessoas relevantes não estão vivas para 
registrar, até mesmo retrospectivamente, o que ocorreu, e quando um investigador deve confiar-se 
nos documentos primários, secundários, e artefatos  físicos e culturais como fontes principais de 
evidência. Históricos podem, é claro, ser feito sobre eventos contemporâneos; nesta situação, a 
estratégia começa sobrepôr-se com um estudo de caso. 
 O estudo de caso é preferido na examinação de eventos contemporâneos, mas  quando os 
comportamentos relevantes não podem ser manipulados. Então, o estudo de caso confia-se em 
muitas das mesmas técnicas como uma história, mas acrescenta duas fontes principais de evidência 
não incluída usualmente no repertório de uma história: a observação direta e entrevista sistemática. 
De novo, estudos de caso e histórias podem sobrepôr-se, a única força de um estudo de caso é a 
disponibilidade de uma variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas, e observações.  
 Finalmente, os experimentos são feitos quando o investigador pode manipular, diretamente, 
o comportamento, precisamente, e sistematicamente. Isto pode ocorrer em um laboratório, no qual 
um experimento pode enfocar uma ou duas variáveis isoladas, ou pode ser feito em campo, onde o 
termo “experimento social” tem emergido para comparar pesquisas onde investigadores 
“consideram-se” em geral grupos de pessoas em diferentes caminhos, tais como, fornecendo à eles, 
diferentes tipos de garantias educacionais. Novamente os métodos sobrepôem-se. Em alguns casos 
pode acontecer algumas situações, as quais, o experimento não pode manipular o comportamento. 
Estas situações tem sido consideradas um “quase experimento”. Um estudo histórico pode utilizar 
estratégia quase experimental  já que não há controle do evento comportamental. 
 

Resumo 
 

 As estratégias de pesquisa, como foi visto não são exclusivas e podem ser combinadas. Para 
que sejam bem definidas, a revisão da literatura - enquanto meio e não fim - é um passo.  
 
Prejuízos tradicionais que vão de encontro às Estratégias de Estudo de Caso 
 
 Embora o estudo de caso seja uma forma distintiva de inquisições empíricas, muitos 
investigadores, não obstante, tem desprezo por esta estratégia. Em outras palavras, como uma 
tentativa de pesquisa, simples e múltiplos estudos de casos tem sido vista como uma forma menos 
desejável de inquisição do que outros experimentos ou investigação. Por que isto? 
 Talvez o maior interesse tem sido sobre a falta de rigor da pesquisa de estudo de caso. 
Também, muitas vezes, o investigador de um estudo de caso tem sido descuidado, e tem permitido 
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evidências equivocadas ou visão predisposta para influenciar a direção à conclusão. Como 
resultado, investigadores de muitos estudos de caso devem trabalhar muito para evitar esta situação. 
O que é freqüentemente esquecido é que o preconceito pode também interagir com a conduta do 
experimento e no uso de outra estratégia de pesquisa, tais como questionários planejados para 
investigação ou na condução de uma pesquisa histórica. Os problemas não são diferentes, mas em 
uma pesquisa de estudo de caso, eles tem sido menos, freqüentemente, documentados e tratados. 
 O segundo interesse comum sobre estudos de caso é que eles fornecem  poucas bases para a 
generalização científica. “Como pode você generalizar a partir de um único caso?” é a questão mais 
freqüente. A resposta não é simples e tem continuamente contemplada sem sucesso. Contudo, se 
aplicarmos semelhante pergunta a experimentos: “Como pode você generalizar a partir de um único 
experimento?” De fato, fatos científicos são raramente baseados em um único experimento; eles são 
usualmente baseados em múltiplos set de experimentos, os quais têm replicado o mesmo fenômeno 
sob diferentes condições. A mesma abordagem pode ser usada com múltiplos estudos de casos, mas 
requer um conceito diferente de um projeto de pesquisa apropriado. Uma curta resposta é que 
estudos de caso e experimentos, são generalizáveis para proposições teóricas e não para populações 
ou universos. Neste sentido, o estudo de caso e os experimentos não representam uma “prova”, e a 
meta do investigador é expandir e generalizar (generalização analítica) e não enumerar freqüências 
(generalização estatística). 
 Uma terceira reclamação freqüente sobre estudos de caso é que eles levam muito tempo e 
resultam em documentos massivos e ilegíveis. Esta reclamação, pode ser apropriada, dado o 
caminho dos estudos de caso tem sido feitos no passado, mas não necessariamente. O caminho dos 
estudos de caso pode ser no futuro.  
 Não necessariamente estudos de caso levam um longo tempo. Isto confunde estratégias de 
estudos de caso com um método específico de coleta de dados, tais como a etnografia ou 
observação participante. Dependerá do tópico que está sendo estudado. A maior lição disto tudo é 
que bons estudos de casos ainda são muito difíceis para fazer. O problema é que nós temos poucos 
caminhos de examinação ou teste para habilitar um investigador a fazer bons estudos de caso. 
 
Diferentes tipos de Estudos de Caso, como uma definição comum 
 
 Alguns questionamentos têm sido realizados, tais como: Quando o estudo de caso envolve 
mais do que  um caso, é incluído no mesmo estudo? Estudos de caso podem incluir um relato 
jornalístico? Estudos de caso impedem o uso de evidências quantitativas? Estudos de caso podem 
ser utilizados para fazer avaliações? 
 
Definição de Estudo de Caso como uma Estratégia de Pesquisa. 
 
 A essência de um estudo de caso, a tendência central entre todos os tipos de estudo de caso, 
é que tentam iluminar a decisão ou set de decisões: por que eles foram conduzidos, como eles 
foram implementados, e com qual resultados. 
 Esta definição então cita o tópico “decisões” como o maior foco de estudos de caso. 
Similarmente, outros tópicos tem sido listados, incluindo “organizações”, “processos”, 
“programas”, “instituições” e “eventos”. 
 Alternativamente, a maioria dos textos de ciência social tem falhado ao considerar o estudo 
de caso uma estratégia de pesquisa formal. Como discutido anteriormente, uma falha comum foi 
considerar o estudo de caso como um estágio exploratório de alguns outros tipos de estratégia de 
pesquisa. Outra falha comum foi confundir estudos de caso com etnografias ou com observações-
participantes.  
 
Um Estudo de Caso é uma inquisição empírica que: 
• investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto na vida real; 
• os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente evidentes; e no qual 
• múltiplas fontes de evidência são utilizadas. 
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 Esta definição não somente ajuda-nos a entender os estudos de caso, mas também distingue-
o de outras estratégias de pesquisa que tem sido discutidas. 
 Um experimento, por exemplo, deliberadamente divorcia um fenômeno do contexto, então a 
atenção pode ser focalizada em muitas variáveis (tipicamente, o contexto é “controlado” pelo meio 
ambiente do laboratório). Uma história, pela comparação, faz um acordo com uma situação 
complicada entre o fenômeno e o contexto, mas usualmente com eventos não contemporâneos. 
Finalmente, Investigações podem tentar acordar com o fenômeno e o contexto, mas sua habilidade 
para investigar o contexto é extremamente limitada. O planejamento da investigação, por exemplo, 
constantemente se esforça para limitar o número de variáveis a serem analisadas (e portanto, o 
número de questões que podem ser perguntadas), para baixar segurança dentre um número de 
respondentes que podem ser questionados. 
 
Variações em Estudos de Caso como uma Estratégia de Pesquisa. Pesquisas de Estudos de Caso 
incluem ambos simples e múltiplos estudos de caso. Esforços jornalísticos pode ser qualificado 
como um estudo de caso. Atualmente, um dos melhores escritos e mais interessante estudo de caso 
é sobre o escândalo Watergate, por dois repórteres do Washington Post. E estudos de caso podem 
incluir, e até mesmo, ser limitado para evidências quantitativas. De fato, o contraste entre a 
evidência quantitativa e qualitativa não distingue as várias estratégias de pesquisa. A essência da 
pesquisa qualitativa consiste em duas condições: (a) o uso da observação de perto e detalhada do 
mundo natural pelo investigador, e (b) o esforço para evitar um prévio compromisso para algum 
modelo teórico. Estudos de caso podem ser baseados - como já sugerido - inteiramente na evidência 
quantitativa; Estudos de caso não necessitam sempre incluir observações diretas e detalhadas como 
uma fonte de evidência. E finalmente, Estudos de caso tem um local característico na evolução da 
pesquisa.  
 
Há, por último, quatro diferentes aplicações.  
1. O mais importante é explicar as ligações causais nas intervenções da vida real que também são 

complexas para investigações ou estratégias experimentais; 
2. Descrever o contexto real, no qual uma intervenção tem ocorrido; 
3. Uma avaliação pode beneficiar em um modo descritivo, de um ilustrativo estudo de caso da 

intervenção; e 
4. Estratégias de Estudos de caso podem ser usadas para explorar aquelas situações, nas quais a 

intervenção que está sendo avaliada não está clara. 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
Projetando Simples e Múltiplos Estudos de Caso  
 
 O investigador de um estudo de caso também deve maximizar quatro aspectos de qualidade 
de um planejamento: (1) validade do constructo, (2) validade interna (para estudo de caso 
explanatório ou causal somente) , (3) validade externa, e (4) credibilidade.  
  

ABORDAGEM GERAL PARA O PLANEJAMENTO DE ESTUDO DE CASO  
 

 O estudo de caso requer um plano ou projeto de pesquisa. O desenvolvimento deste projeto 
de pesquisa é uma difícil parte de fazer um estudo de caso. Diferente de outras estratégias de 
pesquisa, o potencial “catálogo” de projetos de pesquisa para estudo de caso ainda não está 
desenvolvido. Não há livros didáticos.  
 
Definição do Projeto de Pesquisa 
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 Em todas as pesquisas empíricas há projetos de pesquisa explícita, se não implícita. No mais 
elementar senso, o projeto é uma seqüência lógica que conecta dados empíricos para o início do 
estudo das questões da pesquisa e, no final para as conclusões. Coloquialmente, um projeto de 
pesquisa é um plano de ação para obter daqui para lá, onde “aqui” pode ser definido como um 
conjunto inicial de questões à serem respondidas, e “lá” são algumas conclusões (respostas) destas 
questões. Entre “aqui” e “lá” podem ser fundadas um maior número de passos, incluindo a coleção 
e a análise dos dados levantados. O objetivo de um projeto de pesquisa é evitar resultados errôneos 
como conclusão e que poderiam ter sido evitados através do desenvolvimento, em um primeiro 
momento, de um projeto de pesquisa apropriado. 
 
Componentes do Projeto de Pesquisa 
 
 Para estudos de caso, cinco componentes de um projeto de pesquisa são especialmente 
importantes: 
 
(1) as questões de estudo; 
(2) proposições, se houver alguma; 
(3) unidade(s) de análise(s); 
(4) a lógica vinculando os dados às proposições; e 
(5) o critério para interpretar os achados. 
 
(1) As questões de Estudo. As mais utilizadas têm sido “quem”, “o que, qual”, “onde”, “como” e 
“por que”. 
 
(2) Proposições de Estudo. Cada proposição de estudo dirige atenção para alguma coisas que 
deveria ser examinada dentro do escopo do estudo. Por exemplo, Quando você está levantando uma 
questão “Como e por que as organizações colaboram entre si para aperfeiçoar seus serviços? Em 
um primeiro momento, os estudo de caso já cabe perfeitamente, mas são necessárias algumas 
proposições para começar a mover o estudo para alguma direção tais como, por exemplo, você 
poderia pensar que as organizações colaboram entre si  por causas dos benefícios mútuos derivados. 
Tal proposição reflete uma importante questão teórica (que outros incentivos para colaboração não 
existe ou não são importantes), também começa a informar à você onde há uma evidência relevante 
(para definir e averiguar a extensão dos benefícios específicos). 
 
(3) Unidade(s) de análise(s). É relacionado para um problema fundamental na definição que o 
“caso” é - um problema que tem incomodado muitos investigadores no início dos estudos de caso. 
O “caso” pode ser um indivíduo. Você pode imaginar estudo de casos de pacientes clínicos, 
estudantes exemplares, ou de certos tipos de líderes. Mesmo assim, proposições ainda são 
necessárias para ajudar a identificar as informações relevantes sobre o indivíduo ou indivíduos. Sem 
as proposições o investigador deveria coletar “tudo” e isso é impossível fazer. Estudos de caso têm 
sido feitos sobre decisões, sobre programas, sobre processo de implementação e sobre mudança 
organizacional. Por exemplo, um estudo de caso de um programa específico deve mostrar (a) 
variações na definição do programa, dependendo sobre a perspectiva de atores, e (b) componentes 
do programa que pré existiam à definição formal do programa. Um estudo de caso de cada 
programa, portanto, tem que confrontar aquelas condições no delineamento da unidade de análise. 
Como um guia geral, a definição da unidade de análise (e portanto do caso) é relacionada ao 
caminho inicial das questões da pesquisa que tem sido definida. Digamos que você queira estudar 
como as organizações tornam-se mais produtivas quando as taxas federais são reduzidas (uma 
situação típica dos primeiros anos da administração de Reagan). A unidade principal de análise é o 
tipo de organização que você quer estudar, e seu estudo desenvolveria proposições sobre por que as 
organizações esperavam ou não esperavam mudar sob diferentes circunstâncias. Se a sua intenção 
real, contudo, foi estudar como as taxas específicas produziram mudanças, a unidade de análise 
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poderia ser diferente. Em uma situação à frente, taxas específicas e leis poderiam ser a unidade de 
análise, e diferentes leis (mais do que organizações) seriam consideradas como o sujeito do estudo 
de caso. Uma questão delicada é a definição da unidade de análise. Para reduzir esta confusão seria 
interessante discutir com um colega colocando o que na realidade você busca como resposta. Por 
exemplo, se o estudo de caso é sobre a área geográfica, as decisões precisam ser tomadas sobre os 
serviços públicos, cujas regiõess não coincidem com a área. Finalmente, os limites devem ser 
especificados para definir o começo e o fim de um estudo de caso. Prévias literaturas podem tornar-
se um guia para definição do caso e da unidade de análise. 
 
Ligando os dados para as proposições; critérios para interpretar os achados.  
 
Ligando os dados para as proposições.  Uma abordagem promissora para estudos de casos é a idéia 
de “ponto de partida” descrita por Donald Campbell (1975), por meio de muitas partes de 
informação de um mesmo caso podem ser relatadas algumas proposições teóricas. 
 
O papel da construção teórica como parte de um projeto de trabalho. Para o início da coleta de 
dados, um passo fundamental é o embasamento teórico do que realmente está sendo estudado. 
 
Desenvolvimento da teoria. Tomando como exemplo a implementação de um novo sistema de 
informação gerencial: “O estudo de caso mostrará porque a implementação somente terá sucesso 
quando a organização estiver apta para se reestruturar, e não somente vestir o novo sistema na velha 
estrutura organizacional”. (Markus, 1983). Adicionando ingredientes: “O estudo de caso também 
mostrará por que a simples substituição de pessoas chaves não foi suficiente para uma 
implementação bem sucedida”. (Markus, 1983). Para suprir algumas barreiras no desenvolvimento 
da teoria, você deveria tentar preparar para o seu estudo de caso fazendo uma revisão da literatura 
relacionada com o que você gostaria de estudar, discutindo ainda, com seus colegas ou professores 
e perguntando a si mesmo questões tais como: (a) sobre o que você está estudando; (b) por que você 
está propondo este estudo; e (c) o que você espera aprender como resultado deste estudo. 
 
Tipos ilustrativos de teorias. Note que a implementação de um SIG ilustra a teoria da 
“implementação” e que esta é uma das teorias que podem ser sujeito de estudo. Outros tipos de 
teoria que você pode considerar: 
 
• teorias individuais - por exemplo, teorias do desenvolvimento do indivíduo, comportamento 

cognitivo, personalidade, aprendizagem e incapacidade, e interação interpessoal; 
• teorias organizacionais - por exemplo, teorias de burocracias, funções e estruturas 

organizacionais, ou excelência na performance da organização; e 
• teorias sociais - por exemplo, teorias de desenvolvimento urbano, comportamento do grupo, 

instituições culturais e funções de mercado. 
 
Generalizando de um estudo de caso para a teoria. O desenvolvimento da teoria não somente 
facilita a fase de coleta de dados. Uma teoria desenvolvida apropriadamente é também o nível, o 
qual, a generalização de estudos de caso ocorrerá. O papel da teoria tem sido caracterizada através 
do livro “Generalização analítica” e tem sido contrastado com outro caminho de generalização de 
resultados, conhecido como “Generalização estatística”. O entendimento da distinção entre os dois 
tipos de generalização pode ser a mais importante mudança em estudos de caso.  
 
• Generalização estatística 
 É o menos relevante para estudos de caso. Uma generalização estatística, uma inferência é 
feita sobre uma população (ou universo) com base nos dados empíricos coletados sobre uma 
amostra. Este método de generalização é comumente reconhecido porque os investigadores da 
pesquisa tem pronto acesso às fórmulas para a determinação das confidências, as quais as 
generalizações podem ser feitas, dependendo do tamanho e variação interna dentro do universo e 
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amostra. Este é o caminho mais comum quando fazem investigações de generalizações de 
experimentos. Uma falha fatal é conceber os resultados da generalização estatística como um 
método de se generalizar os resultados de um caso. Isto porque os casos não são “unidades de 
amostragem” e não deveriam ser escolhidos por esta razão. Além do que, estudos de caso 
individuais são selecionados como um investigador de laboratório seleciona o tópico de um novo 
experimento. Múltiplos casos, neste senso, deveriam ser considerados como múltiplos experimentos 
(ou múltiplas investigações). Sob estas circunstâncias, o método de generalização é a 
“Generalização analítica”, a qual, uma teoria desenvolvida anteriormente é usada como uma base  
com a qual se compara os resultados empíricos do estudo de caso. Generalizações analíticas podem 
ser utilizadas em estudos de caso que envolvem um ou mais casos, os quais são futuramente 
referenciadas com um estudo de caso simples ou múltiplos casos. 
 
Critérios para julgar a qualidade de projetos de pesquisa 
 
1. validade do constructo: estabelecimento correto das medidas operacionais para os conceitos que 

estão sendo estudados; 
2. validade interna: (somente para estudos explanatórios ou causais, e não para estudos descritivos 

ou exploratórios): estabelecimento de um relacionamento causal, por meio de certas condições 
são mostradas para conduzir à outras condições. 

3.  validade externa: estabelecimento da área de conhecimento para a qual o achado dos estudos 
podem ser generalizados; e  

4. credibilidade: demonstra que as operações de estudo - tais como os procedimentos de coleta de 
dados - podem ser repetidas, com os mesmos resultados. 

 
 
Validade do constructo. Este primeiro teste é especialmente problemático em uma pesquisa de 
estudo de caso. Pessoas que tem sido críticas de estudos de caso, freqüentemente apontam o fato 
que o investigador de estudo de caso falha para desenvolver um conjunto suficientemente 
operacional de medidas e que “assunto” julgamentos são usados para coletar dados. Para encontrar 
o teste de validade do constructo, um investigador deve ter claro dois passos: 
 
(1) selecionar os tipos específicos de mudança que estão sendo estudadas (em relação ao objetivo 
original do estudo) e 
(2) demonstrar que as medidas selecionadas destas mudanças faz, na verdade, refletir os tipos 
específicos de mudança que tem sido selecionadas. 
 

Testes 
 
 

Estudo de Caso Tático Fase da Pesquisa 
nas quais ocorrem 

táticas 

Descrições 
que 

aparecerão 
neste livro 

 
Validade do constructo 

 

uso de múltiplas fontes de evidência  
 

estabelecimento de cadeias de evidência
 

 têm informantes-chave revendo o 
esboço do registro do estudo de caso  

coleta de dados 
 

coleta de dados 
 

composição 

 

Validade interna 
 
 

uso de um padrão de partida 
construção-explanação 

análise da série do tempo 

análise dos dados 
análise dos dados 
análise dos dados  

 

Validade Externa 
 
 

uso da replicação lógica em múltiplos 
estudos de caso  

projeto de pesquisa  

Credibilidade 
 
 

uso do protocolo do estudo de caso  
 

desenvolve base de dados do estudo de 
caso  

coleta de dados 
 

coleta de dados 
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Validade interna. A validade interna tem merecido maior atenção por parte de pesquisas 
experimentais e quasi-experimentais. Numerosas ameaças para validade têm sido identificadas. 
Dois pontos sob este aspecto são necessários: 
(1) Validade interna diz respeito somente a estudos causais ou explanatórios, onde um investigador 
está tentando determinar evento incerto x guiado para evento y. Se o investigador conclui, 
incorretamente, que há uma relação causal entre x e y sem estar sabendo que um terceiro fator z 
pode, atualmente, ter causado y, o projeto de pesquisa tem falhado com algumas ameaças para a 
validade interna. Note que esta lógica é inaplicável para estudos descritivos ou exploratórios, os 
quais não diz respeito à exposição causal. 
(2) À respeito da validade interna, para pesquisas de estudo de caso, pode ser estendida para 
problemas maiores de tomada de conclusão. Basicamente, um estudo de caso envolve deduções a 
todo o tempo em um evento que não pode ser diretamente observado. Então, um investigador 
“deduzirá” que um evento particular resultou de algumas ocorrências anteriores, baseado em 
entrevistas e evidência documental coletada como parte do estudo de caso. Esta dedução está 
correta? Todas as explanações e possibilidade rivais tem sido consideradas? A evidência é 
convergente? Parece ser a prova do ar? Um projeto de pesquisa que tem antecipadas estas questões 
tem começado a ligar com todos os problemas de tomada de fazer conclusões ao problema de 
validade interna. Contudo, as táticas específicas para encontrar este resultado são difíceis para 
identificar. 
 
Validade Externa. A validade externa está ligada com o problema do conhecimento da ameaça dos 
achados do estudo são generalizáveis além do imediato estudo de caso. Em um simples exemplo, 
em um estudo de caso de mudanças na vizinhança enfocar a vizinhança, os resultados são 
verdadeiros para uma outra vizinhança. O problema da  validade externa tem sido a maior barreira 
em estudos de caso. Críticas existem citando que estudos de caso oferecem uma pobre base de 
generalização. Contudo, tais críticas estão contrastando implicitamente a situação para a pesquisa 
de investigação, onde uma “amostra” (se selecionada corretamente) prontamente generaliza para 
um amplo universo. Esta analogia para amostras e universos é incorreta quando em se tratando de 
estudos de caso. Isto porque a pesquisa de investigação confia-se na generalização estatística, 
enquanto que estudos de caso (como experimentos) confiam-se na generalização analítica. Na 
generalização analítica, o investigador está esforçando-se para generalizar um conjunto particular 
de resultados para algumas teorias mais amplas. Contudo, a generalização não é automática. Uma 
teoria deve ser testada através das replicações dos achados em um segundo ou terceiro local, onde a 
teoria tem especificado que os mesmos resultados poderiam acontecer. Uma vez que a replicação 
tem sido feita, os resultados podem ser aceitos para um grande número de locais similares, embora 
replicações adicionais não tem sido realizadas. Esta replicação lógica é a mesma que serve como 
base no uso de experimentos (e permite os cientistas generalizar de um experimento para outro). 
 
Credibilidade. A maioria das pessoas já estão, provavelmente, familiarizados com o teste final. O 
objetivo é ter certeza que, se um investigador mais tarde, seguir exatamente os mesmos 
procedimentos como foram descritos por um investigador anterior e conduzir o mesmo estudo de 
caso todo de novo, o investigador mais tarde deveria chegar aos mesmos achados e conclusões. 
(Note que a ênfase está em fazer o mesmo caso todo de novo e não em “replicar” os resultados de 
um caso por um outro estudo de caso). A meta é credibilidade é minimizar os erros e preconceitos 
no estudo. Um pré-requisito para permitir este outro investigador a repetir o estudo de caso anterior 
é necessário documentar os procedimentos seguidos no estudo de caso anterior. Sem tais 
documentações, portanto você não poderia tentar repetir seu próprio trabalho, o que implica em 
credibilidade. No passado, os procedimentos para pesquisas de estudo de caso tem sido pobremente 
documentados, fazendo revisões externas suspeitas de credibilidade do estudo de caso. O caminho 
geral de abordagem do problema da credibilidade é fazer muitos passos quanto possível tão 
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operacional o quanto possível, e conduzir a pesquisa como se alguém estivesse sempre olhando por 
cima do seu ombro. 
 
Projeto de Estudos de caso. Assim como existem simples e múltiplos estudos de caso, pode 
também um simples estudo de caso ser holístico, envolvendo uma única unidade de análise ou 
encaixados em múltiplas unidades de análise, acontecendo o mesmo para múltiplos estudos de caso. 
 
O que são projetos de estudo de caso simples potenciais? 
 
Projetos de estudo de caso racionais. Uma distinção primária no projeto de estudos de caso está 
entre projetos simples e de múltiplos-casos. Isto é essencial para a uma decisão, antes de coletar 
alguns dados, com o intuito de ir ao encontro  das questões da pesquisa. Um estudo de caso simples 
é um projeto apropriado sob muitas circunstâncias. Primeiro, muitas das condições que justificam 
um experimento simples também justificam um estudo de caso simples. Um racional para o estudo 
de caso é quando representa um caso crítico ao testar uma teoria bem formulada. Para confirmar as 
proposições de uma teoria deve-se encontrar todas as condições para testar a teoria. Um estudo de 
caso simples pode ser utilizado para tirar dúvidas quanto se as proposições da teoria estão corretas, 
ou se algum conjunto de alternativas de explanações pode ser mais relevante. Um simples caso 
pode representar uma contribuição significativa para o conhecimento e construção de uma teoria. 
Um segundo racional para casos simples é onde o caso representa um caso extremo ou único. Esta 
tem sido comumente a situação na psicologia clínica, onde um dano específico ou desordem podem 
ser então raros que um caso simples é valioso documentando e analisando. Por exemplo, uma rara 
síndrome clínica é a inabilidade de certos pacientes clínicos em reconhecer faces familiares. Dando 
sugestões visuais existentes, tais pacientes são incapazes de reconhecer os amores, amigos, pinturas 
de pessoas famosas, ou (em alguns casos) sua própria imagem no espelho. Esta síndrome parece ser 
devido a alguns danos físicos no cérebro. Esta síndrome ocorre tão raramente que cientistas são 
incapazes de estabelecer um padrão. Em tais circunstâncias, o estudo de caso simples é um projeto 
de pesquisa apropriado  sempre que uma nova pessoa com esta síndrome - conhecida como 
prosopagnosia - for encontrada. O estudo de caso documentaria as habilidades e não habilidade das 
pessoas, para determinar a natureza precisa do déficit de reconhecimento da face, mas também 
descobrir as incertezas relacionadas à desordem existente. Um terceiro racional para um estudo de 
caso simples é o caso revelatório. Esta situação existe quando um investigador tem a oportunidade 
de observar e analisar um fenômeno previamente inacessível para investigações científicas tais 
como um estudo realizado sobre as condições sócio-econômicas de negros convivendo ao lado dos 
mesmos. O estudo de caso mostra como as investigações do assunto podem ser feitas, estimulando 
futuros investigadores, podendo, eventualmente, servir para o desenvolvimento de ações políticas.  
 Estes três racionais servem como as maiores razões para a condução de estudos de caso 
simples. Há outras situações, na qual os casos simples podem ser conduzidos como um prelúdio 
para futuros estudos, tais como o uso de casos simples como inventos exploratórios ou tais como a 
conduta de um caso piloto que é o primeiro de um múltiplo estudo de caso. Contudo, nestes últimos 
exemplos, o estudo de caso simples não pode ser considerado como um estudo completo por si só. 
Seja qual for o racional para fazer estudos de caso (e podem ser mais do que os três mencionados 
aqui), uma vulnerabilidade potencial do projeto do estudo de caso é que o caso pode mais tarde não 
ser mais o caso que se tinha em mente no início. Então, projetos de casos simples requerem cuidado 
na investigação do caso potencial para minimizar as chances de uma má representação e maximizar 
o acesso necessário à coleta de evidências do estudo de caso. Um erro que não se deve cometer é 
partir para casos simples sem que todas as maiores considerações tenham sido feitas. 
 
Estudos de caso holísticos e encaixados. O mesmo estudo de caso pode envolver mais do que uma 
unidade de análise. Isto ocorre quando, dentro de um caso simples, atenção também é dada para 
uma subunidade ou subunidades. Por exemplo, então embora um estudo de caso possa ser sobre um 
simples programa público, a análise pode incluir resultados dos projetos individuais dentro do 
programa (e possivelmente algumas análises quantitativas de numerosos projetos). Um projeto 
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como este poderia ser chamado de um projeto de estudo de caso encaixado. Em contraste, se o 
estudo de caso examinado é somente da natureza global do programa, um projeto holístico teria 
sido usado. Ambas variações de estudos de caso simples tem diferentes vigores e debilidades. O 
projeto holístico é vantajoso quando subunidades sem lógica podem ser identificadas e quando a 
teoria relevante é básica, o estudo de caso é por ele mesmo de natureza holística. Problemas 
potenciais surgem, contudo, quando uma abordagem global permite um investigador evitar a 
examinação de algum fenômeno específico em detalhes operacionais. Então, um problema típico 
com o projeto holístico é que o estudo de caso completo pode ser conduzido à um nível abstrato, 
carente de algumas medidas e dados claros. Um futuro problema com o projeto holístico é que a 
natureza completa do estudo de caso pode mudar, desconhecido para o pesquisador, durante o curso 
do estudo. As questões iniciais do estudo podem ter refletido uma orientação, mas como o estudo de 
caso procede, uma orientação diferente pode emergir, e a evidência começa a se encaminhar para 
diferentes questões. Embora algumas pessoas têm reivindicado tal flexibilidade ser um vigor das 
abordagens do estudo de caso, de fato o maior criticismo de estudos de caso está baseado no tipo de 
mudança - o qual o projeto de pesquisa original não está muito apropriado para as questões de 
pesquisa que vêm sendo perguntadas. Por causa deste problema, tais “escorregões” precisam ser 
evitados; se a relevância das questões da pesquisa realmente fazer mudança, o investigador deveria 
simplesmente começar tudo de novo, com um novo projeto de pesquisa. Um caminho para 
aumentar a suscetibilidade para tal é ter um conjunto de subunidades. Então, um projeto encaixado 
pode servir como um importante plano para enfocar uma questão de um estudo de caso. Um projeto 
encaixado, contudo, também tem algumas falhas. A maior ocorre quando o estudo de caso enfoca 
somente uma subunidade e falha ao retornar para uma maior unidade de análises.  
 
 Exemplificando - Um estudo de clima organizacional pode envolver empregados como uma 
subunidade de análise. Contudo, se os dados enfocam somente os empregados, o estudo, de fato, 
tornar-se-á um estudo de emprego e não organizacional. O que tem acontecido é que  o fenômeno 
original de interesse (clima organizacional) tem tornado-se o contexto e não o alvo do estudo. 
 
VER PÁGINA 51 (Modelo) 
 
O maior passo em projetar e conduzir casos simples é definir a(s) unidade(s) de análise(s). Uma 
definição operacional é necessária e algumas precauções devem ser feitas antes de um total 
comprometimento para o estudo de caso como um todo para assegurar que o caso de fato é 
relevante para as questões e resultados de interesse.  
 
O que são projetos de múltiplos  estudo de caso potenciais? 
 
O mesmo estudo pode conter mais do que um simples caso. Quando isto ocorre, o estudo tem que 
usar um projeto de múltiplo estudo de caso, e tais projetos tem aumentado atualmente. Um exemplo 
comum é o estudo de inovações em escolas (tais como uma sala de aula aberta, professores de apoio 
ou uma nova tecnologia), na qual inovações independentes ocorrem em diferentes locais. Então, 
cada local poderia ser um sujeito de um estudo de caso individual, e o estudo como um todo usaria 
um múltiplo estudo de caso. 
 
Projetos de múltiplo versus casos simples. No passado, múltiplos estudos de caso teriam sido 
considerados uma diferente “metodologia” de estudos de caso simples. Por exemplo, ambos 
antropologia e ciência política tem desenvolvido um conjunto de racionais para fazer um estudos de 
caso simples e um segundo conjunto para fazer o que tem sido considerado estudos “comparativos” 
(ou múltiplo caso). Da perspectiva deste livro, contudo, a escolha entre simples e múltiplos estudos 
de caso permanece dentro da mesma estrutura metodológica e uma ampla distinção não é feita entre 
os estudos simples e múltiplos. A escolha é considerada um projeto de pesquisa, com ambos sendo 
incluídos sob uma estratégia de estudo de caso. Projetos de múltiplos casos tem vantagens distintas 
em comparação aos estudos de caso simples. A evidência de múltiplos casos é freqüentemente 



 13

considerada mais forçada, e os estudos são considerados mais robustos. Ao mesmo tempo, os 
racionais para projetos de casos simples não podem usualmente ser satisfeito pelos múltiplos casos. 
Os casos raros ou inéditos, os casos críticos, e os casos revelatórios envolvem, comumente, somente 
casos simples, pela definição. Além disso, a conduta de múltiplos estudos de caso podem requerer 
recursos extensivos e significar maior tempo de um simples estudante ou um investigador de 
pesquisa independente. Todo caso deveria servir à um propósito específico dentro de um escopo 
geral de inquisições. Aqui, uma visão maior é considerar múltiplos casos como se considerasse 
múltiplos experimentos que é uma “replicação” lógica. Isto é bem diferente da analogia errônea do 
passado, a qual, incorretamente, considerou múltiplos casos como similares a múltiplos 
respondentes em uma investigação (ou a múltiplas cobaias dentro de um experimento) que é uma 
“amostragem” lógica. As diferenças metodológicas entre estas duas visões são reveladas pelos 
diferentes racionais básicos a replicação como oposição as lógicas amostrais. 
 
Replicações, amostragem não lógica, para múltiplos estudos de caso. A replicação lógica é análoga 
ao que é usado em múltiplos experimentos. Então, se um tem acesso a somente três casos de uma 
rara síndrome clínica na psicologia ou ciência médica, o projeto apropriado de pesquisa é um dos 
quais os mesmos resultados são prognosticados por cada um dos três casos, produzindo, dessa 
forma, evidências de que os três casos envolveriam, na verdade, a mesma síndrome. Se resultados 
similares são obtidos de todos os três casos, a replicação é vista em outros locais de doença. A 
lógica para estudos de caso é a mesma. Cada caso deve ser cuidadosamente selecionado para (a) 
predizer resultados similares (como uma replicação literal) ou (b) produzir resultados contrários 
mas por razões preditas (uma replicação teórica). Então, a habilidade para conduzir seis ou dez 
estudos de caso, efetivamente arrumados dentro de um projeto de múltiplo estudo de caso, é 
análogo para a habilidade de conduzir seis ou dez experimentos nos tópicos relatados; poucos casos 
(dois ou três) seriam replicações literais, e os demais (quatro ou seis) poderiam ser designados para 
supor dois padrões diferentes de replicações teóricas. Se todos os casos são como foram preditos, 
estes seis a dez casos teriam fornecido suporte para o conjunto inicial de proposições. Se os casos 
são contraditórios em alguns caminhos, as proposições iniciais devem ser revistas e testadas 
novamente com um outro conjunto de casos. De novo, a lógica é similar aos caminhos que os 
cientistas encontram experimentos contraditórios. Um passo importante em todos estes 
experimentos de replicação é desenvolver uma rica estrutura teórica. A estrutura precisa estabelecer 
as condições sob as quais um fenômeno em particular é encontrado (uma replicação literal) tão bem 
quando as condições quando não são encontradas (uma replicação teórica). A estrutura teórica 
torna-se, mais tarde, um veículo de generalização de novos casos. Ainda como exemplo, ao se 
considerar uma proposição inicial de que um incremento no uso de um microcomputador nas 
escolas ocorrerá quando tais tecnologias são usadas para ambos, aplicação administrativa e 
instrucional, mas não a um somente. Para esta proposição em um projeto de múltiplo estudo de 
caso, três ou quatro casos devem ser selecionados nos quais ambos tipos de aplicações estão 
presentes, para determinar as dúvidas, de fato, que o uso do microcomputador incrementou um 
período de tempo (a investigação seria predita com uma replicação literal nestes três ou quatro 
casos). Três ou quatro outros casos adicionais poderiam ser selecionados onde as aplicações 
administrativas estão presentes, com a predição de que pouco incremento tem se realizado 
(predizendo uma replicação teórica). Finalmente, três ou quatro outros casos seriam selecionados 
nos quais as aplicações instrucionais estão presentes, com a mesma predição que o uso do 
microcomputador tem sido pouco incrementado, mas por diferentes razões das aplicações 
administrativas (outra replicação teórica). Cruzando os resultados destes nove ou doze casos, seria 
possível conceder um suporte substancial para a proposição inicial. A replicação lógica, incertezas 
aplicadas ao experimento ou estudos de caso, podem ser distinguidos pela simples lógica 
comumente usada em investigações. De acordo com uma amostragem lógica, um número de 
respondentes (ou cobaias) é assumido para “representar” uma grande quantidade de respondentes 
(ou cobaias), então os dados de um pequeno número de pessoas são assumidos para representar os 
dados que poderiam ter sido coletados de um local completo. A amostragem lógica demanda uma 
enumeração operacional de todo o universo ou local de respondentes potenciais, e então o 
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procedimento estatístico para selecionar os subconjuntos específicos ser investigados. Esta lógica é 
aplicável sempre que um investigador está interessado em determinar a prevalência ou freqüência 
de um fenômeno particular e quando também é dispendioso ou impraticável investigar todos os 
locais ou universos. Os dados resultantes da amostragem que é atualmente investigada são 
assumidas para refletir um local ou universo inteiro, com inferências estatísticas usadas para 
estabelecer os intervalos confiantes dos quais esta representação é atualmente acurada. Uma 
aplicação desta amostragem lógica para estudos de caso seria mau empregada. Primeiro, estudos de 
caso não deveriam geralmente ser usados para incidências de fenômeno. Segundo, um estudo de 
caso teria que combinar ambos os fenômenos de interesse e contexto, produzindo um grande 
número de variáveis potencialmente relevantes. E isto iria requerer um impossível grande número 
de casos - grande para permitir uma consideração estatística das variáveis relevantes. Terceiro, se 
uma amostragem lógica tem sido aplicada para todos os tipos de pesquisa, muitos tópicos 
importantes não poderiam ser empiricamente investigados, tal como o problema a seguir: Sua 
investigação trata-se do papel do presidente dos Estados Unidos, e seu interesse está em estudar o 
comportamento do responsável de algumas perspectivas de liderança. A perspectiva de liderança, 
ser todos de confiança para a complexidade da realidade, deve incorporar dúzias e não centenas de 
variáveis relevantes. Uma amostragem lógica simples seria mau empregada sob tais circunstâncias, 
como tem sido somente 40 presidentes desde que começou a República. Você provavelmente não 
teria recursos para conduzir um estudo completo de todos os 40 incumbentes (e mesmo se você 
conseguisse, você ainda teria muitas variáveis em relação aos 40 dados disponíveis). Este tipo de 
estudo não poderia ser feito, seguindo a lógica de amostragem; se a replicação lógica é seguida, 
contudo, o estudo é eminentemente viável. É importante que o estudo contenha o desenvolvimento 
de uma teoria e mostre que a seleção do caso e a definição de medidas específicas são passos 
importantes no projeto de processo de coleta de dados. Cada estudo de caso individual consiste de 
um “completo” estudo, no qual evidência convergente é procurada considerando os fatos e as 
conclusões do caso; cada uma das conclusões do caso são então consideradas como informações 
necessárias à replicações em outros estudos de caso individuais. Para cada caso individual, o relato 
indicaria como e por que uma proposição particular foi demonstrada (ou não demonstrada). 
Cruzando os casos, o relato deveria indicar a extensão da lógica da replicação e porque certos casos 
que foram preditos têm certos resultados, enquanto outros casos que foram preditos têm resultados 
contrários. Quando estiver usando um projeto de múltiplo caso, uma questão que você encontrará 
tem que fazer com o número de casos necessários ou suficientes para o seu estudo. Contudo, porque 
a lógica da amostragem não poderia ser usada, o critério típico considerando o tamanho da amostra 
também são irrelevantes. Você deveria pensar nesta decisão como uma reflexão do número de 
replicação de casos - ambos literal e teórico - que você gostaria de ter em seu estudo. 
 
Múltiplos Estudos de Caso: holístico ou encaixados. O fato que um projeto chama para múltiplos 
estudos de caso não eliminam as variações identificadas anteriormente com simples casos: Cada 
caso individual pode ainda ser holístico ou encaixado. Em outras palavras, um múltiplo estudo de 
caso pode consistir em múltiplos casos holísticos ou múltiplos casos encaixados. A diferença entre 
estes dois projetos depende do tipo de fenômeno que está sendo estudado. Em um projeto 
encaixado, um estudo pode exigir a conduta de uma investigação de cada estudo de caso local. Por 
exemplo, supondo um estudo com centros de saúde mental e entrega de serviços pelos diferentes 
projetos dentro do mesmo centro de saúde mental. Cada centro, ou projeto, pode certamente ser o 
tópico de um estudo de caso; a estrutura teórica pode indicar que nove de tais centros sejam 
incluídos como estudos de caso, três para replicar um resultado direto e outros seis para ligar com 
duas outras proposições negativas. Em todos os nove centros, um projeto encaixado é usado, porque 
investigações dos clientes dos centros será conduzidas. Contudo, os resultados de cada investigação 
não serão cruzadas com os centros. Além do que, os dados da investigação serão parte de achados 
para cada centro individual, ou caso. Estes dados podem ser quantitativos, enfocando as atitudes e 
comportamento individuais dos clientes, mas os dados serão usados somente para interpretar o 
sucesso e a operação de um dado centro. Os múltiplos estudos de caso são mais dispendiosos e 
levam mais tempo para serem conduzidos. 
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Como projetos de estudo de caso podem ser flexíveis.  O projeto pode sofrer alterações e revisões 
depois do estágio inicial de um estudo, mas somente sob determinadas circunstâncias. Em 
particular, um estudo de caso piloto deve revelar inadequações no projeto inicial. Em um projeto de 
múltiplos casos, a seleção dos casos pode ser modificada por causa de novas informações sobre os 
casos. Em outras palavras, depois de alguns dados coletados e analisados anteriormente, um 
investigador tem tudo para concluir que o projeto inicial foi falho e modificar o projeto. Este é um 
apropriado e desejável uso de estudos piloto. Ao mesmo tempo, um investigador deve ter cuidado 
para não mudar os objetivos teóricos. Se além disso, os casos são mudados, o investigador pode ser 
acusado de preconceituoso na condução da pesquisa e interpretação dos achados. A flexibilidade 
dos projetos de estudo de caso é na seleção dos casos diferentes daqueles inicialmente identificados 
(com documentação apropriada desta mudança) mas não em mudar os propósitos ou objetivos do 
estudo do caso que havia sido estabelecido.  
 
 
CAPÍTULO III 
Conduzindo Estudos de Caso  
Preparação para coleta de dados 
 
A preparação para coleta de dados pode ser complexa e difícil. Se as questões não estiverem bem 
definidas (definição do problema em estudo e o projeto do estudo de caso) tudo terá que voltar ao 
início. Bom preparo começa com habilidades adequadas por parte do investigador do estudo de 
caso. Estas habilidades tem raramente sido objeto de atenção no passado, algumas ainda são críticas 
e podem ser aprendidas ou praticadas. Uma parte forma de um estudo de caso é formada pelo: 
treinamento de um estudo de caso específico, o desenvolvimento do protocolo de uma investigação 
e a conduta de um estudo de caso piloto. Todos estes passos podem ajudar a assegurar um estudo de 
caso de qualidade elevada e facilmente gerenciado. 
 
O investigador de um estudo de caso: habilidades necessárias 
 
Muitas pessoas partem para o estudo de caso porque acreditam que é um método “fácil”. As 
habilidades requeridas para a realização de estudos de caso são muito mais demandadas do que em 
experimentos ou investigações. Em um laboratório de experimentos ou investigações  a fase de 
projeto de pesquisa pode ser conduzida por um assistente de pesquisa, enquanto em um estudo de 
caso é necessário, para um estudo de caso de qualidade elevada é necessário que o investigador 
tenha uma contínua interação entre as questões teóricas que vêm sendo estudadas e os dados que 
vêm sendo coletados. Não há testes para identificar se o investigador está ou não preparado, 
contudo uma lista básica de habilidades requeridas pode ser as seguintes: 
• Uma pessoa deveria estar disponível para perguntar boas questões - e interpretar as respostas; 
• Uma pessoa deveria ser um bom “ouvinte” e não se deixar influenciar pelas ideologias ou 

preconceitos dele ou dela; 
• Uma pessoa deveria ser adaptativa e flexível, então encontraria situações que podem ser vistas 

como oportunidades e não armadilhas; 
• Uma pessoa deve ter um domínio das questões que estão sendo estudadas; 
• Uma pessoa deveria estar livre de preconceitos pelas noções preconcebidas, inclusive aquelas 

derivadas da teoria. Então, a pessoa deveria estar sensitiva e receptiva para evidências 
contraditórias. 

 
Questão - Perguntando. A coleção de dados segue um plano geral, mas informações específicas que 
podem se tornar relevantes não são realmente previsíveis. Quando um investigador faz um plano de 
trabalho, ele ou ela deve constantemente perguntar por que eventos parecem ter acontecido ou estar 
acontecendo. Se disponível para perguntar boas questões, um investigador estará exausto 
mentalmente e emocionalmente ao final do dia. Isto é bem diferente da experiência na coleta de 
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dados experimental ou de investigação, no qual a pessoa pode vir a estar exausta fisicamente mas 
tem sido mentalmente poupada. É necessário entender que a pesquisa é sobre as questões e não 
necessariamente sobre as respostas. Se você é do tipo de pessoa cuja uma tentativa de resposta 
conduz a um grande número de novas questões, e se estas questões eventualmente agregam algum 
significado sobre como e por que o mundo trabalha assim, você parece ser um bom perguntador de 
questões. 
 
Ouvindo. Ouvir inclui geralmente a observação e a sensação também. Sendo um bom ouvidor 
significa estar disponível para assimilar uma grande quantidade de informações sem preconceito. 
Como um entrevistado relata um incidente, um bom ouvidor escuta as palavras exatas usadas pelo 
entrevistado, captura o estado de espírito de os componentes afetivos, e entende o contexto, o qual, 
o entrevistador está percebendo o mundo. Este tipo de habilidade também necessita ser aplicada 
para a inspeção da evidência documentária, tão bem quanto fazer observações diretas da situação. 
Revendo os documentos, uma boa questão para perguntar é se há alguma importante mensagem 
entre as linhas; algumas inferências, é claro, precisariam ser corroboradas com outras fontes de 
informação, mas é importante que seja vantajoso este caminho.  
 
Adaptatividade e Flexibilidade.  Muitos poucos casos serão finalizados conforme planejado. Um 
investigador habilitado deve lembrar o propósito original da investigação, mas deve estar disposto a 
mudar os procedimentos do plano se a ocorrência dos eventos não for antecipada. Quando uma 
mudança é feita, um investigador deve manter uma perspectiva não preconceituosa e um 
conhecimento daquelas situações, as quais, de fato, uma investigação totalmente nova pode ser um 
caminho. Quando isto ocorre, muitos passos completos - incluindo o projeto inicial do estudo de 
caso - devem ser repetidos e documentados. Um dos piores reclamações sobre a conduta de 
pesquisa de estudos de caso é que o investigador muda a direção sem o conhecimento que o seu 
projeto de  pesquisa original era inadequado para a investigação revista, desse modo, deixando 
brechas e preconceitos. Então, a necessidade para equilibrar adaptatividade com rigor - não 
rigidamente - não pode ser super enfatizada. 
 
Domínio das questões que estão sendo estudadas. A primeira questão é entender o propósito do 
estudo de caso. Cada investigador de estudo de caso deve entender as questões teóricas ou políticas, 
porque os julgamentos tem que ser feitos (e a inteligência exercitada) durante a fase de coleta de 
dados. O investigador deve estar disponível para interpretar as informações que estão sendo 
coletadas e saber imediatamente, por exemplo, se as fontes de informação são contraditórias e 
requerem evidências adicionais - deve parecer um bom detetive. Note que um detetive chega a cena 
depois que um crime tem ocorrido e está sendo chamado para fazer inferências sobre o que naquele 
momento está vendo. A inferência, deve ser baseada na evidência convergente de testemunhas e 
artefatos físicos, tão bem como alguns elementos de senso comum. Finalmente, o detetive pode ter 
alguma inferência sobre múltiplos crimes, para determinar as dúvidas dos mesmos crimes 
cometidos por eles. Este último passo é similar a replicação lógica em múltiplos estudos de caso. 
 
Ausência de preconceitos.  Todas as condições precedentes serão negadas se um investigador 
procurar somente usar um estudo de caso para valorizar um posição preconcebida. Os 
investigadores de estudo de caso são propensos à este problema porque eles devem entender as 
questões e a discrição do exercício. Um teste deste possível preconceito é estar aberto aos achados 
contrários. Por exemplo, pesquisadores que estão estudando organizações “não lucrativas” podem 
ficar surpresos ao achar que as organizações têm motivos capitalistas e empresariais. Se cada 
achado for baseado em uma evidência compelida, as conclusões do estudo de caso teriam que 
refletir aqueles achados contrários. Todo investigador deveria registrar os achados preliminares - se 
possível ainda na fase de coleta de dados - para dois ou três colegas. Os colegas poderiam oferecer 
alternativas para explanações e sugestões de coleta de dados. Se a busca, para achados contrários, 
pode produzir documentos que refutem, a probabilidade do preconceito será reduzida.    
 



 17

Treinamento e preparação para um estudo de caso específico. Os investigadores de estudo de caso 
devem estar preparados para operar um estudo de caso como um investigador “senior” e deve estar 
disponível à fazer decisões inteligentes sobre os dados que vem sendo coletados. Como já 
comentado anteriormente, se a definição do problema que está sendo estudado e o projeto do estudo 
de caso já estiverem definidos, poucos esforços são necessários, especialmente se há somente um 
investigador de um estudo de caso simples. Caso seja necessário mais de um investigador, isto 
acontece em virtude: 
1. um caso simples pode requerer uma intensiva coleta de dados no mesmo local, o que implica em 

um “time” de investigadores; 
2. um estudo de caso envolve múltiplos casos, com diferentes pessoas sendo necessárias para cobrir 

um local ou para rodar entre os locais; ou 
3. uma combinação do primeiro com o segundo. 
 
Muitas vezes o time de investigadores não participou da fase inicial do estudo, portanto um 
treinamento se faz necessário para a coleta de dados. A meta do treinamento é que todos os 
participantes entendam os conceitos básicos, terminologia, e questões relevantes ao estudo. Cada 
investigador precisa saber: 
• por que o estudo está sendo feito; 
• quais as evidências que estão sendo buscadas; 
• quais as variações que podem ser antecipadas (e o que poderia ser feito se tais variações 

ocorressem; e 
• quais seriam os suportes formados ou evidências contrárias para uma dada proposição. 
 
Bons investigadores deveriam ter certeza, durante o período de treinamento dos potenciais 
problemas que são trazidos em aberto.  
 

O protocolo do estudo de caso.  É mais do que um instrumento. O protocolo contém o instrumento 
mas também contém os procedimentos e as regras gerais que deveriam ser seguidas no uso do 
instrumento. Ter um protocolo de um estudo de caso é desejável sob todas as circunstâncias, mas é 
essencial se você está usando um projeto de múltiplo caso. O protocolo é a maior tática no incremento 
da credibilidade de uma pesquisa de estudo de caso e a intenção é guiar o investigador na realização do 
estudo de caso. O protocolo deveria ter as seguintes seções: 

• visão geral do projeto do estudo de caso (questões relevantes ao estudo);  
• procedimentos de campo (credenciais e acesso ao local, foco do estudo de caso, fontes de 
informações gerais e lembretes procedurais); 
• questões do estudo de caso (questões específicas que o investigador deve ter em mente na coleta 
dos dados, fontes especiais de informações para responder a cada questão); e  
• guia para o registro do estudo de caso (perfil, formato para a narrativa, e especificações e alguma 
informação bibliográfica e outras documentações). 
 

O protocolo é uma forma de fazer com que o investigador lembre-se sobre o que é o estudo de caso. 
Segundo que a preparação do protocolo força o investigador a antecipar muitos problemas, incluindo 
como o registro do estudo de caso pode estar completo, ajudando a evitar resultados desastrosos ao 
longo do caminho.     
 

Visão geral do projeto do estudo de caso. A visão geral deveria conter as informações sobre o projeto, as 
questões que estão sendo investigadas, e as leituras relevantes sobre as questões. Um elemento 
procedural é declarar sobre o projeto que o time do estudo de caso pode apresentar à alguém que pode 
querer saber sobre o projeto, propósito, pessoas envolvidas e responsável pelo projeto. Uma declaração 
pode então ser acompanhada de uma carta de introdução, para ser enviada para todos os entrevistados 
e organizações que podem ser objeto de estudo. Dependerá, contudo, das questões que estão sendo 
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investigadas. Isto pode incluir racionais para a escolha dos locais, as proposições ou hipóteses que 
estão sendo examinadas e uma ampla teoria ou relevância política de inquisição. 

 
Procedimentos de campo. Estudos de caso têm sido definidos como estudos de eventos dentro de um 

contexto na vida real. Os dados são coletados a partir da existência de pessoas e instituições, não 
dentro de limites controlados de um laboratório, seção de uma livraria, ou limitações estruturadas de 
um rígido questionário. Então, em um estudo de caso, o investigador deve aprender a integrar os 
eventos do mundo real com as necessidades do plano de coleta de dados; neste sentido, o investigador 
não controla a coleção de dados no ambiente como deveria se usasse uma outra estratégia de pesquisa. 
Os procedimentos de campo do protocolo necessita enfatizar as maiores ferramentas na coleta de 
dados, incluindo: 

• obter acesso às organizações ou entrevistados chave; 
• ter recursos suficientes enquanto estiver no campo - incluindo caneta, papel, clips e um bloco 

para anotar as observações; 
• desenvolver um procedimento para chamar assistência ou guia, se necessário, de outros 

investigadores de estudo de caso ou colegas; 
• fazer uma lista clara de atividades de coleta de dados que são esperadas para ser completadas 

dentro de um período de tempo específico; e  
• providências para eventos não esperados; incluindo mudanças na disponibilidade dos 

entrevistados tão bem quanto as mudanças na disposição e motivação do investigador do estudo 
de caso. 

 
Questões de estudo de caso. O coração do protocolo é um conjunto de questões substantivas refletindo a 

inquisição atual.  Duas características distinguem estas questões daquelas em uma entrevista de 
investigação. Primeiro, as questões são colocadas para o investigador, não para o respondente. As 
questões, na essência, são lembradas para o investigador considerando a informação que necessita ser 
coletada, e por que. Segundo, cada questão deveria ser acompanhada pela lista de prováveis fontes de 
evidência. Tais fontes podem incluir entrevistas individuais, documentos, ou observações.  

 
Guia para registro de estudo de caso. A colocação das questões de pesquisa e hipóteses; a descrição do 

projeto do estudo de caso; aparelhagem, e procedimentos de coleta de dados; a apresentação dos dados 
coletados; e a discussão dos achados e conclusões. Cada investigador deve estar interessado, através da 
conduta do estudo de caso, com o projeto do registro final do estudo de caso. O problema não é fácil 
de tratar. O protocolo também pode indicar a extensão da documentação para o registro do estudo de 
caso.  

 
O estudo de caso piloto. A preparação final para a coleção de dados é a conduta de um estudo de caso 

piloto. O estudo de caso piloto ajuda o investigador a refinar seu plano de coleção de dados com 
respeito a ambos a satisfação dos dados e os procedimentos a serem seguidos. Nesta consideração, é 
importante notar que o teste piloto não é um pré-teste. o caso piloto é usado mais formalmente, 
ajudando um investigador para desenvolver linhas relevantes de questões - possivelmente então 
fornecendo algumas clarificações conceituais. Em contraste o pré-teste é a ocasião para um formal 
“ensaio geral”, no qual um plano de coleta de dados pretendido é usado como um verdadeiro quanto 
possível quanto um teste final. 

 
Seleção dos casos piloto. Muitas vezes são escolhidos em função da conveniência, acesso, e proximidade 

geográfica. O caso piloto assume um papel de um “laboratório” para os investigadores, permitindo 
então observar diferentes fenômenos de muitos diferentes ângulos ou tentar diferenciar abordagens em 
uma base de julgamento.  

 
Natureza das inquisições piloto. A inquisição pode cobrir ambas questões substantivas e metodológicas. 

Os estudos piloto foram feitos para a seleção de tecnologias específicas para a coleta de dados final - e 
para a articulação final das proposições teóricas do estudo. Os dados fornecidos pelo piloto vão ao 
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encontro das questões básicas que estão sendo estudadas. Metodologicamente, o trabalho dos locais 
piloto podem fornecer informações sobre relevantes questões de campo e sobre a logística das 
inquisições de campo.  

 
Registros dos casos piloto. Os registros são de grande valor para o investigador e precisa ser escrito 

claramente, até mesmo na forma de memorando. Uma diferença entre os registros piloto e os registros 
do atual estudo de caso é que os registros piloto poderia ser explícito sobre as lições aprendidas para 
ambos projetos de pesquisa e procedimentos de campo. 

 
Os maiores tópicos têm sido as habilidades desejadas do investigador do estudo de caso, preparação e 

treinamento dos investigadores do estudo de caso para um estudo de caso específico, o tipo do 
protocolo do estudo de caso, e o papel e propósito do caso piloto. Todo estudo de caso deveria seguir 
estes diferentes passos para graus de variação, dependendo das inquisições específicas.  

 
 
CAPÍTULO IV 
Conduzindo Estudos de Caso  
Coletando a evidência 
 
A evidência para estudos de caso podem vir de seis fontes: documentos, registros arquivais,  
entrevistas, observação direta, observação participante, e artefatos físicos. O uso destas seis  
fontes precede o uso de diferentes habilidades e procedimentos metodológicos.  
 
Documentação. A informação documentária é relevante para todos os tópicos do estudo de caso. Este 
tipo de informação pode ter muitas formas e deveriam ser objeto da explícita coleta de dados. Por 
exemplo, considere a seguinte variedade de documentos: 

• cartas, memorando, e outros comunicados; 
• agendas, avisos e minutos de encontros, e outros registros escritos de eventos; 
• documentos administrativos - propostas, registro de progresso, e outros documentos internos; 
• estudos formais de evolução de um mesmo “local” sob o estudo; e 
• recortes de jornal e outros artigos aparecendo nos meios de comunicação em massa. 

 
A utilidade destes e outros tipos de documentos não é baseada na sua necessária curácia ou ausência 
de preconceitos. De fato, documentos devem ser cuidadosamente usados e não deveriam ser aceitos 
como um registro literal de eventos que têm acontecido. Para os estudos de caso, a maior importância 
do uso de documentos é para confirmar e aumentar as evidências de outras fontes. Primeiro, 
documentos são prestativos na verificação de uma grafia correta e título ou nomes de organizações que 
podem ter sido mencionados em uma entrevista. Segundo, documentos podem fornecer outros detalhes 
específicos para confirmar informações de outras fontes de evidências. Terceiro, conclusões podem ser 
feitas de documentos. Contudo, deveriam ser tratadas como pista para futuras investigações, porque 
poderiam mais tarde ser falsas. Muitas pessoas têm sido críticas com relação a confiança geral nos 
documentos em pesquisa de estudo de caso. Provavelmente, porque o investigador casual pode 
compreender mal certos tipos de documentos - tais como as proposições para os projetos ou programas 
- como se eles contivessem uma verdade não atenuada. 
 
 
 
Registros arquivais. Para muitos estudos de caso, registros arquivais - freqüentemente aparecem na 
forma computadorizada - também pode ser relevante. Estes podem ser: 

• registro de emprego, tais como aqueles que mostram o número de clientes servidos por um dado 
período de tempo; 
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• registros organizacionais, tais como os gráficos organizacionais e os orçamentos sobre um 
período de tempo; 
• mapas e gráficos das características geográficas de um local; 
• listas de nomes e outras utilidades relevantes; 
• dados de investigação, tais como registro do censo ou dados previamente coletados sobre um 
local; e 
• registros pessoais, tais como diários, calendários e listas telefônicas. 

 
Estes e outros registros arquivais poderão ser combinados com outras fontes de evidência na produção 
de um estudo de caso. Contudo, o uso da evidência documentária irá variar de estudo de caso para 
estudo de caso, porque em alguns estudos, os registros podem ser mais relevantes que em outros. 
 
Entrevistas. Uma das mais importantes fontes de informação de estudo de caso é a entrevista. Tais 
conclusões podem ser uma surpresa por causa da associação usual entre entrevistas e a metodologia de 
estudo. Contudo, entrevistas também são fontes de informação essenciais do estudo de caso. As 
entrevistas podem ter muitas formas. Mais comumente, entrevistas de estudo de caso são de natureza 
aberta, na qual um investigador pode perguntar aos respondentes chave os fatos de um assunto em 
questão tão bem quanto as opiniões dos respondentes sobre os eventos. Em algumas situações, o 
investigador pode até mesmo pedir para o respondente propôr seu ou sua própria visão dentro de certas 
ocorrências e pode usar tais proposições como base para futuras perguntas. Um respondente então vem 
a ser um “informante”. Informantes chave são freqüentemente criticados para o sucesso de um estudo 
de caso. Tais pessoas não fornecem somente ao investigador de um estudo de caso a sua visão dentro 
de um assunto em questão mas também sugerem fontes de evidências corroboratórias - e inicia o 
acesso à tais fontes. É necessário cautela para que o estudo de caso não venha a depender de tais 
informantes, principalmente por causa da influência interpessoal - freqüentemente indefinível - que o 
informante pode ter sobre o investigador, por isso o investigador deve buscar outras fontes de 
informação que venham a colaborar com a informação dos informantes e pesquisar evidências 
contrárias com maior cuidado possível. Um segundo tipo de entrevista é a entrevista focalizada, na 
qual um respondente é entrevistado por um curto período de tempo - em uma hora, por exemplo. Em 
tais casos, a entrevista pode até continuar aberta e assumir o assunto em questão de uma forma de 
conversação, mas o entrevistador segue um certo conjunto de questões derivadas do protocolo de um 
estudo de caso. Por exemplo, o maior propósito de cada uma entrevista pode ser simplesmente para 
confirmar certos fatos que o investigador já pensava ter sido estabelecidos (mas não perguntar sobre 
outros tópicos mais amplos, natureza aberta). Nesta situação, as questões específicas devem ser 
cuidadosamente expressas, então o investigador aparece ingênuo sobre o tópico e permite o 
respondente fornecer um comentário puro sobre o assunto; em contraste, se conduzir as questões que 
são perguntadas, o propósito corroboratório da entrevista não será como um bem. Este tipo de 
corroboração é similar ao que é usado pelos bons jornalistas, que tipicamente estabelecem os eventos 
em um encontro, por exemplo, pela checagem de cada um dos importantes participantes. Se um dos 
participantes falhar para comentar, mesmo assim, tendem os outros à corroborar com uma outra versão 
que aconteceu, os bons jornalistas indicarão o resultado pela citação do fato de uma pessoa que foi 
perguntada mas declinou para o comentário. Ainda um terceiro tipo de entrevista torna necessário 
questões mais estruturadas, ao longo da linha de uma investigação formal. Este tipo de investigação 
envolveria ambos procedimentos amostrais e instrumentos usados em investigações regulares, e seriam 
subsequentemente analisado em um assunto similar. A diferença seria o papel da investigação na 
relação com outras fontes de evidência. Geralmente, as entrevistas são uma fonte essencial de 
evidência de estudo de caso, porque a maioria dos estudo de caso são sobre questões humanas. Estas 
questões humanas deveriam ser registradas e interpretadas através dos olhos de um entrevistador 
específico. e respondentes bem informados podem fornecer visões dentro de uma situação. Eles 
também podem fornecer um atalho para uma prévia história da situação, então o investigador pode 
realmente identificar outras fontes de informações de evidência relevantes. Contudo, as entrevistas 
deveriam sempre ser consideradas somente registros verbais. Tal como, elas são sujeito para os 
problemas de preconceitos, pobres recordações, e articulações pobres ou imprecisas. Novamente, uma 
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abordagem razoável é para confirmar dados da entrevista com informações de outras fontes. Uma 
questão comum sobre o registro das entrevistas tem que fazer com o uso de gravador de fitas, 
fornecendo mais acurácia em uma entrevista do que um outro método. Contudo um gravador de fitas 
não deveria ser usado quando (a) um entrevistado nega o uso ou sente certo desconforto, (b) não há 
plano específico para transcrever ou listar sistematicamente para satisfação das fitas, (c) o investigador 
é bastante desajeitado com esquemas mecânicos que o gravador cria uma distração durante a 
entrevista, ou (d) o investigador pensa que o gravador é um substituto para “ouvir”. 
 
Observação direta. Ao fazer uma visita de campo ao “local” do estudo de caso, um investigador está 
criando uma oportunidade para observações diretas. Assumindo que o fenômeno de interesse não tem 
sido puramente histórico, alguns comportamentos relevantes ou condições ambientais estarão 
disponíveis para observação. Tais observações servem como uma outra fonte de evidência em um 
estudo de caso. Os protocolos observacionais podem ser desenvolvidos como parte do protocolo de um 
estudo de caso, e o investigador pode ser solicitado perguntado para medir a incidência de certos tipos 
de comportamentos durante certos períodos de tempo no campo. Evidências observacionais são 
freqüentemente usadas no fornecimento de informações adicionais sobre o tópico que está sendo 
estudado. Se o estudo de caso é sobre uma nova tecnologia, por exemplo, observações da tecnologia 
no trabalho são invaloráveis no auxílio para o futuro entendimento dos limites ou problemas com a 
tecnologia.  
 
Observação-Participante. É um modo especial de observação no qual o investigador não é meramente 
um observador passivo. O investigador pode ter uma variedade de papéis dentro de uma situação em 
um estudo de caso e pode atualmente participar nos eventos que estão sendo estudados. Os papéis para 
estudos ilustrativos diferentes nas organizações têm incluído: 

• servindo como um membro do staff em conjunto organizacional; e 
• sendo um tomador de decisão chave em um conjunto organizacional. 

 
A técnica do observação-participante tem sido mais freqüentemente usada em estudos 
antropológicos de diferentes grupos culturais ou subculturais. A técnica também pode ser usada em 
mais conjuntos, tais como uma organização ou outro pequeno grupo. Fornece ainda, certas 
oportunidades não usuais para coleção de dados de estudo de caso, mas também  envolvem maiores 
problemas. A maior oportunidade é o investigador obter acesso à eventos ou grupos que são 
inacessíveis para investigação científica. Outra oportunidade é perceber a realidade do ponto de 
vista de alguém que está dentro do estudo de caso além de também perceber de fora. O maior 
problema é com relação aos preconceitos que podem ser produzidos, ou seja, pelo fato do 
investigador estar participando e ter menos habilidade para trabalhar do que um observador externo, 
algumas vezes, tem que assumir posições ou papéis contrários para o interesse de boas práticas 
científicas. Segundo, o observador participante pode seguir um fenômeno comumente conhecido e 
tornar um suporte do grupo ou organização que está sendo estudada, se tal suporte ainda não existia. 
Terceiro, o papel participante pode simplesmente requerer também muita atenção relativo ao papel 
do observador. Então, o observador participante pode não ter tempo suficiente para tomar notas ou 
fazer perguntas sobre os eventos de diferentes perspectivas, como um bom observador deveria ser.  
 
Artefatos físicos. Uma fonte final de evidência é o artefato físico ou cultural - um esquema 
tecnológico, uma ferramenta ou instrumento, um trabalho de arte, ou algumas outras evidências 
físicas. Tais artefatos podem ser coletados ou observados como parte de uma visita de campo e têm 
sido usado extensivamente em pesquisas antropológicas. Têm menos relevância potencial nos 
maiores tipos de típicos estudo de caso. Contudo, quando relevante, os artefatos podem ser um 
importante componente em casos gerais.  
 
Três princípios da coleta de dados. Os benefícios destes seis cursos de evidência podem ser 
maximizados se três princípios forem seguidos. Estes princípios são relevantes para todas as seis 
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fontes de evidência e, quando usados apropriadamente, podem ajudar a lidar com os problemas do 
estabelecimento da validade do constructo e credibilidade do estudo de caso.  
 
Princípio 1: Usando múltiplas fontes de evidência. Alguns estudos confiam-se apenas em um 
observador participante mas não têm examinado um único documento; similarmente, há numerosos 
estudos que têm se confiado em registros arquivais mas não têm envolvido uma única entrevista. 
Este uso isolado de fontes pode ser em função de caminhos independentes que as fontes têm 
tipicamente sido concebidas - como se um investigador devesse escolher a fonte mais apropriada ou 
aquela, a qual para ele ou para ela parece mais familiar. Então, em muitas ocasiões, os 
investigadores têm anunciado o projeto de um novo estudo pela identificação de ambos: o 
problemas para serem estudados e a seleção de uma única fonte de evidência - tais como as 
“entrevistas” - como um foco de tentativa de coleta de dados. 
 
Razões para utilização de múltiplas fontes de evidência. A maior força da coleção de dados de 
estudo de caso é a oportunidade para utilizar diferentes fontes de evidência. Melhor do que em 
outras estratégias de pesquisa tais como experimentos, investigações, ou histórias. Permite ao 
investigador alcançar amplas questões históricas, atitudinais e observacionais. A maior vantagem é 
o desenvolvimento de linhas convergentes de perguntas, um processo de triangulação, parecendo 
ser mais convincente se é baseada em diferentes fontes de informação, seguindo à um modo 
corroboratório. Neste sentido, os problemas com a validade do constructo também podem ser 
alcançados, porque as múltiplas fontes de evidência essencialmente fornecem  múltiplas medidas do 
mesmo fenômeno.  
 
Requerimentos para uso de múltiplas fontes de evidência. Ao mesmo tempo, o uso de múltiplas 
fontes de evidência impõem uma grande carga no seu e à outros investigadores de estudo de caso. 
Isto ocorre porque cada investigador precisa saber como cumprir a grande variedade de técnicas de 
coleção de dados. Se as técnicas forem usadas impropriadamente, a oportunidade pode ser perdida. 
É necessário treinamento e perícia por parte do investigador.  
 
Princípio 2: Criando a base de dados de um estudo de caso. Diz respeito à organização e 
documentação para a coleta de dados de um estudo de caso. Aqui, a estratégia de estudo de caso 
tem muito que aprender das práticas usadas com outras estratégias, onde a documentação consiste 
em duas coleções separadas: 
 
(1) os dados ou base de evidência e 
(2) o registro do investigador, em artigo, registro ou forma de livro. 
 
 Os dados do estudo de caso são sinônimos com a evidência presenciada em registros de estudo de 
caso. O principal ponto aqui é que muitos projetos de estudos de caso esforçam-se para desenvolver 
um formal, base de dados recuperável, no sentido em que outros investigadores podem revisar as 
evidências diretamente e não ser limitadas para os registros escritos. Neste sentido, a base de dados 
incrementará em muito a credibilidade do estudo de caso como um todo. O problema de 
desenvolvimento de uma base de dados é descrita em termos de quatro componentes: notas, 
documentos, materiais tabulares, e narrativas. 
 
Notas de estudos de caso. Parece ser o componente mais comum de uma base de dados. Estas notas 
levam uma variedade de formas. As notas podem resultar de entrevistas de um investigador, 
observações, ou análises de documentos. As notas podem ser escritas à mão, datilografadas, fitas de 
audio, ou disquetes de microcomputador. As notas podem ser guardadas em tal sentido que outras 
pessoas podem, incluindo o investigador, recuperar algum tempo mais tarde. A identificação das 
notas como parte de um estudo de caso não significa, contudo, que o investigador necessita gastar 
grandes quantias de tempo reescrevendo entrevistas ou fazendo extensivas mudanças editoriais para 
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tornar as notas apresentáveis. As únicas características essenciais das notas são que elas devem ser 
organizadas, categorizadas, completas, e então disponível para acessar mais tarde. 
 
Documentos de estudo de caso. Muitos documentos relevantes para o estudo de caso serão 
colecionados durante o curso do estudo. O ideal é ter anotado as bibliografias destes documentos, 
para que futuros investigadores possam obtê-la. Naqueles exemplos, o qual, os documentos têm 
sido relevantes para entrevistas específicas, uma adicional referência cruzada é ter as notas da 
entrevista especificando item por item o documento.  
 
Materiais tabulares. O estudo de caso pode consistir em materiais tabulares, uns coletados de um 
local que está sendo estudado ou criados pelo time de pesquisa. Tais materiais também podem 
incluir investigações e outros dados quantitativos. Materiais tabulares, baseadas em investigações, 
somas observacionais, ou dados arquivais, podem ser tratados em um princípio similar para o 
caminho que eles são manuseados em outras estratégias de pesquisa. 
 
Narrativas. Certas formas de narrativa também podem ser consideradas uma parte formal de uma 
base de dados e não parte final de um registro de estudo de caso. Isto é refletido por uma prática 
especial que deveria ser usada mais freqüentemente: ter os investigadores do estudo de caso 
composto respostas aberto-fechadas para as questões no protocolo do estudo de caso.  
 
Mantendo uma série de evidências. Outro princípio à ser seguido é incrementar a credibilidade da 
informação em um estudo de caso, para manter uma série de evidências. Cada princípio é baseado 
em uma noção similar às usadas em investigações criminológicas. O princípio é permitir à um 
observador externo - ao ler o estudo de caso por exemplo - seguir a derivação de uma evidência das 
questões iniciais de pesquisa até as últimas conclusões do estudo de caso, permitindo ao observador 
externo seguir os passos em outra direção (das conclusões para as questões iniciais de pesquisa ou 
das questões para as conclusões). Como uma evidência criminológica, a evidência apresentada 
dever ser a mesma coletada na cena do “crime” durante o processo de coleta de dados, evidências 
não originais deveriam ter sido perdidas, preconceitos e falhas para que as evidências sejam 
originais na consideração dos “fatos” do caso. Se estes objetivos são realizados, um estudo de caso 
também poderá dirigir-se à um problema metodológico de determinação na validade do constructo, 
incrementando a qualidade do caso. Imagine o seguinte cenário. Você tem lido as conclusões em 
um registro de estudo de caso, quer saber mais sobre a derivação destas conclusões, e estão 
traçando o processo de pesquisa de trás para frente. Primeiro, o registro por si só deveria ter feito 
suficiente citação às porções relevantes da base de dados de um estudo de caso - por exemplo, pela 
citação de documentos específicos, entrevistas, ou observações. Segundo, a base de dados, sob 
inspeção, deveria então revelar a evidência atual e também indicar as circunstâncias sob as quais a 
evidência foi coletada - por exemplo, o tempo e o local de uma entrevista. Terceiro, estas 
circunstâncias deveriam ser consistentes com os procedimentos específicos e as questões contidas 
em um protocolo de um estudo de caso para mostrar que a coleta de dados atualmente seguiu os 
procedimentos estipulados no protocolo. Finalmente, a leitura do protocolo deveria indicar o elo 
entre a satisfação do protocolo e as questões iniciais do estudo.   
 
 
CAPÍTULO V 
Analisando a Evidência de um Estudo de Caso  
 
A análise dos dados consiste na examinação, categorização, tabulação, ou outro tipo de 
recombinação de evidência, para dirigir às proposições iniciais do estudo. Analisar as evidências de 
um estudo de caso é uma dificuldade especial porque as estratégias e as técnicas podem não ter sido 
bem definidas no passado. Muitas investigações deveriam iniciar com a análise estratégica geral - o 
que analisar e por que. Dentro de cada estratégia, três técnicas analíticas dominantes poderiam ser 
usadas: ponto de partida, construção da explanação, e um série de análises. Cada uma é aplicável 
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em estudos que envolvem um simples ou projeto de múltiplo caso, e todo estudo de caso deveria 
considerar estas técnicas. Outros tipos de técnicas analíticas também são possíveis, mas em 
situações especiais - onde um estudo de caso tem unidades encaixados ou onde há um grande 
número de estudos de caso para ser analisados. Estas outras técnicas deveriam ser usadas em 
conjunção com outras as três técnicas dominantes, e não sozinhas. 
 
ESTRATÉGIAS ANALÍTICAS GERAIS 
 
Necessidade para uma estratégia analítica. As análises da evidência de um estudo de caso é o 
mesmo desenvolvido e o aspecto mais difícil na realização de estudos de caso. Por muitas vezes, os 
investigadores iniciam o estudo de caso sem ter noção clara sobre como as evidências são 
analisadas, fazendo com que as investigações percam-se facilmente. Muitas vezes passam meses 
com os dados e simplesmente ignoram, por não saber o que fazer com a evidência. Por causa deste 
problema, um investigador experiente tem muitas vantagens sobre um investigador recente no 
estágio análitico. Em se tratando de análises estatíticas, há poucas fórmulas fixadas para que possa 
servir como um guia para um novo investigador, dependendo muitas vezes do próprio estilo do 
investigador, de um rigoroso pensamento, com suficiente apresentação de evidências e cuidados nas 
considerações de interpretações alternativas. As técnicas analíticas: 
• colocando informações em diferentes formas; 
• fazendo uma matriz de categorias e localizando as evidências dentro de cada uma das categorias; 
• criando disposição de dados; 
• tabulando a freqüência de diferentes eventos; 
• examinado a complexidade de cada tabulação e seu relacionamento pelo cálculo tais como os 

significados e as variâncias; e 
• colocando informações em ordem cronológica ou usando alguns esquemas temporais. 
 
As manipulações dos dados devem ser feitas cuidadosamente para evitar os preconceitos dos 
resultados. Em um primeiro momento, o mais importante é ter uma estratégia analítica geral. A 
última meta é tratar as evidências honestamente, para produzir conclusões analíticas obrigatórias, 
excluindo interpretações alternativas. O papel das estratégias gerais é ajudar um investigador à 
escolher entre diferentes técnicas e para completar a fase analítica da pesquisa com sucesso. Dois 
tipos de estratégias são descritas a seguir: 
 
 
 
Duas estratégias gerais.  
 
*  Baseando-se nas proposições teóricas. A primeira e mais preferida estratégia é seguir as 
proposições teóricas que conduzem ao estudo de caso. Os objetivos originais e o projeto do estudo 
de caso presumivelmente foram baseados em tais proposições, as quais têm refletido um conjunto 
de questões de pesquisa, revisões da literatura e novas visões. Para verificar se as suas proposições 
ajudam a focar a atenção para certos dados ou ignorar outros, um bom teste é decidir quais dados 
você deveria citar se você tivesse somente cinco minutos para defender uma proposição em seu 
estudo de caso. Proposições teóricas sobre as relações causais - respostas para “como” e questões 
“por que” - podem ser muito usadas como um guia para análises de estudos de caso neste sentido.  
 
* Desenvolvendo a descrição de um caso. Uma segunda estratégia analítica geral é desenvolver 
uma estrutura descritiva para a organização de um estudo de caso. Esta estratégia é menos 
preferível do que o uso das proposições teóricas mas serve como uma alternativa quando 
proposições teóricas estão ausentes. Algumas vezes, o propósito original do estudo de caso pode ter 
sido um descritivo.  
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MODOS DOMINANTES DE ANÁLISES 
 
Padrão Inicial 
 
Para análises de estudos de caso, uma das mais desejáveis estratégias no uso de padrões lógicos. Se 
os padrões coincidem , os resultados podem ajudar um estudo de caso para reforçar as validades 
internas.  
 
Variáveis dependentes não equivalentes como um padrão. De acordo com este projeto, um 
experimento ou quasi-experimento podem ter múltiplas dependentes variáveis - que é, uma 
variedade de resultados. Se, para cada resultado, o valor predito inicialmente ter sido fundado, e ao 
mesmo tempo as alternativas “padrões” de valores preditos não têm sido fundados, inferências 
causais fortes podem ser feitas. Por exemplo, considere um único caso, o qual você está estudando 
os efeitos de um novo sistema de automação de escritório. Sua maior proposição é que, por causa 
que um sistema é descentralizado - que é, cada peça automatizada de equipamento, tais como um 
processador de palavras, pode trabalhar independentemente de um computador central - um certo 
padrão de mudanças organizacionais e stress serão produzidos. Entre as mudanças e o stress, você 
especifica o seguinte, baseado nas proposições derivadas de um prévia teoria sobre 
descentralização: 
• empregados irão criar novas aplicações para o equipamento de escritório, e estas aplicações 

serão idiosincráticas para cada empregado; 
• os elos entre a supervisão tradicional serão ameaçadas, como o controle do gerenciamento sobre 

as ferramentas de trabalho e o uso dos recursos centrais de informação serão diminuídas; 
• conflitos organizacionais serão incrementados, adequadamente para a competição para recursos 

entre o novo sistema e o existente, sistema de computador mainframe que a organização tem 
tido; mas não obstante, 

• produtividade será incrementada acima dos níveis prioritários para a instalação do novo sistema.  
 
Neste exemplo, estes quatro resultados representam uma diferente variável dependente, e você 
avaliará cada uma com diferentes medidas e instrumentos. Por isso é que existem as variáveis 
dependentes não equivalentes que têm sido especificadas. Você também tem predito um padrão 
geral de resultados à respeito de cada uma destas variáveis. Se os resultados são como preditos, 
você pode firmar uma sólida conclusão sobre os efeitos da descentralização na automação de 
escritório. Contudo, se os resultados falham ao mostrar os padrões na íntegra conforme predito, a 
sua proposição inicial teria que ser questionada. Na essência, sua meta é identificar todas as 
ameaças possíveis para validar e conduzir repetidas comparações, mostrando como cada ameaça 
não pode explicar os padrões duais em ambos os casos hipotéticos. 
 
Explanações rivais como padrões. Um segundo tipo trata de variáveis independentes. Em uma dada 
situação, muitos casos podem ser conhecidos ao ter tido um certo tipo de resultado, e a investigação 
tem focado em como e por que este resultados ocorreram em cada caso. Esta análise requer o 
desenvolvimento de proposições teóricas rivais, articulada em termos operacionais. Uma 
característica importante destas explanações rivais é que cada uma envolve um padrão de variáveis 
independentes que são mutuamente exclusivas. Se uma explanação é ser válida, as outras não 
podem ser. Isto significa que a presença de certas variáveis independentes (preditas por uma 
explanação) impede a presença de outras variáveis independentes (preditas por uma explanação 
rival). As variáveis independentes podem envolver muitos ou diferentes tipos de características ou 
eventos, cada um avaliado com diferentes medidas e instrumentos. O interessante da análise de um 
estudo de caso, contudo, é com os padrões gerais de resultados e o grau, o qual, um padrão inicial 
foi predito. Este tipo de padrão inicial de variáveis independentes também podem ser feitos com 
simples ou múltiplos casos. Com um único caso, um vitorioso início de um padrão para uma das 
explanações rivais seria a evidência para concluir que esta explanação foi a correta (e que outras 
explanações foram incorretas). Novamente, com um único caso, as ameaças para a validade seriam 
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identificadas e excluídas. Se resultado idêntico fosse adicionalmente obtido por múltiplos casos, 
replicações literais de simples casos teriam sido realizados,e o resultados do cruzamentos dos casos, 
poderiam ser mais afirmados. Então, neste mesmo resultado também falhou para ocorrer em um 
segundo grupo de casos, por ter sido praticado em diferentes circunstâncias, replicações teóricas 
teriam sido realizadas, e o resultado inicial estaria de pé ainda mais robustamente. 
 
Padrões mais simples. Esta mesma lógica pode ser aplicada para padrões mais simples, tendo uma 
variedade mínima de outras variáveis dependentes e independentes. Em um caso mais simples, onde 
pode ter somente duas diferentes variáveis dependentes (ou independentes), um padrão inicial é 
possível tanto quanto um padrão diferente tem sido estipulado para estas duas variáveis. 
 
Precisão do padrão inicial. Este ponto no estado da arte, o atual procedimento de padrão inicial 
envolve comparações não precisas. A comparação fundamental entre o predito e o padrão atual 
pode envolver critérios quantitativos ou estatísticos. A falta de precisão pode permitir algumas 
discreções interpretativas por parte do investigador, que pode ser restritivo na reivindicação de um 
padrão ter sido violado ou brando na decisão que um padrão tem sido iniciado.  
 
Explanação - Construção 
 
Uma segunda estratégia analítica é de fato um tipo especial de padrão inicial, mas o procedimento é 
mais difícil e entretanto, merece especial atenção. Aqui, a meta é analisar os dados do estudo de 
caso pela construção de uma explanação sobre o caso. O procedimento é principalmente relevante 
pela construção de estudos de caso explanatórios.  
 
Elementos de explanações. Para “explanar” um fenômeno é preciso estipular um conjunto de elos 
causais sobre o mesmo. Estes elos causais são similares para variáveis independentes no prévio uso 
descrito de explanações rivais. Na maioria dos estudos, os elos podem ser complexos e dificultar as 
medidas em um modo preciso.  Na maioria dos estudos de caso existentes, a explanação - contrução 
tem ocorrido na forma narrativa. Por causa que tais narrativas não podem ser precisas, os melhores 
estudos de caso são aqueles que as explanações tem refletido algumas proposições teoricamente 
significantes. Por exemplo, os elos causais podem refletir percepções dentro de um processo de 
política pública ou dentro de uma teoria de ciência social. As proposições políticas públicas, se 
correto, podem deixar recomendações para futuras ações políticas; as proposições da ciência social, 
se corretas, podem deixar maiores contribuições para a teoria construtiva. 
 
Natureza interativa da explanação - construção. O processo de explanação - construção, para 
estudos de caso exploratórios, não têm sido documentados em termos operacionais. Contudo, uma 
importante característica é que a explanação final é o resultados de uma série de interações: 
• fazendo uma afirmação teórica inicial ou uma proposição inicial sobre a política ou o 

comportamento social; 
• comparando os achados de um caso inicial tais como uma afirmação ou proposição; 
• revisando a afirmação ou proposição; 
• comparando outros detalhes do caso com a revisão; 
• revisando novamente a afirmação ou proposição; 
• comparando a revisão com um segundo, terceiro, ou mais casos; e 
• repetindo este processo tantas vezes quanto necessário. 
 
Potenciais problemas na explanação - construção. O uso de um protocolo de estudo de caso, o 
estabelecimento de uma base de dados de um estudo de caso e uma cadeia de evidências, podem 
ajudar o investigador para não perder de vista o objetivo inicial. 
 
Análise de um Time-Series 
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A terceira estratégia analítica é conduzir uma Análise de um Time-Series, diretamente análogo 
conduzido em experimentos ou quasi-experimentos. Tais análises podem seguir muitos padrões 
complicados, os quais têm sido o sujeito de muitos artigos em psicologia clínica e experimental. 
Especialmente relevante para estudos de caso é uma intriga, uma análise metodológica de pesquisa 
qualitativa por Louise Kidder [1981], que demonstrou que certos tipos de estudo participantes - 
observadores seguidos pelo projeto time-series, não é conhecido por investigadores originais. Por 
exemplo, um estudo em que o rumo dos acontecimentos foi conduzido ao uso de maconhas, as 
hipóteses sendo uma seqüência ou “time-series” das últimas três condições são necessárias (Becker, 
1963): inicialmente fumando maconha, sentindo mais tarde os efeitos, e subsequentemente 
apreciando os efeitos. Se uma pessoa experimenta somente um ou dois daqueles passos mas não 
todos os três, a hipótese era que o uso regular da maconha não fosse seguido. Este tipo de visão 
pós-análise, na parte de Kidder, necessita ser repetida no futuro para ajudar a revelar tais técnicas 
analíticas implícitas. 
 
Simples time-séries. Comparado a análise do padrões mais gerais, um projeto time-series pode ser 
muito simples em um senso: pode haver um único dependente ou variáveis independentes. Nestas 
circunstâncias, quando um grande número de pontos de dados são relevantes e disponíveis, testes 
estatísticos podem então serem usados para analisar os dados. Contudo, o padrão pode ser mais 
complicado em outro senso, pelo fato de haver múltiplas mudanças em uma única variável, não 
estando claro o início e o fim dos pontos. 
 
 
Complexos time-séries. Cria grandes problemas para coleta de dados. 
 
Cronologias. A análise dos eventos cronológicos é uma técnica freqüente em estudos de caso e 
podem ser consideradas uma forma especial de uma análise time-séries. A seqüência cronológica 
enfoca diretamente na maior força de estudos de caso citados anteriormente - que estudos de caso 
permitem ao investigador traçar eventos sobre o tempo. A disposição dos eventos dentro de uma 
cronologia permite ao investigador determinar os eventos causais, por causa da seqüência básica 
sobre o tempo e os efeitos não podem ser temporariamente invertidos. Não é limitada para uma 
única variável independente ou dependente. A meta analítica é comparar a cronologia com o que foi 
predito por alguma teoria explanatória - na qual a teoria tem especificado uma ou mais dos 
seguintes tipos de condições: 
• alguns eventos devem sempre ocorrer antes de outros eventos, com a seqüência reversa sendo 

impossível; 
• alguns eventos devem sempre ser seguidos por outros eventos, em uma base contingente; 
• alguns eventos podem somente seguir outros eventos depois de uma pré-especificada passagem 

no tempo; ou  
• certos períodos no tempo em um estudo de caso podem ser marcados por classes de eventos que 

diferem substancialmente daqueles de outros períodos de tempo. 
 
 
Modos inferiores de análises. (a) análises de unidades de análises encaixadas, (b) observações 
repetidas, e (c) abordagem de investigação do caso. Este segundo conjunto consiste em uma 
abordagem analítica incompleta. Devem ser usados em combinação com outros modos dominantes 
tendo em vista que não são o estudo de caso, mas apenas parte dele.  
 
(a) Quando a unidade de análise encaixada tiver uma conotação maior do que o estudo de caso 
como um todo então poderia ser utilizada uma outra estratégia de pesquisa; 
(b) Podem ser feitas no mesmo local over time (time series) ou ainda cross-sectional (repetidos 
locais) ou para outra unidade encaixada de análise dentro do mesmo caso; e  
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(c) Quando o objetivo da pesquisa é uma análise secundária tal como “o que diz a literatura 
existente” sobre um certo tópico. 
 
 
CAPÍTULO VI 
Compondo o “registro” do Estudo de Caso 
 
O registro do estudo de caso pode ser em forma escrita ou oral. Passos necessitam ser seguidos no 
processo composicional: identificando as entrevistas para o registro, desenvolvendo uma estrutura 
composicional, e seguindo certos procedimentos (tais como ter o registro revisto pelas pessoas 
informadas que têm sido o sujeito do estudo de caso). A fase de registro é uma das mais difíceis de 
se cumprir em estudos de caso. Como estrutura composicional, seis alternativas são sugeridas: 
analítica-linear, comparativa, cronológica, construindo a teoria, “suspense”, e estruturas não 
seqüenciais. 
O investigador inteligente começara a compor o estudo de caso antes mesmo da coleta dos dados e 
da análise ter sido completada. Para a composição e registro de um estudo de caso: 
• entrevistas para estudos de caso; 
• variedades de composições de estudos de caso; 
• estruturas ilustrativas para composições de estudos de caso; 
• procedimentos à serem seguidos no registro de um estudo de caso; e em conclusão, 
• especulações nas características de um estudo de caso exemplar (registro, projeto e o por que do 

caso). 
 
Entrevistas para estudos de caso.  
 
* Entrevistas possíveis. Podem incluir (a) colegas do mesmo campo; políticos, lideranças 
comunitárias, e outros profissionais que não são especializados em metodologias de estudo de caso; 
(c) grupos especiais tais como dissertações de estudantes ou teses; e (d) pesquisadores. 
 
 
Alguns princípios são importantes para o esforço de uma coleta de dados na realização de estudos 

de caso. Isto inclui o uso de (1) múltiplas fontes de evidência - que é, evidência de dois ou mais fontes, 
mas convergindo no mesmo conjunto de fatos ou achados; (2) uma base de dados de um estudo de 
caso - uma reunião formal de evidências distintas do registro final do estudo de caso, e (3) uma séria 
de evidências - que é, ligações explícitas entre as questões perguntadas, os dados coletados, e as 
conclusões obtidas. A incorporação destes princípios dentro de uma investigação de estudo de caso 
incrementará a qualidade substancialmente. 
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