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Os conetores ou articuladores do discurso são palavras e/ou expressões que 
servem para ligar frases, períodos ou parágrafos de um texto, estabelecendo uma 
relação semântica lógica entre eles e garantindo, assim, a boa progressão do texto 
e a coerência textual.  

Estes vocábulos/expressões asseguram a coesão interfásica e podem ser: 

Conjunções/locuções conjuncionais  
Preposições/locuções preposicionais  
Advérbios/locuções adverbiais 



Além dos conetores, existem muitas outras expressões (de diferentes categorias) 
que permitem organizar o discurso, como: 
 

 expressões de modalidade (certeza, dúvida),  

advérbios ou locuções adverbiais que delimitam o 
domínio de interpretação da frase a um indivíduo ou a 
uma área de saber (como pessoalmente, quanto a ele, 
na nossa opinião, gramaticalmente, juridicamente), de 
localização espacial, por exemplo. 
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Valor de                             Exemplos 

Adição/ 
enumeração/ 
sequência 

Alternativa 

e, ora, também, antes de mais, além disso, e ainda, não só… 
mas também, por um lado… por outro (lado)…, 
seguidamente, por fim, igualmente, finalmente, 
adicionalmente, depois, em primeiro lugar, … 
 

ou, fosse... fosse, ou então, ou... ou, ora... ora, quer... quer, 
seja... seja, alternativamente, em alternativa, senão, ...  
 

Causa visto que, pois, que, porque, por, pois que, por causa de, 
dado que, já que, uma vez que, porquanto, …  
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Inferência 
(Consequência/ 
conclusão) 

Confirmação 

de tal modo, de tal forma que, de modo que, tanto… que, 
por tudo isto…, assim, portanto, logo, daí, por conseguinte, 
consequentemente, daí que, donde, então, deste modo, …  
 

efetivamente, com efeito, na verdade, de facto, na realidade, …  
 

Explicação/ 
Exemplificação 

especificamente, nomeadamente, ou seja, quer dizer, em 
particular, sobretudo, por outras palavras, dito de outro modo, 
isto é, …  
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Finalidade/ 
objetivo 

Hipótese/ 
condição 

para, para que, com o fim de, com o intuito de, a fim de, 
com o objetivo de, …  

se, a menos que, a não ser que, nesse caso, assim, (mesmo) 
admitindo que, exceto se, supondo que, salvo se, …  
 

Tempo 
quando, após, antes, antes de, depois, depois de, enquanto, 
entretanto, durante, nessa altura, seguidamente, 
anteriormente, em seguida, mal, até que, por fim, então, 
simultaneamente, em simultâneo, …  
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Oposição, 
contraste 

Síntese 

mas, apesar de, no entanto, porém, contudo, todavia, por 
outro lado, pelo contrário, contrariamente, ainda assim, 
mesmo assim, em vez de, mesmo assim, embora, ainda que, 
mesmo que, em contrapartida, …  

assim, em resumo, em suma, em síntese, em conclusão, …  
 

Comparação do mesmo modo, tal como, mais … (do) que, menos … (do) 
que, melhor … (do) que, pior … (do) que, tão… como, 
assim como, …  
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