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SAIBA MAIS 

DICAS DE LIVROS 

1. SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos 

Fernández; LUCIO, Pilar Baptista. Metodologia de pesquisa. 

São Paulo: Mc Graw-Hill, 2006.  

Conduz passo a passo professores e estudantes na realização 

de investigação científica. Para professores, constitui em um 

guia completo para seus cursos de pesquisa, oferecendo em 

um só texto todos os temas referentes ao processo de 

investigação. Para alunos, contribui na realização de pesquisas, teses, além de poder 

esclarecer dúvidas sobre diferentes aspectos da metodologia e da investigação 

quantitativa, qualitativa e mista. Adaptado à realidade brasileira, inclui normatização de 

acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como lista de 

periódicos nacionais classificados de acordo com o Qualis. 

2. VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em 

administração. São Paulo: Atlas, 2008. 

Trata-se de um livro prático. Está estruturado em 22 capítulos, 

cada um deles apresentando um método diferente, por ordem 

alfabética. São eles: análise de conteúdo, análise do discurso, 

analogias e metáforas, construção de desenhos, 

desconstrução, etnografia, fenomenologia, fotoetnografia, 

grounded theory, grupos de foco, história oral, historiografia, 

mapas cognitivos, mapas de associação de idéias, método Delphi, metodologia 

reflexiva, netnografia, pesquisa-ação, técnicas de complemento, técnicas de 

construção, teste de evocação de palavras e triangulação.  

De cada método são explicitadas suas palavras-chaves, suas características 

principais, como utilizá-lo, além de exemplos de seu uso em pesquisas já publicadas. 

Na seção sobre como utilizar são apresentados passos básicos e recomendações 

operacionais para o leitor. 



 

 

DICAS DE VÍDEOS: 

1. Breve documentário realizado com alunos e professores da Universidade 

Católica de Brasília, sobre o que envolve e constitui as ciências e o caminho da 

pesquisa. 

http://www.youtube.com/watch?v=cCpUGAo_ZOw&feature=related  

2. O método científico colocado de maneira bastante divertida pelo programa O 

MUNDO DE BEAKMAN (exibido pela TV Cultura). 

http://www.youtube.com/watch?v=afmqmxinT2Y&feature=related  
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