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Ficha Informativa sobre CONECTORES DISCURSIVOS 

Um texto será coeso se as suas diferentes partes constitutivas estiverem articuladas e interligadas, garantindo a sua 

unidade semântica. A coesão textual pode ser assegurada através dos seguintes mecanismos linguísticos: 

— cadeias de referência; 

— repetições; 

— substituições lexicais; 

— conectores discursivos/interfrásicos; 

— compatibilidade entre informações temporais e aspectuais. 

 

Os conectores discursivos são palavras ou expressões que sequencia- lizam as ideias e estabelecem relações entre elas.  

Por vezes, um conector pode ter mais do que um significado, ou seja, pode exercer mais do que um sentido lógico 

conforme o contexto em que se insere. 

 

adição e; nem; não só… mas também… 

alternativa ou; ora… ora; seja… eja; ou… ou… 

causa porque; visto que; já que; dado que; por causa de; pois; como... 

certeza é claro; é evidente; é indubitável que… 

chamar a atenção notemos bem que; reparemos; veja bem que... 

começar 

iniciar um outro assunto 

em primeiro lugar; primeiro; num primeiro momento; para começar; antes de mais… 

já com respeito a; quanto a… 

comparação, 

dar ideias semelhantes 

como; como ainda; bem como; assim como; do mesmo modo; tal como; ou até; segundo… 

completar frases que (serve de c. direto ou sujeito) 

concessão (considerar, 

admitir argumentos 

diferentes das conclusões 

pretendidas) 

embora; ainda que; por mais que... 

 

concluir finalmente; em conclusão; concluindo; consequentemente; enfim; resumindo... 

condição ou hipótese se; a não ser que; desde que; a menos que; supondo; admitindo; por pouco que; salvo se... 

consequência de tal modo que; de modo que; de forma que; que (precedido de tão, tanto, tal); portanto; logo; por 

tudo isto... 

continuar depois; seguidamente; além disso; na continuação; a seguir; em seguida; após… 

dúvida talvez; não sei bem; é provável; possivelmente... 

enfatizar efetivamente; com efeito; como vimos... 

esclarecer, evitar 

equívocos 

não é que; longe de... 

espaço ao lado; sobre; à esquerda; no meio; naquele lugar; o lugar onde; lá ao longe; aqui pertinho… 

evitar a repetição de 

nomes ou expressões 

que; quem; qual; onde; em que; do qual; cujo... 

Fonte bibliográfica do quadro síntese: 

http://www.redevalorizar.azores.gov.pt/redevalorizar/Portals/0/Documentacao/LC/LC3C_articuladores%20discursivos.pdf 

Fonte bibliográfica de apoio: 

http://apoioptg.blogspot.com/2007/04/coeso-textual.html 
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