
FRASES PARA INÍCIO 

DE INTRODUÇÃO 



Apresento, aqui, algumas frases que 
podem ajudar, para iniciar a introdução. 
Não tomem estas frases como receita 
infalível. Antes de usá-las, analise bem o 
tema, planeje incansavelmente o 
desenvolvimento, use sua inteligência, 
para ter certeza daquilo que será incluso 
em sua dissertação. Só depois disso, use 
estas frases: 



É de conhecimento geral que ... 

 

Todos sabem que, no Brasil, há tempos, observa-se ... 

 
 

• Nesse caso, utilizei circunstância de lugar (em nosso país) e 
de tempo (há tempos). Isso é só para mostrar que é possível 
acrescentar circunstância diversas na introdução, não 
necessariamente estas que aqui estão. Outro elemento com o 
qual se deve tomar muito cuidado é o pronome se. Nesse 
caso, ele é partícula apassivadora, portanto o verbo deverá 
concordar com o elemento que vier à frente (sing. ou pl.) 

 
 



• Cogita-se, com muita frequência, de ... 

• O mesmo raciocínio da anterior, agora com a 

circunstância de modo (com muita frequência). 

• Muito se tem discutido, recentemente, acerca de ... 

• Muito se debate, hoje em dia, ... 

• Partícula apassivadora novamente. Cuidado com a 

concordância. 

• É de fundamental importância o (a) .... 

• É indiscutível que ... / É inegável que ... 

• Muito se discute a importância de ... 

• Comenta-se, com frequência, a respeito de ... 



• Não raro, toma-se conhecimento, por meio de ..., de 

• Apesar de muitos acreditarem que .... (refutação) 

• Ao contrário do que muitos acreditam ... (refutação) 

• Pode-se afirmar que, em razão de ...( devido a, pelo ) ... 

• Ao fazer uma análise da sociedade, busca-se descobrir 

as causas de .... 

• Talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual ... 

• Ao analisar o (a, os, as) ... , é possível conhecer o (a, os, 

as) .... , pois ... 

 

 


