«Para Reichardt e Cook (1986), Lincoln e Guba (1985), Colás
(1998) e Bogdan e Biklen (1992), o estudo de casos é um dos
métodos mais comuns na investigação qualitativa. Para os últimos
autores, o estudo de caso consiste num exame detalhado de uma
situação, sujeito ou acontecimento. Existem diversas modalidades
de estudo de casos e distinguem-se pelas características e
procedimentos que adoptam (Colás, 1992b:252):
a) estudos de casos ao longo do tempo - permitem o estudo de um
fenómeno, sujeito ou situação a partir de diferentes
perspectivas temporais;
b)estudos de casos observacionais - caracterizam-se pelo recurso
à observação participante e podem referir-se a temáticas
diversas;
c) estudos de comunidades - consistem na descrição e
compreensão de uma determinada comunidade educativa
(escolas, instituições, agrupamentos, etc.); ;
d)estudos micro-etnográcos - desenvolvem-se em pequenas
unidades organizativas ou numa atividade específica
organizativa
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e)estudos de casos múltiplos - estudam dois ou mais sujeitos,
situações ou fenómenos. Podem adoptar diferentes
modalidades: estudos de casos sucessivos, estudos de
aprofundamento sobre um caso e estudos comparativos;
f) estudos multi-situacionais - aplicam-se no desenvolvimento
de uma teoria, exigindo a exploração de muitas situações e
sujeitos.
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biblioteca

Guba e Lincoln (1985) consideram que o estudo de casos constitui
uma metodologia válida porque proporciona densas descrições da
realidade que se pretende estudar. Este método desempenha um
papel essencial quando se pretende gerar juízos de
transferibilidade, responde mais adequadamente à concepção de
múltiplas realidades, aludindo às interacções entre investigador e
contexto e de outros factos que possam ocorrer ao longo da
pesquisa e, finalmente, facilita a comunicação entre os
participantes, alimentando o intercâmbio de percepções (Colás,
1992a).
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