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ARTICULADORES/CONECTORES/ORGANIZADORES DO DISCURSO 

Adicionar / Enumerar: além disso; não só...mas também; seguidamente; em primeiro lugar; em seguida; 

por um lado...por outro; adicionalmente; ainda; do mesmo modo; pela mesma razão/motivo; igualmente; 

Particularizar: especificamente; nomeadamente; por exemplo; em particular; 

Explicar / Exemplificar: pois; porque; porquanto; por causa de; uma vez que; especificamente; 

nomeadamente; isto é; ou seja; quer dizer; por exemplo; em particular; como se pode ver; é o caso de; é o 

que se passa com; 

Inferir: assim; consequentemente; daí; então; logo; pois; deste modo; portanto; em consequência; por 

conseguinte; por esta razão; por isso; por este motivo; daqui se conclui que; 

Substituir / Reformular: mais corretamente; mais precisamente; ou melhor; quer dizer; dito de outro 

modo; por outras palavras; 

Contrariar / Opor / Restringir: porém; contrariamente; em vez de; pelo contrário; por oposição; ainda 

assim; mesmo assim; apesar de; contudo; no entanto; por outro lado; 

Abrir: por um lado; de um lado; primeiramente; em primeiro lugar; para começar; 

Sintetizar / Concluir: logo; pois; assim; por isso; por conseguinte; portanto; enfim; em conclusão; 

concluindo; em suma; 

Encerrar: por último; concluindo; para terminar; em conclusão; em último lugar; em síntese; finalizando; 

recapitulando; 

Fim / objetivo: para; para que; com o intuito de; a fim de; com o objetivo de; com o propósito de; 

Dúvida: talvez; é provável; é possível; provavelmente; porventura; é uma possibilidade; 

Certeza: é evidente que; certamente; decerto; com toda a certeza; naturalmente; evidentemente; 

Hipótese / Condição: se; a menos que; supondo que; admitindo que; salvo se; exceto; 

Chamar a atenção: note-se que; atente-se em; repare-se; veja-se; constate-se; verifique-se que; 

Enfatizar: efetivamente; com efeito; na verdade; como vimos; 

Opinar: a meu ver; estou em crer que; em nosso entender; parece-me que; 

Reafirmar / Resumir: por outras palavras; ou melhor; ou seja; em resumo; em suma; 

Semelhança: do mesmo modo / jeito; tal / assim como; pela mesma razão / motivo; 

 

Sinónimos de palavras: http://www.sinonimos.com.br/  
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