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 A estruturação de um projeto de pesquisa, salvo variações pontuais, requer a 

distribuição de tópicos descritas a seguir. Recorde-se de que um projeto, em sua nature-

za, se construiu na prática da investigação científica como um dispositivo de agencia-

mento do modo de pensar, de dimensionar o escopo da pesquisa, de motivar a proposi-

ção de questões, de balancear a verve experimental e criativa de uma inquietação do 

saber com a observância de critérios epistemológicos, metodológicos, técnicos, concei-

tuais, teóricos e linguísticos coadjuvantes nesse difícil, mas insubstituível processo de 

pensamento. Um projeto não se escreve, se reescreve. Somente com a contínua releitura 

de cada tópico, intimamente articulado aos demais, se alcança construir conexões entre 

a temática, o seu "estado da arte”, as formas de criar perguntas, demonstrar a pertinên-

cia acadêmica das hipóteses que poderão ser comprovadas pelo processo de confronta-

ção de leituras e questionamentos que advirão com a prática de pensar que o projeto 

provoca no pesquisador. A estrutura usual de um projeto prevê a sequência abaixo: 

 

Título: subtítulo 

A criação do Título é um exercício de síntese da ideia principal que norteia a  investiga-

ção a ser conduzida. Como a espinha dorsal de uma pesquisa prescreve um tema como 

ponto de partida, a tese a ser construída e os argumentos a serem amealhados pelas lei-

turas e problematizações do pesquisador, o título precisa demonstrar, em torno de 4 pa-

lavras, o tema e um prenúncio da tese. Várias versões serão experimentadas ao longo da 

consecução de um projeto e mesmo durante a redação da dissertação. 

 O subtítulo, de teor mais explicativo, pontua o acontecimento empírico e princi-

pais princípios de argumentação sobre a tese que, por sua vez, deve se apresentar como 

um viés singular de pensamento sobre um tema. Sugere-se um limite de 7 palavras para 



 

 

o subtítulo. Note-se que título e subtítulo, por serem uma expressão sintética de toda a 

pesquisa,  

 

Introdução 

 A natureza da Introdução é fazer com que se “sobrevoe" todo o percurso da in-

vestigação, em aproximadamente 5 parágrafos, espaço suficiente para apresentar ao 

leitor o tema, sua importância que justifique por que merece ser estudado, quais os obje-

tivos (construção de acontecimentos empíricos em objetos de pensamento teórico), os 

autores privilegiados para fundamentarem seu escopo de ideias a respeito de temas e 

teorias centrais ou transversais ao assunto em questão, as etapas para agenciar a condu-

ção da pesquisa, seus critérios metodológicos, com suas prerrogativas plurais, como a 

confrontação de textos, pesquisa de campo e suas variantes específicas ou integradas. 

Devido ao caráter de explanação da totalidade do projeto, requer-se que a Introdução 

seja o último item a ser redigido, uma vez que o pesquisador estará num momento do 

processo que o torna competente para apresentar de modo breve e articulado o conteúdo 

da pesquisa até o presente. 

  

Justificativa 

 O tópico Justificativa trata-se de um recurso da estruturação do projeto que ins-

tiga o pesquisador a repensar o alcance social e científico do tema e os potenciais des-

dobramentos da investigação sobre o estado da arte do seu campo de saber.  É um mo-

mento oportuno para se iniciar a redação do projeto, uma vez que, ao defender a impor-

tância do investimento na problematização do tema, o próprio pesquisador se sente mo-

vido a começar a conceber os outros tópicos.  

 

Problema 

 Seguramente o tópico mais desafiador e experimental de um projeto. É na pro-

blematização que o pesquisador se encontra no processo de invenção que conduzirá a 

investigação a hipóteses, ou seja, ao que há de original e singular a ser comprovado e 

tornar-se, talvez, uma tese, uma afirmação que apresente um modo diferente de se abor-



 

 

dar um tema. O tópico, apesar de se encontrar nos primeiros momentos da estrutura de 

um projeto, se constrói continuamente durante o cumprimento dos demais tópicos e 

poderia figurar ao fim do texto, porém é uma etapa da sua elaboração que deverá logo 

ser encarada, mesmo que sua construção se repense ao longo de todo o processo e per-

severe na própria redação do texto monográfico. A natureza do Problema, diferentemen-

te do significado atribuído pelo senso comum, não tem nenhuma conotação negativa. O 

Problema é um exercício de criação de dúvidas, perguntas, questionamentos, revisões 

dessas questões, releituras, distanciamentos e aproximações do tema e das perguntas 

que estão em urdidura. Muitas vezes se recorrem a princípios de indagação básicos, tais 

como: como? O que é? Por que? Por quais razões? De que modo? Em que contexto? 

Para quem? Observe-se que cada formulação direciona o raciocínio a respostas que for-

çosamente o levará a outras questões. O exercício de problematização é o motor de um 

projeto, pois sem um Problema, qualquer estudo não logra ultrapassar a mera revisão de 

literatura e, por conseguinte, nenhuma ideia singular poderá nascer da pesquisa. É da 

problematização que surgem as hipóteses. 

 

Hipótese 

Muitas vezes figurando conjuntamente o tópico do Problema, a hipótese é a tese em fase 

germinal, ainda sem comprovação. É uma promessa da pesquisa a ser cumprida ou re-

vista durante o processo. As hipóteses podem, como as perguntas da problematização, 

surgir em certo número, contudo, ao longo das leituras e reflexões, tanto o problema 

quanto a sua resposta provisória - a hipótese - tendem a se sintetizar em um diálogo 

axial: quanto mais sucintas e inteligíveis, mais promissores serão seus desdobramentos.  

 

Objetivo Geral 

Numa única frase concisa iniciada por verbo no infinitivo, o Objetivo Geral denota o 

amadurecimento do raciocínio em torno da pergunta: o que a pesquisa se propõe a reali-

zar? O esforço de redigir um objetivo, como já dito, manifesta a transformação da ob-

servação concreta de um acontecimento em abstração teórica, uma imagem conceitual 

singular a ser construída por questões, hipóteses e argumentos. 

  



 

 

Objetivos Específicos 

O objetivo geral é estrategicamente subdividido em alguns objetivos específicos, logi-

camente distribuídos em razão dos futuros capítulos, cada objetivo indicando o que de-

verá ser trabalhado nos respectivos momentos do texto monográfico. O número de obje-

tivos recomendado para uma dissertação de mestrado são três, uma vez que o excesso 

de tópicos torna a pesquisa inexequível, tendo-se em conta o cronograma em questão. O 

primeiro objetivo específico, usualmente, tenta demonstrar um conhecimento teórico em 

torno do assunto, assentado em revisão de literatura. O segundo objetivo almeja criar 

conexões entre tema e subtemas, relações entre campos de abordagens, no esforço de 

aproximar duas ou mais áreas interagentes, tanto empírica quanto teoricamente. O obje-

tivo final se dedica a uma abordagem mais detida sobre o acontecimento eleito pela 

pesquisa, incluindo nessa etapa uma apresentação descritiva, a defesa da hipótese, mé-

todos de verificação, demonstrando-se a compreensão do tema por um raciocínio singu-

lar. Este momento da pesquisa é fundamental para explicitar o competência do pesqui-

sador para problematizar seu corpus empírico, tornando-o objeto de pensamento insepa-

rável das ideias trabalhadas pelo esforço das leituras, demonstradas por meio de argu-

mentos circunstanciados. 

 

Fundamentação Teórica 

Este tópico se torna, pela sua natureza exploratória de literatura a respeito do tema, da 

área de saber na qual a pesquisa se inscreve, reflexões metacientíficas sobre as discipli-

nas coadjuvantes, trabalhos de pesquisa afins, abordagens transversais ao assunto, estu-

dos metodológicos. Por ser um momento demonstrativo de leitura e capacidade de arti-

cular ou confrontar ideias de diversos autores em consonância com os futuros capítulos 

do texto monográfico. Observe-se que a Fundamentação Teórica será o percurso mais 

extenso de um projeto, visto que um volume parco de leituras demonstra insipiência no 

processo da pesquisa.  

  

Procedimentos Metodológicos 

Um dos itens mais exigentes do projeto diz respeito aos passos criteriosos na realização 

de uma investigação que se propõe como científica. O método, constantemente debatido 



 

 

pelo pensamento metacientífico, ainda se sustenta na pesquisa acadêmica como um cui-

dado necessário que evita a prolixidade, a dispersão das formas de problemtatização, de 

argumentação e de demonstração “de campo”, conforme a natureza do estudo. A apre-

sentação textual deste tópico deve considerar uma articulação entre cada objetivo espe-

cífico a se desdobrarem como um capítulo respectivo. Os capítulos iniciais pressupõem 

uma observância na forma de recensear, explorar leituras, cotejar ideias, teorias, disci-

plinas, estabelecer interlocução entre os autores e seu pensamento. A acuidade metodo-

lógica nessa fase da pesquisa denota o amparo teórico a fundamentar implicitamente o 

capítulo posterior. O capítulo final, de modo usual, exige uma atenção metodológica 

especial, caso seja necessária uma pesquisa de campo. Nesse caso, é preciso uma orien-

tação sobre os critérios que poderão contribuir para verificação, auxílio nas fontes, con-

frontação com as leituras etc. Há métodos qualitativos (que pressupõem exercícios de 

roteiro de questões ou entrevista com respostas "abertas" a serem interpretadas pelo 

pesquisador) e quantitativos (questionários que supõem respostas fechadas a serem ta-

buladas posteriormente).   

 

Cronograma 

Incluir encontros com o orientador, provável data de qualificação e data de defesa. 

Referências 

Ordenar por ordem alfabética de autoria os documentos citados no texto do projeto. 

 


