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O projeto de pesquisa serve para mostrar
 que o candidato é capaz de formular questões de interesse científico;
 que ele tem conhecimentos na área em que deseja realizar sua pesquisa;
 que ele tem maturidade teórica sendo capaz de argumentar para justificar suas
questões e vir a respondê-las.
Uma dica para começar a pensar na estrutura do texto do projeto é observar a estrutura e
organização de artigos científicos da área em que a pesquisa vai ser realizada. Os trabalhos
da área são o melhor exemplo da colocação de questões e da argumentação que é necessária
para a sua solução.
O ponto crucial da elaboração de um projeto de pesquisa é o levantamento de questões.
Uma questão científica é um problema em aberto. Esse problema pode ser empírico ou
teórico, ou pode ser misto, envolvendo tanto um aspecto empírico, quanto um aspecto
teórico. O objetivo do projeto é a solução desse problema. As questões precisam ser
específicas, e os objetivos delimitados com clareza. Pense sempre que não se pode abraçar
o mundo com as pernas. Muitas vezes, o menos vale mais.
Questões e objetivos precisam revelar interesse para a área de pesquisa. Para que se chegue
a uma questão interessante dentro de uma área de pesquisa, é preciso fazer um bom
levantamento bibliográfico do que existe a respeito do assunto. A leitura dessa bibliografia
é crucial para que o candidato torne suas questões e seus objetivos mais claros.
A forma de organização do projeto pode variar ligeiramente, mas ela é muito importante.
A seguir, está uma das formas possíveis.
Título: deve deixar claro qual é o tópico da pesquisa; pode conter informação sobre o
quadro teórico e a metodologia.
Resumo: no máximo 20 linhas em itálico; deve incluir os objetivos, a justificativa, a
metodologia e o quadro teórico em que a pesquisa vai ser realizada.
Problema e justificativa: questões, objetivos e a explicação para a necessidade de investigar
as questões levantadas, dentro do quadro teórico escolhido.
Pressupostos Teóricos: um resumo dos trabalhos lidos e do quadro teórico dentro do qual a
pesquisa vai se realizar; deve-se deixar claro que o quadro teórico escolhido é apropriado
para o desenvolvimento dos objetivos do trabalho; não se trata de uma sucessão de resenhas
de textos – é preciso mostrar capacidade de leitura e de compreensão da literatura relevante,
e capacidade para organizar o pensamento dos outros, integrando propostas que se
complementam, e construindo uma linha de raciocínio própria. É importante também que o
candidato saiba citar corretamente os autores (procure as normas da ABNT).

Metodologia: pesquisas lingüísticas dependem do levantamento dos dados, sejam eles
naturais e espontâneos, sejam eles frutos de intuição de falantes nativos; o projeto precisa
esclarecer como os dados vão ser coletados, quais os instrumentos que vão ser usados para
a coleta (gravações, filmagens, entrevistas, questionários, etc.), quais os participantes
envolvidos (informantes, para o caso de intuições; colaboradores, para o caso de gravações
e filmagens; etc.).
Cronograma: faça um modelo como o abaixo:
Etapas/Semestres
Levantamento Bibliográfico
Levantamento dos Dados
Leitura dos Textos
Organização do Corpus
Bibliografia: siga as normas da ABNT.
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