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Dicas sobre o tema! 
 

Olá, pessoal, 

 

O texto a seguir diz respeito ao tema como objeto de estudo, ao contexto onde se insere 

o tema enquanto objeto de estudo e aos objetivos da monografia. 

 
“A escolha de um tema digno de estudo depende de critérios de seleção [que] quando aplicados, resultam 

em um tema que: 

 

 Corresponda ao gosto e interesse do aluno-pesquisador; 

 Propicie experiências duráveis e de grande valor para o pesquisador; 

 Possua importância teórica e, principalmente, prática; 

 Corresponda às possibilidades de tempo e de recursos financeiros do pesquisador; 

 Seja viável em termos de levantamento de dados e informações. ... 

 

Os assuntos a serem abordados pelo aluno em sua monografia surgem das mais diferentes maneiras: 

 

 De seu trabalho; Do momento profissional em que se encontra ...; De leitura de livros e artigos de 

revistas especiaçizadas; De utilização da Internet.”  

 
TACHIZAWA, T., MENDES, G. Como fazer monografia na prática. 8ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2003. p.30-31 

 

O verbete te.ma do Dicionário Eletrônico Michaelis UOL esclarece: 

 
s. m. 1. Assunto ou proposição de que se vai tratar num discurso. 2. Matéria, assunto, argumento de um 

trabalho literário, científico ou artístico. “Uma vez escolhido o [tema], a próxima tarefa é demarcar 

seus limites. Demarcar o [tema] significa fixar sua extensão, delineando uma melhor compreensão do 
tema. 

 

Continuando: 
 

“Inicialmente, é preciso distinguir o [contexto] e o objeto de [um estudo]. O [contexto] é o universo de 

referência. O objetivo [do] estudo é conhecê-lo ou agir sobre ele.  ... O objeto é o tema propriamente dito 

[o foco do estudo]. No sentido gramatical é o complemento que integra a significação do verbo. Consiste 
no que se quer saber ou fazer a respeito do [contexto]. É o conteúdo do trabalho. 

 

Por exemplo, no tema “A formação de recursos humanos” tem-se como [contexto], que é o universo de 
referência, os recursos humanos [teorias, modelos, relatórios de pesquisa e outros], e como objeto ou 

conteúdo do trabalho a formação. ... 

 
Posteriormente, é necessário fixar a extensão do [contexto] e do objeto. Fixar a extensão do [contexto] é 

selecionar o número ou a categoria de indivíduos ou casos a que o estudo pode se referir. ... Fixar a 

extensão do objeto é selecionar os setores, áreas ou tópicos do [tema] que serão focalizados, de forma 

preferencial em relação a outros [método comparativo]. ... 



 

Ainda quanto ao objeto, deve-se precaver quanto à natural propensão de esgotar o assunto tentando 
escrever tudo sobre todos os elementos envolvidos. Tal situação ocorre quando não se fixa claramente a 

extensão do objeto. ... Circunstâncias de tempo e espaço contribuem para limitar mais a extensão do 

assunto. ... 

 
No campo objetivo deve ser descrito o problema de interesse do aluno, por exemplo [no caso do estudo 

sobre “A formação de recursos humanos”]: “resolver a deficiência do pessoal em termos de falta de 

capacitação profissional”. [Pode-se ter, também, um objetivo geral, descritivo do problema em estudo, e 
outro(s) específico(s) que diz(em) respeito a aspectos operacionais do estudo: no exemplo citado, 

poderiam ser “(a) identificar as áreas mais carentes de capacitação e eleger prioridades; (b) elaborar um 

programa de capacitação profissional permanente.”]”  

 
TACHIZAWA, T., MENDES, G. Como fazer monografia na prática. 8ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2003. p.31-33. 

 

Usando um dos temas já propostos na Oficina, qual seja “recuperação da informação na 

Internet”, podemos ter como objetos de estudo:  

 

“Uso da Base de Dados Capes”, ou “Abundância ou lixo da informação”, ou, ainda, 

“Informação para cidadania em sites governamentais”.  

 

Cada um desses objetos estará inserido em um contexto [histórias e teorias, geralmente 

contadas pela literatura] e cada estudo terá seu(s) objetivo(s). 

 

E então, vamos ao trabalho! (Dúvidas? Mande um mail) 

 
Cyberkisses 


