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INTRODUÇÃO 

 

 Lembre-se que será pela sua escrita, que serás avaliado. Então desenvolva 

o máximo que você puder sobre o assunto. Em média, os melhores projetos têm 

ficado entre 10 e 20 páginas. 

 Nesta primeira parte deverás fazer um apanhado geral sobre teu projeto e 

depois, ir desenvolvendo-o parte a parte. Logo, como toda e qualquer boa 

introdução, esta primeira parte deverá ser escrita somente após você já ter escrito 

o restante do projeto. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

Aqui deve-se procurar demonstrar qual a importância de tua pesquisa. 

Mostrando o por quê? o como? e a finalidade a que se pretende chegar. Siga o 

seguinte roteiro para elaborar cada uma de suas justificativas, de forma coerente. 

1º Contextualize o assunto 
 
2º Diga a importância ou relevância e a possível contribuição que teu 
projeto dará no campo acadêmico, social, eclesiástico, (entre outros) 
e, principalmente, para o teu lado profissional. 
 
3º Descreva como pretende realizar a pesquisa. 
 
4º Diga que resultados espera alcançar. 

 

2. OBJETO DE PESQUISA (OU PROBLEMA) 

 

É uma frase, sem verbos, indicando o assunto a ser pesquisado. É como se 

fosse um tema expandido.  

Primeiramente escreva o assunto que é geral e amplo, em seguida delimite 

definindo o objeto de pesquisa. Veja um exemplo: assunto: Educação Religiosa – 

Objeto de pesquisa: A Contribuição dos Ensinos Bíblicos na Formação Integral da 

Criança de 5 a 11 anos. (Note que é uma frase bem definida e delineada, mostrando 

o objeto de estudo, o problema e o período a que se destina a pesquisa.  
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A partir de teu problema delineado, será necessário pensar no título de teu 

trabalho: Uma Proposta de Currículo Eclesiástico que Evidencie os Ensinos Bíblicos 

na Formação Integral da Criança de 5 a 11 anos. 

Lembre-se que estarás entrando num Mestrado em Teologia. Claro que 

poderás dialogar com outras cadeiras do conhecimento. Mas o viés principal deverá 

ser o teológico. Por exemplo, não deve existir um projeto como por exemplo: a) “As 

técnicas de Psicanálise utilizadas por Jesus” ou b) “Um programa para 

gerenciamento de dados financeiros para a igreja no século 21”. O primeiro usará a 

Bíblia e o segundo é bem prático, porém, ambos não pertencem à alçada da 

Teologia. 

Outro detalhe: em nosso curso de Mestrado, não aceitamos pré-projetos 

que procurem fazer ou se embasar em pesquisas de campo, envolvendo seres 

humano. Isto, porque, o pouco tempo que temos para a conclusão do mesmo, não 

tem sido suficiente para a realização da mesma. Pois, diante das novas burocracias, 

necessárias em meio a um mundo de tamanha exploração, antes de se fazer uma 

pesquisa de campo envolvendo pessoas, é preciso passar por várias etapas: 

elaboração, aprovação do orientador, apresentação ao conselho de Ética da 

Faculdade, revisão, nova aprovação do orientador, cadastro na Plataforma Brasil, 

esperar a autorização (que pode durar até 14 meses), para só depois, iniciar o 

processo de pesquisa. Por conta disso, não aceitamos projetos que dependam de 

pesquisa de campo em seres humanos.  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Deve-se indica-lo com o uso de verbos no infinitivo, a partir da definição de 

teu Objeto de Pesquisa. Em poucas palavras, descreve-se o que se pretende fazer 

para responder ao problema geral. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1) Indicar, também com o uso de verbos no infinitivo, os vários objetivos 

menores que precisarão ser alcançados, parte a parte, afim de alcançar o 

todo. 

2) Para facilitar, primeiro faça o roteiro da Fundamentação Teórica, ou seja, um 

possível esboço da pesquisa (Títulos e Subtítulos), depois escreva um 

objetivo específico para cada tema principal.  

3) Eis alguns exemplos de objetivos específicos, para o objeto de pesquisa 

mencionado anteriormente (Uma Proposta de Currículo Eclesiástico como 

Contribuição dos Ensinos Bíblicos na Formação Integral da Criança de 5 a 

11 anos.). Poderia ser: 

1) Descrever sobre os fundamentos do Ensino Religioso no VT e NT por meio da 

análise de literatura específica. 

2) Analisar como se dá o entendimento teológico de crianças entre 5 e 11 anos 

3) Pesquisar se o grupo religioso X, já tem alguma proposta curricular 

4) Em caso afirmativo, verificar o por que de tal proposta não estar alcançando 

os objetivos 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Após estabelecer o tema e o assunto, definindo o problema gerador da 

pesquisa, são analisadas as mais importantes fontes bibliográficas, visando uma 

assimilação crítica das melhores informações, para cada parte do trabalho a ser 

desenvolvido.  

A revisão localizar-nos-á no assunto, apontando o estado atual da pesquisa. 

Ela apresentará resumo da principal literatura sobre o problema gerador da 

pesquisa, bem como avaliação da mesma. Indicará uma estruturação temática ou 

organização por temas principais, sugerindo como o estudo a ser elaborado poderá 

significar acréscimo ao que foi revisto. 

A revisão indica como está o processo de aquisição de compreensão do 

tema, demonstrando haver conhecimento da lógica adotada pelos autores que 

redigiram seus relatórios de pesquisa antes do pesquisador atual. 
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4 ESBOÇO PROVISÓRIO DA PESQUISA OU DO PROJETO A SER REALIZADO 

 

Deve-se descrever os possíveis capítulos, com suas divisões (mesmo que 

provisórias). Lembrando que eles devem estar concatenados com o título provisório 

de tua pesquisa.  

Lembre-se também: por sermos um Mestrado Profissional a tua pesquisa 

tem que caminhar rumo a algo prático. Necessitará sim de uma ótima 

fundamentação teórico-metodológica (de âmbito acadêmico), mas precisa indicar 

algo prático como “produto” final. Pode ser um Manual, um projeto, um curso, 

Programas para Computadores, entre tantas outras possibilidades. 

 

REFERÊNCIAS 

 

 Aqui deve-se elencar as possíveis obras a serem consultadas a fim de se 

elaborar tua pesquisa e tua proposta prática. Lembre-se: quanto mais obras 

estrangeiras e artigos científicos, melhores serão os resultados de teu trabalho. 

Desta forma, procure valorizar e mencionar obras recentes, em outras línguas 

(dependendo da área de tua pesquisa) e artigos e autores acadêmicos. 
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