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"A rejeição pura e simples gera o preconceito e o fechamento; a reflexão, ao 
contrário, é o que caracteriza o espírito científico – atitude pessoal de quem busca 
soluções através de pesquisas com métodos apropriados, para os acontecimentos 
novos que tem diante de si" (BASTOS; KELLER, 2004, p. 60). 

 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A importância que a pesquisa científica representa para a civilização humana dificilmente 

poderá ser mensurada; os seus resultados estão presentes em todos os aspectos de nossas 

vidas diárias, no desenvolvimento tecnológico e intelectual de toda a nossa sociedade. Diante de 

tal realidade, é preciso dedicar a devida atenção aos procedimentos e métodos que contribuem 

para que a pesquisa se constitua em tão importante instrumento de construção de 

conhecimento. 

Este texto tem por objetivo indicar, de forma sistemática, os principais aspectos que 

envolvem os momentos iniciais da elaboração de qualquer pesquisa científica: a construção do 

projeto de pesquisa. Espera-se que este guia possa servir de ponto de partida metodológico 

para os estudantes que estão ingressando na tão árdua, mas gratificante, jornada pela busca de 

saber. 

 

 

O que é um projeto de Pesquisa? 

 

"[...] um guia, um condutor que indicará os caminhos a serem percorridos pelo pesquisador em 

cada uma das etapas do processo de investigação". (MICHALISZYN; TOMASINI, 2005, p. 61). 
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"[...] consiste no planejamento das diversas etapas a serem seguidas e na definição da 

metodologia a ser empregada ao longo da pesquisa" (AZEVEDO, 2004, p.40). 

 

"[...] projeto provisório que tem por finalidade orientar toda a pesquisa e documentação 

posteriores em uma única direção, evitando a dispersão de tempo, energia e material" 

(BASTOS; KELLER, p.62). 

 

O projeto de pesquisa funciona como o esqueleto da pesquisa, servindo como um guia 

sistematizado que irá articular os esforços do pesquisador em torno da pesquisa pretendida. É a 

estratégia teórico-metodológica que conduzirá a pesquisa. Para que a pesquisa científica 

possua condições de ser concretizada de maneira virtuosa, é imprescindível que seja precedida 

por um processo meticuloso de esquematização de recursos teóricos, técnicos, entre outros. O 

projeto de pesquisa constitui-se desse processo de esquematização. Sem ele, o trabalho do 

pesquisador terá grande probabilidade de sucesso. De maneira simples, é muito mais fácil 

chegar a um determinado lugar quando fazemos uma boa idéia de para onde estamos indo; 

mas mesmo que essa localidade seja desconhecida, teremos mais chance de alcançá-la se 

estivermos devidamente preparados para a jornada. 

 

Elementos constituintes do Projeto de Pesquisa 

 

Qualquer projeto de pesquisa possui uma série de elementos fundamentais para a 

estruturação do trabalho a ser realizado. São estes elementos que irão constituir a arquitetura 

básica da pesquisa, de modo que esta possa ser conduzida, da forma menos turbulenta possível, 

através de etapas mais bem definidas. Existem elementos que precisam ser cumpridos 

obrigatoriamente, em uma seqüência lógica de estruturação de idéias; já outros elementos não 

possuem uma obrigatoriedade, mas são fundamentais para o aprimoramento do processo de 

pesquisa, e por aí vai. A seguir, são descritos os elementos essenciais para a elaboração do 

projeto de pesquisa: 

 

1. Escolha do Tema: o assunto a ser trabalhado normalmente é indicado pelo orientador, 

mas é preciso que haja um vínculo de interesse entre o assunto e o pesquisador de 

modo que o trabalho possa fluir com maior seriedade e profundidade. Um bom tema 



deve ser despertar a curiosidade e a motivação do pesquisador, além de possuir 

condições para ser desenvolvido pelo mesmo. Isso exige do autor um certo domínio e 

experiência na área a ser trabalhada, além de postura crítica, disponibilidade de tempo e 

recursos. 

2. Levantamento ou Revisão da Literatura: um bom tema também deve levar em 

conta a disponibilidade de literatura relativa ao mesmo; o pesquisador que possuir uma 

boa base de referências terá menos dificuldades em estruturar um bom projeto de 

pesquisa. Portanto, uma vez escolhido o tema, deve-se buscar o levantamento, nas mais 

diversas fontes bibliográficas existentes, de material qualificado a respeito do assunto a 

ser trabalhado. 

3. Delimitação do Tema: a delimitação do tema diz respeito a situar o assunto em um 

determinado setor de uma temática maior, uma vez que "quanto maior a extensão de 

um assunto, menor a sua compreensão" (BASTOS; KELLER, p.61). Também faz parte do 

processo de delimitação do tema a localização do mesmo no espaço-tempo. "Em resumo, 

a delimitação deve definir os campos geral e específico do conhecimento onde se situa a 

pesquisa, o espaço (geográfico) onde se realiza a pesquisa e o período (cronológico) que 

abarca" (AZEVEDO, p.43). 

4. Definição do Problema: tendo o tema definido, o pesquisador deve então formular 

uma pergunta central. Essa pergunta constituirá o problema que irá nortear a pesquisa. 

Para responder à esta pergunta, hipóteses devem ser formuladas. A hipótese funcionará 

como a contraposta do problema, e ambos guiarão o pesquisador para um resultado que 

pode confirmar ou negar a hipótese, ou hipóteses, estabelecida. "Um bom procedimento 

é trabalhar com um problema e uma hipótese centrais, aos quais se submetem vários 

problemas e hipóteses corolários (secundários)" (AZEVEDO, p.45).  

5. Justificativa: tem por objetivo demonstrar a todos os interessados (inclusive si próprio) 

da relevância da pesquisa. Para tal, é preciso apresentar as motivações do pesquisador 

pelo tema específico, a importância científica e social da pesquisa, assim como a 

viabilidade do tema enquanto objeto de pesquisa. Em outras palavras, é preciso mostrar 

o valor do objeto de estudo. 

6. Objetivos: determinam as intenções do pesquisador com a realização do trabalho, suas 

metas e propósitos. Devem ser separados em objetivos gerais (as pretensões do 

pesquisador no desenvolvimento do tema) e objetivos específicos (desmembramento do 



objetivo geral em objetivos menores, que podem constituir importantes tópicos ao longo 

da pesquisa). 

7. Metodologia: "[...] é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação 

desenvolvida no decorrer do trabalho de pesquisa" (MICHALISZYN; TOMASINI, p.63). 

Indica o referencial teórico-metodológico pelo qual navega o pesquisador. A metodologia 

deve conter a definição do tipo de pesquisa, instrumental utilizado, etc. É muito 

importante que o enfoque metodológico adotado esteja bastante claro tanto para o 

pesquisador como para os leitores da pesquisa. 

8. Cronograma: é uma espécie de calendário de pesquisa que tem por finalidade 

organizar toda a pesquisa de forma a evitar acúmulos de trabalho e outros problemas. É 

importante que sejam estabelecidas datas-limite para leituras, documentações, entre 

outras atividades [Ver tabela 1]. 

9. Referências: diz respeito à "[...] relação das fontes utilizadas para elaboração do 

projeto" (AZEVEDO, p.47). É um item obrigatório, e deve obedecer às normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Apresentação do Projeto de Pesquisa – Estrutura básica 
 
1.  Capa (semelhante à folha de rosto da monografia) 
2.  Introdução (apresenta e descreve o projeto em linhas mais gerais) 
3.  Tema da Pesquisa (apresentação do foco de pesquisa) 
4.  Delimitação do tema (recortes do tema: espaço-tempo onde a pesquisa se 

desenvolve) 
5.  Público-alvo (sujeitos envolvidos no processo e que se constituem em objeto da 

pesquisa) 
6.  Problema 
7.  Objetivos: Geral  
                         Específicos 
8.  Justificativa (Por que fazer? Para que fazer?) 
9.  Hipótese 
10.  Pressupostos Teóricos (o que já foi escrito sobre o tema) 
11.  Metodologia (procedimentos e técnicas a serem utilizadas) 
12.  Cronograma (apresentação das atividades a serem desenvolvidas) 
13.  Referências  
14.  Apêndices 

      13. Anexos 

 



TABELA 1 – Exemplo de Cronograma 

 

 ATIVIDADES/ 
PERÍODOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Levantamento 
de leitura 

          

2. 
Montagem do 
Projeto 

          

3. Coleta de dados           

4. 
Tratamento dos 

dados 
          

5. 
Elaboração do 

Relatório Final 
          

6. Revisão do texto           

7. 
Entrega do 

Trabalho 
          

Fonte: MICHALISZYN, M. S.; TOMASINI, R. Pesquisa: orientações e normas para elaboração de projetos,                
monografias e artigos científicos. Petrópolis: Editora Vozes, 2005. p.64. 

 
 
Formatação do Projeto de Pesquisa 

• Papel: A4 

• Fonte: Times New Roman 

• Tamanho: 12 

• Parágrafo: 1,5 

• Espacejamento: 1,5 linhas 

• Margens: 

- superior e esquerda 3 cm e 

- inferior e direita 2 cm. 
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