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MET 01 

American Psychological Association Manual de Publicação da American Psychological 

Association 4
ª
edição. Porto Alegre: Artmed, 2001 

 

O Manual de publicação da American Association é a referência internacional para a 

publicação científica, adotado não só na área da Psicologia, mas em diversas áreas do 

conhecimento, já que é reconhecido como o melhor e mais completo subsídio para a 

produção textual.  

O manual contem as regras internacionais de escrita de textos científicos, 

apresentadas de forma clara e bem exemplificada, para qualificar e tornar mundialmente 

aceitas e passíveis de publicação as produções científicas brasileiras. 

 

MET 02 

Bauer, Martin W. ; Gaskell, George Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som – Um 

Manual Prático. Rio de Janeiro: Vozes, Petrópolis, 2002 

 

Um manual prático que dá uma introdução completa e acessível a uma vasta gama de 

métodos de pesquisa com o objetivo de esclarecer procedimentos, boa prática e 

responsabilidade pública.  

 

 

MET 04 

Eco, Umberto Como se faz uma tese 18
ª
edição- 1

ª
reimpressão.São Paulo: Perspectiva, 2003 

 

Segundo o autor Umberto Eco " Fazer uma tese significa divertir-se,  e a tese é como 

um porco: nada se desperdiça". O manual prático, com base na larga experiência acadêmica 

do autor, inclui desde os aspectos básicos de uma tese (a escolha do tema e do orientador, 

as técnicas de pesquisa e fichamento) até as regras de sua redação (chegando mesmo a 

minúcias de diagramação).  

 

MET 05 

Severino, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico 22
ª
edição São Paulo: Cortez, 

2002 

Este livro tem como objetivo servir de instrumento de apoio ao trabalho 

didático–cientifico na Universidade, apresentando normas de maneira prática para o 

estudante com o intuito de torná-lo cientificamente organizado. 

http://www.4estacoes.com/


 

  

Bibliografia 

Tema: Metodologia     

 

Quatro Estações - Instituto de Psicologia 

R. Dr. Melo Alves, 89 – cj. 202     01417-010     São Paulo - SP 

www.4estacoes.com     info@4estacoes.com 

Fone: (11) 3891-2576/38910852 

 

MET 06 

Vera, Armando Asti  Metodologia da pesquisa científica.Porto Alegre: Globo, 1973 

 

 A obra se divide em três partes fundamentais. A primeira parte abrange a 

investigação nas ciências factuais e a iniciação na investigação filosófica. A segunda parte 

compreende a iniciação da investigação e a terceira parte trata do preparo da monografia. 

 

MET 07 

Gilgun, Jane F.; Daly, Kerry; Handel, Gerald. Qualitative Methods in Family Research 

: Sage Publications, 1992. 

 

Livro tem como objetivo responder a demanda que a pesquisa qualitativa na área:Família 

fomenta. Já que se trata de uma área especifica de estudo, que tem como características: 

complexidade, subjetividade além de ser privado. 

Sumário: 

 

 

MET 08 

Cruz, Carla; Ribeiro, Uirá. Metodologia Científica – Teoria e Prática 

Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil, 2003 

 

O livro é fruto da constatação da dificuldade, do sofrimento e da raiva de alunos na 

tentativa de expressarem suas idéias, após pesquisa, na elaboração de um texto de tema 

objetivo: monografias, dissertações e teses.   

No livro os autores apresentam um introdução à metodologia de pesquisa, os tipos de 

pesquisas científicas, a natureza da ciência e do espírito científico e os elementos 

constitutivos de um projeto de pesquisa, entre diversos outros temas. Na obra, os leitores 

também vão poder aprender a: conhecer os métodos e processos aplicáveis à pesquisa; 

iniciar-se nos estudos científicos; elaborar um projeto de monografia, dissertação ou tese; 

formatar um trabalho científico, segundo as normas técnicas da ABNT; e utilizar o software 

especialmente desenvolvido para a formatação automática dos trabalhos científicos. 

 

 

MET 09 

Figueiredo, L. C.; Carvalho, E. de A.; Muchail, S. T.; Silveira, P.; de Oliveira, F.; Salinas, L. 

R. Epistemologia, Metodologia: ciências humanas em debate. São Paulo: EDUC, 1988. 

  

 O livro faz parte de um programa de estudos da equipe de professores de 

Metodologia Cientifica do Ciclo Basico da PUCSP. Expõe diferentes perspectivas que se 
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apresentam como alternativas para a produção da ciência, explorando cada uma e 

confrontando conteúdos. Os textos reproduzem parte das discussões e exposições feitas no 

ciclo de debates à época. As principais perspectivas supostas são: o estruturalismo, o 

existencialismo, a fenomenologia, o empirismo lógico e o marxismo.  
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