
AS ETAPAS DO PROJETO DE PESQUISA

Antes  da  redação  do  pré-projeto  de  pesquisa,  o  pesquisador  deve  apresentar  um

levantamento  bibliográfico prévio  acerca  do  tema de  sua  pesquisa,  constando  de  no

mínimo dez livros.

1.  Título:  deverá  ser  o  mais  objetivo  e  descritivo  possível  do  tema,  explicitando,  se

possível, o recorte temporal.

2. Tema da pesquisa: parte mais extensa do pré-projeto, deverá constar em seu primeiro

parágrafo da explicitação do objeto da pesquisa, além de sua delimitação temporal e de

sua justificativa e relevância. Nesta parte, deverá ser apresentado o objeto da pesquisa,

fazendo  uma  contextualização  do  mesmo.  Além disso,  deverá  conter  uma  discussão

bibliográfica. 

2.1-  Delimitação  do  objeto:  delimitação  temporal  (recorte  cronológico)  do  tema  da

pesquisa.  É  importante  observar  que  recortes  cronológicos  muitos  extensos  podem

impedir a viabilidade da pesquisa. 

2.2- Justificativa e relevância do tema: se o tema é relevante, seguindo alguns critérios:

1) viabilidade;        2) originalidade;       3) interesse pessoal no tema a ser pesquisado.

3. Quadro teórico: explicitar de maneira clara e sucinta as opções teóricas e os conceitos

a serem trabalhados, relacionado a teoria (discussão conceitual) às hipóteses a serem

trabalhadas.

4. Objetivos: devem ser apresentados em tópicos, divididos em duas categorias:

1) objetivos gerais e 2) objetivos específicos.

4.1-  Objetivos  gerais:  objetivos  apresentados  em  tópicos  acerca  do  tema  geral  da

pesquisa.

4.2- Objetivos específicos:  objetivos apresentados em tópicos acerca de temas mais

específicos da pesquisa.



5.  Hipóteses:  devem  ser  elaborado  em  forma  de  enunciados,  com  frases  curtas  e

afirmativas, explicitando o que é pensado como "problema da pesquisa", relacionando-as

com as fontes/documentação levantada e com o quadro teórico. É recomendável  que

sejam elaboradas, no mínimo, duas e, no máximo, três hipóteses. 

6. Metodologia: discussão acerca de como serão trabalhadas as fontes, utilizando-se dos

mais variados recursos metodológicos na sua área.

7. Tipologia das fontes: o objeto de pesquisa.  

8. Cronograma: elaboração de uma tabela em Word, em que conste o período de 

realização da pesquisa, dividido em meses, discriminando o período em que cada uma 

das tarefas da pesquisa será realizada (revisão bibliográfica, levantamento de fontes, 

análise e crítica das fontes, redação do trabalho final, etc.)

9. Bibliografia: lista das referências bibliográficas utilizadas na pesquisa, obedecendo às 

regras da ABNT. 


