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COMO COMEÇAR BEM: 
MELHORES PRÁTICAS PARA ESCREVER UMA INTRODUÇÃO

A introdução de um artigo de pesquisa precisa convencer o leitor de que seu trabalho é importante e relevante, 
enquadrar as questões que estão sendo abordadas e fornecer o contexto dos resultados que estão sendo 
apresentados. Para atrair a atenção de pesquisadores que constantemente precisam tomar decisões sobre a melhor 
maneira de investir seu tempo e quais artigos ler, uma introdução precisa “vender” o seu artigo ao leitor.

O que é ainda mais importante é apresentar a questão 
norteadora da pesquisa de forma clara e convencer 
seu leitor de que seu trabalho preenche uma lacuna 
no conhecimento atual – se o leitor não acreditar 
que o artigo melhorará seu conhecimento sobre a 
área de estudo de uma forma significativa, é menos 
provável que ele invista tempo e esforço valiosos lendo 
cuidadosamente o artigo.

Uma introdução bem escrita prepara o leitor para as 
informações que se seguem, envolvendo-o nas questões 
norteadoras da pesquisa e fornecendo as informações 
necessárias para entender e apreciar os métodos, 
resultados e impactos. Em contrapartida, uma introdução 
mal escrita não fornece os contextos e embasamentos 
adequados ou não explica adequadamente as questões 
norteadoras da pesquisa, deixando assim o leitor sem 
engajamento e, provavelmente, sem poder apreciar 
completamente os resultados ou impactos da pesquisa. 

OBJETIVO E ESTRUTURA.

A estrutura e o desenvolvimento de uma introdução são 
flexíveis e podem variar entre áreas de estudo e publicações, 
mas esta seção serve para um único propósito: guiar o leitor 
através de uma narrativa que termina com a apresentação 

da pesquisa e as razões de sua importância. 

A estrutura ideal dessa narrativa é como um “funil”, 
começando com ampla informação conceitual e 
gradualmente se restringindo em termos de escopo e 
especificidade, até que a informação apresentada seja 
específica para as questões norteadoras que estão 
sendo abordadas. Esta estrutura permite que você use 
a introdução para contar uma história que tenha uma 
sequência lógica e que oriente o leitor sobre conceitos 
amplos e conhecidos através do referencial científico e 
fundamento do artigo, para que as questões norteadoras 
da pesquisa sejam claramente compreendidas e 
fundamentadas. 

Uma introdução deve começar apresentando o amplo 
contexto da área de estudo e fornecendo uma estrutura 
que é usada como base para elaborações posteriores. 

LEMBRE-SE

A sua introdução deve ser 
engajante e demonstrar ao leitor 
porque ele ou ela deve continuar 
a ler a pesquisa.
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Além de fornecer contexto para a pesquisa que está sendo descrita, o uso de conceitos conhecidos no início de 
uma introdução também envolve os leitores e os prepara para a informação que se segue. As explanações iniciais 
também fornecem uma oportunidade para convencer os leitores da importância e relevância da pesquisa, mantendo 
seu interesse desde o início. Por exemplo, para um artigo teórico, isto pode simplesmente ser o aprofundamento do 
nosso conhecimento científico. 

Para um artigo clínico, a pesquisa pode estar relacionada 
a uma condição médica que afeta uma população 
considerável. Para um artigo na área de administração, 
a pesquisa pode ajudar a relacionar o comportamento 
humano ao funcionamento de uma empresa bem sucedida. 

CONTEXTUALIZAÇÃO.

Depois de preparar o terreno com uma declaração 
introdutória ampla, você deve apresentar o conhecimento 
atual relevante. Esta discussão sobre o conhecimento 
atual irá compor a maior parte da seção de introdução 
e fornecerá o contexto necessário para a pesquisa que 
está sendo apresentada, bem como guiará os leitores do 
contexto geral às questões específicas da pesquisa.

A contextualização deve ser completa e abrangente, 
embora diferentes publicações terão expectativas distintas 
sobre o escopo desta parte da introdução. É durante este 
processo que você pode reunir diferentes vertentes de 
pesquisa e relacioná-las a um tema comum, enquanto 
limita o escopo para as questões específicas que estão 

sendo abordadas no artigo.

Incluir cada estudo que tenha um mínimo de relevância 
para as questões norteadoras da pesquisa pode ser 
tentador, mas afastar-se muito das questões centrais 
pode confundir o leitor e prejudicar o ritmo da narrativa. 
Os leitores familiarizados com a área de estudo estarão 
procurando por um tratamento abrangente do estado 
atual da área, mas sem digressões sobre temas que são 
apenas marginalmente relevantes. 

Uma discussão aprofundada da literatura não apenas 
enquadra a pesquisa, mas também estabelece as 
credenciais científicas do autor. Leitores bem informados 
muitas vezes o julgam e, por consequência, seu trabalho, 
pelo conhecimento da área e da bibliografia que você 
apresenta em sua introdução. Logo, a minuciosidade 
de uma introdução é um fator decisivo para a sua 
credibilidade, e faz com que os leitores antecipem um 
estudo relevante e credível ou que duvidem que irão 
encontrar alguma coisa de valor no artigo.

FORNEÇA UMA CONTEXTUALIZAÇÃO AO SEUS LEITORES

É durante este processo que você pode reunir diferentes vertentes de 
pesquisa e relacioná-las a um tema comum, enquanto limita o escopo 
às questões específicas que estão sendo abordadas no artigo.
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REFERENCIAL TEÓRICO.

Ao apresentar a contextualização de um estudo, é 
importante apresentar e citar de forma exaustiva a 
literatura relevante. À medida que a narrativa progride 
do geral ao específico, todos os resultados originais 
relevantes devem ser referenciados (note, contudo, que 
os artigos de revisão, geralmente, não devem ser citados 
a menos que sejam especificamente fornecidos como 
um recurso suplementar). Além disso, o fato de não 
apresentar referências apropriadas de resultados originais 
pode prejudicar a credibilidade tanto sua quanto de seu 
trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Para finalizar, a introdução deve descrever como a pesquisa 
apresentada contribui para aprofundar o conhecimento 
na área. Neste ponto, imediatamente antes que os 
leitores sejam convidados a se comprometerem a ler o 

restante do artigo, é importante dar-lhes razões para 
se preocuparem com o estudo e seus resultados. De 
preferência, as considerações finais da sua introdução 
devem ser conectadas ao início, explicando como os 
resultados são relevantes   aos desafios atuais e questões 
sendo abordadas na área de estudo, transmitindo de 
forma clara e concisa a relevância das questões sendo 
abordadas no seu estudo. 

Se você tiver conduzido os leitores minuciosa e 
cuidadosamente dos conceitos gerais que eles acreditam 
ser importantes às questões específicas da pesquisa que 
eles pensam ser relevantes, então sua narrativa irá deixá-
los preparados e abertos para o restante do artigo. Depois 
de ler uma introdução bem escrita e completa, o leitor 
acreditará no objetivo do seu trabalho, compreenderá 
seu contexto e embasamento, e estará ansioso para 
descobrir seus resultados e impactos.  
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