INTRODUÇÃO
A parte introdutória abre o trabalho propriamente dito, anunciando o
assunto, e supõe a compreensão do mesmo, quanto ao seu alcance, suas
implicações e seus limites.
REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA UMA BOA INTRODUÇÃO
Î Definição do tema;
Î Indicação do problema e da hipótese;
Î Indicação de metodologia de trabalho a ser seguida;
Î Estrutura interna do trabalho, com indicação de como estão distribuídos
e organizados os seus argumentos.

MÉTODO PARA ELABORAÇÃO DA INTRODUÇÃO
Î Definir o Tema consiste em anunciar a idéia geral e precisa do mesmo.
Î Torna-se freqüentemente necessário delimitar o tema, isto é indicar o
aspecto ou o assunto que será focalizado. (problema e hipóteses)
Î Deve-se situar o tema no tempo e no espaço, na discussão teórica ou
na prática. Situar o assunto significa indicar os pressupostos ou postulados
indispensáveis à compreensão do mesmo. O assunto deve ser situado no
conjunto dos conhecimentos ou das atividades já desenvolvidas e com as
quais se relaciona.
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Î À medida que se anuncia, delimita-se e situa-se o tema, deve-se mostrar
a importância do mesmo, a fim de despertar o interesse do leitor.
Î Se a importância do tema for demonstrada, justificar a escolha será
tarefa fácil.
Î A introdução pode conter a definição dos termos empregados, caso se
faça necessário, para maior clareza e entendimento.
Î É recomendável que a introdução contenha a indicação da
documentação e dos dados utilizados. Indique as fontes de pesquisa
utilizadas, os instrumentos empregados e, se for o caso, o universo ou a
amostra que serviu de base para sua coleta de dados. Em pesquisas de
campo ou de laboratório, deve-se indicar sempre a metodologia
empregada, tanto para a aquisição de dados quanto para sua interpretação.
Î Faz-se necessário apresentar na introdução o caminho que o leitor
deverá seguir na leitura e compreensão do tema exposto. Deve-se anunciar
as idéias mestras do desenvolvimento: os pontos principais, as deduções
mais importantes, os resultados mais significativos.
Î No fim da introdução deve-se anunciar com ênfase e clareza, o plano
adotado para o desenvolvimento. Este plano deve conter unicamente os
tópicos principais, ordenados em razão da pesquisa.
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