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RESENHAS DE RICHARD BLANCO PECK* 

  

1. Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio. 

Metodología de la Investigación. 4ta edición, Mexico: McGraw-Hill Interamericana, 

2006.  

 

Este livro é de grande valor para todos que desejam aprender como se faz uma 

pesquisa social. É um texto utilizado por centenas de professores latino-

americanos  que ministram cursos sobre metodologia em diferentes universidades 

do continente. Este livro  tem  obtido êxito em muitos países, incluindo Puerto 

Rico. Consta de 11 capítulos muito didáticos, ilustrados e com excelentes 

exemplos. Está estruturado para que o estudante de graduação possa usá-lo 

como guia para a redação de uma investigação social. Contém temas sobre os 

enfoques metodológicos, os distintos tipos de investigação, os métodos e técnicas 

de investigação social, a prova de hipótese, a coleta de dados e muitos outros 

temas de interesse na investigação social. É um livro que todo estudioso do 

comportamento humano deve ter. 

 

2. Robert Weissberg, (2002), Polling, Policy and Public Opinion, Palgrave-

MacMillan, New Cork, N.Y.  

 

O autor produziu  um livro interessante sobre o uso de pesquisas para moldar a 

opinião pública segundo os interesses e agendas das companhias pesquisadoras 

norte americanas. Weissberg expõe a agenda política das companhias para 

pressionar os políticos e criar desvios de direção na política publica de forma a 

beneficiá-las. O autor procura demonstrar sua hipótese utilizando-se de 

resultados de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, uma sobre programas 

federais de tratamento diurno e outra sobre educação. O autor parte da premissa 

que as companhias de pesquisa influenciam os sujeitos em benefício próprio. 

Finalmente, Weissberg afirma que as pesquisas nacionais não beneficiam  o 

eleitor e a melhor maneira de se fazer sentir é através do voto e não em 

pesquisas dirigidas por companhias com agendas camufladas. 

 

3. Brian P. Macfe & Philip M. Nufrio, (2006), Applied Statistics for Public Policy, 

M.E. Sharp Inc., Amonk, New York. 

Brian P. Macfie y Philip M. Nufrio são  os autores deste excelente livro de 

estatísticas aplicadas a política pública. O conteúdo do texto inclue estatísticas 

descritivas, provas de hipótesis, estatísticas inferenciais de grande complexidade 
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como: correlações nominais, ordinais e de intervalos iguais, regressões lineares e 

correlação simples e multivariadas, ANOVA e outros. O livro tem um total de 

dezenove capítulos com muitos bons exemplos y exercícios de medição de política 

pública. Os autores o apresentam a seus leitores o programa Polystat de cálculos 

estatísticos e incluem uma base de dados em um CD-ROM. É um texto bem 

completo, atualizado e versátil. 

 

4. Theodore H. Poister, (2003), Measuring Performance in Public and Non Profit 

Organizations, Jossey-Bass, John Wiley & Sons Inc., California. 

 

O livro trata do desenvolvimento de sistemas de avaliação de rendimento que 

sejam efetivos nas organizações publicas sem fins lucrativos. Introduz o leitor aos 

elementos metodológicos da avaliação de rendimento. Apresenta ao leitor as 

aplicações estratégicas desta avaliação de rendimento, a criação de indicadores, a 

incorporação das mesmas em processos orçamentários. Finalmente descreve e 

explica o processo de se levar a cabo sistemas de avaliação de rendimento que 

sejam efetivos e a avaliação dos mesmos estabelecendo um processo de retro-

alimentação. O livro é muito útil ao administrador público que deseje estabelecer 

um plano de avaliação de rendimento em sua agência. 

 

*O autor é Ph.D. em Ciência Política pela Florida State University e professor da 

Universidad de Puerto Rico. 


