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O	que	devo	aprender	com	esta	aula?
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I. As etapas para elaborar um
projeto;

II. A relevância do projeto de
pesquisa;

III. Construção de um cronograma
para a sua pesquisa.
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Texto		Básico:
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O artigo acadêmico-científico: como 
elaborar? 
Juliana Alles de Camargo de Souza 

Disponível em: 
www.professorrenato.com/index.php/outros-
textos
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Atividade Avaliativa:
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Elaborar um Projeto para Produção de Artigo:
a. Usar padrão ABNT.
b. Fonte Arial ou Times, tamanho 12, entrelinhas 1,5.
c. Máximo 6 laudas, mínimo 4.
d. Em dupla ou individual.

e. Data de entrega: 26 de fevereiro
Partes do trabalho:
a. Folha de rosto, resumo, corpo do projeto, bibliografia.
Como Fazer:

A partir da bibliografia sugerida, elabore um projeto para produção de

Artigo.



Fundamentos	de	Metodologia	
Científica
BARROS, LEHFELD
Editor: Makron Books

ISBN: 9788534612739
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Metodologia Do Trabalho 
Científico
Eva Maria Lakatos, Marina de Andrade 
Marconi
Editora: Atlas
ISBN10:8597010665



FASES DA PESQUISA
1.Exploratória – “paquera”

- descobrir sobre o “objeto do desejo”

2. Elaboração do projeto de pesquisa – “namoro”
- compromisso, dedicação

3. Pesquisa – “casamento”
- fidelidade, resolução de problemas, dedicação

4. Relatório Final – “separação ou um amor eterno”
- distanciamento do objeto, ver os defeitos e
qualidades do “amado”, sugerir novos pontos de vista
e novas pesquisas.
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1.O problema que exige respostas deve ser limitado
dentro de um campo de estudo

2.A tarefa de pesquisa precisa ser reduzida ao que é
possível ser realizado pelo pesquisador

3.Cuidado para que a coleta de dados seja feita
de forma a favorecer uma determinada resposta

4.É preciso definir conceitos que serão usados

5.É necessário prever etapas do processo de
pesquisa, mesmo sabendo-se que elas poderão
ser reformuladas.

Etapas da formulação de um Projeto



O que pretende
No projeto de pesquisa você mostrará o que
pretende fazer; que diferença a pesquisa trará
para a área a qual pertence, para a universidade,
para o país e para o mundo; como está
planejada a execução; quanto tempo levará para
a sua execução e quais as pessoas e os
investimentos necessários à viabilização da
pesquisa proposta (BARROS; LEHFELD, 2000).

Um	esquema	clássico	de	apresentação	de	projeto	de	
pesquisa	deverá	conter:
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Partes	constituintes	do	projeto	de	pesquisa:
1. Tema	ou	título
2. Delimitação	do	tema	ou	do	objeto	de	pesquisa
3. Objetivos	geral	e	específico
4. Problematização
5. Hipótese
6. Relevância	ou	justificativa
7. Referencial	teórico
8. Metodologia
9. Revisão	de	literatura
10.Referências	bibliográficas
11.Roteiro	provisório
12.Cronograma



1.	TEMA	OU	TÍTULO

O título deve ser uma síntese precisa da proposta. Sempre
deve procurar o aspecto mais específico do assunto, não o
mais geral.

Ex:	
A	indissociabilidade do	ensino,	moral	e	piedade	nos	
princípios	educacionais	de	Commenius na	Didatica Magna.

Magia,	Religião	e	Vida	de	um	Protestantismo	Rural	(	uma	
análise	do	bairro	rural	São	João	da	Cristina,	MG)



2.	DELIMITAÇÃO	DO	TEMA

Procure focar ou especificar ao máximo seu título ou tema.
A delimitação consiste na indicação de modo breve (no
máximo 1500 caracteres) do tema a ser pesquisado. Além de
breve, esta indicação deve ser clara e precisa, tanto para o
pesquisador quanto para o leitor. Ela deve definir claramente o
campo do conhecimento a que pertence o assunto, bem
como o lugar que ocupa no tempo (período cronológico) e no
espaço (geográfico).

Ex: A presente pesquisa refletirá a respeito da
indissociabilidade do ensino, moral e piedade nos princípios
educacionais de Commenius tendo como foco principal a obra
de Commenius, isto é a Didatica magna.



3.	OBJETIVOS
Procure	pensar	as	seguintes	questões:
◦Qual	é	o	meu	alvo?
◦O	que	quero	discutir	com	esta	pesquisa

◦Neste	item	deverá	ser	indicado	claramente	o	que	
você	deseja	fazer,	o	que	pretende	alcançar.	
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Os	objetivos	podem	ser:

3.1	OBJETIVO	GERAL

•Indique	de	forma	genérica	qual	o	objetivo	a	ser	
alcançado.

•Ideias	gerais	do	que	se	pretende	pesquisar

Ex:
Pretende-se	como	objetivo	geral	pesquisar	os	princípios	educacionais	de	
Commenius.



3.2	OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	(estratégias	p/alcançar	o	objetivo	geral)
•Detalhe	o	objetivo	geral	mostrando	o	que	pretende	alcançar	com	a	
pesquisa.
•Inicie	com	verbos	no	infinitivo:	descrever,	identificar,	refletir,	
discutir,	discorrer,...
•Para	facilitar	a	compreensão,	tenha	em	mente	que	os	objetivos	
devem	estar	diretamente	ligados	aos	títulos	dos	capítulos	da	
pesquisa.
Ex:	Se	o	roteiro	provisório	da	pesquisa	for:
Cap 1.	A	vida	e	influência	de	Commenius no	século	XVII.
Cap 2.	A	proposta	educacional	de	Commenius na	Didatica magna
Cap 3.	A	indissociabilidade do	ensino,	moral	e	piedade	nos	princípios	educacionais	de	
Commenius na	Didatica magna

Objetivos	Específicos:
1.	Demonstrar	que	o	contexto	vivencial	de	Commenius influenciou	sua	literatura	e	
propagou	suas	propostas	educacionais	pela	Europa	do	século	XVII.
2.	Refletir	a	respeito	da	proposta	educacional	de	Commenius tendo	como	foco	sua	mais	
conhecida	obra,	a	Didatica magna.
3.	Compreender	a	indissociabilidade do	ensino,	moral	e	piedade	como	proposta	
educacional	de	Commenius.



Conhecimento Compreensão Aplicação Análise Síntese

Apontar Descrever Aplicar Analisar Coordenar
Assinalar Discutir Demonstrar Calcular Conjugar
Citar Explicar Empregar Comparar Construir
Definir Expressar Esboçar Contrastar Criar
Escrever Identificar Ilustrar Criticar Enumerar
Inscrever Localizar Interpretar Debater Esquematizar
Marcar Narrar Inventariar Diferenciar Formular
Relacionar Reafirmar Operar Distinguir Listar
Registrar Revisar Praticar Examinar Organizar
Relatar Traduzir Traçar Experimentar Planejar
Sublinhar Transcrever Usar Investigar Reunir

Avaliação

Apreciar
Apurar
Avaliar
Calcular
Escolher
Estimar
Julgar
Medir
Selecionar

Validar

Valorar

Verbos para Objetivos:

Objetivos específicos devem responder a pergunta: 
O que farei para alcançar o objetivo geral?



Outros verbos de ação:
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4.	PROBLEMAS	OU	PROBLEMATIZAÇÃO
Os	problemas	são	apresentados	em	forma	de	perguntas	e	estão	
diretamente	ligados	aos	objetivos	específicos.	

Você	deve	se	guiar	pela	pergunta:	O	que	eu	pretendo	com	esta	
pesquisa?

Você	pode	aproveitar	os	objetivos	e	transformá-los	em	
perguntas.
Ex:
1.	Em	que	sentido	o	contexto	vivencial	de	Commenius	influenciou	sua	literatura	e	
proporcionou	a	propagação	de	suas	propostas	educacionais	pela	Europa	do	século	XVII?
2.	Qual	a	proposta	educacional	de	Commenius	em	sua	Didatica	magna?
3.	Em	qual	princípio	pode-se	discutir	a	indissociabilidade	do	ensino,	moral	e	piedade	
como	proposta	educacional	de	Commenius?

Sendo	assim,	o	problema	norteador	desta	pesquisa	consiste	em:
- Refletir	se	o	ensino,	moral	e	piedade,	conforme	exposto	na	Didatica	magma,	é	um	dos	
princípios	fundamentais	na	proposta	educacional	de	Commenius,	e	se	tais	princípios	
são	indissossiáveis,	no	sentido	de	se	relacionarem	entre	si.



5.	HIPÓTESES

Hipóteses	ou	pressupostos	são	respostas	provisórias	
e	afirmativas	para	as	questões	levantadas	na	
problematização.
IMPORTANTE:	Quantas	perguntas	fizer,	tantas	
hipóteses	terá.

Ex:
Hipótese	1	– O	contexto	vivencial	de	Commenius influenciou	sua	literatura	e	proporcionou	a	
propagação	de	suas	propostas	educacionais	para	o	século	XVII.
Hipótese	2	– O	ensino,	moral	e	piedade	parecem	fundamentar	a	proposta	educacional	de	
Commenius tendo	como	foco	a	Didatica magma.
Hipótese	3	– Na	proposta	educacional	de	Commenius na	Didatica magma	há	indissociabilidade
do	ensino,	moral	e	piedade.



6.	RELEVÂNCIA	OU	JUSTIFICATIVA
Nesta parte você deve se ater a responder a pergunta: Qual
a importância da sua pesquisa?

A relevância pode contemplar três princípios
fundamentais; sendo que dois deles são obrigatórios e o
terceiro é optativo:
◦ a) relevância social – Que benefício poderá trazer à
comunidade com a divulgação do trabalho?

◦ b) relevância acadêmica – O que esta pesquisa
acrescenta à ciência onde se inscreve?

◦ c) relevância pessoal – O que levou o pesquisador a
escolher este tema?



Verbos para Relevância / Justificativa:
Verbos Ideais:

Promover Interferir Propor Solucionar
Ajudar Incrementar Convencer Comunicar
Resolver Incentivar Aprender Ressaltar
Melhorar Prover Prevenir
Contribuir Realçar Solucionar
Auxiliar Desencadear Motivar
Subsidiar Possibilitar Sensibilizar
Ampliar Valorizar Colaborar
Socializar Dinamizar Oferecer
Compartilhar Apoiar Intentar
Proporcionar Fortalecer Compartilhar
Estimular Recomendar Participar

Perguntas a serem respondidas após os verbos ideais
Para que?
Para quem?



7.	REFERENCIAL	TEÓRICO

Nesta parte você demonstrará, a partir de qual
autor a pesquisa será feita.
As pesquisas geralmente possuem alguns livros que
são fundamentais. Deve-se deixar claro quais são
eles e sobretudo o autor a ser utilizado como
“lente” para o seu trabalho.

Ex:
Na fundamentação bibliográfica desta pesquisa, destaca-se o
pensamento de Commenius, a partir de sua obra Didatica magna
(1997)



8.	METODOLOGIA

Qual o caminho utilizado para alcançar os objetivos e as
hipóteses propostos na pesquisa?

Nesta parte você mostrará como será executada a pesquisa e
o desenho metodológico que se pretende adotar: será do tipo
quantitativa, qualitativa, descritiva, explicativa ou
exploratória. Será um levantamento bibliográfico, um estudo
de caso, uma pesquisa experimental, etc.

Defina em que população (universo) será aplicada a
pesquisa. Explique como será selecionada a amostra e o
quanto esta corresponde percentualmente em relação à
população estudada.



Indique	como	pretende	coletar	os	dados e	que	
instrumentos	de	pesquisa	pretende	usar:	
observação,	questionário,	formulário,	
entrevistas.	Elabore	o	instrumento	de	pesquisa	
e	anexe	ao	projeto.

Indique	como	irá	tabular	os	dados	e	como	tais	
dados	serão	analisados.

Ex: Esta pesquisa partirá da abordagem dedutiva, ou seja, procurar-se-á
inferir e extrair de fatos históricos ou princípios, valores que, não
prejudicando a idéia e o sentido do que o auto se propõe mostrar,
enriqueça a presente pesquisa. O procedimento utilizado será histórico
e comparativo, e as investigações terão caráter teórico e de pesquisa
bibliográfica.



9.	REVISÃO	DE	LITERATURA	
(O	que	já	foi	escrito	sobre	o	tema?)

Nesta parte você realizará uma análise comentada do
que já foi escrito sobre o tema de sua pesquisa
procurando mostrar os pontos de vista convergentes e
divergentes dos autores. Procure mostrar os enfoques
recebidos pelo tema na literatura publicada (em livros
e periódicos) e disponibilizada na Internet.
Procure fazer uma síntese dos principais autores que
trataram do assunto que envolve sua pesquisa.
Separe dois parágrafos para comentar cada livro.



Ex:
No estudo de obras gerais da história da educação, há alguns importantes autores, dentre
eles: Monroe, Nunes, Cambi, marrou, Gadotti, Santos; observa-se, todavia, a pouca ênfase
às questões da educação cristã. Para exemplificar, Gadotti na História das idéias
pedagógicas (2005), em sua oitava edição e décima reimpressão, trata sistematicamente
do pensamento pedagógico medieval com foco em Agostinho e Tomás de Aquino, mas
não cita outros pais da Igreja que muito contribuíram e influenciaram a educação cristã
durante boa parte da Idade Média e o próprio pensamento de Agostinho e Tomás.
Santos no Curso de psicologia e pedagogia – noções de história da educação (1970), na
décima edição reserva um capítulo intitulado A educação apostólica. Nesse capítulo ele
demonstra a relação do cristianismo w o mundo antigo, na maior parte do capítulo, e
reserva poucas linhas para tratar da educação apostólica. No capítulo seguinte ele trata da
educação patristica e cita o catecumenato, mas pouco comenta acerca dos Pais da Igreja,
ou de escritos como Didaquê, por exemplo, que era utilizado como uma síntese da fé
cristã ser estudada pelo candidado ao batismo.
Dois textos que mais se aproximam do objetivo proposto....
...
A	partir	desta	revisão	de	literatura	pode-se	acenar	quão	importante	é	esta	pesquisa,	haja	
vista,	a	necessidade	de	uma	obra	que	contemple	os	pressupostos	educacionais	cristãos	
com	foco	nos	Pais	da	Igreja,	uma	vez	que	há	pouca	literatura	existente	no	Brasil	que	trate	
do	estudo	da	hjstória da	educação	religiosa	cristã	no	período	em	questão.



10.	REFERÊNCIAS	BIBLIOGÁFICAS

• Nesta parte você irá arrolar as referências
bibliográficas, de acordo com a Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

• Faça a referência dos documentos de onde você
extraiu as citações feitas na revisão de literatura.
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11.	ROTEIRO	PROVISÓRIO

Deve	conter:
◦O	Título	da	pesquisa
◦Introdução
◦Títulos	dos	capítulos	e	subseções	(se	for	o	caso),	
seguidos	de	um	breve	comentário	quanto	ao	que	
será	tratado	em	cada	um	deles.
◦Considerações	finais
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Ex:	
Título: A	indissociabilidade	do	ensino	moral	e	piedade	como	princípio	fundamental	dos	

pressupostos	educacionais	na	Didatica	magna de	Commenius.

Introdução:
(Quando	o	trabalho	estiver	pronto,	boa	parte	de	seu	projeto	servirá	para	escrever	a	

introdução:	titulo,	objetivos,	hipótese,	referencial	teórico,	revisão	de	literatura,	
metodologia.)

Capitulo	1	– A	vida	e	a	influência	de	Commenius	no	século	XVII.
(E	cada	capítulo	faça	uma	síntese	do	que	você	pretende	desenvolver	– média	de	três	

parágrafos	por	capítulo.)

Capitulo	2	– A	proposta	educadional	de	Commeniujs	na	Didatica	magna

Capítulo	3	– A	indissossiabilidade	do	ensino,	moral	e	piedade	nos	princípios	educacionais	de	
commenius	na	Didatica	magna.

Considerações	Finais:
1) Recapitulação	dos	capítulos,	destacando	os	focos	principais	de	cada	capítulo	e	sua	mútuas	

relações;
2) Ressaltar	a	conclusão	do	autor	relativa	ao	problema	norteador	da	pesquisa
3) Demonstrar	a	possibilidade	de	outras	temáticas	tendo	como	fundamento	o	objeto	desta	

pesquisa.



12.	CRONOGRAMA

Neste capítulo você identificará cada etapa da
pesquisa: Elaboração do projeto, Coleta de
Dados, Tabulação e Análise de dados, Elaboração
do Relatório Final.

Apresente um cronograma estimando o tempo
necessário para executar cada uma das etapas.
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Ex:

Etapas SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Elaboração 
do projeto

X X X

Levantamento 
Bibliogáfico 
e Fichamento

X X X X X X

Coleta 
de dados

X X X X X X

Redação do 
relatório de 
Qualificação

X X

Qualificação X

Tabulação 
e Análise 
dos dados

X X X

Redação do 
texto final

X X X X
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