
CONECTORES DISCURSIVOS 

Os conectores do discurso têm a importante missão de proporcionar o estabelecimento da coesão textual 

ou discursiva, pois garantem uma articulação lógica entre os elementos das orações, frases e parágrafos. 

Eis aqui uma lista de alguns dos principais conectores do discurso. 

 

Para… Usa-se 

Articular ideias de contraste ou 

oposição 

mas, porém, todavia, contudo, no entanto, apesar de, ainda que, 

embora, mesmo que, por mais que, se bem que 

Adicionar e agrupar elementos 

e ideias 

e, além disso, e ainda, não só...mas também /como ainda, por um 

lado...por outro lado, nem...nem (negativa) 

Concluir (a partir da ideia 

principal) 

pois, portanto, por conseguinte, assim, logo, enfim, concluindo, 

em conclusão 

Resumir, reafirmar por outras palavras, ou seja, em resumo, em suma, melhor 

Exemplificar por exemplo, isto é, ou seja, é o caso de, nomeadamente, em 

particular, a saber, entre outros 

Comparar como, conforme, também, tanto...quanto, tal como, assim como, 

pela mesma razão 

Indicar uma consequência por tudo isto, de modo que, de tal forma que, daí que, 

tanto...que, é por isso que, pela mesma razão, do mesmo modo 

que 

Exprimir uma opinião na minha opinião, a meu ver, em meu entender, parece-me que 

Exprimir uma dúvida talvez, provavelmente, é provável que, possivelmente, porventura 

Insistir nas ideias já expostas com efeito, efetivamente, na verdade, de facto 

Esclarecer, explicar uma ideia quer isto dizer, isto (não) significa que, por outras palavras, isto é 

Organizar as ideias por ordem 

sequencial (tempo ou espaço) 

em primeiro lugar, num primeiro momento, antes de, em seguida, 

seguidamente, depois de, após, até que, simultaneamente, 

enquanto, quando, por fim, finalmente, ao lado, à direita, em 

cima, no meio, naquele lugar 

Apresentar a intenção, o 

objetivo com que se produz o 

que é descrito anteriormente 

com o intuito de, para (que), a fim de, com o objectivo de, de 

forma a 

Anunciar uma ideia de causa Pois, pois que, visto que, já que, porque, dado que, uma vez que, 

por causa de 

Indicar uma hipótese ou 

condição 

Se, caso, a menos que, salvo se, excepto se, a não ser que, desde 

que, supondo que 

Exprimir um facto dado como 

certo 

com certeza, naturalmente, é evidente que, certamente, sem 

dúvida que 

Evidenciar ideias alternativas Fosse...fosse, ou...(ou), ora...ora, quer...quer 

 

 


