
Acadêmico
Introdução

Introdução - Introdução
português italiano
Nesta redação/ tese/ dissertação será
examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad
esaminare/investigare/analizzare/individuare...

Introdução geral para uma redação / tese/ dissertação

Para responder esta questão deve-se
observar... 

Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò
in primo luogo su...

Introduzindo o assunto sobre o qual trata o trabalho

A questão, se..., tem preocupado os
especialistas há algum tempo.

La questione è già da molto tempo di grande interesse
per gli esperti in materia.

Introdução geral sobre um assunto

Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que... Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Introdução geral sobre um assunto que é amplamente conhecido

Muito já foi escrito/ dito sobre... Tale tematica è stata lungamente discussa...
Introdução geral sobre um assunto

É consenso geral que... Seppure è unanime che...
Introdução geral sobre um assunto que é de consenso geral, mas que você gostaria de questionar

Analisa-se agora os fatores... Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese 

Esta análise visa identificar... Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Introdução descrevendo exatamente do que trata sua tese

Um tópico/ assunto frequente em...é... Un tema ricorrente parlando di... è...
Introduzindo os temas principais

...é observado(a) repetidamente como um
fenômeno empírico.

Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in
diverse occasioni.

Enfatizando a importância do seu estudo

De encontro à esta informação, a questão
central que motiva este trabalho é...

Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno
alla quale ruota questo studio, è...

Enunciado específico dizendo sobre o que é seu estudo. Vem após a informação geral
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Esta pesquisa explora as causas de/do/da... Questa ricerca esplora le cause di...

Enunciado específico dizendo a intenção do seu estudo 

Os autores dos mais recentes estudos propõem
que...

Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...

Usada para apresentar o pensamento acadêmico atual sobre o assunto escolhido

Nosso propósito é...(Importante: em Português
não é recomendado redigir trabalhos
acadêmicos utilizando a primeira pessoa do
singular. A primeira pessoa do plural raramente
é usada. Geralmente se escreve na terceira
pessoa, do singular ou plural)

Il mio obiettivo è quello di...

Usada para declarar os objetivos principais do estudo

Examinando de forma empírica..., espera-se
chegar a um entendimento mais completo
sobre...

Dallo studio empirico di..., si può comprendere in
maniera esauriente...

Usada para descrever seu método e apresentar os objetivos principais do estudo

Introdução - Definição
português italiano
Por definição, ... significa... Secondo la definizione data da.... il termine indica...

Usada para definir determinada palavra

Neste trabalho a palavra...será considerada
como...

In questo contesto il termine indica...

Usada para definir determinada palavra

É importante deixar claro a definição de... Per una miglior comprensione della questione è
importante chiarire il significato del termine...

Usada para definir determinada palavra

O termo...refere-se à/ao... Il termine... si riferisce a...
Usada para definir determinada palavra

O modelo padrão sugere que...pode ser
definido(a) como...

Sebbene la definizione generale del termine sia... in una
diversa accezione si può considerare...

Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de
interpretação pessoal

Página 2 23.05.2023



Acadêmico
Introdução
De acordo com...,...é definido(a) como... Secondo... il termine assume il significato di...

Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de
interpretação pessoal

...pode ser definido(a) de diversas formas.
Algumas pessoas argumetam que o termo
denota...

...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori
concordano sul fatto che il termine in questione possa
indicare...

Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de
interpretação pessoal

...geralmente significa... ...indica generalmente...
Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de
interpretação pessoal

Frequentemente se pensa em... quando se fala
de...

Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha
è quella di...

Usada para descrever uma palavra para a qual uma definição foi sugerida, mas deixa a possibilidade de
interpretação pessoal

Dois exemplos podem esclarecer este conceito. Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla
comprensione del concetto.

Enunciado depois do qual se pode usar exemplos para definir uma idéia

É importante enfatizar que... È importante enfatizzare...
Usada quando se quer chamar a atenção para sua definição

O foco é em/no/na... Ci concentreremo su...
Forma casual de definir determinada palavra

Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da
palavra...

In conclusione è necessario definire il significato di...

Usada para encerrar um parágrafo e definir determinada palavra

O que se quer dizer é... Quello che si intende dire con questo è che...
Usada para explicar uma definição ou dar exemplos daquela definição

Diversas explicações foram dadas. Sono state fornite numerose spiegazioni.
Um enunciado após o qual se pode explicar uma definição 
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Estas explicações são fundadas em/na/no... Questa definizione si fonda/si basa/deriva...

Usada para esclarecer a razão da escolha da sua definição

Estas explicaçõoes complementam uma à outra
e exclarecem o fenômeno de/do/da...

Gli esempi appena citati si integrano nella definizione
di...

Usada após ter dado dois exemplos similares que juntos podem ser utilizados para definir uma palavra.

Seguindo..., estudiosos argumentam que... Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Usada quando existe um especialista evidente na área, mas outros contibuiram para a sua definição

Introdução - Hipótese
português italiano
A questão central torna-se a seguinte: como...
pode afetar...?

La questione centrale è dunque: come può... avere degli
effetti su...

Usada para apresentar a hipótese principal

Dado tal evidência para..., a análise dos fatores
que impactam...parece justificada.

Considerando che... un esame più approfondito dei fatti
ci garantisce...

Usada para apresentar a hipótese principal

Há mais de uma década ...e... iniciaram um
debate com base na seguinte questão: se...

Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito
intorno alla domanda se...

Usada para apresentar a hipótese principal

Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e
testando uma série de hipóteses que indicam
como...afeta...

Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una
serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli
effetti su...

Usada para apresentar a hipótese principal

Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por
..., admite-se a hipótese que... 

Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può
ipotizzare...

Usada para apresentar a hipótese principal

Alguns destes argumentos foram previamente
formalizados por..., mas nenhum deles foi
testado.

Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da...
ma nessuno di essi è stato finora confermato.

Usada para introduzir a hipótese e declarar que seu estudo é único

Página 4 23.05.2023



Acadêmico
Introdução
As evidências destes estudos sugerem uma
variedade de fatores relativos à/ao...

Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono
su...

Usada para apresentar fatores relevantes para seu estudo e sua hipótese 

...encontrou significante correlação entre...e... ... trovò un'importante correlazione fra... e...
Usada para apontar o trabalho de outro que tem relevância para o seu trabalho
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