Universidade de São Paulo
Programa de pós-graduação em Ciência Política
Departamento de Ciência Política
FLS 6385 - Metodologia Qualitativa: Estudos de Caso, ProcessTracing e Análise
Configuracional (QCA)

Profs. Responsáveis: Elizabeth Balbachevsky e Adrián Albala
Horário: Segundas-feiras, das 9:00 às 13:00 hs

Objetivos do curso:
Abordagens de n pequeno n sao estratégias de pesquisa bastante enraizadas na ciência política.
Clássicos como State and social revolutions, de Theda Skocpol, ou o estudo de Lijphart sobre a
democracia consorciacional podem ser citados como exemplos ilustres de uma longa lista de
contribuições significativas produzidas por essa abordagem metodológica.
Apesar de ser, aparentemente, simples; o sucesso dessas estratégias de pesquisa e a qualidade
das inferências que elas permitem dependem, crucialmente, de uma clara discussão dos
seuspressupostos metodológicos. O objetivo do curso é, portanto,fazer uma discussão de
metodologia de pequeno n, focando no seu potencial de generalização teórica. Mais
especificamente, o curso visa explorar em profundidade dois métodos de pesquisa nessa tradição:
o process-tracing e o QCA.

Organização do curso:
O curso está organizado em aulas expositivas, seminários de discussão de texto e exercícios. Os
seminários têm por base textos analíticos que apresentam e discutem aspectos metodológicos dos
dessa estratégia de pesquisa e exemplos de aplicação das metodologias discutidas. Os exercícios
exploram aspectos específicos da aplicação dessas metodologias.

Avaliação:
A avaliação do aproveitamento do aluno considerará sua participação nos seminários e nos
exercícios e a apresentação de dois trabalhos. O primeiro trabalho, entregue ao longo do curso, deve
explorar a conexão argumentativa entre tema, questão, hipóteses e a seleção de caso no projeto de
dissertação/tese que está sendo desenvolvido pelo estudante. O segundo trabalho deverá, elaborar
a discussão metodológica que fundamenta seu projeto de dissertação/tese tomando como referência
os temas trabalhados no curso.

Programa, bibliografiae calendário do curso:
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Apresentação do curso, organização da turma,
Aula expositiva: O estudo de caso como uma estratégia de pesquisa
Bibliografia:
Gerring, John (2004) “What is a case study and what is it good for?” American
Political science review 98(2) 242-354
King, Garry, Robert Keohane e Sidney Verba(2004)” The importance of Research
Design” " In Henry E. Barry,David Collier: Rethinking social inquiry: Diverse tools,
shared standards Lanham: Rowan & Littlefield Pub. Pp. pp. 181-191.
Métodos quantitativos e qualitativos: especificidades de duas estratégias de
pesquisa
Mahoney, James. e GaryGoertz (2006) “A tale of two cultures”Political Analysis
14(2):227–249doi:10.1093/pan/mpj017
Semin
Brady, Henry E.(2004) “Data set observations versus causal-process observations:
the 2000 US Presidential Election”. In Henry E. Brady e David Collier Rethinking
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Social Inquiry: diverse tools, shared standards. New York: Rowman& Littlefield Pub.
Inc. pp. 267-271.
Lott, John R, Jr. (2005) The impact of early media election calls on Republican
votingrates in Florida’s western Panhandle counties in 2000. Public Choice (2005)
123: 349–361
Análise de causalidade e dos mecanismos causais em ciências sociais.
Goertz, G and Levy, J. “Causal explanation, necessary conditions and case studies”
In __(ed) Explaining War and Peace. New York:Routledge eds. Pp. 9-40
Schroeder, Paul Necessary Conditions and World War I as unavoidable war. In
Goertz, G and Levy, J. (ed) Explaining War and Peace. New York:Routledge eds.
Pp 123-162.
Hedström, P., &Ylikoski, P. (2010). Causal mechanisms in the social
sciences. Annual Review of Sociology, 36, 49-67
A análise de casos para teste de teorias: estratégias de seleção de casos e teorias
Blatter, Joachim and Markus Haverland (2013)“Selecting theories and cases” In ___
Designing Case Studies: explanatory approaches in Small-N Research.
PalgraveMacmillan e European Consortium for PoliticalResearch, pp. 167-177
Seminário: Schimmelfennig, F. 2001“The Community Trap: Liberal Norms,
Rhetorical Action, and the Eastern Enlargement of the European Union”
International Organization 55(1):47-80
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A seleção de casos em modelos analíticos centrados na co-variação: desenho
tipológico, máxima semelhança e máxima diferença
Seanwright, Jason&Gerring, John. (2008) Case selection techniques in case study
research. Political Research Quartely 61(2):294-308
Seminário:
Kitschelt, H. P. 1986 “Political opportunity structure and political protest: anti-nuclear
movements in four democracies”. In British Journal of Political Science, 16(1) 57-85.
Estratégias de seleção de casos: apresentação e discussão dos projetos dos alunos
Process-tracing e outras estratégias voltadas para a análise interna de casos
Beach, D. e Pederson, R. B. (2013) “Developing empirical tests of causal
mechanisms”. in ___ Process-tracing methods: foundations and guidelines. Ann
Arbor: The University of Michigan Press, pp. 95-119
Beach, D. e Pederson, R. B. (2013) “Turning observations into evidences” in ___
Process-tracing methods: foundations and guidelines. Ann Arbor: The University of
Michigan Press, pp. 120-143
Process-tracing na análise política:
Blatter, Joachim (2009)“Performing Symbolic Politicsand International
Environmental Regulation: Tracing and Theorizing a Causal Mechanism beyond
Regime Theory”Global Environmental Politics 9(4):81-110
Introdução à Analise Configuracional Comparada (QCA): metodos comparativos
dicotomizados csQCA
Goertz, Gary (2006) “Assessing the Trivialness, Relevance, and Relative
Importance of Necessary or Sufficient Conditions in Social Science”, Studies in
Comparative International Development, Vol. 41, No. 2, pp. 88-109
Ragin, Charles and Rubinson, Claude (2009) “The Distinctiveness of
Comparative Research”, in Landman, Todd and Robinson, Neil
(Eds.)SageHandbookofComparative Politics. London: Sage, pp. 14-34
Limites do csQCA e refinamento da analise comparada: o recurso da
multicotomização (mvQCA)
Schneider, C. and Wagemann, C. (2012)Set-Theoretic Methods for the Social
Sciences. Cambridge University Press. Pp1-24/ pp 251-310
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Rihoux, Benoît and Ragin, Charles (2008) Configurational Comparative Methods,
Londres: Sage. Pp 69-85
Comparação e estudos de caso: combinando os metodos (QCA e Process Tracing).
Exercício: Apresentação de projetos de pesquisa dos alunos em função dos
metodos apresentados no curso
Encerramento do curso: revisão e discussão sobre estratégias para o trabalho final

