
PROJETO DE PESQUISA: (evitar o uso da 1ª pessoa (singular ou plural), utilizando a 
impessoalidade no texto  – 3ª p.singular) 
 
“planejar significa traçar um curso de ação que podemos seguir para que nos leve às nossas 
finalidades desejadas”. CHURCHMAN, C. West. Introdução à teoria dos sistemas. 
Petrópolis: Vozes, 1971, p.190. 
 

ETAPAS DE UM PROJETO DE PESQUISA 
 

 
1.          INTRODUÇÃO 
2.          DELIMITAÇÃO DO TEMA   
3.          JUSTIFICATIVA  
4.          PROBLEMATIZAÇÃO 
5.          HIPÓTESE (S) 
6.          OBJETIVOS 
7.          REFERENCIAL TEÓRICO 
8.          METODOLOGIA DA PESQUISA 

      9.          CRONOGRAMA 
     10.         CONCLUSÃO 
     11.         REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

1.     INTRODUÇÃO  
 

(O QUE SERÁ ESCRITO?) Inicie dizendo qual é o seu objeto de estudo, o seu 
tema.  Apresente genericamente a gênese do problema, o contexto do problema, 
sob o ponto de vista sócio-cultural, histórico,  ou de outro aspecto que permita 
situar o problema que pretende investigar e  sua inter-relação com a sociedade.. 
 

2.     DELIMITAÇÃO DO TEMA  
 

 Informe qual o tópico específico de seu tema que você irá pesquisar, a área em 
que se insere.  
 

3.      JUSTIFICATIVA 
 
         (POR QUE FAZER? PARA QUE FAZER?) Demonstrar a relevância do estudo       

em questão – social, acadêmica, teórica e prática. Que contribuições a pesquisa 
trará para a compreensão ou para a solução do problema ? 

 
 
       
 

 
 
 



 
4. PROBLEMATIZAÇÃO 
 

(QUAIS AS QUESTÕES A SEREM RESOLVIDAS?) Apresentar as questões 
específicas, isto é, os problemas a que você pretende responder, ou apontar 
soluções, com a pesquisa.  É ou são a(s) questão(ões) a ser(em) solucionada(s). 
Que questionamentos foram levantados acerca do tema? O tempo verbal deve ser, 
preferencialmente, o condicional – futuro do pretérito, porque são conjecturas, 
revelam dúvidas. 
 

5.     HIPÓTESE(S) 
 

Trata-se de uma resposta provisória ao problema da investigação. Deve(m) ser 
elaborada(s) a partir de fontes diversas, tais como a observação, resultados de 
outras pesquisas, teorias ou mesmo intuição. Deve(m) ser específica(s), clara, 
direta.  

 
 

6.     OBJETIVOS 
 

(O QUE FAZER?)  Relacionam-se às respostas a serem dadas ao problema 
formulado. Significa enunciar o que será feito. Deve ser explicitado por verbos no 
infinitivo: estudar, analisar, questionar, comparar, introduzir, elucidar, explicar, 
contrastar, discutir, demonstrar, etc. 

 
 

7.     REFERENCIAL TEÓRICO 
 

(O QUE FOI ESCRITO SOBRE O TEMA?) É o embasamento teórico da sua 
pesquisa, é o que vai fundamentá-la.  Organizar em  capítulo (s)  o que você vai 
expor e analisar o pensamento dos doutrinadores, dos estudiosos da área específica 
da pesquisa. Faça uma síntese bem articulada dos elementos teóricos. 
 
 

8.  METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

(COMO FAZER? COM QUÊ? QUANDO? O QUE? COM QUEM ONDE?) 
Consiste em dizer o tipo de pesquisa a ser abordada - bibliográfica, documental, de 
campo, descritiva, experimental, histórica...  

            Fontes de pesquisa – bibliografia, pessoas, documentos leis, doutrinas... 
           

 
 
 
 
 
 



 
 
 

9. CRONOGRAMA 
 

São as etapas da pesquisa, relacionadas ao tempo utilizado para a realização do 
projeto ou  monografia. Exemplo: 
 
Eventos MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO 
Pesquisa bibliográfica 
(levantamento bibliográfico) 

    

Pesquisa  (coleta de dados)     
Seleção de materiais     
.............     
Interpretação e Conclusões     
Apresentação final     

 
 
10. CONCLUSÃO 

Fazer as considerações finais conclusivas sobre o  projeto de pesquisa 
desenvolvido.  

 
11. BIBLIOGRAFIA 
 

Listar todas as obras lidas para fazer sua pesquisa, respeitando as normas da 
ABNT.  

 
 


