
Escolha do tema para o projeto de 

pesquisa 

 

 Quando bem definida, a escolha do 

tema tende a proporcionar ao pesquisador 

maiores chances de se obter um bom 

resultado na pesquisa científica. 

 
 Interesses e motivações da pesquisa 

científica incidem de forma direta no bom 

desenvolvimento do trabalho do 

pesquisador e, consequentemente, na 

conquista de resultados positivos. 

 Especificamente, temos a pesquisa 

científica, definida como uma atividade 

desenvolvida por investigadores, visando a 

novas descobertas e contribuindo, assim, 

para a qualidade da vida intelectual. 

 Para que o êxito seja obtido com o 

trabalho realizado, faz-se necessário, antes 

de tudo, que o pesquisador se sinta 

motivado em realizá-lo. Assim, quanto 

maior for o interesse em buscar, analisar, 

testar e relatar os resultados alcançados, 

mais prazeroso será o desenvolvimento de 

tal tarefa. 

 Alguns questionamentos são 

decisivos no momento de iniciar toda e 

qualquer atividade investigativa, tais como: 

O que a pesquisa poderá acrescentar à 

ciência? Quais benefícios trazidos à 

comunidade com o desenvolvimento desta? 

O que motivou o pesquisador a escolher 

este ou aquele tema? 

  

 

Abaixo seguem algumas dicas para a 

escolha do tema: 

1. Reflita sobre a relevância do seu tema de 

pesquisa 

 Este é o ponto em que muitos temas 

de pesquisa são descartados. Reflita sobre 

as aplicações e, principalmente, sobre como 

essa pesquisa contribuiria pra o avanço do 

conhecimento em determinado campo. 

Lembre-se que você não precisa “inventar a 

roda”. A tarefa não é tanto ver aquilo que 

ninguém viu, mas também pensar o que 

ninguém pensou sobre aquilo que todo 

mundo vê. 

 

2. Cuidado com sua ambição: seja prático e 

objetivo 

 Temas de pesquisa muito 

abrangentes podem demorar décadas para 

se obter uma resposta satisfatória. 

 

3. Leia muito e questione mais ainda 

 Um excelente ponto de partida para 

delimitar um tema de pesquisa é a 

bibliografia básica 

 

4.Converse sobre o tema com outras 

pessoas 

 As melhores contribuições para as  

pesquisas podem, muitas vezes, ser 

oferecidas por profissionais de áreas 

completamente diferentes. Pessoas de 

outras áreas, com experiências e pontos de 

vista diferentes, são fundamentais no 

momento de pensar um tema de pesquisa 

sob outro ângulo. 

 

Atividade: 

 Fazer uma lista com os possíveis temas 

pensados para o projeto de pesquisa, e 

discutir sobre a relevância de cada um 

deles. O projeto de pesquisa pode ser 

desenvolvido individual ou em duplas, 

portanto podem discutir e entregar apenas 

uma cópia por projeto. 

 

 


