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Resumo 

O ensino – aprendizagem das línguas estrangeiras tem sofrido, ao longo dos 

anos, uma evolução ao nível dos objectivos, dos conteúdos e do público.   

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL: 2001) 

outorga que o aluno é um actor social que cumpre tarefas de forma a desenvolver um 

conjunto de competências: linguísticas, sociolinguísticas e pragmáticas. Ser competente 

em termos comunicativos é dominar essas três competências as quais definem que o 

aluno deve ser capaz de se exprimir de forma fluente utilizando uma variada gama de 

dispositivos linguísticos, entre eles os conectores. É nesta perspectiva que esta tese 

pretende dar um contributo. Demonstrar de que forma se pode trabalhar e desenvolver a 

coesão textual em alunos de um nível de proficiência avançado. 

Esta tese está estruturada em duas partes, a primeira intitulada enquadramento 

teórico e a segunda enquadramento metodológico.  

A Parte I – enquadramento teórico - está dividida em três capítulos. Assim, num 

primeiro capítulo contextualizo teoricamente a problemática da coesão dentro dos 

fenómenos da textualidade. Num segundo capítulo, abordarei um dos mecanismos da 

coesão textual, nomeadamente, a coesão interfrásica. Assim, definirei coesão 

interfrásica, caracterizarei as unidades que permitem a ligação entre os vários 

enunciados a partir da proposta de Salvador Pons Bordería (1998) e justificarei a 

adopção da designação de “conector discursivo”. Num terceiro capítulo, analisarei o 

papel dos conectores discursivos e da coesão no Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas (2001).  

A Parte II – enquadramento metodológico – também se encontra estruturada em 

três capítulos. Nesta parte, centra-se a atenção na prática, no caso em estudo.  Num 

primeiro capítulo, defino a metodologia adoptada para a realização do presente estudo. 

Seguidamente, delimito o problema em estudo e justifico a sua escolha. No último 

capítulo desta parte procedo a uma descrição das unidades didácticas. Começo por 

caracterizar  a turma na qual incidiu este estudo e apresento os objectivos das três 

unidades didácticas. Segue-se a descrição dessas unidades e a avaliação dos resultados e 

das estratégias implementadas.  

Por fim, seguem-se as conclusões em que reflicto na articulação entre a parte 

teórica e a parte metodológica e na pertinência deste estudo.  

Palavras- chave: coesão, conectores discursivos, ligação, competência comunicativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A educação pela língua  

deve ser também uma  

educação cultural pela língua”
1
 

 

 

O papel e a importância do ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira tem 

mudado ao longo dos anos, mudaram-se objectivos de aprendizagem, conteúdos e 

formas de ensinar
2
. A didáctica das línguas enfrenta assim novos desafios marcados 

pela globalização, pelo renascimento do papel das línguas no desenvolvimento da 

sociedade, pela era da informática, pela emergência de novos públicos e pela 

centralidade do aluno no processo de ensino-aprendizagem (Alarcão in BIZARRO, 

2008:10). 

Estas novas mudanças
3
 trazem uma abordagem orientada para a acção. O aluno 

mais do que dominar um saber, deve possuir um saber-fazer, deve relacionar os 

conteúdos e, sobretudo, saber usá-los. Assim, aprender uma língua é adquirir um saber-

fazer que implica a interiorização de regras gramaticais, mas também de regras 

pragmáticas. Essa interiorização é orientada para um agir, seja para agir pela fala, seja 

para construir textos escritos. A apropriação das regras gramaticais de forma consciente, 

ao longo das aprendizagens, deverá surgir como facilitadora e auxiliadora da construção 

discursiva.  

A aprendizagem do português como língua estrangeira/segunda
4
 é uma realidade 

com um desenvolvimento cada vez mais presente e significativo nos dias de hoje. Os 

                                                           
1 SEQUEIRA (1993: 10) 

2 De acordo com o QECRL não há um consenso entre as várias teorias a propósito da aprendizagem de 

uma língua estrangeira. Uns autores defendem que só é necessário a exposição à língua para a sua 

aquisição, outros, que para além dessa exposição (input), é importante participar nas trocas 

comunicativas. Por fim, outros acreditam que se um aluno possuir conhecimentos de gramática e 

vocabulário é capaz de utilizar a língua. Compete ao professor adoptar uma metodologia abrangente e 

diversificada. 

 
3
 Com este novo método no ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira são “as necessidades 

comunicativas do aprendente, são as intenções comunicativas do aprendente” o centro de todo o processo. 

(FRANCO, 1989: 88) 

4 Entende-se língua estrangeira como “aquela que se aprende em segundo ou terceiro lugar, mas que não 

coabita, quotidianamente no contexto social em que o indivíduo evolui” e língua segunda como “a língua 

aprendida em segundo lugar por um individuo, por exemplo, na escola, mas com um estatuto oficial 

privilegiado, dentro da sociedade considerada” (GALISON e COSTE, 1983: 267, 631). Neste sentido, ao 
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sujeitos que a aprendem pautam-se pela diversidade
5
, pela heterogeneidade em termos 

de idades, motivações e objectivos. Numa sociedade plural
6
, marcada pela diversidade, 

há que saber lidar metodologicamente e gerir culturalmente essa diversidade. O 

professor adquire um novo papel e, nesse sentido,  deverá ser “um profissional que deve 

conciliar o saber/os saberes com o saber fazer e o ser/saber tornar-se, numa prática 

diária, que não fique na esfera das intenções (…) e que corresponda a actuações 

concretas” (BIZARRO, 2008:84).  

O professor deverá estar preparado para atender às particularidades  e às 

especificidades do ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. Enquanto no 

ensino-aprendizagem de uma língua materna, o professor tem, no geral, de tornar 

explícito e consciente o que o aluno adquiriu implicitamente, levando-o a exercitar 

práticas de aplicação das regras que constituem a sua gramática, no caso de um aluno de 

língua estrangeira/segunda, este parte do conhecimento que tem da sua língua materna 

ou de outras línguas estrangeiras que porventura tenha aprendido, produzindo 

inferências entre o sistema desta(s) e o da língua meta, objecto de aprendizagem
7
. O 

aluno tem por objectivo desenvolver um sistema linguístico que lhe permita comunicar 

cada vez de forma mais eficaz com os falantes nativos. Estas diferenças apontam para 

que se deva usar metodologias distintas quando se trata do ensino-aprendizagem de uma 

                                                                                                                                                                          
adoptar as definições de Galison considero que os alunos que aprendem o português e que vivem em 

Portugal, aprendem-no como língua segunda e não como língua estrangeira. 

 

5
 “A variabilidade das condutas do aluno impõe o abandono da ideia comum de que bastaria ensinar ( no 

sentido de mostrar e transmitir conhecimentos) para que todos os alunos aprendessem.” In  Louis Not e 

Marc Bru, “Noções de método, sistema e modelo em didáctica: referências para a organização da 

variabilidade das condições de aprendizagem” (CARVALHO,1995: 42) 

6
“(…) os contrastes aparecem cada vez mais nitidamente no interior da população escolar de um mesmo 

país (diferenças étnicas, culturais, sociais, psicológicas) (CARVALHO,1995: 40) 

7
 Selinker (1972 apud COOK, 2006: 39) considera que na aquisição de uma L2, a língua dos aprendentes 

é independente da língua alvo, atribui-lhe assim a designação de “interlíngua”. O autor opta assim pela 

noção de “interlíngua” em detrimento de “L2”. A “interlíngua” descreve o modo como o falante conhece 

e usa a L2. Neste sentido, para um falante nativo monolingue essa língua será a sua L1, para um 

aprendente de L2 será a sua interlíngua. A relação entre a L1 e a “interlíngua” é externa à mente do 

aprendente enquanto que a relação entre a “interlíngua” e a L2 é externa. Na criação da língua do 

aprendente intervêm cinco processos básicos: transferência da língua; transferência prática; generalização 

das regras de L2; estratégias de aprendizagem de L2 e estratégias de comunicação. Vivian Cook 

(2006:42) designa este conhecimento de uma ou mais línguas (L1 mais “interlíngua”) pela mesma pessoa 

de “multi-competence”. 
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língua materna ou de uma língua estrangeira. Relativamente à metodologia a adoptar no 

ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, o QECRL (2001: 199) advoga que se 

siga uma metodologia “abrangente e [tendo em consideração] todas as opções de um 

modo explícito e transparente, evitando o dogmatismo e a parcialidade” Posto isto, é 

necessário que se considere as necessidades comunicativas dos alunos e que os 

métodos, materiais e estratégias satisfaçam essas necessidades e sejam adequados às 

características dos alunos.  

 

O QECRL (2001:34) preconiza o desenvolvimento de uma competência 

comunicativa que engloba componentes linguísticas, sociolinguísticas e pragmáticas. A 

componente linguística compreende a competência lexical, gramatical, semântica, 

fonológica, ortográfica e ortoépica. A componente sociolinguística diz respeito à 

dimensão social do uso da língua e a componente pragmática abrange o conhecimento 

dos princípios de organização e estruturação das mensagens, da sua correcta utilização 

em contexto e para fins específicos. Neste sentido, ter o desenvolvimento da 

competência comunicativa é entre outros aspectos ser capaz de se exprimir de forma 

fluente, tendo em conta o contexto, utilizando um discurso coerente e coeso por meio de 

dispositivos linguísticos vários, entre os quais se destaca  o uso variado de conectores 

discursivos (competência discursiva). É nesta sequência que surge a presente 

dissertação. 

Neste trabalho, pretendo explorar a vertente da coesão interfrásica em produções 

escritas de alunos de um nível avançado, procurando desse modo contribuir para o 

desenvolvimento da sua competência comunicativa. A escolha deste tema partiu 

precisamente da análise de textos escritos dos alunos e da verificação das dificuldades 

demonstradas nessas produções. Era minha intenção inicial focar a minha observação na 

escrita e num aspecto gramatical ou discurso-textual que fosse pertinente e relevante 

para a turma em que incidiria o meu estudo de caso. Desta feita, ao analisar os vários 

textos escritos de alunos, verifiquei que revelavam algumas dificuldades em vários 

níveis, mas muita dificuldade no uso de conectores. Usavam-nos mal e em número 

reduzido, o que tornava o discurso pouco coeso e mesmo pouco fluente. Assim, os 

textos constituíam aglomerados de frases desconectadas, de enunciados soltos sem 
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relação entre si. Posto isto, estando esta turma enquadrada num nível de proficiência 

avançado
8
 o tratamento deste tema era adequado e urgente.  

Esta tese está estruturada em duas partes, a primeira intitulada enquadramento 

teórico e a segunda enquadramento metodológico.  

 

A primeira parte – enquadramento teórico - está dividida em três capítulos. Assim, 

num primeiro capítulo contextualizo teoricamente a problemática da coesão dentro dos 

fenómenos da textualidade. Ao pesquisar sobre o tema, deparei-me com uma extensa 

bibliografia. Tendo em conta o âmbito do que se pretende para este relatório, vou dar 

uma panorâmica geral do tema, contextualizar teoricamente o que me interessa para o 

meu estudo de caso.  

O primeiro capítulo – A coesão textual – tem como objectivo enquadrar a questão 

da coesão textual. O surgimento da Linguística de Texto na década de setenta 

desencadeou estudos sobre o fenómeno da textualidade. A coesão textual aparece como 

uma das propriedades de um texto. Para a sua definição, seleccionei três autores que se 

debruçaram sobre o fenómeno: Halliday e Hasan (1976) e Joaquim Fonseca (1992). 

Assim, neste primeiro capítulo parte-se de uma concepção semântica de coesão proposta 

por Halliday e Hasan para uma concepção pragmático-comunicativa de Fonseca.  

Várias são as definições de coesão que encontramos. Beaugrande e Dressler 

(1981:11) defendem que “a coesão, manifestada no nível microtextual, refere-se aos 

modos como os componentes do universo textual, isto é, as palavras que ouvimos ou 

vemos, estão ligados entre si dentro de uma sequência.” 

Williams (1983: 35 apud SEQUEIRA, 1993: 130) preconiza que “a coesão textual 

é um conceito semântico. Tem a ver com as relações semânticas num texto (tanto dentro 

de frases como entre frases), de tal modo que a capacidade de um leitor interpretar um 

determinado elemento textual depende da sua capacidade de interpretar outro 

elemento.”  

                                                           
8
 A turma de Português Língua Estrangeira do segundo semestre, na qual recai o meu estudo de caso, era 

constituída por vinte e dois alunos de nacionalidades diversas, sendo a nacionalidade predominante a 

espanhola. Era uma turma motivada, bastante participativa e que criava um bom ambiente de trabalho. Ao 

nível das competências definidas pelo QECRL (2001) para este nível de proficiência (nível C), verificou-

se que a turma era heterogénea. Alguns alunos de nacionalidade espanhola, outros de Itália, Grécia e 

E.U.A , ao nível do uso de conectores discursivos, situavam-se num nível intermédio, usavam-nos em 

número reduzido e  repetindo-os, o que tornava o seu discurso pouco coeso e pouco fluente. 
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Segundo Olívia Figueiredo (2005: 763), a coesão textual “depende de 

mecanismos linguísticos de tipo morfossintáctico e léxico-semântico que se actualizam 

em um conjunto de instruções à superfície dos discursos para que o destinatário da 

mensagem possa construir uma interpretação correcta, tendo em consideração a 

intencionalidade comunicativa”. A coesão engloba como mecanismos: a deixis, a 

anáfora (lexical e gramatical), a elipse, a conexão, a modalização e a relação dos tempos 

verbais. 

Todos os autores consideram o fenómeno de coesão textual como englobando os 

mecanismos linguísticos de sequencialização que visam a continuidade sintáctica - 

semântica entre os diferentes elementos de um texto. É um fenómeno abrangente e que 

engloba subdomínios: ao nível do léxico, da frase, da ligação de frases.  

Num segundo capítulo – A coesão interfrásica -  abordarei um dos mecanismos da 

coesão textual que foi trabalhado nas aulas de português para estrangeiros. No 

seguimento do capítulo anterior, situarei este fenómeno na terminologia dos autores 

referenciados anteriormente. Assim, em Halliday e Hasan (1976) a coesão interfrásica 

aparece como “conjunção” e em Fonseca (1992) como “conexão por meio de relatores”. 

Neste seguimento, foco a perspectiva de Van Dijk (1988) e de Salvador Bordería (1998) 

que se debruçaram especificamente sobre o fenómeno da conexão e dos conectores. 

Adopto a designação proposta por Inês Duarte (MATEUS, 2006:90) e apelido este 

fenómeno de interligação de enunciados por meio do uso de conectores de “coesão 

interfrásica”. Num segundo momento, caracterizarei as unidades que permitem a ligação 

entre os vários enunciados a que designarei de “conectores discursivos”. Assim, a partir 

de várias definições de autores justificarei a adopção da designação de “conector 

discursivo” em detrimento de “conector” ou “marcador discursivo”. Posteriormente, 

segue-se a caracterização destas unidades, socorrendo-me da proposta de Salvador Pons 

Bordería (1998), que se tornou para mim bastante clara e objectiva. 

Num terceiro capítulo – O Quadro Europeu Comum de Referência Para as 

Línguas e os conectores discursivos - analisarei o papel dos conectores discursivos à luz 

deste referencial no ensino–aprendizagem de uma língua estrangeira, sendo que toda a 

minha prática foi norteada pelas suas directrizes. 

Esta primeira parte tem como objectivo situar os conectores discursivos no 

fenómeno da coesão textual. Considero que a segunda parte constitui uma mais-valia 

deste trabalho pois retrata uma experiência metodológica numa turma de nível de 

proficiência avançado de Português Língua Estrangeira. O objectivo fundamental é, 
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para além de descrever as várias actividades realizadas, demonstrar que a coesão 

interfrásica é um dos aspectos fundamentais e importantes na aprendizagem de uma 

língua estrangeira. O uso adequado de mecanismos coesivos, de uma vasta gama de 

conectores reflecte-se não apenas na produção escrita, mas também na produção oral. 

Espero que as propostas apresentadas sejam úteis para professores de Português Língua 

Estrangeira e contribuam significativamente para esta área de ensino. 

 

A parte II – enquadramento metodológico – também se encontra estruturada em 

três capítulos. Nesta parte, a atenção está centrada na prática, no estudo de caso, dando-

se conta da metodologia adoptada em três unidades didácticas de Português Língua 

Estrangeira numa turma de nível avançado.   

Num primeiro capítulo – Metodologia adoptada – pretendo definir a metodologia 

que esteve na base de todo este trabalho, caracterizando-a e definindo os seus objectivos 

e princípios. 

Num segundo capítulo – O caso em estudo -  delimito o problema em análise, 

contextualizo-o e esclareço as várias etapas subjacentes a esta análise. Justifico a 

escolha do tema no âmbito da turma em que se versou este trabalho. 

Num terceiro capítulo – Descrição metodológica das unidades didácticas – 

começo por caracterizar  a turma na qual incidiu este estudo e apresento os objectivos 

das três unidades. Em seguida, descrevo as unidades didácticas. Em cada uma dessas 

unidades foram contemplados os três momentos: pré-leitura, leitura e pós-leitura
9
. No 

momento da pré-leitura, procurei antecipar os conteúdos que iam ser abordados; na 

leitura contemplei análise de texto e na pós-leitura sistematizou-se os conteúdos. Para 

além destas três unidades didácticas, são ainda referidas outras actividades que 

funcionaram como trabalhos de casa em que mais uma vez os alunos se debruçaram 

sobre o uso de conectores discursivos. Por fim, depois de descritas todas as actividades, 

reflicto sobre os resultados obtidos, as estratégias implementadas e os materiais usados. 

 

                                                           
9
 A etapa da pré–leitura é considerada a “fase de antecipação ao texto” de forma a “criar curiosidade e 

apetência para saber mais sobre um determinado tema” e  “activar conhecimentos que o aluno sem dúvida 

já tem sobre o tema do texto”. A etapa da “leitura” designa o momento “dentro do texto”, pretende-se que 

o aluno faça uma primeira leitura global e rápida (…) descubra mais profundamente o texto, não só ao 

nível do conteúdo mas da maneira como a forma está ao serviço desse conteúdo.” A etapa da pós-leitura 

apelidada de “para além do texto” tem como objectivos levar o aluno a emitir juízos de valor sobre os 

conteúdos analisados [e a ] re-criar a informação trabalhada nas fases anteriores.” ( FISHER, 1990: 206) 
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No final destas duas partes temos a – Conclusão - em que reflicto na articulação 

entre a parte teórica e a parte metodológica e na pertinência de um estudo dos 

conectores discursivos numa aula de Português Língua Estrangeira.  

Deste trabalho constam ainda as referências bibliográficas nas quais me apoiei 

para a sua realização. Finaliza-se com os anexos que contêm os exercícios propostos em 

aula, cuja descrição figura no enquadramento metodológico. 
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 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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1. A coesão textual 

 

O surgimento da Linguística do Texto na década de 70 trouxe a valorização do 

texto enquanto elemento de estudo em detrimento da frase e de uma análise estritamente 

sintáctica
10

. A semântica e a pragmática adquirem um novo estatuto enquanto áreas de 

estudo. 

Bernárdez (1982: 31) elucida quais as causas do aparecimento da linguística de 

texto: a necessidade de realizar operações de carácter linguístico em disciplinas que 

trabalham com textos completos, como a poética, estilística; a necessidade de se 

explicar, através do recurso a textos coerentes, uma série de fenómenos que não se 

podem estudar em frases isoladas; a necessidade de integrar os dados semânticos e 

pragmáticos com os gramaticais e a necessidade de seguir directrizes cientificas gerais, 

realizando estudos integradores e recusando o reducionismo. 

Robert de Beaugrande e Wolfgang Dressler debruçaram-se sobre as várias 

propriedades que identificam um texto. Apontam cinco propriedades de textualidade
11

: 

a situacionalidade, a aceitabilidade, a intertextualidade, a informatividade e a 

conectividade. A aceitabilidade significa que um dado texto é dotado de sentido. A 

situacionalidade é a adequação do texto ao seu contexto, interlocutores, papel de ambos, 

intenção comunicativa, espaço e tempo de enunciação. A intertextualidade é a relação 

de um texto com outros textos a partir de comentários, citações, provérbios,... A 

informatividade é o grau de incerteza das ocorrências textuais, quanto mais imprevisível 

algo, mais informativo se torna. Por fim, a conectividade é definida como uma 

propriedade relacional entre ocorrências textuais (BEAUGRANDE, 1980: 19-20 apud 

MATEUS, 2006: 87). 

Das propriedades acima referidas merece especial atenção a conectividade, 

definindo-se, como já foi referido, como uma propriedade relacional. Assim, considera-

se que ocorre sempre que há interdependência semântica entre uma ocorrência textual A 

e uma ocorrência textual B. Deste modo, distinguem-se dois tipos de conectividade: a 

conectividade sequencial ou coesão, quando essa interdependência resulta de “processos 

                                                           
10

 “Todo ello significa, de una forma u otra, que se comienza a abandoner el postulado fundamental 

generativista de la autonomia de la sintaxis y el intento de relegar la “actuación” o el “habla” a una 

disciplina “secundaria”. (…) Se caracteriza por el regreso de la semántica y de la pragmática, y el 

surgimiento “oficial” de la linguística del texto.” ( BERNÁRDEZ, 1982: 20)  

 
11

 Entende-se por textualidade “o conjunto de propriedades que uma dada manifestação da linguagem 

humana deve possuir para ser reconhecida como um texto” (MATEUS, 2006: 87) 
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linguísticos (universais, tipológicos ou particulares) de sequencialização dos elementos 

linguísticos” e conectividade conceptual ou coerência quando a interdependência 

semântica resulta de “processos mentais de apropriação do real”
12

. (MATEUS, 2006: 

89) 

Posto isto, a coesão textual, que me proponho abordar, é uma propriedade de 

textualidade. Abarca os mecanismos linguísticos e gramaticais que dentro de um texto 

se articulam entre si, se retomam e se relacionam (FIGUEIREDO, 2005: 76). 

 A noção de coesão textual tem sido abordada por vários autores. Referir-me-ei a 

três autores em particular: Halliday e Hasan  e Joaquim Fonseca. 

 

 

1.1 A perspectiva de Halliday e Hasan 

 

 

Halliday- Hasan (1976) com a obra Cohesion in English deram um primeiro passo 

no estudo do fenómeno da coesão textual, desde já implicitada no próprio título da obra.  

Os autores designam as propriedades definidoras do um texto como “Texture”
13

. 

Observam que num texto existe uma textura externa e uma textura interna. A textura 

externa
14

 engloba factores externos que afectam as escolhas do linguista enquanto 

falante ou escritor no que diz respeito à audiência, ao meio e ao propósito comunicativo 

(HALLIDAY e HASAN, 1976: 21). A textura interna
15

 diz respeito à organização 

sequencial intrínseca do texto e manifesta-se a três níveis: frásico, interfrásico ou 

                                                           
12

 É frequente entender-se a coesão e a coerência como sinónimos. Compreende-se que haja uma 

interligação entre estes dois conceitos, mas como se verificou designam aspectos diferentes. A coesão 

envolve um conjunto de mecanismos gramaticais que permitem ligações. A coerência resulta da ligação 

entre as diferentes partes e ideias de um texto, implicando uma determinada ordem e estrutura, assim 

como pressupõe a relação do conteúdo informacional dos textos com o conhecimento que o falante possui 

da realidade. Assim, o texto para ser coerente deve haver progressão (informação renovada) e não haver 

contradição (a informação não contradizer outra já apresentada). 

13
 “The concept of TEXTURE is enterily appropriate to express the property of “being a text”. 

(HALLIDAY Y HASAN, 1976: 2) 

14
 Os autores definem a textura externa como: “concerns the relations BETWEEN the language and the 

relevant features of speaker‟s and hearer‟s (or writer‟s and reader‟s), material, social and ideological 

environment” (HALLIDAY Y HASAN, 1976: 20) 

15
 Os autores definem a textura interna como: “ concerns relations within the language, patterns of 

meaning realized by grammar and vocabulary” (HALLIDAY Y HASAN, 1976: 20) 
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superfrásico
16

.  Assim, os elos coesivos podem ser estabelecidos dentro da frase, entre 

frases adjacentes ou mais ou menos distantes no texto.  

Os autores debruçar-se-ão particularmente sobre a textura interna sobretudo no 

que se relaciona com o nível de ligação entre os enunciados
17

. Sendo assim, consideram 

que é a coesão que permite distinguir um texto de um não texto
18

. A noção de coesão 

aparece como um conceito relacional. Os autores defendem que num texto existe coesão 

sempre que um elemento no discurso está semanticamente ligado a outros, quando a 

interpretação de um elemento no discurso depende de outro
19

. Essa relação semântica 

permite que os elementos constituam um elo coesivo. Para além disso, a coesão designa 

relações entre unidades linguísticas sintacticamente independentes. Essas relações são 

realizadas através de instrumentos linguísticos que estão explicitados no discurso.
20

 

Subdividem a coesão nas seguintes categorias: referência, substituição, elipse, 

conjunção (coesão gramatical) e coesão lexical
21

. 

A referência
22

 designa a rede de relações de um signo linguístico a um objecto 

extralinguístico. Pode ser exofórica (“situational”) ou endofórica (“textual”). Na 

endofórica (textual) encontra-se a anáfora que retoma um item precedente expresso no 

texto ou catafórica quando se antecipa um termo cuja interpretação está mais à frente. 

                                                           
16

 Como Fonseca (1992: 9) refere, em Halliday e Hasan a coesão realiza-se ao nível supra-EN, ao nível do 

EN (ou intra-EN) e ao nível inter–ENs. 

17
 Os autores vão dedicar-se sobretudo neste nível de relações pois defendem que “ cohesive ties between 

sentences stand out more clearly because they are the ONLY source of texture, whereas within the 

sentence there are the structural relations as well. (…) In the description of a text, it is the intersentence 

cohesion that is signifiant”. (HALLIDAY Y HASAN, 1976: 9) 

18
 “A text has texture, and this is what distinguishes it from something that is not a text.” (HALLIDAY Y 

HASAN, 1976: 2) 

19
 “The concept of cohesion is a semantic one. (…) . Cohesion occurs where the INTERPRETATION of 

some element in the discourse is dependent on that of another. The one PRESUPPOSES the other. ” 

(HALLIDAY Y HASAN, 1976: 4) 

20
 “If that “something else” is verbally explicit, then there is cohesion” (HALLIDAY Y HASAN, 1976: 

13) 

21
 Estas categorias são representadas no texto por certas características: repetições, omissões, ocorrência 

de certas palavras ou construções, cuja propriedade é assinalar que a interpretação de uma dada passagem 

depende de algo.  (HALLIDAY Y HASAN, 1976 : 13) 

22
 “What characterizes this particular type of cohesion, that which are calling REFERENCE , is the 

specific nature of information that is signaled for retrieval. In the case of reference the information to be 

retrieved is the referential meaning, the identity of the particular thing or class of things that is being 

referred to.” (HALLIDAY Y HASAN, 1976 : 31) 
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Os autores defendem três tipos de referências: pessoal, demonstrativa e comparativa. 

(Cf. HALLIDAY e HASAN, 1976: 37-39).  

A substituição e a elipse são outros dois processos de coesão que consistem  na 

substituição de um elemento por outro ou na omissão de um elemento identificável a 

partir do contexto. Nestes dois processos o mecanismo que opera é o mesmo
23

. Pode-se 

substituir ou elidir elementos nominais ou verbais. 

A conjunção não é um processo anafórico ou catafórico de sequências anteriores 

ou posteriores. A relação semântica que opera na coesão por conjunção é diferente
24

 do 

que se verificava na coesão por substituição ou elipse, pois é uma relação indirecta. Os 

elementos não são coesivos em si, mas pressupõem a presença de outros componentes 

do discurso. A partir desses elementos, criar-se-ão as condições para a ligação da 

informação e a sua consequente interpretação. Assim, entre as orações de um texto 

existe uma relação semântica pré-existente, sendo que a conjunção vem sinalizar essa 

relação.  

A coesão por conjunção é meramente funcional
25

, baseada na função que têm ao 

relacionarem os vários elementos linguísticos. Este tipo de conjunção determina o modo 

como duas sequências devem ser ligadas de maneira lógica. Assim, contrariamente à 

referência, substituição ou elipse, não são necessários elementos estruturais ou itens 

gramaticais. No entanto, os autores ressalvam que há relações conjuntivas que são 

determinadas por meios estruturais quando aparecem ligadas a elementos referenciais. 

Apelidam estas relações de “conjunctive adjunct”.  

Por fim, a coesão lexical
26

 consiste na retoma de itens lexicais por vários 

processos: sinonímia, reiteração ou colocação. 

                                                           
23

 “substitution as the replacement of one item by another, and ellipsis as the omission of an item. 

Essentially the two are the same process; ellipsis can be interpreted as that form of substation in which the 

item is replaced by nothing”. (HALLIDAY Y HASAN, 1976 : 89) 

24
 “Conjunction is rather different in nature from the other cohesive relations, from both reference, on the 

one hand, and substitution an ellipsis on the other. It is not simply and anaphoric relation” (HALLIDAY 

Y HASAN, 1976 : 226) 

25
 “Hence in describing conjunction as a cohesive device, we are focusing attention (…) on one particular 

aspect of them, namely the function they have of relating to each other linguistic elements that occur in 

succession but are not related by other, structural means” (HALLIDAY Y HASAN, 1976 : 227) 

26
 “This is the cohesive effect achieved by the selection of vocabulary” (HALLIDAY Y HASAN, 1976 : 

274) 
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Concluindo, a coesão é vista sobretudo como um processo semântico
27

 de 

conexão entre enunciados sintacticamente independentes. Ela está presente em todos os 

textos, embora possa aparecer de modo diferenciado, diz respeito ao modo como o texto 

está construído semanticamente e não ao que ele significa
28

 (HALLIDAY  e HASAN, 

1976: 26).  

 

 

 

1.2 Joaquim Fonseca: óptica comunicativo-pragmática. 

 

Outro dos autores que se debruçou sobre a coesão é Joaquim Fonseca (1992). Ele 

reconhece o papel fundamental da obra de Halliday-Hasan, mas aponta algumas falhas e 

imprecisões. Posto isto, considera que a demarcação entre o significado do texto e as 

suas conexões semânticas são excessivas na medida em que os elos coesivos também 

são parte integrante do significado do texto. Também considera excessiva a demarcação 

entre o que o texto significa e o modo como está construído. Entende que os nexos 

estabelecidos nem sempre são explicitados no discurso, podendo ser dados por 

informações implícitas. Acrescenta que a caracterização da coesão por parte dos autores 

é meramente co-textual
29

 dado que não partem do texto como uma unidade global 

adequadamente contextualizada. Do mesmo modo, não concorda com o relevo que é 

atribuído à coesão na unidade semântica do texto. 

Posto isto, Fonseca (1992: 73) acrescenta à dimensão semântica de Halliday uma 

“óptica pragmático-comunicativo”, englobando desse modo as coordenadas de 

enunciação. Entende a coesão como “nexos que, por um lado, suportam a constituição 

                                                           
27

 “Cohesion is a semantic relation between an element in the text and some other element that is crucial 

to the interpretation of it” (HALLIDAY Y HASAN, 1976: 8) 

28
 “Cohesion does not concern what a text means (…) [but] concerns how the text is constructed as a 

semantic edifice”(HALLIDAY Y HASAN, 1976 : 8). O autor reúne sob a designação de “register” aquilo 

que o texto significa. 

29
 De acordo com Fonseca (1992: 20,26), Halliday e Hasan procuram “ver no EN o influxo do além – EN, 

ou seja, tomar em consideração o que  no EN testemunha ou indicia da sua inserção numa unidade mais 

vasta, atendendo sempre à sintagmática imanente (…) trata-se (…) de uma extensão da análise da sintaxe 

e da semântica do EN ao além-EN (…) Sendo assim, a perspectiva tomada na caracterização da coesão é 

mais propriamente co-textual, já que o que está em causa não é senão um sub-conjunto de aspectos de 

configuração explícita de cada EN de uma sequência” 
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das unidades extensas por que uma LN [língua natural] se actualiza em discurso 

(respondendo imediatamente pela “boa formação” do Sintagma, do EN [enunciado], e 

do transfrásico) e, por outro lado, para os que, em congregação com os primeiros, e de 

modo explícito ou implícito, se instauram entre as informações (de que são, de resto, 

uma das componentes) veiculadas nesses mesmos signos extensos”. Neste sentido, a 

coesão é vista como uma propriedade de conectividade que pode ser realizada de modo 

explícito ou implícito e que se verifica em “signos extensos”. 

Para se realizar um estudo sobre a coesão em “signos extensos” é necessário 

articular com a coerência
30

. Assim, nas unidades frásicas preconiza que se centre a 

atenção “na captação dos modos por que o plano conceptual informa tanto a 

estruturação básica desses signos extensos como a configuração neles de valores e 

relações semânticas fundamentais”.  No texto, o estudo da coesão procurará ver não 

apenas “a boa formação do transfrásico” mas também a “captação de nexos (explícitos 

ou implícitos)” (FONSECA, 1992: 73). 

Fonseca reconhece  que a coesão se pode manifestar em vários níveis da 

estruturação das unidades linguísticas: micro–sintagmática (inclui sintagma – SN e SV); 

meso–sintagmática ( enunciado) e macro-sintagmática (texto). Assim, os dois primeiros 

níveis são afectados por uma coesão estrutural, o sentido constrói-se pela relação e 

interdependência das unidades. No terceiro nível não há uma dimensão construccional 

porque versa sobre o texto.  

Ao nível da coesão no texto, defende três zonas de coesão: I) ao nível global do 

texto (enquanto unidade semântica global); II) ao nível das conexões inter-enunciados e 

III) ao nível  dos nexos operantes em cada um dos enunciados. Designa a primeira zona 

de coesão de “coesão macroestrutural” e a segunda de “coesão microestrural”. 

Considera que existe uma terceira zona de coesão na medida em que cada enunciado é 

parte integrante dos nexos que se estabelecem entre enunciados (zona de coesão II) e 

por vezes esses nexos são instaurados devido à coesão global do texto (zona de coesão 

I). Assim, há uma interligação da coesão da zona III com a zona I e II como se verifica 

nos seguinte esquema ( FONSECA, 1992: 107): 

                                                           
30

 “O estudo da coesão dos signos extensos deverá ser feito em estreita articulação com a consideração da 

sua coerência, tomada esta, como se viu, como princípio, relevando de um plano lógico-conceptual, que 

influencia decisivamente, nos termos indicados, o exercício verbal e os seus produtos” (FONSECA, 

1992:73). 
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Figura 1: Interacção entre as zonas de coesão de um texto 

 

Concluindo, com a perspectiva de Fonseca, a noção de coesão adquire uma 

vertente pragmática e versa sobretudo numa óptica textual
31

. 

 

Este primeiro capítulo procurou definir a noção de coesão textual, elucidando os 

vários níveis em que opera. Do exposto ficou claro que é sobretudo com a linguística 

textual e com os trabalhos de semântica e pragmática que esta noção adquire relevo. 

É unânime aos vários autores citados que a coesão, enquanto propriedade 

caracterizadora de um texto, pode ocorrer a vários níveis: ao nível da frase, do discurso, 

de sequências de frases, do texto. É uma propriedade não apenas semântica mas também 

pragmática. Dentro da coesão textual, os vários autores apresentam diferentes 

categorias, podendo assim realizar-se ao nível da frase, da ligação de frases, do léxico.  

Partindo desta parte introdutória, no próximo capítulo desenvolverei um dos 

mecanismos de coesão do texto, nomeadamente, a coesão que se realiza por meio de 

conectores a que, adoptando a perspectiva de Inês Duarte (MATEUS, 2006: 90), 

designarei por coesão interfrásica. Neste sentido, numa primeira parte contextualizarei a 

coesão interfrásica nos autores referidos anteriormente: Halliday e Hasan (1976) e 

Fonseca (1992). Para completar esta noção, referirei os trabalhos desenvolvidos por Van 

Dijk (1988) e Salvador Pons Bordería (1998). Numa segunda parte, explicitarei a 

caracterização dos conectores discursivos, problematizando a sua terminologia e 

                                                           
31

 Como afirma Fonseca (1992: 77): “ A fecundidade de uma óptica textual na reflexão sobre a linguagem 

decorrerá (…) do facto de que (…) ela permite dar uma visão integrada de regularidades básicas presentes 

em todos os níveis de estruturação sintagmática: entre essas regularidades sobressaem as que se 

consubstanciam em conexões de dependência, de interdependência, de recorrência”. 
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apresentando as características fonológicas, morfológicas, sintácticas, semânticas, 

textuais, pragmáticas e distribucionais destes elementos. 

 

2. A coesão interfrásica 

 

A coesão interfrásica é uma das categorias dentro da coesão textual, um dos níveis 

em que se pode verificar ligação de elementos. Observemos as designações dos vários 

autores que enumerei atrás para este caso particular de coesão.  

Assim, Halliday e Hasan (1976) designam este processo de coesão por 

“conjunção”.  Esta categoria designa os elos coesivos que ligam as orações, períodos e 

parágrafos entre si. Esses elementos podem ser advérbios, conjunções e expressões 

preposicionais. Tendo em conta o tipo de relação estabelecida, distinguem junção 

aditiva (“e” “também”, “nem”, “ou”,  adversativa, (“mas”, “contudo”) causal (“então”, 

“em consequência”)  e temporal (“depois”, “no mesmo momento”). 

Fonseca (1992: 181) refere que ao nível da coesão inter-ENs do texto se podem 

encontrar dois eixos: um eixo de equivalência e um eixo de junção. É neste eixo de 

junção que enquadra a conexão entre os ENs por meio de relatores. 

 

2.1.1 Van Dijk 

 

Em Van Dijk (1988: 83) a coesão interfrásica é designada por “conexão”
 32

. Este 

autor  apresenta uma visão similar à de Halliday e Hasan na medida em que considera 

na conexão uma interdependência semântica: “una frase α se CONECTA con una frase 

β (o secuencia de frases), si α se interpreta en relación con β”. Essa interdependência 

semântica é realizada por meio de conectores que como indica “ordenan tipicamente las 

frases y las proposiciones como “un todo”. (1988: 82) No entanto, o autor ressalva que a 

conexão não implica a presença obrigatória de um conector
33

. Por vezes, as orações 

podem estar ligadas sem terem a presença explícita de conectores. Do mesmo modo, 

                                                           
32

 “Hemos usado el término “conexión” para referirmos a una relación especifica entre frases. (…) Las 

frases y secuencias de frases pueden EXPRESAR  tal relación entre proposiciones, por ejemplo, por 

conectivos de varias categorias sintácticas.” “La propiedad de una serie de proposiciones que estén 

conectadas se llamará CONECTIVIDAD o CONEXIÓN” ( DIJK,1988 : 83) 

33
 São apresentados pelo autor vários exemplos que ilustram essa situação: “ Amsterdam es la capital de 

Holanda. Tiene 800.000 habitantes.” / “ A. ʕDónde vás de vacaciones este verano? B. Iré 

problablemente a Portugal.” (DIJK, 1988: 84) 
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nem sempre o uso de conectores faz com que as orações estejam “conectadas”, 

interligadas
34

. Assim, ultrapassa a perspectiva de Halliday que considerava que os nexos 

estavam explicitados por elementos linguísticos. 

Van Dijk explicita as condições necessárias para haver conexão. Assim, deve 

haver uma relação entre os significados ou sentidos das palavras nas frases
35

. Para além 

disso, acrescenta que a conexão entre proposições também é determinada pela relação 

dos factos evidenciados nelas. O que significa que os factos denotados nas proposições 

“están relacionados en mundos relacionados”
36

 (DIJK, 1988: 87) Esta semelhança entre 

mundos está ligada com a noção de “PUNTO DE VISTA” que tem implicações 

semânticas, mas também pragmáticas, pois num dado contexto de comunicação para um 

dado falante-ouvinte, o enunciado pode estar conectado, mas noutro contexto não.
37

  

 Outra das condições está relacionada com o “tópico da conversação
38

”, 

nomeadamente, há um tópico que pode ser expresso em relação ao qual se estabelecem 

todos os outros. A interpretação de uma frase dependerá desse tópico de conversação 

que tornará as várias proposições verdadeiras ou falsas. O autor tem consciência que 

estas são algumas das condições, no entanto para o estudo dos conectores a que se 

propõe, estas são suficientes. 

                                                           
34

 O autor apresenta os seguintes exemplos de orações que têm conectores, mas que não estão conectadas: 

“Juan es soltero, por tanto Amsterdam es la capital de Holanda. / Porque Harry no trabajó com 

suficiente ahínco, Mary le besó en la mejilla.” (DIJK, 1988: 84)  

35
 O autor ilustra esta condição para haver conexão com o seguinte exemplo: “ Juan es soltero, por tanto 

no está casado”. No entanto, esclarece que o facto de haver uma relação de significado não é suficiente 

para que as frases estejam conectadas, como é o caso da frase: “ Juan es soltero, por tanto Pedro no está 

casado.” Neste sentido, acrescenta que a relação de significado pode ser estabelecida somente por meio 

da estrutura proposicional e  por meio da referência a indivíduos idênticos com propriedades relacionadas. 

(DIJK, 1988: 85)   

36
 Para o autor, um dos casos típicos de relação entre factos é a expressão de causa ou razão. (DIJK, 1988: 

87)   

37
 Ilustrando a noção de “PUNTO DE VISTA”, são apresentados os seguintes exemplos: a) “ Fuimos a la 

playa, pero Pedro fue a la piscina” / b) “Fuimos a la playa e Pedro nació en Manchester.” Assim, no 

exemplo a) temos semelhança de mundos na medida em que ir à praia e ir à piscina são actividades 

agradáveis. Podendo a proposição ser uma resposta à pergunta “O que fizeste ontem?”. Considera que os 

mesmos conectores podem tanto expressar relações entre factos e relações entre actos de fala, ou seja, 

tanto intervêm propriedades semânticas como pragmáticas. No entanto, não desenvolve a vertente 

pragmática da conexão.  

38
 Van Dijk (1988: 90) esclarece que usará “tópico de conversação” com o mesmo sentido de “tópico do 

discurso”. Define, por razões de simplicidade, um tópico de conversação “(semanticamente) como un 

conjunto de proposiciones”  
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Para o autor, a aceitabilidade de uma frase ou sequência de frases depende de 

estarem conectadas, assume que a conexão é a condição sine qua non para a 

aceitabilidade de uma frase.
39

 

Neste sentido, na conexão, para além de aspectos semânticos (factor que o 

aproxima de Halliday), participam também aspectos pragmáticos.
40

  A conexão pode 

envolver unidades mínimas como proposições ou actos de fala ou unidades mais 

complexas como macroproposições ou sequências de actos de fala.  

Relativamente aos elementos que permitem as várias ligações, considera que 

podem pertencer a várias categorias: “conjunciones, tanto coordinantes como 

subordinantes”, “adverbios sentenciales”, “preposiciones”, “interjecciones y partículas” 

e “predicados de varias categorias, por ejemplo, nombres, verbos, adjetivos, y por 

sintagmas y cláusulas enteras” (DIJK,1988: 93).  

Este autor distingue conectores naturais de conectores lógicos. A gramática 

tradicional agrupa os conectores naturais, tendo em conta o seu valor semântico em: 

conjunção, disjunção, contraste, concessão, condição, causalidade, finalidade e 

circunstancialidade. Considera, assim, que os conectores naturais são intencionais, 

relacionam proposições em mundos possíveis, são de tipo condicional pois o sentido a 

determinar depende do seu antecedente. Exclui deste grupo a conjunção enumerativa e a 

disjunção. Considera-os ambíguos pois um mesmo conector pode exprimir diversos 

valores e uma classe de conexão pode ser expressa por vários conectores. 

Os conectores naturais, contrariamente, aos conectores lógicos, não obedecem aos 

seguintes princípios: comutatividade
41

, associatividade
42

, transitividade e 

distribucionalidade. 

                                                           
39

 “(…) ya que una de las condiciones de aceptabilidad de las frases y secuencias en la lengua natural es 

que estén conectadas las proposiciones que expresan, y dado el supuesto de que esta conexión se basa en 

interdependências de significado y referencia” (DIJK, 1988: 95) 

40
 “La noción de PUNTO DE VISTA en relación com la cual hay que determinar la semejanza de los 

mundos y hechos, no sólo tiene propiedades semânticas, sino también PRAGMÁTICAS. Las frases están 

conectadas (o no) PARA algún hablante u oyente en un contexto particular de comunicación.” 

(DIJK,1988: 89) 

41
 “(…) si el antecedente y el consecuente cambian de lugar, la oración completa se hace inaceptable” 

(DIJK,1988: 105) 

42
 “(…) la conjunción natural es NO ASOCIATIVA, es decir no es una conexión-veritiva válida”. 

(DIJK,1988: 106) 
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2.1.2 Salvador Bordería 

 

Neste quadro da conexão interligada com aspectos pragmáticos surge também a 

perspectiva de Salvador Bordería (1998). Este autor na sua obra Conexión y conectores. 

Estudio de su relación en el registro informal de la lengua  também se debruça sobre 

este processo particular de coesão a que dá o nome de “conexión”. Traça um panorama 

dos vários estudos realizados nesta área, desde os trabalhos da pragmática e linguística 

textual nos anos setenta e oitenta, passando por Halliday e Hasan, Van Dijk, a teoria da 

argumentação francesa com Ducrot, a escola de Genebra e a teoria da relevância. 

O autor aponta as várias dificuldades que se encontram no estudo da conexão e 

dos conectores. Essas dificuldades advêm de cinco aspectos: a multiplicidade de estudos 

e perspectivas realizados neste âmbito, estudos esses nem sempre coincidentes como já 

foi referido atrás. Num segundo aspecto, a profusão terminológica relativamente ao 

termo a adoptar. A escolha desta terminologia não se realiza de forma arbitrária, os 

vários conceitos adoptados evidenciam diferentes aspectos do seu significado que ora se 

relacionam com a conexão ora com categorias pragmáticas. Para além disso, por vezes o 

mesmo termo tem significado diferente à luz da teoria em que se enquadra, ou remete 

para um domínio extraoracional ou união de orações com o contexto extralinguístico. A 

isto acrescenta o facto de os vários autores que estudam o fenómeno não chegarem a um 

consenso sobre as unidades que designam pelo nome de “conectores”. Por fim, a 

descrição dos conectores supõe o aparecimento de categorias pragmáticas. Por exemplo, 

um mesmo conector tanto pode unir enunciados como exprimir a atitude do falante. 

O autor procura elucidar o sentido de conector através de oposições binárias dos 

conectores com as suas categorias vizinhas: conjunções, advérbios, interjeições, 

vocativos, apelativos, expletivos, unidades residuais e partículas modais. No entanto, 

considera que as várias conclusões que obteve não foram produtivas. Neste sentido, 

partindo da análise de várias definições da bibliografia sobre conectores procura 

caracterizar estas unidades. Em primeiro lugar, agrupa as várias definições por tópicos 

que as caracterizam: definições que implicam mais do que a união; definições centradas 

na união (definições especificamente referentes à conexão; definições centradas na 

conexão textual; definições centradas na união de argumentos; definições centradas em 

usos específicos da união); definições relacionadas com a união (expletivos e 

modalidade) e definições relacionadas com a estrutura da conversação.  Assim, dos 

autores referenciados neste trabalho, Halliday e Hasan e Van Dijk são enquadrados em 
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definições centradas na união, Halliday e Hasan em definições especificamente 

referentes à conexão e Van Dijk em definições centradas na conexão textual 

(BORDERÍA, 1998: 40). Partindo dessas definições, elabora o protótipo de conector de 

acordo com critérios: fonológicos, morfológicos, sintácticos, textuais, semânticos, 

pragmáticos e distribucionais. Esta proposta de caracterização será referida no capítulo 

2.2.2. 

Para Salvador Pons Bordería (1998: 205), a conexão é “una función pragmática 

manifestada a través de unidades que pertenecen a distintas clases de palabras.” À 

semelhança de Van Dijk (1988) e Fonseca (1992), a conexão adquire um sentido 

pragmático.  Entende que não há relação unívoca entre conector e conexão, podendo os 

conectores desempenharem outro tipo de funções que não sejam a de conexão. Assim, 

distingue “conectores prototípicos” de “conectores periféricos”. A conexão pode ser 

realizada por conectores prototípicos (em que os seus nexos são frequentes) ou por 

conectores periféricos (têm outro tipo de uso para além da conexão)
43

.  Neste sentido, 

considera que se os nexos forem frequentes serão conectores, se tiver outros usos serão 

conectores periféricos. 

No grupo dos conectores considera que nem todas as conjunções da tradição 

gramatical entram. Assim, o termo “conector” refere: “ a las conjunciones menos 

marcadas, por lo general conjunciones de coordinación (frente a las de subordinación), 

formalmente simples (frente a las locuciones) que, junto a sus usos prototipicos de 

conexión oracional, se pueden habilitar, además, para diversos tipos de conexión no 

oracional, de tipo extraoracional, argumentativo del enunciado con la enunciación y del 

enunciado con la conversación” (BORDERÍA, 1998: 205). Acrescenta  que os 

conectores além de unirem enunciados, servem para codificar a mensagem e dirigir o 

processo interpretativo do ouvinte. 

Na tentativa de definição do conceito de “conexão”, o autor considera importante 

distinguir dois conceitos: modalidade e formulação. No entanto, não sendo possível 

caracterizar nem definir estes conceitos, tentará esclarecer a sua natureza e situar a 

conexão nas categorias da fala.  Em qualquer acto de linguagem está presente a atitude 

                                                           
43

 “Lo peculiar de los elementos considerados conectores es que pueden serlo en algunos /muchos de sus 

usos, mientras que, en otros, predominan en su funcionamento valores diferentes. Cuanto más frecuentes 

sean sus empleos nexivos, mejores conectores serán; en la medida en que predomine outro tipo de usos, 

serán conectores periféricos”. (BORDERÍA, 1998: 39) 
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do falante (modalidade
44

), as marcas da sua subjectividade.  A formulação
45

 é uma 

variante da união e procura superar eventuais dificuldades que surjam na planificação. 

Concluiu, assim, que na ligação das mensagens operam dois níveis:  macroestrutural e 

microestrutural
46

. Num nível superior, a conexão terá a ordenação do discurso (âmbito 

textual) e num nível inferior o reinício ( estrutura de conversação). A interligação da 

conexão com aspectos textuais e pragmáticos é esboçada a partir da seguinte figura: 

 

 

 

Fig.2: Interacção entre conexão e aspectos pragmáticos 

 

Como refere o autor, de acordo com este esquema há “um cruzamento de forças” 

entre a conexão, a modalidade e a formulação. Estes três conceitos correspondem a 

funções pragmáticas. 

                                                           
44

 “La modalidad (…) es un concepto que engloba una serie de funciones  cuyo denominador  común es la 

actitud com que el hablante  se enfrenta al mensaje. (…) La modalidad actua recesivamente con respecto 

a otras funciones pragmáticas: la conéxion, la formulación” (BORDERÍA, 1998: 214, 215) 

45
 “la formulación es una variante diferenciada de la conexión que tiene justificación propria y que no es 

marginal a la descripción sintáctica” (BORDERÍA, 1998: 214) 

46
 “la articulación de los mensajes no opera sólo nivel macroestrutural; es necesaria una cohesión 

microestrutural que no siempre se desarrolla de acuerdo com los cânones de la Gramática. El âmbito de 

acción de la conexión es indefinido: tiene como limite inferior el reinicio (estructura de conversación) y 

como limite superior  la ordenación del discurso (âmbito textual).” (BORDERÍA, 1998: 213) 



25 
 

Assim, na sua proposta defende que um conector tem sempre uma função, seja 

textual ou pragmática: “todo uso de un conector tiene una función; solo hay que 

especificar en qué plano la desempena. Y si no es en la estructuración y organización 

del contenido proposicional del mensaje, puede serlo en la formulación del mismo o en 

la valoración subjetiva que se hace de él ”  (BORDERÍA, 1998: 217). 

 

 

 

2.1.3 Inês Duarte  

 

Adoptando a terminologia de Inês Duarte ( MATEUS, 2006: 90), a coesão textual 

subdivide-se em coesão gramatical e a coesão lexical. A coesão gramatical subdivide-se 

em coesão frásica, interfrásica, temporal, paralelismo estrutural e coesão referencial 

como se pode verificar na seguinte figura:   

 

 

Fig.3: Quadro dos mecanismos de coesão textual de Inês Duarte. 

 

Assim, a autora entende a coesão interfrásica como um subtipo de coesão textual, 

ou seja, é um dos mecanismos que permite que um texto seja coeso, sendo assegurada 

“por processos de sequencialização que exprimem vários tipos de interdependência 

semântica das frases que ocorrem na superfície textual” ( MATEUS, 2006: 91). 

Considera que este tipo de conexão é realizado por parataxe  ou hipotaxe. Na 

parataxe, as unidades linguísticas têm autonomia sintáctica enquanto que na hipotaxe há 

uma relação de hierarquia entre os elementos. 
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Tendo em conta a relação semântica que é estabelecida, a autora descreve os 

vários tipos de conexão que se podem estabelecer e refere os elementos que permitem 

essas ligações: as conjunções e conectores adverbiais e preposicionais. Nos quadros 

elaborados, os conectores não integram as conjunções. 

No capítulo 2.2.3, referir-me-ei aos vários valores dos conectores enumerados por 

Inês Duarte, focando em especial aqueles conectores que abordei em aula.  

 

 

Posto isto, vimos que a coesão interfrásica, sendo um dos subtipos da coesão 

textual é realizada por vários elementos linguísticos . No próximo capítulo, debruçar-

me-ei precisamente sobre esses elementos que permitem a conexão a que darei o nome 

de “conectores discursivos”. Problematizarei a sua terminologia, procurando uma 

definição e apontando características que os distinguem de outros elementos. 

 

 

2.2 Os conectores discursivos ao serviço da coesão textual. 

2.2.1 Terminologia linguística 

 

Se consultarmos bibliografia relativa à coesão textual e mais propriamente aos 

elementos que permitem a interligação dos enunciados, verificamos que há uma 

flutuação de autor para autor relativamente ao termo a empregar. Aparecem expressões 

como “marcador discursivo” (Martin & Portolés, 1999), “conectores pragmáticos” (Van 

Dijk, 1979), “conectores fáticos” (Bazzanella, 1990), “conjunções frásicas” (Halliday y 

Hasan, 1976), “conectores” (Pons, 1998) entre outras designações. (Bordería, 1998: 42) 

A noção de conector discursivo aparece sobretudo em autores como Warner 

(1985), Sperber & Wilson (1986), Blakemore (1987, 1992) e Montolío (1992). (Cf. 

BORDERÍA, 1998: 42) 

 

Não pretendo expor qual a designação mais correcta, mas sim enunciar o porquê 

de usar o termo “conector discursivo” em detrimento de “marcador discursivo” ou 

simplesmente “conector”. Para isso, socorrer-me-ei de algumas definições de autores 

relativamente ao sentido de “conector discursivo”. 
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Duas das obras em que aparecem a noção de conector discursivo são: Las cosas 

del decir de Blancafort e Valls (2004) e Conectores de la lengua escrita de Estrella 

Montolío. 

Segundo Blancafort e Valls (2004: 247), “Los marcadores del discurso que se 

pueden llamar más propiamente conectores son los que sirven para poner en relación 

lógico-semántica segmentos textuales, sean enunciados o conjunto de enunciados”.  

Acrescentam estas autoras que os conectores são “unas piezas linguísticas que 

relacionan de forma explícita segmentos textuales, sean enunciados o secuencias de 

enunciados, estableciendo entre ellos diversos tipos de relaciones semânticas” 

(BLANCAFORT e VALLS, 2004:  245) 

Destas definições ressalta que os conectores são uma classe de marcadores do 

discurso, cuja funcionalidade é ligar enunciados. As autoras apresentam as seguintes 

sub categorias dos marcadores discursivos
47

: 

 

a) Marcadores de organização textual
48

 : são marcadores que visam a organização 

global do texto, o seu desenrolar. Especifica as suas subcategorias:  

Iniciadores : para começar, antes de nada, primeiro de tudo,… 

Distribuidores: por um lado, por outro lado,… 

Ordenadores: primeiro, em primeiro lugar, em segundo lugar,… 

Transição: por outro lado,… 

Aditivos: além disso, igualmente,… 

Digressivos: a propósito,… 

Espácio-temporais: antes, até este momento, neste momento, aqui, agora,… 

Conclusivos: em conclusão, em suma, em resumo,… 

Finalizadores: por fim, por último, para terminar,… 

 

b) Marcadores que introduzem operações discursivas: são elementos que geralmente se 

situam em posição inicial no enunciado, indicando a posição do enunciador.  

                                                           
47

 Nestas sub-categorias optei por traduzir os conectores do espanhol para o português. Não os traduzi 

todos, mas procurei exemplificar cada um desses sub tipos. 

48
 As autoras apelidam os marcadores de organização do discurso  de conectores metatextuais “porque no 

se orientan a la conexión del contenido de los enunciados sino al desarrollo mismo de la enunciación. 

Ésta se desenvuelve a partir de un inicio, un desarrollo y una conclusión y además se despliega en el 

espacio y en el tiempo.” (BLANCAFORT e VALLS, 2004:246) 
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Expressão de ponto de vista: na minha opinião, do meu ponto de vista,… 

Manifestação de certeza: é evidente que, é inquestionável,… 

De confirmação: com efeito, efectivamente,… 

De tematização: no que diz respeito a, a propósito de,… 

De reformulação, explicação: a saber, por outras palavras,… 

De exemplificação: por exemplo, a saber,… 

 

c) Conectores: colocam em relação lógico-semântica segmentos textuais, sejam 

enunciados ou conjunto de enunciados  

Aditivos ou sumativos : igualmente, também, além disso,… 

Contrastivos ou argumentativos: mas, contrariamente,… 

Causativos: por isso, porque, dado que,… 

Consecutivos: de modo que, por conseguinte,… 

Condicionais: se, a não ser que,… 

Finais: para que, a fim de que,… 

Temporais: quando, logo,… 

Espaciais: em frente, debaixo,… 

 

d)  Marcadores interactivos, estruturadores do discurso oral, que aparecem num 

discurso espontâneo 

 

-marcadores de confirmação ou desacordo: Verdade? Entendes-me? Vês? 

-marcadores de advertência: Olha, Cuidado, Oiça. 

- marcadores iniciativos: Vamos a ver.  

-marcadores continuativos: Depois, então, assim que.  

-marcadores de fechamento: Já está, Nada mais. 

-…. 

 

Desta categorização, conclui-se que a designação de conector é usada sempre que 

o sentido veiculado seja o de conexão entre enunciados ou sequências de enunciados. 

Podemos concluir que “conector discursivo” é hipónimo de “marcador discursivo”. 

 

Estrella Montolío (2001: 11) também usa a designação de “conector discursivo” 

para referir as unidades que permitem a articulação do discurso. A autora salienta que a 
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bibliografia actual está a substituir a designação de “conector” pela de “marcador 

discursivo”.  

Considera que os conectores “tienen como valor básico esta función de senalar de 

manera explícita con qué sentido van encadenándose los diferentes fragmentos 

oracionales del texto para, de esa manera, ayudar al receptor de un texto guiándole en el 

processo de interprétacion.” Assim, os conectores ao mesmo tempo que assinalam o 

sentido do encadeamento dos vários enunciados, também ajudam o receptor no processo 

de interpretação. Estabelece uma comparação dos conectores com “senales de tráfico”
49

,  

pois constituem um guia e vão dando informações. Dão informações sobre os 

fragmentos do discurso que os precedem e seguem. 

 

Se consultarmos o Dicionário Terminológico online na entrada de “conectores 

discursivos”, encontramos a seguinte definição: “São uma classe de marcadores 

discursivos, que ligam um enunciado a outro enunciado ou uma sequência de 

enunciados a outra sequência, estabelecendo uma relação semântica e pragmática entre 

os membros da cadeia discursiva, tanto na sua realização oral como na sua realização 

escrita.”  

Esta definição também reitera a hiponímia dos conectores discursivos em relação 

aos marcadores discursivos, sendo a sua principal função a de ligação de enunciados. 

Por vezes, a terminologia actual confunde os dois conceitos, acabando por usar 

“marcadores discursivos” com o sentido de “conectores discursivos”. Creio que seria 

importante um trabalho de delimitação das fronteiras entre “conector discursivo” e 

“marcador discursivo” e quais os elementos que pertencem a um ou a outro. 

 

No entanto, o mais importante e o que é unânime a estas várias definições é que 

os conectores permitem a ligação entre os vários enunciados. É precisamente esse o 

aspecto que gostaria de sublinhar ao enumerar as várias definições. Nesta perspectiva, 

utilizarei a noção de “conector discursivo” para me referir aos elementos de ligação dos 

vários enunciados. Considero que esta designação é clara quanto à funcionalidade dos 

                                                           
49

 Relaciona o funcionamento textual dos conectores “con el de las senales de trafico en la circulación 

vial” [porque ]“de la misma manera que las senales viarias indican itinerários del tipo “curva peligrosa a 

la derecha”, (…) las instrucciones que aportan los elementos que estamos analizando son del tipo: “la 

información que viene a continuación constituye la causa de la que se deduce la que vendrá detrás”, “la 

información que sigue se opone en el razonamiento argumentativo a la anterior”, o “atención: ahora llega 

la conclusión y, por tanto, la información que realmente interesa” (MONTOLIO, 2001: 21) 

http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n441
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n441
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n418
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n438
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n439


30 
 

seus elementos (conexão) e quanto ao nível em que esta se realiza : no discurso, em 

enunciados. Mais do que interligaram sintacticamente segmentos textuais, também 

adquirem um valor discursivo. 

 

 

 

2.2.2 Características: esquema proposto por Salvador Bordería 

 

 

Nesta parte, procurar-se-á estabelecer quais as características e funcionalidades 

destas unidades do discurso. Salvador Bordería (1998) foi um dos autores que propôs 

uma caracterização dos conectores de acordo com os seguintes critérios: fonológico, 

morfológico, sintáctico, semântico, textual, pragmático e distribucional. 

Assim, adoptarei o esquema proposto por Salvador Pons Bordería (1998: 57-59) 

que é bastante claro e preciso na caracterização destas unidades. 

 

a) De um ponto de vista fonológico: 

 

- podem ser tónicos ou átonos. No caso de serem tónicos, situam-se entre pausas e 

como tal têm uma curva entonativa própria. 

 

b) De um ponto de vista morfológico
50

: 

 

- são unidades linguísticas invariáveis e deste modo não podem sofrer flexão ou 

declinação, nem podem sofrer modificação; 

- pertencem a um paradima semiimprodutivo
51

; 

                                                           
50

 De um ponto de vista morfológico, vários autores sublinham que podem pertencer a heterogéneas 

categorias gramaticais, como é o caso de Blancafort e Valls (2004:246) que indicam que podem ser 

formas simples, compostas, conjunções, advérbios, locuções, sintagmas nominais, verbais e 

preposicionais. O próprio dicionário terminológico refere que podem pertencer a  interjeições, advérbios 

ou conjunções  

51
 O autor defende que à partida poder-se-ia considerar este paradigma como improdutivo dado que os 

elementos que o integram, nomeadamente, as conjunções, preposições são classes fechadas e os advérbios 

são em número reduzido. No entanto, a existência de unidades que se podem combinar e a  sua 

polifuncionalidade devido ao facto de elementos que não funcionam como conectores poderem sê-lo faz 

com seja um grupo “semi” improdutivo. Também ao nível da sua polifuncionalidade, acrescento o facto 

de um conector ser uma forma polissémica. Os vários sentidos de um conector estão inter-relacionados. 

http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n244
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n235
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n270
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- podem ser uma palavra (neste caso é uma forma breve) ou várias ou como 

nalgumas línguas um morfema; 

- formam uma classe de palavras
52

. 

 

c) De um ponto de vista sintáctico: 

 

- são elementos externos à estrutura sintáctica da oração, porque não desempenham 

funções dentro da mesma
53

; 

- indicam a existência de uma união
54

; 

- podem unir segmentos simultâneos ou não simultâneos
55

; 

- segmentam as unidades da fala; 

- permitem a continuidade da mensagem linguística
56

. 

 

d) De um ponto de vista semântico
57

: 

 

- têm significado relacional
58

; 

                                                                                                                                                                          
José Pinto Lima (FARIA, 1996: 421) defende que “a forma como um sentido pode derivar de outro passa 

pela existência de instâncias de uso do conector em actos de fala individuais (act-tokens) que acarretam 

implicitações conversacionais”  

 

52
 Salvador Bordería (1998: 49) ressalva que poucos autores admitem esta característica, contestando-a 

porque não conseguem encontrar um paradigma homogéneo. Assim, preferem encarar os conectores 

como uma classe funcional. 

53
 Halliday e Hasan (1976) defendiam precisamente isto, que os conectores uniam unidades linguísticas 

sintacticamente independentes. Desta característica se conclui que a gramaticalidade das frases não 

depende da presença de conectores. 

54
 A funcionalidade dos conectores como ligação de enunciados foi reiterado pelos autores que citei atrás. 

55
 Os conectores podem ligar segmentos que estão próximos, mas também outros que estão distantes.  

56
 Mais uma vez reitera-se os conectores como elementos de relação, não apenas sintáctica mas também 

semântica, funcionando como guias na interpretação do texto.  

57
 Montolío (2001: 30, 31) defende que os conectores são elementos de “significado procedimental o 

procesural” dado que o significado desta unidade tem a ver com o processo de interpretação que deve 

levar a cabo o interlocutor. “el significado de los conectores consiste en una instrucción al receptor para 

que se procese la información que sigue a la partícula conectiva manteniendo con la información 

precedente una determinada relación”   Também em José Pinto Lima, na caracterização dos conectores, 

aparece “os conectores têm uma semântica, i.e., é plausível falar do significado de um conector” (FARIA, 

1996: 421) 
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- indicam o(s) tipo(s) de relação semântica existente entre os enunciados. 

 

 

e) De um ponto de vista textual: 

 

- podem estabelecer relações extra-oracionais; 

- têm valor deíctico;  

- São instrumentos da coesão textual
59

. Sendo assim, hierarquizam as orações e 

outros componentes do texto e indicam mudança de tópico. 

 

 

 

f) De um ponto de vista pragmático
60

: 

 

- estabelecem laços de união com o contexto linguístico; 

- podem unir a mensagem linguística com as circunstâncias de enunciação; 

- ordenam a informação emitida pelo falante; 

- dirigem o processo interpretativo do ouvinte
61

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
58

 Esta relação semântica, de união de significados, era afirmada desde logo com Halliday e Hasan 

(1976:4). Blancafort e Valls (2004: 247) também afirmam que os conectores relacionam lógico-

semanticamente os segmentos textuais.  

59
 Já foi exposto atrás que os conectores são um elemento da coesão interfrásica, estando ao serviço da 

coesão textual. 

60
 Van Dijk já defendia esta dimensão pragmática dos conectores discursivos. Actualmente, é unânime os 

autores reconhecerem este parâmetro. Cite-se a título de exemplo o artigo de José Pinto Lima ““O papel 

da semântica e da pragmática no estudo dos conectores”  (FARIA, 1996: 421-427) que defende que na 

análise de um conector “o significado de um termo não é equacionado apenas como o contributo por ele 

dado para a expressão de uma proposição, mas é também contemplada a relação entre o termo e o acto ou 

actos linguísticos que a enunciação do termo permite praticar” (FARIA, 1996: 432) Assim , os conectores 

deixam de ser vistos como meras unidades sintácticas que  visam interligar enunciados, mas passam a 

adquirir uma função discursiva. 

61
 Como afirma Montolío (2001: 21)  “los conectores funcionan en un texto como senales de balizamiento 

que un escritor eficaz va distribuyendo a lo largo de su discurso, a fin de que su lector siga sin esfuerzos 

ni dificultades el camino interpretativo trazado”. 
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g) De um ponto de vista distribucional: 

 

- aparecem em posição inicial do enunciado
62

; 

- são membros de uma classe funcional 

- têm diversas funções, de acordo com o plano do discurso; 

- não podem ser resposta a interrogativas parciais ou totais; 

- não podem ser focalizados; 

- podem combinar-se com conjunções copulativas
63

; 

- podem combinar-se com outros conectores; 

- não se pode coordenar com outro conector; 

- as suas capacidades de união não estão restringidas pela modalidade das orações 

que unem. 

 

Efectivamente, e como o próprio autor chama a atenção, estas características são 

gerais, nem todas se aplicam a todos os conectores discursivos.  

Concluindo, realço assim que os conectores discursivos podem pertencer a classes 

morfológicas diversas, assumem a mesma distribuição da classe de palavras a que 

pertencem, permitem interligar os vários enunciados, guiando o leitor na sua 

interpretação e contribuem para a coesão textual. 

 

 

 

2.2.3 Conectores discursivos e os seus valores 

 

Nesta parte, referir-me-ei em concreto aos conectores discursivos trabalhados em 

aula, procurando dar deles uma definição. Para a sua escolha socorri-me da leitura do 

artigo “Aspectos linguísticos da organização textual” de Inês Duarte  e dos vários 

quadros nele presente. (MATEUS, 2006: 87-117). 

 

                                                           
62

 Relativamente à posição do conector, permita-me que reformule, regra  geral, aparece no início do 

segundo segmento em posição de fronteira entre os segmentos. No entanto, alguns conectores podem 

aparecer no inicio do primeiro segmento. 

63
 Os conectores discursivos combinam-se regra geral ou com a conjunção copulativa “e” ou com a 

adversativa “mas”. 
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Desse artigo seleccionei, como conectores a trabalhar, os que exprimiam valores 

de listagem, enumeração, sequência temporal, oposição. Foi elaborada a seguinte tabela:  

 

 

CONECTORES DISCURSIVOS E RESPECTIVOS VALORES 

 

(Quadro adaptado) 

In  MATEUS, Maria Helena et al, (2006), Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho 

 

Quadro 1: Grelha dos conectores discursivos trabalhados em aula, adaptado de 

MATEUS (2006) 

 

 

Como já foi referido anteriormente, Inês Duarte considera dois mecanismos na 

coesão interfrásica: a parataxe e a hipotaxe.  

Tendo em conta esta caracterização, os conectores que exprimem valores de 

listagem, enumeração, sequência temporal, contraste e conclusão enquadram-se nas 

conexões paratácticas de que pode resultar ou uma frase composta ou uma unidade 

textual superior ao período. 

Nas conexões paratácticas, de que resulta uma frase composta, a autora enquadra 

conexões de  conjunção lógica, disjunção lógica e argumento lógico. 

Da conjunção lógica fazem parte as conexões que exprimem valores de listagem, 

enumeração ou sequência temporal que admitem como conjunção prototípica a 

copulativa “e” e os valores de contraste que admitem a conjunção prototípica “mas”. 

Tipo de conexão Conectores adverbiais e preposicionais 

Listagem Enumerativa Em primeiro lugar, …em segundo lugar, …; por um lado,…; por 

outro lado; depois; finalmente; seguidamente; em seguida; por fim 

Aditiva Adicionalmente; ainda; além disso,…; igualmente; também; de 

novo; do mesmo modo; pela mesma razão 

Síntese / Conclusão Assim; em conclusão; em resumo; em síntese; em suma;  

portanto; por conseguinte; por isso; logo 

Sequência temporal Antes; durante; então; entretanto; depois; em seguida 

Contraste 

/Concessão 

 Contrariamente; pelo contrário; todavia; contudo; no entanto; 

ainda assim; mesmo assim; apesar de;  
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Na listagem enumerativa (“Finalmente” / “Por fim”) são apresentados elementos 

de uma lista. Na listagem aditiva (“Adicionalmente; ainda; além disso,…; igualmente; 

também; de novo; do mesmo modo; pela mesma razão”) são associados elementos; na 

sequência temporal (“Antes; durante; então; entretanto; depois; em seguida”) tem-se 

em conta a ordenação temporal; no contraste (“contudo; no entanto; ainda assim; 

mesmo assim”) apresenta-se algo como contrário ou inesperado ao que é dito 

anteriormente. 

Do argumento lógico fazem parte as conexões inferenciais, as que exprimem 

valores de conclusão (“Assim; portanto; por conseguinte; por isso”).  

 

Nas conexões paratácticas, de que resultam unidades textuais superiores ao 

período, também se englobam valores de listagem enumerativa (“Em primeiro lugar, 

…em segundo lugar, …; por um lado,…; por outro lado; depois; em seguida; por 

fim”); aditiva (“Adicionalmente; ainda; além disso,…; igualmente; também; de novo; 

do mesmo modo; pela mesma razão”); de conclusão (“assim, em conclusão, em 

resumo, em síntese, em suma”). 

As conjunções “apesar de” e “embora”, também trabalhadas em aula, que 

exprimem valores de contraste, situam-se num mecanismo de hipotaxe, de conexão 

subordinativa entre subordinante e subordinada adverbial. À semelhança da proposta de 

Halliday e Hasan (1976), por uma questão de simplificação, englobei estas duas 

concessivas no quadro 1 na  designação de “contraste/oposição” juntamente com as 

adversativas. 

 

Posto isto, depois de analisada a noção de conector discursivo, apontadas as suas 

características e funcionalidades, no capítulo seguinte, procurei elucidar o seu papel no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 
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3. O Quadro Europeu Comum de Referência Para as Línguas e os conectores 

discursivos 

 

O Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas (2001) é um referencial 

importante para o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira.  

Este documento advoga  que o estudante adquira uma competência 

comunicativa. Desta competência comunicativa fazem parte as seguintes componentes: 

linguística, sociolinguística e pragmática. A componente linguística engloba “os 

conhecimentos e capacidades lexicais, fonológicas e sintácticas, bem como outras 

dimensões da língua enquanto sistema” (QECRL, 2001: 34). Assim, o aluno deve ter 

um conhecimento da gramática da língua. A componente sociolinguística refere-se “às 

condições socioculturais do uso da língua” (QECRL, 2001: 35). O aluno deve conhecer 

as regras sociais que norteiam o uso da língua e deve saber adequá-la às características 

dos interlocutores, do contexto e da situação de comunicação. A componente 

pragmática diz respeito “ao uso funcional dos recursos linguísticos. (…) Diz também 

respeito ao domínio do discurso, da coesão e da coerência.” (QECRL, 2001: 35).   

Além de aprenderem regras gramaticais, os estudantes devem saber usá-las em 

contexto. O ensino da gramática encontra-se, assim, ao serviço da comunicação de 

forma a que o aluno seja capaz de usar a língua de modo apropriado às diferentes 

situações; agir e interagir através da língua.  

Ao propor-me trabalhar os conectores discursivos, tive em conta as directrizes 

deste documento. Este conceito de coesão aparece na componente oral associado a um 

nível de proficiência B2 forte em que o aluno:  

 

“utiliza um número limitado de mecanismos de coesão para ligar frases e 

construir um discurso claro e conexo; utiliza várias palavras e expressões de ligação de 

forma eficaz para marcar claramente a relação entre as ideias; desenvolve uma 

argumentação, destacando sistematicamente as questões mais significativas e aduzindo 

pormenores comprovativos relevantes.”  

(QECRL, 2001: 64 sublinhado da minha responsabilidade) 

 

 Aparece também na caracterização de um nível avançado (C1) em que o aluno 

deve saber: 
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 “exprimir-se sobre temas complexos, de forma clara e bem estruturada, 

manifestando o domínio de mecanismos de organização, de articulação e de coesão do 

discurso.”  

(QECRL, 2001: 49 – sublinhado da minha responsabilidade) 

 

Neste documento, a noção de coesão aparece ainda nas competências pragmáticas 

em que se refere que o aluno deve ser capaz de desenvolver um discurso com 

organização temática, coesão e coerência. (QECRL, 2001: 178). Neste sentido, 

apresenta um quadro intitulado “coesão e coerência” em que caracteriza os vários níveis 

de proficiência de acordo com este parâmetro.   

Posto isto, ao nível da utilização de conectores, a turma
64

 de Português para 

Estrangeiros do segundo semestre era heterogénea na medida em que alguns alunos 

sobretudo de nacionalidade espanhola, italiana, grega e americana raramente utilizavam 

conectores ou repetiam-nos e outros usavam-nos adequadamente. Assim, esses alunos 

enquadravam-se  num nível de proficiência intermédio em que é referido que  “[são 

capazes] de usar um número limitado de dispositivos coesivos para ligar os seus 

enunciados, criando um discurso claro, coerente, embora possa revelar alguns „saltos‟ 

numa contribuição longa”. Pretendi que os alunos neste parâmetro chegassem ao nível 

de proficiência C, nível esse em que estavam enquadrados, em que fossem capazes de 

“produzir discurso coeso e coerente, usando completa e apropriadamente uma variedade 

de fórmulas organizativas e uma ampla gama de conectores e outros dispositivos 

coesivos” (QECRL, 2001: 178) 

   

Das várias citações referentes ao QECRL (2001), foi visível que este tema aparece 

sobretudo em descritores ligados a um nível de proficiência B forte e a um nível de 

proficiência C. Este tema interliga-se com o desenvolvimento de uma das competências 

do aluno, nomeadamente, a pragmática nas suas vertentes oral e escrita. Neste sentido, à 

luz destes princípios, pretendi ver a evolução dos alunos neste parâmetro através de 

exercícios escritos. No entanto, como referirei na avaliação dos resultados obtidos, pela 

participação em aula e pelas várias intervenções dos alunos verifiquei que este trabalho 

                                                           
64

 A apresentação do perfil da turma será explicitada melhor na parte II (enquadramento metodológico), 

nomeadamente, nos capítulos 2.1, 2.2 e 2.3. Neste momento, pretendi apenas enquadrar no QECRL 

(2001) o tema trabalhado em aula, ou seja, os conectores discursivos, analisando em que partes aparecem 

referenciados e observando qual a importância que lhes é conferida nesse documento. 
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sobre a vertente escrita, trouxe reflexos na produção oral dos alunos, melhorando-a, 

tornando o discurso mais claro e fluente. 

 

Nesta primeira parte do trabalho, apresentei as perspectivas teóricas sobre o tema 

que me propus trabalhar, começando do  mais geral (coesão textual) e depois 

particularizando na coesão interfrásica e nos conectores discursivos. 

Neste segundo momento, descreverei o trabalho sobre os conectores discursivos 

realizado em aula. Assim, definirei a metodologia adoptada e delimitarei o problema em 

estudo. Posteriormente, descreverei as unidades didácticas onde foram praticadas as 

estratégias delineadas. 
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PARTE II 

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 
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1. Metodologia adoptada 

 

A metodologia adoptada foi a de investigação-acção em que se pressupõe um 

papel activo por parte de professor
65

 que, partindo de um problema procura investigar e 

delinear estratégias, para levar o aluno a resolvê-lo. 

Esta metodologia vai ao encontro do perfil de professor de língua estrangeira 

traçado por Andrade e Sá (1992). 

Como afirma Andrade e Sá (1992: 29), um professor de língua estrangeira deve 

dominar saberes e competências em três níveis de actuação: informação, peri-execução 

e de execução. Ao nível da informação, o professor deve ter conhecimentos dos 

modelos da descrição e do funcionamento da língua em estudo, conhecimentos de 

sociolinguística, semântica, linguística contrastiva, linguística histórica, semiótica, 

geografia linguística, psicolinguística, bilinguismo e pragmática. Para além destes 

conhecimentos é importante ter em conta a área das ciências da educação, das ciências 

psicológicas e da didáctica das línguas. O nível da peri-execução compreende a 

preparação das actividades, materiais, a delineação de estratégias, em que se planifica e 

se avalia o processo. Este nível pressupõe um diálogo com o anterior. Por fim, na 

execução, que já ocorre dentro da sala de aula, são necessárias várias capacidades 

específicas: capacidade de comunicação, de organização, de dinamização da sala de 

aula e de estabelecimento de um bom clima de trabalho. 

Posto isto, uma metodologia didáctica deve ter como aspecto fulcral o aluno e 

deste modo a “ procura de diferentes estratégias e de diferentes padrões de interacção e 

numa diversidade de actividades que possibilite a  [sua] autonomia, (…)[a sua ] 

produtividade e  [o] motive (…) na sua aprendizagem” (PINTO e MIRANDA, 2006:9) 

 

 

                                                           
65

 Efectivamente a abordagem comunicativa na didáctica de uma língua estrangeira pressupõe por parte 

do professor “uma nova reflexão em matéria de formação. Reflexão que, devendo ter em conta a 

necessária articulação teoria / prática, aponta para uma formação liberta de modelos, desligada de 

instrumentos pedagógico-didácticos particulares já elaborados e prontos a serem aplicados, referindo-se a 

um professor apto a produzir a sua própria metodologia, de acordo com o hic et nunc da situação real de 

aprendizagem” (ANDRADE e SÁ, 1992: 28). Esta visão do papel do professor também é reiterada por 

Olívia Figueiredo (2005: 71): “a figura do professor só pode ser concebida como um investigador na 

acção educativa que perspectiva o acto didáctico como uma relação entre teorias e práticas, num processo 

complexo ao mesmo tempo de desconstrução dos objectos teóricos de referência e de mobilização, de 

construção e de apropriação dos mecanismos que geram a competência comunicativa dos alunos”. 
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2. O Estudo de caso
66

 

2.1 Delimitação do problema em estudo 

 

O  estudo de caso incidiu numa turma de nível de proficiência C. A amostra 

consistiu  em vinte e nove produções escritas de alunos. A primeira produção escrita 

visava a elaboração de um texto narrativo a partir de uma imagem [Anexo I], dezassete 

alunos realizaram a tarefa. Na segunda produção escrita, propunha-se a narração de um 

final diferente para o conto “O caminho” de José Régio [Anexo II]. Doze alunos 

realizaram a tarefa. 

Essas produções escritas foram analisadas e os problemas a serem trabalhados 

foram elencados. A criação de uma grelha
67

 da qual constava o nome do aluno e o seu 

grau de dificuldade, permitiu-me ter uma visão de conjunto. Assim, detectei deficiências 

na colocação dos pronomes em frases subordinadas, na regência preposicional de alguns 

verbos, na pobreza lexical e, sendo geral, a quase ausência de organizadores do discurso 

e consequente repetição dos mesmos conectores : “e”, “mas” e “porque”. Destas 

lacunas, propus-me trabalhar os conectores discursivos dado o nível de proficiência em 

que se encontravam. As restantes lacunas encontradas seriam passíveis de serem 

trabalhadas ao longo das aulas. Através do contacto com diferentes tipologias textuais, 

os alunos alargariam o seu vocabulário, a colocação dos pronomes e regência 

preposicional  também seriam trabalhadas nas aulas da Doutora Olívia Figueiredo. 

Ao nível dos conectores discursivos, na primeira composição analisada, verifiquei 

a presença do conector “e” e “mas” em todas as produções escritas dos alunos. O 

conector “também” em seis produções escritas, “por isso” em três , “contudo” e “então” 

numa delas. 

                                                           
66

 “O estudo de casos é uma estratégia de investigação através da qual se pretende realizar a análise 

exaustiva de um problema, de um tema, de uma pessoa, de um grupo, de uma organização ou de qualquer 

outra unidade social. A intenção principal é a de descrever em profundidade os aspectos estruturais e 

dinâmicos, diacrónicos e sincrónicos, subjectivos e objectivos …para obter dados e referências que 

ilustrem os problemas que motivam a investigação.” (CARVALHO, 1995: 155) 

67
 Na área da linguística aplicada, este domínio de análise dos erros dos aprendentes de uma língua 

estrangeira tem se desenvolvido bastante como afirma Perpétua Gonçalves (2007:65) : “ a investigação 

linguística sobre as gramáticas de interlíngua dos aprendentes de L2 tem já uma longa tradição na área da 

linguística aplicada, tendo-se debruçado sobre uma variedade de questões, entre as quais sobressaem os 

erros que estes cometem, o papel da L1, a variabilidade das suas produções linguísticas. (…) Procura 

definir uma metodologia de pesquisa da língua dos aprendentes, foram criadas diferentes taxonomias, 

cujo principal objectivo é o estabelecimento de categorias estáveis para a sua classificação e 

quantificação”. 
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Na segunda produção escrita analisada, a situação é similar relativamente ao uso 

do “e” e “mas”. Temos o uso de “portanto” e “por fim” e “apesar” num dos alunos. 

Como sequência temporal, temos “então”, “por fim” e “finalmente”, cada uma destas 

ocorrências em três alunos diferentes. Verifica-se também uma ocorrência de “ainda 

assim” num dos alunos para exprimir oposição. 

Como já foi referido, sendo uma turma de um nível de proficiência avançado, a 

coesão textual e consequente ligação de enunciados e reflexão sobre esses meios 

linguísticos são conteúdos propostos no QECRL
68

 (2001) e revelam-se de suma 

importância não apenas na componente da escrita, mas também na oralidade.  

 

 

2.2 Contextualização do estudo 

 

O caso em estudo decorreu durante o estágio pedagógico integrado no Mestrado 

de Português Língua Segunda - Língua Estrangeira, nomeadamente, na leccionação de 

três regências do curso semestral de Português para Estrangeiros da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto. 

Esta investigação-acção contemplou vários momentos, um primeiro que visava a 

“diagnose”. No momento da diagnose, como já foi referido anteriormente, foram 

analisadas produções escritas de alunos e registadas as suas dificuldades. Através de um 

quadro, seleccionei o aspecto a ser trabalhado e desenvolvido. 

Num segundo momento, defini objectivos, delineei estratégias, construí 

materiais
69

 e propus tarefas e actividades a serem realizadas em sala de aula. Esta etapa 

de selecção de materiais é muito importante no processo de planificação de uma aula. 

Procurei actividades diversificadas, materiais apelativos que envolvessem os alunos nas 

várias tarefas propostas.  

                                                           
68

 Uma das competências do aprendente é a competência discursiva, nomeadamente, a “capacidade que o 

utilizador possui para organizar frases em sequência, de modo a produzir discursos coerentes. Inclui o 

conhecimento e a capacidade para dominar a organização de frases em termos de : (…) organização 

temática; coesão e coerência” (QECRL, 2001: 174) 

69
 “Os materiais de ensino-aprendizagem do PLE deveriam facilitar o caminho para a aquisição de formas 

às quais será preciso atribuir um sentido primeiro, puramente referencial. (…) o objectivo cognitivo dos 

materiais pedagógicos para o ensino-aprendizagem do PLE deverá ser a aquisição e a apropriação da 

função referencial da linguagem assim como os seus valores de emprego, de forma a despertar a 

curiosidade intelectual pelas representações culturais do povo de que se aprende a língua.” 

(FIGUEIREDO, 2004: 113)  
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Num terceiro momento, nas três unidades didácticas que me couberam reger no 

segundo semestre, pude colocar em prática a minha investigação-acção. Todos estes 

momentos foram acompanhados de uma reflexão crítica
70

 e de uma constante avaliação 

dos resultados. 

 O próximo capítulo procura descrever e reflectir sobre o trabalho encetado no 

domínio dos conectores discursivos nas aulas de Português para Estrangeiros. 

 

3. Descrição metodológica das unidades didácticas 

 

3.1 Perfil da turma 

 

Como já foi referido, o objectivo do meu trabalho partiu das dificuldades de uma 

turma em concreto. Sendo assim, torna-se necessário traçar o perfil desta turma.  

A turma de nível C do segundo semestre era constituída por vinte e dois alunos, 

sendo de nacionalidades diversas: oito alunos são da Espanha, cinco da Alemanha, três 

da Itália, dois do Reino Unido, um da Polónia, Grécia, Estados Unidos da América e 

Hungria. Apenas um dos alunos do semestre passado, continuou no nível seguinte. 

Neste sentido, o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001: 

49) defende que num nível de proficiência C o aluno “é capaz de compreender um vasto 

número de textos longos e exigentes, reconhecendo os seus significados implícitos. É 

capaz de se exprimir de forma fluente e espontânea sem precisar de procurar muito as 

palavras. É capaz de usar a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, 

académicos e profissionais. Pode exprimir-se sobre temas complexos, de forma clara e 

bem estruturada, manifestando o domínio de mecanismos de organização, de articulação 

e de coesão do discurso”.  

Ao nível destas competências definidas pelo QECRL, verificou-se que alguns dos 

alunos se encontravam num nível C2 enquanto outros num nível C1. Estas 

características foram tidas em conta na metodologia a adoptar e nas actividades 

propostas.  

Como já foi referido anteriormente, relativamente ao uso dos conectores 

discursivos alguns dos alunos provenientes de Itália, Espanha, Estados Unidos da 

                                                           
70

 Face às exigências actuais do ensino o professor deve ter a “capacidade de reflectir criticamente sobre 

Si mesmo e sobre o Outro, não para escavar fossos separadores, mas para construir pontes de encontro e 

de intercompreensão” (BIZARRO, 2008: 84) 
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América e Grécia situavam-se um nível de proficiência intermédio dado que usavam um 

número limitado de dispositivos coesivos na ligação de enunciados (QECRL, 2001: 

178). 

Pude constatar pelas aulas assistidas e regidas que é uma turma participativa, que 

cria um bom ambiente de trabalho e motivada para a aprendizagem do português.  

 

3.2 Objectivos metodológicos 

 

Os objectivos metodológicos destas duas primeiras unidades didácticas visavam 

sobretudo: 

-  a sensibilização dos alunos para os elementos que numa narrativa têm a função 

de estabelecer relações textuais; 

-  o contacto com alguns organizadores do discurso que contribuem para a 

coesão textual; 

- a compreensão dos valores e funcionamento desses diferentes conectores. 

 

As várias actividades delineadas iam ao encontro dos meus objectivos, num 

crescente de produção, começando pela frase e finalizando no texto. Procurei que as 

actividades propostas fossem diversificadas e atractivas e envolvessem os alunos.  

O exercício I [Anexo IV] estava dividido por alíneas, cada uma deles referia o 

valor que era expresso pelos enunciados; adição, enumeração, síntese / conclusão e 

contraste. Cada alínea era composta por quatro pares de enunciados. Os alunos 

deveriam interligar os enunciados mediante o valor expresso na alínea variando o 

conector usado. Neste exercício, pretendi que os alunos contactassem com as várias 

possibilidades de exprimir enumeração, adição, conclusão e oposição em português. 

O exercício II [Anexo V] era semelhante ao primeiro, era constituído por vários 

pares de enunciados. No entanto, neste caso, o valor expresso por eles não era referido, 

os alunos partindo do sentido veiculado pelos enunciados, optariam pelos conectores 

mais adequados. 

O exercício III [Anexo VI] visava a construção de um texto coeso a partir de onze 

enunciados. Dever-se-ia ler os enunciados, delinear a história e mediante o uso de 

conectores interligá-los, sendo necessário expandir os enunciados. 
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O exercício IV [Anexo VII] vinha no seguimento do estudo do conto “O 

caminho”, consistia num resumo do mesmo em que foram omitidos os conectores 

trabalhados em aula. Nesse exercício, pretendia ver se os alunos tinham adquirido o 

significado dos conectores e se eram capazes de, tendo em conta o contexto, empregar o 

conector apropriado.  

O exercício V [Anexo VIII]  era um documento autêntico, uma crónica de 

Ricardo Araújo Pereira intitulada “Terrorismo é uma coisa, estupidez é outra”. O 

objectivo deste exercício era identificarem na crónica os conectores que exprimiam 

adição, enumeração, sequência temporal, oposição e conclusão. 

 

3.2.1 Descrição das unidades didácticas 

3.2.1.1 Primeira unidade didáctica: 

 

A primeira unidade didáctica decorreu no dia 14 de Abril de 2010 e vinha no 

seguimento da aula anterior em que se iniciou o estudo do conto “O caminho” de José 

Régio. O reconto oral por dois alunos permitiu a ligação entre as duas aulas.  Foram 

designados previamente dois alunos, sendo que um iniciaria esse reconto e o outro teria 

de estar atento para continuar. Esta estratégia permitiu que os alunos estivessem atentos. 

Pude constatar que, na globalidade, o sentido do texto fora apreendido pelos alunos. 

Como havia alguns alunos que tinham faltado na aula passada, fiz eu o reconto 

oralmente. 

Depois deste primeiro momento, para uma mais rápida visualização, foi 

projectado numa transparência o conto
71

 com alguns conectores sublinhados. Através de 

um dialogo interactivo, procurou-se chegar à funcionalidade daqueles elementos e ao 

seu sentido, dado o contexto em que estavam inseridos. Concluiu-se que estes 

elementos permitiam estabelecer relações textuais. Foi sendo solicitado oralmente a sua 

substituição por outros que tivessem sentido equivalente. 

 

                                                           
71

 Como defende António Moreira ( SEQUEIRA , 1993: 150) “deverá assim partir-se do texto e explorar, 

como actividade subsidiária, a função semântica, relacional, que uma qualquer conjunção patenteia no 

passo de discurso em que se insere. De uma exploração do texto com base nestes pressupostos activar-se-

ão estratégias de compreensão que transformarão o texto num todo discursivo (por oposição a estrutural, 

ou somatório lexical), com a sua dinâmica própria”. 
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Sendo assim, analisou-se os seguintes enunciados do conto
72

: 

 

 “Uma arvorezinha direita (…) recortou-se no azul do céu quase como um desenho. 

Depois ficou para trás.”  

Neste enunciado, verificou-se que “Depois” estaria a marcar uma sucessão 

temporal, os alunos sugeriram “Em seguida” , “mais tarde”, “a seguir” e “ A 

continuação”. Alertei-os que “ a continuação” não era possível, pois tratava-se de um 

nome e não era um conector. 

 

“era isso possível: ter mudado de estrada e não ter dado por tal. Continuava, todavia, 

por uma estrada perfeitamente semelhante à primeira”  

Neste enunciado, um aluno disse que exprimia continuidade, automaticamente 

fora corrigido por outro que chegara à conclusão que exprimia um contraste dado o 

contexto da frase. Foi sugerido pelos alunos a sua substituição por “mas”. Alertei-os  

que, apesar de ter sentido equivalente, não podia ser substituído pela posição em que se 

encontrava (isolado entre vírgulas). Posto isto, sugeri o conector “porém”. Uma aluna 

sugeriu “além disso”, pedi-lhe que formulasse uma frase em que empregasse esse 

conector com valor de oposição. A aluna depois de formulá-la, apercebeu-se de que este 

conector exprimia adição e não era adequado nesta frase. 

 

“Não soprava a mais leve aragem. Também não passava ninguém.” 

Neste enunciado, os alunos rapidamente chegaram à conclusão que exprimia 

adição visto que no exercício anterior tinha sido referido um conector com esse valor. 

Rapidamente propuseram a sua substituição por “além disso” 

 

“não chegando a sentir, mas quase sentindo”  

Este enunciado não suscitou problemas, concordaram que se tratava de uma 

oposição e substituíram por conectores que já tinham sido referidos noutros exercícios, 

como “todavia”e “porém”. 

 

                                                           
72 RÉGIO, José, “ O caminho” in  Contos e Novelas, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda 
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“Várias vezes tenho tido sensações idênticas em sítios solitários cheios de luz ou, pelo 

contrário, mergulhados na sombra”  

Este conector era bastante explícito quanto ao seu valor e propuseram a sua 

substituição por “contrariamente”. Alguns sugeriram o conector “por outro lado”, mas 

demonstrei-lhes a partir de um exemplo que tinha valor de enumeração e não de 

oposição. 

 

“Ele remexeu num dos bolsos do casaco, tirou um caderninho de notas sebento, depois 

uma ponta de lápis.”  

Neste enunciado, verificaram que se tratava de uma sequência temporal e 

sugeriram a sua substituição por “A seguir”, “Em seguida” e “seguidamente”. Propus a 

reformulação do enunciado com vista a uma enumeração de elementos, sendo o 

resultado final: “… em primeiro lugar, tirou um caderninho de notas sebento. Em 

segundo lugar, uma ponta de lápis.” 

 

 “Certamente eu pudera retroceder. Mas parecia-me que deveria haver um caminho 

mais breve, um atalho, um transporte”  

Neste enunciado, verificaram que exprimia oposição, sendo substituível por 

“todavia”, “apesar disso”, “embora”. Como o conector “embora” implicaria uma 

mudança de modo verbal, um aluno reformulou o enunciado, ficando “Embora me 

parecesse que deveria haver um caminho ” 

 

“Sabia ao menos, agora, que devia tornar para trás, embora me sentisse exausto.”  

Verificaram que exprimia contraste e substituíram por “apesar de”. Sendo assim, 

procederam à alteração da frase: “Sabia ao menos, agora, que devia tornar para trás, 

apesar de me sentir exausto”. Indaguei sobre os modos verbais  e acertadamente 

responderam que “embora” regia conjuntivo e “apesar de” infinitivo pessoal”. 

Relembraram a anteposição do pronome ao verbo que ocorre em frases interrogativas, 

negativas e subordinadas. 

 

Neste primeiro momento da aula, pretendi que os alunos contactassem com as 

várias possibilidades de interligar os enunciados, sensibilizando-os para o uso e 

funcionalidade de alguns conectores discursivos. 
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Num segundo momento, foi entregue uma ficha informativa [Anexo III] que 

continha uma definição de conector discursivo retirada do Dicionário Terminológico 

online. A negrito coloquei as informações que me interessavam, nomeadamente, que 

eles tinham como funcionalidade ligar “um enunciado a outro enunciado ou uma 

sequência de enunciados a outra sequência”. Podendo pertencer “ a heterogéneas 

categorias gramaticais – como interjeições, advérbios ou conjunções” e contribuíam 

para a “coerência textual”. Dessa ficha informativa constava um quadro dos conectores 

discursivos e os seus respectivos valores. A leitura desse quadro foi sendo feita de 

forma faseada, depois de um aluno ler em voz alta e de ser explicado pelo professor, 

realizavam exercício sobre esse parâmetro e assim sucessivamente. Depois do exercício, 

corrigia-se e sistematizava-se oralmente. 

O exercício I foi realizado com a colaboração dos vários alunos, proporcionou-

se um momento de interacção positivo. Estes foram reformulando as respostas menos 

adequadas dos colegas
73

. Nesta tarefa, tornei-me num mediador
74

 e fui gerindo as várias 

intervenções dos alunos. A interacção aluno-aluno foi importante e muito produtiva na 

resolução dos exercícios. 

 A seguir apresento as várias propostas dos alunos referentes ao exercício I: 

 

 Na alínea a) do exercício, eram contemplados os conectores que exprimiam 

enumeração.  

i. Ganhei o euromilhões. Comprei um carro novo. Comprei uma casa. Fui de férias um 

mês. 

Ganhei o euromilhões. Em primeiro lugar, comprei um carro novo. Em segundo lugar, 

comprei uma casa. Por fim, fui de férias um mês. 

Ganhei o euromilhões. Primeiro, comprei um carro novo, depois comprei uma casa e 

por fim fui de férias um mês. 

                                                           
73

 “Ensinar o português como língua estrangeira (ou segunda) a estudantes nos seus países de origem 

implica o recurso a metodologias e a estratégias concertadas que passam pela insistência no critério da 

aceitabilidade a par do critério da gramaticalidade de forma a que o estudante aprenda a língua ao mesmo 

tempo que aprende o carácter e os modos de ser do povo que se manifesta por meio dessa mesma língua. 

Quanto ao estudo da gramática, propriamente dito, dever-se-á fazer prevalecer o critério do saber-fazer 

(processo) sobre o critério do saber (saberes declarativos)” ( FIGUEIREDO, 2004: 112) 

74
 “O Professor não ocupa mais, na sala de aula, o lugar de única fonte do saber e o seu papel aproxima-se 

mais do de mediador de aprendizagem e guia da descoberta de caminhos que a elas conduzam” 

(BIZARRO, 2008: 84) 
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Neste exercício, alguns alunos propuseram “Em primeiro lugar, ganhei o 

euromilhões, em segundo lugar comprei um carro novo, em terceiro lugar comprei uma 

casa e por fim fui de férias.”  Tendo em conta os elementos dos enunciados, chegaram à 

conclusão que o conector não deveria estar no primeiro enunciado, pois este era a 

premissa inicial da qual derivavam as outras.  

 

ii. Os consumidores foram à Deco protestar. Os consumidores foram ao “Jornal da 

Uma”. 

Os consumidores foram primeiro à Deco protestar e depois ao “Jornal da Uma”. 

Os consumidores foram à Deco protestar. A seguir, foram ao “Jornal da Uma”. 

Os consumidores foram à Deco protestar. Em seguida, foram ao “Jornal da Uma”. 

Os consumidores foram à Deco protestar. Seguidamente, foram ao “Jornal da Uma”. 

 

iii. No sábado à tarde, o Pedro e a Maria foram passear. Foram ao parque. Fizeram 

desporto. Foram ao cinema. 

No sábado à tarde, o Pedro e a Maria foram passear. Primeiro, foram ao parque. Em 

seguida, foram ao ginásio. Por fim, foram ao cinema. 

No sábado à tarde, o Pedro e a Maria foram passear. Em primeiro lugar, foram ao 

parque. Em seguida, fizeram desporto. Por fim, foram ao cinema. 

 

iv. Amanhã é o meu dia de folga. Vou à praia. Vou ao teatro. 

Amanhã é o meu dia de folga. Primeiro, vou à praia. Depois vou ao teatro. 

Amanhã é o meu dia de folga. Em primeiro lugar, vou à praia. Em segundo lugar, vou 

ao teatro. 

 

A alínea b) do exercício visava os conectores que exprimiam o valor de adição. 

 

a) Desliga o computador. Vem jantar. 

Desliga o computador e vem jantar. 

Desliga o computador. Além disso, vem jantar. 

 

b) Perdi os óculos. Rasguei o blusão. 

Perdi os óculos e rasguei o blusão. 
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c) Gostamos bastante de fazer desporto. Gostamos bastante de ler. 

Gostamos bastante de fazer desporto. Além disso, gostamos bastante de ler (ou: Além 

disso, lemos bastante ). 

Gostamos bastante de fazer desporto. Do mesmo modo, gostamos bastante de ler. 

Gostamos bastante de fazer desporto e igualmente de ler. 

Gostamos bastante de fazer desporto e também de ler. 

 

 

d) A Rute trabalha imenso. A Rute estuda. 

A Rute trabalha imenso e também estuda. 

A Rute trabalha imenso. Pela mesma razão,  estuda. 

Alunos verificaram que esta hipótese trazia um sentido diferente. 

A Rute trabalha imenso. A Rute estuda. 

A Rute trabalha imenso. Além disso,  estuda. 

 A Rute trabalha imenso. Do mesmo modo, a Rute estuda.  

Os alunos compreenderam que, apesar destes conectores se enquadrarem no 

valor de adição, o sentido veiculado por cada um deles produz frases com significados 

diferentes
75

. 

  

 A alínea c) do exercício contemplava os conectores que exprimiam síntese e 

conclusão
76

. 

 

a) O relatório nunca foi entregue. O João deve ter desistido do projecto.   

O relatório nunca foi entregue. Portanto, o João deve ter desistido do projecto. 

(Ou  O relatório nunca foi entregue, portanto o João deve ter desistido.) 

O relatório nunca foi entregue; por isso, o João deve ter desistido do projecto. 

O relatório nunca foi entregue, logo o João deve ter desistido do projecto. 

                                                           
75

 “Las secuencias que obtenemos al cambiar un conector por outro suelen resultar extranas o inesperadas, 

pero raramente resultan agramaticales. (…) En el resto de los casos, o que obtenemos es “outro 

significado” o “un significado absurdo”, o “una deducción no deseada”, pero no obtenemos un vacío 

interpretativo. Este es un rasgo característico de la gramática de los conectores” ( MONTOLÍO, Estrella 

2001: 12) 

76
 Nos conectores que exprimem conclusão, nomeadamente, “logo”, “portanto”, “por conseguinte” e “por 

isso” pretendi também ver o uso da vírgula e o modo verbal que é usado com cada conector. 
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O relatório nunca foi entregue. Por conseguinte, o João deve ter desistido do projecto. 

(Ou  O relatório nunca foi entregue, por conseguinte o João deve ter desistido.) 

 

 

b) O Filipe fez uma dieta rigorosa. O Filipe ficou doente. 

O Filipe fez uma dieta rigorosa. Portanto, ficou doente. 

(ou O Filipe fez uma dieta rigorosa, portanto ficou doente.) 

O Filipe fez uma dieta rigorosa, por isso ficou doente. 

O Filipe fez uma dieta rigorosa. Por conseguinte, ficou doente. 

(Ou: O Filipe fez uma dieta rigorosa, por conseguinte ficou doente.) 

 

c) A peça era monótona. Muitos espectadores foram embora no intervalo. 

A peça era monótona. Portanto, muitos espectadores foram embora no intervalo. 

(ou: A peça era monótona, portanto muitos espectadores foram embora no intervalo.) 

A peça era monótona, por isso muitos espectadores foram embora no intervalo. 

A peça era monótona. Por conseguinte, muitos espectadores foram embora no 

intervalo. 

(ou: A peça era monótona, por conseguinte muitos espectadores foram embora no 

intervalo.) 

A peça era monótona. Logo, muitos espectadores foram embora no intervalo. 

 

d) Obtive boas notas nos testes. Os meus pais deixaram-me ir à viagem de finalistas. 

Obtive boas notas nos testes, por isso  os meus pais deixaram-me ir à viagem de 

finalistas. 

Obtive boas notas nos testes. Portanto,  os meus pais deixaram-me ir à viagem de 

finalistas. 

( ou: Obtive boas notas nos testes, portanto  os meus pais deixaram-me ir à viagem de 

finalistas.) 

Obtive boas notas nos testes. Por conseguinte , os meus pais deixaram-me ir à viagem 

de finalistas. 

(ou: Obtive boas notas nos testes, por conseguinte  os meus pais deixaram-me ir à 

viagem de finalistas.) 

Obtive boas notas nos testes, logo  os meus pais deixaram-me ir à viagem de finalistas. 
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Depois de realizado o exercício, alertei os alunos para o uso da vírgula e para o 

modo verbal que é usado com os conectores que exprimem conclusão, nomeadamente, 

“logo”, “portanto”, “por conseguinte” e “por isso”. 

 

A alínea d) do exercício contemplava os conectores que exprimem contraste 

/oposição. 

 

a) O Paulo vai à sede dos árbitros. Ele não pode demorar-se muito porque tem um 

aniversário. 

O Paulo vai à sede dos árbitros, mas não pode demorar-se muito porque tem um 

aniversário. 

O Paulo vai à sede dos árbitros. No entanto, não pode demorar-se muito porque tem 

um aniversário. 

O Paulo vai à sede dos árbitros. Contudo, não pode demorar-se muito porque tem um 

aniversário. 

O Paulo vai à sede dos árbitros. Todavia, não pode demorar-se muito porque tem um 

aniversário. 

Embora não possa demorar-se muito porque tem um aniversário, o Paulo vai à sede 

dos árbitros. 

O Paulo vai à sede dos árbitros, apesar de não  poder demorar-se muito porque tem um 

aniversário. 

O Paulo vai à sede dos árbitros, ainda que não possa demorar-se muito porque tem um 

aniversário. 

 

b) O Vasco vai estudar Enfermagem. O Vasco gosta de Engenharia. 

O Vasco vai estudar Enfermagem, mas gosta de Engenharia. 

O Vasco vai estudar Enfermagem. Contudo, gosta de Engenharia. 

O Vasco vai estudar Enfermagem. No entanto, gosta de Engenharia. 

O Vasco vai estudar Enfermagem. Todavia, gosta de Engenharia. 

O Vasco vai estudar Enfermagem apesar de gostar de Engenharia. 

O Vasco vai estudar Enfermagem, embora goste de Engenharia. 

O Vasco vai estudar Enfermagem, ainda que goste de Engenharia. 

O Vasco vai estudar Enfermagem. Mesmo assim, o Vasco gosta de Engenharia. 
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c) Demorei. Consegui acabar o trabalho. 

Demorei, mas consegui acabar o trabalho. 

Demorei. Contudo, consegui acabar o trabalho. 

Demorei. No entanto, consegui acabar o trabalho. 

Demorei. Todavia, consegui acabar o trabalho. 

Apesar de ter demorado, consegui acabar o trabalho. 

Apesar da demora, consegui acabar o trabalho. 

Embora tivesse demorado, consegui acabar o trabalho. 

Ainda que tivesse demorado, consegui acabar o trabalho. 

 

d) Corri dois quilómetros. Não estou cansada. 

Corri dois quilómetros, mas não estou cansada. 

Corri dois quilómetros, contudo não estou cansada. 

Corri dois quilómetros, todavia não estou cansada. 

Corri dois quilómetros. No entanto, não estou cansada. 

Embora tivesse corrido dois quilómetros, não estou cansada. 

Ainda que tivesse corrido dois quilómetros, não estou cansada. 

Apesar de ter corrido dois quilómetros, não estou cansada. 

 

Na parte final da aula, a sistematização realizada pelos alunos permitiu-me 

verificar que tinham compreendido os conteúdos e que estavam sensibilizados para o 

facto de que um mesmo valor pode ser expresso por diferentes conectores. Para trabalho 

de casa, os alunos deveriam realizar o exercício II  [Anexo V]  que consistia na ligação 

de vários enunciados por meio de um conector apropriado,  tendo em conta o seu 

contexto. 

 

 

3.2.1.2 Segunda unidade didáctica: 

 

Esta unidade didáctica realizou-se no dia 15 de Abril de 2010. 

Num primeiro momento, procedeu-se a uma sistematização no quadro dos 

conteúdos da aula anterior.  Em seguida, corrigiu-se o trabalho de casa [exercício II – 

Anexo V].  Os alunos mostraram-se participativos, apresentando várias opções de 
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ligação dos enunciados
77

. Sempre que uma estaria menos bem, os colegas eram 

solicitados a reformular, devendo justificar sempre a sua escolha. 

À semelhança do exercício I, apresentarei as propostas dos alunos e reflectirei 

sobre as suas opções. 

 

a) O meu dia de ontem foi muito atarefado. Passei pela creche para deixar o 

Bernardo. Fui ao atelier entregar os últimos projectos. Fiz as compras para o 

aniversário da minha mãe. Entreguei a roupa na lavandaria. No final do dia, fui ao 

cinema. 

 

 Nestes enunciados estava implícita a ideia de enumeração. Os alunos não tiveram 

dificuldades e propuseram as seguintes ligações: 

 

- O meu dia de ontem foi muito atarefado. Em primeiro lugar, passei pela creche para 

deixar o Bernardo. Em segundo lugar, fui ao atelier entregar os últimos projectos. Em 

terceiro lugar, fiz as compras para o aniversário da minha mãe. Depois, entreguei a 

roupa na lavandaria. Por fim, no final do dia fui ao cinema. 

- O meu dia de ontem foi muito atarefado. Primeiro
78

, passei pela creche para deixar o 

Bernardo. Depois, fui ao atelier entregar os últimos projectos. A seguir, fiz as compras 

para o aniversário da minha mãe. Também, entreguei a roupa na lavandaria. Por fim, 

no final do dia fui ao cinema. 

 

 Alguns alunos constataram que no fim do enunciado, não seria necessário colocar 

o conector “Por fim” dado que tinha a expressão “No final”. 

 

b) A Ana comprou um chapéu. A Ana comprou um colar. 

 

 Nestes enunciados exprimia-se adição. Várias foram as opções dadas pelos 

alunos: 

                                                           
77

 “Dentro de cada uma destas relações há um conjunto variado de significados possíveis que dependem 

da selecção que o utilizador (falante/escritor), consoante as suas opções pragmáticas e / ou estilísticas, 

fizer dos itens ao seu dispor.” (SEQUEIRA, 1993: 133) 

78
 Por vezes, também são usadas expressões adjectivais como conectores para exprimir enumeração, 

como é o caso de “primeiro”, “segundo” (MATEUS, 2006: 105) 
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A Ana comprou um chapéu e um colar. 

Além de um chapéu, a Ana comprou um colar. 

A Ana comprou um chapéu e também um colar. 

A Ana comprou um chapéu e igualmente um colar. 

 

c)  Se queres emagrecer, deves praticar exercício físico. Pratica natação. 

 

 Nesta alínea, os alunos verificaram que o segundo enunciado constituía uma 

conclusão do primeiro e sugeriram as seguintes ligações: 

 

Se queres emagrecer, deves praticar exercício físico. Por isso, pratica natação. 

Se queres emagrecer, deves praticar exercício físico. Portanto, pratica natação. 

Se queres emagrecer, deves praticar exercício físico. Logo, pratica natação. 

 

d) A Joana recebeu uma grande proposta de trabalho. Hesitou por causa da família. 

Hesitou por causa do namorado. 

 

 Os alunos referiram que estes enunciados exprimiam oposição e adição e 

propuseram como soluções:  

 

A Joana recebeu uma grande proposta de trabalho, mas hesitou por causa da família e 

do namorado. 

A Joana recebeu uma grande proposta de trabalho. Todavia, hesitou por causa da 

família. Além disso, por causa do namorado. 

 

e) O sol brilhava intensamente. A rapariga vestiu uma roupa fresca. 

 

 Os alunos sugeriram a ligação destes enunciados com conectores que exprimem 

conclusão. 

 

O sol brilhava intensamente. Portanto, a rapariga vestiu uma roupa fresca. 

O sol brilhava intensamente. Por isso, a rapariga vestiu uma roupa fresca. 
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f) O Pedro combinou uma saída com os amigos. Ele sabe que a mãe não concorda. 

 

O Pedro combinou uma saída com os amigos, mas sabe que a mãe não concorda. 

O Pedro sabe que a mãe não concorda. Ainda assim, ele combinou uma saída com os 

amigos. 

 

 Neste enunciado os alunos propuseram “O Pedro combinou uma saída com os 

amigos. Ainda assim, sabe que a mãe não concorda.”. Dado o contexto do enunciado, 

verificou-se que ficaria melhor o inverso. 

 

g)  O hotel encerrou para obras. O supermercado encerrou para obras. 

 

Nestes enunciados, os alunos verificaram que estava implícita a ideia de adição e 

sugeriram como ligações: 

 

O hotel encerrou para obras e o supermercado também. 

O hotel encerrou para obras. Pela mesma razão, encerrou o supermercado. 

 

Num segundo momento, depois de um trabalho com enunciados isolados, passou-

se ao emprego dos conectores discursivos num texto. No exercício III [Anexo VI ], os 

alunos partindo de vários enunciados, deveriam construir uma narrativa. Seria 

importante que interligassem os enunciados por meio de conectores e expandissem as 

frases. Este exercício foi realizado em trabalho de pares. Foi uma tarefa realizada com 

grande empenhamento por parte dos alunos. A estratégia adoptada, o trabalho de pares, 

revelou-se profícua porque os alunos conviveram entre si, trocaram impressões e 

negociaram
79

. 

Nesta tarefa, um dos grupos exagerou no uso de conectores, não expandindo as 

frases e colocando conectores uns atrás dos outros. Mostrei-lhes que nem sempre a 

proliferação de conectores tornava o texto coeso, devendo usar apenas aqueles que 

fossem necessários. 

 

                                                           
79

 As estratégias são um meio que o utilizador da língua explora para mobilizar e equilibrar os seus 

recursos, para activar capacidades e procedimentos, de modo a estar à altura das exigências de 

comunicação em contexto e a completar com êxito a tarefa em causa, da forma mais exaustiva ou mais 

económica, segundo os seus objectivos pessoais. (QECRL, 2001: 90) 
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Exemplo de composição em que proliferaram conectores: 

 

A família Martins partiu às 10 horas da manhã para o aeroporto. Estava mau tempo e o 

Sr. Martins enganou-se no trajecto. Além disso, o carro avariou. Por isso, a mulher do 

Sr. Martins, a Senhora Ana exaltou-se. Contudo, o avião era ao meio dia. Por 

conseguinte, ligaram para uma central de táxis, mas não havia nenhum táxi disponível. 

Seguidamente, passou um camião e deu-lhes boleia. Assim, chegaram às 12h05 e por 

sorte o voo estava atrasado. Então, conseguiram apanhar o avião. 

 

Ainda trabalhando o texto e no seguimento da aula anterior em que se abordou o 

conto “O caminho” de José Régio, os alunos preencheram um texto lacunar [Anexo 

VII]. Neste caso, deveriam ter em conta a globalidade do texto, de forma a adequar a 

escolha do conector. Como neste exercício não se tratava de enunciados isolados, a 

realização da tarefa não foi tão rápida. Os alunos demoraram mais tempo na sua 

realização do que durante o exercício I [Anexo IV]. 

Num terceiro momento, leu-se uma crónica de Ricardo Araújo Pereira 

“Terrorismo é uma coisa, estupidez é outra” [Anexo VIII]. O uso de materiais 

autênticos na sala de aula é importante porque permite o contacto com os contextos 

sociais e culturais da língua. Os alunos gostaram da crónica devido à sua vertente 

humorística e crítica. Com a crónica criou-se um momento de interacção e diálogo entre 

os alunos sobre a visão que tinham de Portugal. Explorou-se o vocabulário e deu-se 

especial atenção ao uso dos conectores e à sua funcionalidade. 

Para trabalho de casa, os alunos deveriam sublinhar os conectores que na crónica 

exprimissem valores de adição, enumeração, sequência temporal, contraste e 

conclusão
80

. Esta seria mais uma actividade de sensibilização para o uso de conectores 

discursivos. Seria também uma forma de ver se eles estariam sensibilizados para estes 

elementos que são tão importantes para a coesão num texto.  
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 No trabalho sobre o texto, operam diversas operações, entre elas operações de alto e baixo nível. 

Assim, a detecção dos vários elementos que estão aos serviço da coesão textual compreende operações de 

alto nível. Como refere Pendanx (1998: 85) “Les opérations de haut niveau qui portent sur le sens ou la 

portée globale du texte ou du document sont (…) réconaissance et saisie de l‟organisation du texte, de sa 

construction, de sa cohérence et de sa cohésion:  mouvement argumentatif, étapes de la narration, 

progression conversationnelle, réseaux d‟images littéraires et réseaux lexicaux; anaphores et connecteurs; 

organisation graphique et iconique” (sublinhado da minha responsabilidade). 
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No final, os alunos sistematizaram oralmente os vários conteúdos abordados. Este 

momento final permitiu relembrar os conteúdos analisados e obter um feedback da 

aquisição do conhecimento por parte dos alunos. 

 

 

3.2.1.3 Terceira Unidade Didáctica: 

 

Esta seria a última unidade didáctica sobre os conectores discursivos e o seu 

papel na coesão textual. 

Os objectivos metodológicos desta última unidade didáctica passavam : 

-  pelo reconhecimento num texto dos elementos que estabelecem relações textuais; 

-  pelo reemprego desses elementos na ligação de enunciados; 

- pela construção colectiva de um texto; 

 

Esta aula realizou-se no dia 12 de Maio de 2010 e como etapa final de um 

conjunto de unidades dedicadas ao trabalho sobre os conectores discursivos revelava-se 

extremamente importante. Mais uma vez as actividades propostas procuravam cativar os 

alunos. Para isso, recorri novamente a um material autêntico, um artigo de José Manuel 

dos Santos [Anexo IX] que referia a importância do desporto. A escolha do texto não 

foi ingénua, era um tema de que os alunos gostavam e que estava a ser divulgado pois o 

Mundial estava quase a começar. 

O exercício I [Anexo X] consistia em três quadros, dois com enunciados e outro 

com conectores. Tendo em conta o artigo explorado, procurava-se ver qual o enunciado 

que interligava com qual e o conector que permitia a sua ligação. 

O exercício II [Anexo XI] consistia numa proposta de escrita colectiva intitulada 

“Como se conjuga um futebolista”.  A partir de um conjunto de vinte e dois verbos, 

propunha-se a construção de um texto coeso em que deveriam empregar os conectores 

estudados. 

O exercício III [Anexo XII] visava a construção de um resumo do artigo 

analisado. Desse resumo, deviam constar as sete frases projectadas na pré-leitura. 

 

Num primeiro momento, procurei antecipar o possível tema do artigo a partir da 

projecção de vários enunciados [Anexo XII]. Os alunos foram propondo várias 
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hipóteses e algumas revelaram-se acertadas. Foi um momento importante em que os 

alunos tomaram a palavra e se sentiram envolvidos nas tarefas. 

Após a entrega do artigo, os alunos em leitura silenciosa puderam confirmar ou 

infirmar as respostas dadas. Procedeu-se à leitura em voz alta por parte de vários alunos, 

analisando-se o vocabulário e verificando os conectores que interligavam os 

enunciados. 

O exercício I foi realizado rapidamente e com relativa facilidade por parte dos 

alunos.  

As respostas dadas pelos alunos foram as seguintes: 

 

- A universidade tinha grande prestígio e o clube também. 

- O jogador dedicava-se muito ao desporto, por isso o estudo ficava em segundo plano. 

- Não se podia repetir de ano mais de duas vezes, portanto os alunos estavam 

preocupados e apreensivos. 

- O professor colocou uma pergunta. Depois, voltou a repeti-la. 

 - Apesar de ser o estudante a realizar a oral, o professor estava aflito. 

- O estudante realizou a oral, mas o professor estava aflito. 

- A oral terminou. Depois os estudantes foram festejar. 

- Depois de a oral terminar, os estudantes foram festejar. 

 

 

A escrita colectiva
81

 a partir de um conjunto de verbos – Como se conjuga um 

futebolista [Anexo XI]- foi um momento de negociação, em conjunto decidiu-se o 

nome do jogador, a equipa e delineou-se a história. Os alunos foram dando as suas 

contribuições, sendo estas registadas por mim no quadro. Pelas várias intervenções dos 

alunos, pude verificar que esta foi uma actividade que lhes agradou particularmente. 

 

 

 

                                                           
81

  Esta foi uma actividade que promoveu a criatividade dos alunos. Como refere o QECRL (2001: 88) 

“Os usos artísticos e criativos da língua são tão importantes por si mesmos como do ponto de vista 

educativo. As actividades estéticas podem ser produtivas, receptivas, interactivas ou de mediação, e 

podem ser orais ou escritas. Alguns exemplos serão: o canto (canções de embalar, cancioneiro popular, 

canções pop, etc.);  a reescrita ou o reconto de histórias, etc; a audição, a leitura, a escrita ou a narração 

oral de textos criativos” (sublinhado da minha responsabilidade) 
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Como se conjuga um futebolista 

Acordou. Levantou-se. Aprontou-se. Lavou-se. Barbeou-se. Perfumou-se. Tomou. 

Escovou. Saiu. Apanhou. Entrou. Equipou. Correu. Treinou. Jogou. Marcou. Caiu. 

Sofreu.  Marcou. Ganhou. Festejou. Terminou. Saiu. Apanhou. Chegou. Despiu-se. 

Deitou-se. Dormiu.  

 (Adaptado) 

In http://www.portalimpacto.com.br/docs/2008VestErikaF2Aula16.pdf (acedido a 

12/04/2010) 

 

Com a elaboração deste texto, pretendi mostrar que, por vezes, a coesão textual 

não é determinada por elementos coesivos. A continuidade semântica neste texto está 

assegurada pelo próprio léxico. 

No momento final da aula, foram projectadas algumas vinhetas de banda 

desenhada [Anexo XIII] em que aparecem conectores com o objectivo de ver o uso e 

funcionalidade desses elementos, mas também de fazer a ponte com a aula seguinte da 

minha colega sobre banda desenhada. 

Como trabalho de casa, a partir das frases projectadas na pré-leitura, os alunos 

eram convidados a elaborar uma síntese do artigo analisado. 

 

 

3.2.1.4 Outras actividades sobre os conectores discursivos. 

 

Para além destas três unidades didácticas que contemplaram o estudo dos 

conectores discursivos, foi ainda proposto como trabalho de casa aos alunos mais dois 

exercícios. Assim, no seguimento das aulas leccionadas no dia 4 e 5 de Maio de 2010 

em que se abordou um artigo de José Manuel do Santos intitulado “O Alfaiate” [Anexo 

XIV], os alunos deveriam expandir um conjunto de frases, por meio do uso de 

conectores [Anexo XV]. A segunda actividade consistiu numa produção escrita, 

partindo do primeiro parágrafo do artigo em que é dito que a compra de uma casa 

trouxera uma história, as alunos deveriam imaginar qual seria essa história [Anexo 

XVI]. 

http://www.portalimpacto.com.br/docs/2008VestErikaF2Aula16.pdf
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No entanto, dado que estas aulas foram leccionadas na semana da queima das 

fitas, faltaram muitos alunos. Assim, apenas três alunos me entregaram o primeiro 

trabalho de casa e doze alunos o segundo trabalho de casa.  

O objectivo do exercício I [Anexo XV] (expansão de frases), para além de me 

permitir verificar se os alunos tinham compreendido o artigo, permitir-me-ia ver se já 

usavam os conectores discursivos com a devida correcção.  

O exercício II [Anexo XVI], nomeadamente, a produção escrita permitir-me-ia 

ver a evolução dos alunos ao nível da produção escrita e do uso de conectores 

discursivos, se ainda usavam os mesmos ou se já tinha havido progressos. Podia assim 

comparar com as produções escritas que tinha recolhido na amostra do estudo de caso.  

Uma vez que o número de trabalhos de casa entregues do exercício I é reduzido, 

não farei uma análise dos resultados obtidos.  

Relativamente ao exercício II (produção escrita) dado que o número de produções 

entregues é satisfatório, permitir-me-á reflectir sobre os resultados obtidos. Assim, 

constatei uma melhoria no uso de conectores discursivos, uma maior variedade, 

traduzindo-se numa maior fluidez do texto. 

Os gráficos seguintes demonstram quais os conectores discursivos usados e o 

número de produções escritas em que ocorrem
82

. 

 

  

   

Fig. 4: Utilização de conectores exprimindo listagem enumerativa 

                                                           
82

 Para efeitos de contagem, foram tidas as produções escritas e não o número de vezes em que ocorrem. 

Assim, apesar de um mesmo conector aparecer duas vezes numa mesma composição, contabiliza-se 

apenas uma vez. 

0
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Listagem enumerativa

Nº produções 

escritas
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Fig. 5: Utilização de conectores exprimindo listagem aditiva 

 

 

Figura 6: Utilização de conectores exprimindo conclusão 

 

Figura 7: Utilização de conectores exprimindo contraste 

 

0

2

4

6

8

Também Além disso Pela mesma 

razão

igualmente

Listagem aditiva

Nº produções escritas

0

1

2

3

4

5

Portanto Por isso Em conclusão

Conclusão

Nº produções 
escritas

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Contraste

Nº produções escritas



63 
 

 

Figura 8: Utilização de conectores exprimindo sequência temporal 

 

 Relativamente à listagem aditiva, verificou-se um desenvolvimento dos 

conectores utilizados: “também”, “pela mesma razão”, “igualmente”, predominando o 

conector discursivo “além disso”. Todas as ocorrências dos conectores com este valor, 

estavam correctas, à excepção de uma: 

 

“… depois da hora do almoço [os miúdos] ficavam sempre cansadinhos e além disso 

precisavam de deitar-se um pouco”. 

Esta foi a única ocorrência em que não seria necessário usar o conector 

discursivo “além disso” pois a conjunção “e” já exprime o valor de adição. 

 

O uso de conectores discursivos com valores de listagem enumerativa e 

sequência temporal também se verificou nas produções escritas, havendo uma 

preocupação por parte dos alunos de não repetirem os mesmos conectores. A única 

ocorrência incorrecta verificou-se com o uso do conector discursivo “por outro lado” no 

seguinte enunciado: 

 

“ … era um lugar curioso. Em primeiro lugar, era o maior edifício da zona, por outro 

lado tinha três pisos….” 

Seria mais correcto, ou substituir o conector discursivo “Por outro lado” por “em 

segundo lugar”. 
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Quanto aos conectores discursivos que exprimem valores de oposição /contraste, 

as únicas ocorrências em que estavam mal empregues foram as seguintes: 

 

“antes de fazer o seu pedido, o dono abriu as janelas para mostrar a 

maravilhosa vista sobre a cidade. Naquele momento, no entanto que o dono continuava 

a chamar a atenção do meu amigo para tudo o que era encantador naquela paisagem, 

ele estava a olhar para o interior do andar”  

 

“havia sempre muito barulho e todas as manhãs os miúdos brincavam entre eles 

livremente no entanto que as educadoras olhavam para eles e viam que tudo estava 

bem” 

Nestas duas produções escritas de dois alunos de nacionalidade espanhola 

verifica-se o mesmo erro, demonstrando uma interferência da língua materna
83

. Nestes 

casos, os alunos empregaram mal o conector ao qual acrescentaram “que” e o sentido 

veiculado não é o de oposição, mas o de simultaneidade. 

Na única produção escrita em que aparece o conector discursivo “embora”, este 

está bem empregue dado o contexto da frase, apenas o tempo e modo verbal usado está 

incorrecto: 

 

“Embora os miúdos eram vivazes, depois da hora do almoço ficavam sempre 

cansadinhos” 

Por fim, os conectores discursivos que exprimem valores de conclusão eram 

apropriados ao contexto em que estavam inseridos 
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 “Os erros devem-se a uma “interlíngua”, uma representação distorcida ou simplificada da competência 

alvo. Quando o aprendente comete erros, o seu desempenho (performance) está de acordo com a sua 

competência, tendo desenvolvido características diferentes das normas da L2”. (QECRL, 2001: 214). Este 

documento preconiza algumas atitudes que se tomam em relação às falhas e erros dos aprendentes. Nesse 

sentido, resolvi não ignorar esse erro e optei por analisar e esclarecer aos alunos esse erro. Cook ( 2006: 

43) no estabelecimento de relações possíveis entre a L1 e a interlíngua considera as seguintes: separação ( 

as duas línguas estão totalmente separadas na mesma mente); integração (as duas línguas estão totalmente 

integradas como um único sistema na mente) e interconexão ( as duas línguas estão conectadas uma à 

outra com maior ou menor grau). Neste caso, como os erros foram dados por falantes de língua espanhola 

e dada a proximidade da língua entre o português e esta língua, poder-se-á concluir que na mente destes 

alunos há uma interconexão entre a L1 e a interlíngua. 
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3.3 Avaliação dos resultados obtidos e das estratégias e actividades realizadas. 

   

Após a exposição das várias actividades realizadas em aula, é tempo de reflectir 

se os objectivos a que me propus nas três unidades didácticas foram ou não alcançados, 

se as estratégias e materiais usados foram ou não adequados. 

 

Assim, nas duas primeiras unidades didácticas, como já foi referido, propus: 

-  a sensibilização dos alunos para os elementos que numa narrativa têm a função 

de estabelecer relações textuais; 

-  o contacto com alguns organizadores do discurso que contribuem para a 

coesão textual; 

- a compreensão dos valores e funcionamento desses diferentes conectores. 

 

Relativamente à sensibilização dos alunos para os elementos que numa narrativa 

têm a função de interligar os enunciados, considero que a actividade de levantamento 

dos conectores no conto “O caminho” de José Régio foi um primeiro passo importante. 

Desse modo, contextualizei o aspecto que pretendia abordar, não havendo um corte com 

as aulas leccionadas anteriormente.  

Posteriormente, essa sensibilização foi sendo feita de forma faseada, primeiro com 

exercícios que incidiam sobre a frase e depois sobre o texto. Na minha perspectiva, esta 

estratégia (faseamento) foi pertinente pois permitiu a rápida memorização destes 

elementos. Assim, só depois de terem aprendido a usar os conectores que exprimiam um 

dado valor, é que passariam para outros conectores. De uma etapa para a outra, os 

alunos iam fazendo sistematizações oralmente. Foi uma forma de os manter envolvidos 

e empenhados nas várias tarefas. Como afirma Bizarro (2008: 84) : “os professores que 

conseguem melhores resultados dos e com os seus alunos são os que propõem 

actividades que mantêm os alunos activos na sua aprendizagem, que os fazem 

experimentar, discutir, reflectir, aplicar e controlar os seu conhecimento, com o auxílio 

de uma ampla variedade de recursos de ensino-aprendizagem e não só à custa da sua 

própria pessoa”.  

 Quanto ao contacto com alguns organizadores do discurso que contribuem para a 

coesão textual, o uso de materiais autênticos, nomeadamente, a crónica de Ricardo 

Araújo Pereira e os artigos de Manuel dos Santos estiveram ao serviço desse objectivo. 

O texto autêntico é um material “(audio-scripto-visual) não construído com fins de 
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utilização pedagógica, mas que a aula de LE recupera para o desenvolvimento dos seus 

diferentes objectivos (NUNAN, 1988; MCGARRY, 1995 apud  BIZARRO e BRAGA, 

2001:830, nota 10). O próprio QECRL (2001) menciona a utilização deste tipo de 

suporte didáctico em aulas de língua estrangeira
84

. 

 

Por fim, quanto ao objectivo que diz respeito à compreensão dos valores e 

funcionamento dos diferentes conectores, considero que os exercícios I  e II [Anexo IV 

/ V] procuravam responder a esse objectivo. Os alunos contactavam com as várias 

possibilidades de exprimir adição, enumeração, sequência temporal, oposição e 

conclusão. Este exercício permitiu também que os alunos vissem que uma mesma frase 

com conectores que exprimem o mesmo valor pode adquirir significados diferentes. 

Para além disso, foi uma maneira de enriquecerem o vocabulário, contactando com 

conectores diversificados e assim colmatarem as lacunas a esse nível. 

  

 Os objectivos da última unidade didáctica, como já foi referido, passavam: 

-   pelo reconhecimento num texto dos elementos que estabelecem relações textuais; 

-  pelo reemprego desses elementos na ligação de enunciados; 

- pela construção colectiva de um texto; 

 

 Assim, o primeiro objectivo foi sendo conseguido ao longo das várias regências e 

na análise do artigo de José Manuel dos Santos verifiquei que já estavam conscientes de 

quais os elementos que num texto permitem interligar os enunciados.  

 Relativamente ao emprego e uso desses elementos houve uma melhoria nas 

produções escritas como já ficou provado nos gráficos atrás expostos. Na correcção do  

exercício I [Anexo X] verifiquei que este era demasiado simples e que os alunos não 

tinham dificuldades no reconhecimento dos valores expressos pelos vários conectores 

da tabela. 

 A construção colectiva do texto foi uma forma de terminar criativamente um 

trabalho que vinha a ser desenvolvido há algum tempo. Em conjunto puderam usar os 

conectores que tinham sido trabalhados em aula. Apesar da curta duração da tarefa, 

últimos trinta minutos da aula, em que o tempo para rever foi escasso, o resultado final 
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 “De um modo geral, de que forma se espera que um aprendente aprenda uma língua segunda ou língua 

estrangeira (L2)? (…) lendo textos escritos não adaptados, não progressivos e autênticos.” (sublinhado da 

minha responsabilidade) (QECRL, 2001: 201 sublinhado da minha responsabilidade) 
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foi bastante satisfatório. Foi visível a preocupação dos alunos em retomar o que o 

colega havia dito anteriormente, em reler e articular o discurso mediante o uso de 

conectores. Para além disso, esta actividade demonstrou que a escrita pode ser uma 

actividade exequível em sala aula e que motiva bastante os alunos.  

 As actividades
85

  realizadas estiveram assim direccionadas para os objectivos a 

que me tinha proposto. Pelos resultados obtidos, concluiu-se que este tema foi 

pertinente e que contribuiu significativamente para a progressão do aluno, para a 

aquisição da sua competência comunicativa. 

 

 Ao nível das estratégias
86

 implementadas é necessário a diversificação: estratégias 

metacognitivas (levar o aluno a reflectir sobre o processo de aprendizagem), cognitivas 

(realização de tarefas) e sócio-afectivas (entre aprendente e língua e entre os 

aprendentes e aprendentes-professor)
87

 (BIZARRO, 2008: 86). 

Considero que as várias estratégias adoptadas iam ao encontro das estratégias 

enumeradas acima. Como estratégias metacognitivas, vários vezes o aluno reflectiu 

sobre o próprio processo de aprendizagem, nos vários exercícios foi questionado a 

propósito das suas opções. Em todas as aulas, o aluno manipulou variada informação, 

tomou notas e resolveu os vários exercícios (estratégias cognitivas).   

O trabalho de pares, estratégia adoptada em algumas actividades permitiu que o 

aluno desenvolvesse relações afectivas com os colegas, confrontasse as suas opiniões, 

negociasse sentidos e aprendesse a “cooperar, a ajudar o Outro e a ser ajudado” 

(BIZARRO, 2008: 86). 

 

Os materiais usados para a consecução dos objectivos definidos tiveram em conta 

as directrizes do QECRL (2001), foram diversificados, atractivos e apelativos. Todo o 
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 O QECRL (2001: 30) entende actividades linguísticas como “o exercício da própria competência 

comunicativa em língua num domínio específico no processamento (recepção e /ou produção) de um ou 

mais textos, com vista à realização de uma tarefa”. 

86
 O QECRL (2001: 30) entende estratégia como “qualquer linha de acção organizada, regulada e com 

uma finalidade determinada pelo indivíduo para a realização de uma tarefa que ele escolhe ou com a qual 

se vê confrontado”. 

87
 Todas estas estratégias estão ao serviço do desenvolvimento de uma competência comunicativa e de 

uma competência de aprendizagem, competências essas que são preconizadas pelo QECRL (2001). 
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acto de comunicação foi apoiado num texto
88

  a partir do qual o aluno produziu 

inferências e construiu o seu próprio conhecimento. Ao nível da escolha do tipo de 

textos foi privilegiado o texto autêntico, nomeadamente, a crónica  e o artigo.  
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 “O texto está no centro de qualquer acto de comunicação linguística. É o elo externo e objectivo entre o 

produtor e o receptor quer comuniquem em presença quer à distância” (QECRL, 2001: 142) 
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Na parte final de um trabalho de investigação moroso vivido com entrega e 

entusiasmo cabe-me fazer um balanço final. Este trabalho pretendeu dar um contributo 

numa área que actualmente tem progredido bastante : o Português como Língua 

Estrangeira. É importante a partilha de experiências, de conhecimentos, de perspectivas 

de forma a que o desenvolvimento da autonomia do aluno e a sua competência 

comunicativa seja o objectivo primordial
89

. 

Neste sentido, é crucial a formação de pessoal docente especializado nesta área, a 

criação de actividades de natureza científica (congressos, formações), a criação de 

programas de ensino à distância e o estabelecimento de contactos com universidades 

estrangeiras (MATOS, 2007: 108). 

Antes de reflectir sobre este trabalho, importa sublinhar o contributo do primeiro 

ano de mestrado em que as várias disciplinas curriculares
90

 me abriram horizontes nesta 

área e me permitiram equacionar várias perspectivas. Além disso, essas disciplinas e os 

seus vários conteúdos revelaram-se importantes na sustentação da parte teórica e 

metodológica deste trabalho.  

Posto isto, como ficou patente na Introdução, o objectivo fundamental era 

demonstrar a pertinência de um estudo de conectores discursivos num nível avançado de 

Português Língua Estrangeira. Na delimitação do tema deste trabalho, para além da 

observação das produções escritas de alunos, foram tidas em conta as considerações do 

Quadro Europeu Comum de Referência Para as Línguas (2001). Ao longo de todo o 

trabalho, quer na parte teórica, quer na metodológica foi minha preocupação sustentar 

tudo o que era explicitado com este documento orientador do ensino-aprendizagem de 

uma língua estrangeira. Assim, na parte teórica foi consagrado um capítulo 

exclusivamente dedicado à contextualização deste tema no QECRL (2001). Na parte 

metodológica, seja incluindo citações imbricadas no próprio texto ou até em notas de 

rodapé procurei também contextualizar a prática através deste documento.  

                                                           
89

 “Um aluno autónomo regula as suas aprendizagens, encontra-se motivado e interessa-se pela sua 

aprendizagem, reflecte sobre o que é, o que sabe, o que faz, mas também sobre como pode ser, saber e 

fazer mais e melhor” (CAUDRON, 2000 apud BIZARRO, 2008: 86)  

90
 No primeiro ano do Mestrado de Português Língua Segunda-Língua Estrangeira, as disciplinas 

curriculares foram: Pragmática e Análise do Discurso; Temas da Literatura dos Países de Língua 

Portuguesa; Temas da Cultura dos Países de Língua Portuguesa; Variação e Mudança em Português; 

Prática Lectiva; Didáctica do Português Língua Não Materna; Psicolinguística e Aprendizagem de 

Línguas e Gramática da Comunicação Oral e Escrita. 
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No enquadramento teórico pretendi aprofundar e sustentar teoricamente a parte 

prática. Nessa contextualização, tive por intuito partir do geral para o particular: do 

texto – desenvolvimento projectos coesão textual – aspecto de coesão textual: coesão 

interfrásica – elementos que permitem essa coesão : conectores discursivos. Assim em 

Halliday e Hasan a coesão era vista como um processo sobretudo de interdependência 

semântica entre enunciados sintacticamente independentes. Dentro da coesão, estes 

autores englobavam a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. 

Foi minha intenção apresentar sumariamente cada uma destas categorias de coesão e, 

num momento posterior, aprofundar a coesão por conjunção que era a que me 

interessava para este trabalho. Outro autor referenciado na proposta de definição de 

coesão foi Fonseca que ultrapassa a visão de coesão proposta pelos autores anteriores, 

considerando que a conexão tanto pode ser realizada explicita ou implicitamente. Com o 

trabalho deste autor, pudemos reflectir sobre algumas das imprecisões da noção de 

coesão de Halliday e Hasan e completar assim o sentido desta noção. Fonseca engloba 

três zonas de coesão ao nível do texto: ao nível do enunciado, entre enunciados e ao 

nível global do texto. 

Ao nível da coesão interfrásica, o trabalho de Van Dijk apresentou-se relevante 

para esta área, na medida em que há uma continuação dos autores Halliday e Hasan 

(visão semântica da conexão), mas também uma inovação (aspectos pragmáticos na 

conexão). Outro dos pontos de valorização deste autor é a delimitação das condições 

necessárias para haver conexão. A obra de Salvador Pons Bordería (1998) equaciona 

também, de forma clara, esta questão e apresenta uma proposta de protótipo de 

“conector discursivo”. Ao propor-me abordar os “conectores discursivos” era 

importante caracterizar estas unidades e reconhecer as suas especificidades a nível 

fonológico, morfológico, sintáctico, textual, distribucional e pragmático, embora o meu 

trabalho se tenha limitado pelos aspectos sintáctico e discursivos. A perspectiva de Inês 

Duarte surgiu também referida nesta parte na medida em que a designação adoptada 

para este capítulo ( “coesão interfrásica”) é uma proposta desta autora. Para além disso, 

para a selecção dos conectores discursivos a ser trabalhados em aula socorri-me dos 

quadros elaborados por esta autora. 

 

O enquadramento metodológico é resultado do estudo de caso numa turma de 

Português Língua Estrangeira, de nível de proficiência avançado. A descrição da 
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metodologia adoptada, a caracterização da turma e a justificação do estudo de caso 

procuraram contextualizar as actividades e as estratégias delineadas.  

Sendo todo o trabalhado desenvolvido centrado no aluno, a par da apresentação 

dos exercícios realizados, resolvi expor as respostas dos alunos. Mais do que 

demonstrar que tipo de exercício foi realizado, pretendi mostrar o processo realizado 

nas suas várias etapas: peri-execução e execução. Sendo assim, apresentei uma 

descrição detalhada das várias unidades didácticas regidas e dos seus objectivos.  

Apesar das actividades se cingirem apenas a três unidades didácticas, todo o trabalho 

desenvolvido foi previamente planeado.  Nos vários exercícios propostos, foi visível 

que por vezes para além das regras gramaticais no uso de um conector discursivo que 

leva a reger indicativo e conjuntivo, intervêm outros factores na construção do seu 

sentido, nomeadamente aspectos discursivos e pragmáticas. Assim, a sua interpretação 

não é estritamente sintáctica, mas por vezes é alterada de acordo com o contexto em que 

é produzida. Foi precisamente este aspecto que pretendi chamar a atenção dos alunos, 

estando num nível de proficiência avançada, a estrutura sintáctica está adquirida, é 

importante estar sensível a estas questões. 

A competência pragmática é uma das vertentes importantes na aprendizagem de 

uma língua estrangeira. Na sugestão de actividades pretendi não excluir uma gramática 

de frase dado que os alunos provêm de um ensino tradicional, mas procurei depois ver 

esse aspecto ao nível do texto
91

. 

Inúmeras seriam as actividades possíveis para trabalhar este aspecto da coesão 

interfrásica  em aula. As actividades seleccionadas foram adequadas ao perfil da turma e 

aos objectivos finais a que me propunha. Dado os resultados finais, considero que essas 

actividades delineadas foram profícuas. Tenho a certeza que este trabalho poder-se-ia 

realizar ao longo de um ano e os resultados seriam ainda mais satisfatórios. Neste caso, 

poder-se-ia estender a outros conectores discursivos que não foram trabalhados por  

mim.  

Todo o percurso de delineação do tema da tese, da escolha de actividades com 

vista a colocá-lo em prática foi pautado por dúvidas, incertezas, constantes reflexões 

sobre quais os objectivos a definir seriam mais pertinentes. Agora, olhando para as 
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 Como defende Fonseca (1992: 228) é necessário que o texto seja visto como “uma unidade originária 

da interacção verbal”. 
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várias produções escritas dos alunos e para as últimas aulas, creio que o resultado final 

foi positivo.  

Ensinar uma língua estrangeira é dotar o aluno de uma série de competências 

gerais e comunicativas. Nesta medida, este trabalho pretende expor o desenvolvimento 

de uma competência pragmática que visou dotar o aluno de dispositivos linguísticos que 

lhe permitam construir um texto coeso. A tarefa de um professor é ir ao encontro das 

necessidades dos alunos, auxiliando-o no seu processo de construção do seu 

conhecimento.  
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Anexo I 
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        Actividade de escrita                                                                     Anexo II 

________________________________________________________________________________ 

       Agora que terminaste e leitura do conto “O Caminho” de José Régio, proponho-te um desafio: 

E se tudo o que a personagem principal viveu não fosse um sonho? 

O que terá acontecido durante todo aquele caminho? 

Terá chegado ao destino, a Vila Meã? 

…. 

Narra um final diferente para este conto. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Bom trabalho! 
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Anexo III 

Ficha Informativa 

Conectores discursivos 

São uma classe de marcadores discursivos, que ligam um enunciado a outro 
enunciado ou uma sequência de enunciados a outra sequência, estabelecendo uma 
relação semântica e pragmática entre os membros da cadeia discursiva, tanto na sua 
realização oral como na sua realização escrita.  

Morfologicamente, são unidades linguísticas invariáveis, pertencem a 
heterogéneas categorias gramaticais – como interjeições, advérbios ou conjunções 
– , têm a mesma distribuição da classe de palavras a que pertencem e contribuem de modo 
relevante para a coerência textual, orientando o receptor na interpretação dos 
enunciados, na construção das inferências, no desenvolvimento dos argumentos e dos 
contra-argumentos. 

 

In DT online [negrito meu] 

 

 

CONECTORES DISCURSIVOS E RESPECTIVOS VALORES 

 

(Quadro adaptado) 

In  MATEUS, Maria Helena et al, (2006), Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho 

 

 

Tipo de conexão Conectores adverbiais e preposicionais 

Listagem Enumerativa Em primeiro lugar, …em segundo lugar, …; por um lado,…; por 

outro lado; depois; finalmente; seguidamente; em seguida; por fim 

Aditiva Adicionalmente; ainda; além disso,…; igualmente; também; de 

novo; do mesmo modo; pela mesma razão 

Síntese / Conclusão Assim; em conclusão; em resumo; em síntese; em suma;  

portanto; por conseguinte; por isso; logo 

Sequência temporal Antes; durante; então; entretanto; depois; em seguida 

Contraste 

/Concessão 

 Contrariamente; pelo contrário; todavia; contudo; no entanto; 

ainda assim; mesmo assim; apesar de;  

http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n441
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n418
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n438
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n439
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n244
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n235
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n270
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n208
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n466
http://dt.dgidc.min-edu.pt/index.php?id=n415
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Anexo IV 

Exercício I 

 

Liga os seguintes enunciados, tendo em conta os valores expressos em cada alínea. 

 

a) Enumeração 

Ganhei o euromilhões. Comprei um carro novo. Comprei uma casa. Fui de férias um 

mês. 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Os consumidores foram à Deco protestar. Os consumidores foram ao “Jornal da Uma”. 

______________________________________________________________________ 

No sábado à tarde, o Pedro e a Maria foram passear. Foram ao parque. Foram ao ginásio. 

Foram ao cinema. 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Amanhã é o meu dia de folga. Vou à praia. Vou ao teatro. 

____________________________________________________________________  

 

 

b) Adição 

Desliga o computador. Vem jantar. 

______________________________________________________________________ 

Perdi os óculos. Rasguei o blusão. 

____________________________________________________________________ 

Gostamos bastante de fazer desporto. Gostamos bastante de ler. 

______________________________________________________________________ 

A Rute trabalha imenso. A Rute estuda. 

____________________________________________________________________ 
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c)  Síntese / Conclusão 

O relatório nunca foi entregue. O João deve ter desistido do projecto.   

______________________________________________________________________ 

O Filipe fez uma dieta rigorosa. O Filipe ficou doente. 

______________________________________________________________________ 

A peça era monótona. Muitos espectadores foram embora no intervalo. 

______________________________________________________________________ 

Obtive boas notas nos testes. Os meus pais deixaram-me ir à viagem de finalistas. 

______________________________________________________________________ 

 

 

d) Contraste 

O Paulo vai à sede dos árbitros. Ele não pode demorar-se muito porque tem um 

aniversário. 

______________________________________________________________________ 

O Vasco vai estudar Enfermagem. O Vasco gosta de Engenharia. 

______________________________________________________________________ 

Demorei. Consegui acabar o trabalho. 

______________________________________________________________________ 

Corri dois quilómetros. Não estou cansada. 

______________________________________________________________________ 
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Anexo V 

Exercício II 

Usando os conectores discursivos apropriados, estabelece as respectivas relações 

entre os enunciados. 

A. O meu dia de ontem foi muito atarefado. Passei pela creche para deixar o Bernardo. Fui 

ao atelier entregar os últimos projectos. Fiz as compras para o aniversário da minha 

mãe. Entreguei a roupa na lavandaria. No final do dia, fui ao cinema. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

B. A Ana comprou um chapéu. A Ana comprou um colar. 

_____________________________________________________________________ 

 

C. Se queres emagrecer, deves praticar exercício físico. Pratica natação. 

____________________________________________________________________ 

 

D. A Joana recebeu uma grande proposta de trabalho. Hesitou por causa da família. 

Hesitou por causa do namorado. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

E. O sol brilhava intensamente. A rapariga vestiu uma roupa fresca. 

____________________________________________________________________ 

 

F. O Pedro combinou uma saída com os amigos. Ele sabe que a mãe não concorda. 

_____________________________________________________________________ 

G. O hotel encerrou para obras. O supermercado encerrou para obras. 

_____________________________________________________________________ 
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Anexo VI 

Exercício III 

A. Com os enunciados abaixo transcritos, constrói um texto coeso. Para isso, utiliza 

alguns dos conectores discursivos que aprendeste. 

 

A família Martins partiu às 10 horas da manhã para o aeroporto. 

O Sr. Martins enganou-se no trajecto. 

O carro avariou. 

A mulher do Sr. Martins, a Senhora Ana exaltou-se. 

O avião era ao meio dia. 

Ligaram para uma central de táxis. 

Não havia nenhum táxi disponível. 

Passou um camião e deu-lhes boleia. 

Chegaram às 12h05. 

O voo estava atrasado. 

Conseguiram apanhar o avião. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Anexo VII 

Exercício IV 

 

“ O caminho” de José Régio 

A . Completa o texto com os conectores discursivos necessários. 

Numa manhã de sol, o personagem principal sai de casa _________ vai 
caminhando pela estrada fora.  Ao longo do seu passeio, vai apreciando a paisagem: as 
árvores, os campos,… Sente-se bem e feliz diante da natureza. ____________, começa a 
ficar perturbado, porque perdera a noção do caminho que o levaria de novo a casa ( a Vila 
Meã)  e repara que não há ninguém na estrada.  

Ao longo do seu caminho, aparecem poucas pessoas às quais pede informações 
sobre o trajecto que devia seguir, ____________ nunca obtém qualquer resposta.  

________________,  aparecem dois garotos à entrada de uma vereda. O garoto a 
quem pergunta o caminho, ri-se e não lhe responde.  _________________,  aparece um 
homem que apenas lhe diz para seguir caminho.  _____________ aparecem duas senhoras 
que ________ se riem dele e o olham com espanto. Prossegue o seu caminho e 
_______________ vê um velho sentado na berma da estrada. Mais uma vez não recebe 
qualquer ajuda ou indicação. O personagem principal vai ficando assim cada vez mais 
nervoso. 

No final do conto, o personagem vê no horizonte uma série de fachadas iguais que 
lhe parecem jazigos. _______________, vê-se encerrado num caixão monstruoso.  
___________________, ele acorda e vemos que tudo foi um sonho. ________________ 
ter sido um sonho, apercebemo-nos pelas palavras dele que é a realidade do seu dia-a-dia.  

 

B. Indica os valores dos conectores que usaste. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo VIII 

Exercício V 
 

A. Lê a seguinte crónica e sublinha os conectores discursivos que exprimam: 
adição, enumeração, sequência temporal, oposição e conclusão. 

 
CRÓNICA: 

Terrorismo é uma coisa, estupidez é outra  
 
Os serviços secretos de Espanha andam a brincar connosco. Na semana passada 

comunicaram-nos que a Al Qaeda ameaça praticar actos terroristas em Portugal. E nós, 
parvos, acreditámos. Até onde chega a credulidade dos portugueses... Primeiro acreditámos 
no Sócrates, e agora nos espanhóis. Há que aprender a lição.  

Como é evidente, só um terrorista muito estúpido é que vem exercer a profissão 
para cá. Por um lado, com a vigilância que existe, hoje em dia, nos aeroportos, os 
terroristas só podem entrar no País de carro. E vir andar de carro para as nossas estradas  
é das decisões mais obtusas que uma pessoa pode tomar. É verdade  
que eles são suicidas, contudo não exageremos. Vai uma grande diferença entre ser suicida 
e ser burro. 

Por outro lado, os terroristas que tiverem a infeliz ideia de entrar no País terão de 
construir a bomba cá. Não se faz uma viagem Paquistão-Portugal com um engenho 
explosivo debaixo do braço. Há que ir a uma loja comprar peças. E é aqui que as chatices 
começam. "Esta peça, só mandando vir do estrangeiro, chefe. Daqui a duas semanas mete-
se o Carnaval, por isso agora só em Março."  

Se o explosivo levar combustível, pior ainda. Eles que vejam o preço a que está a 
nossa gasolina, a ver se continua a apetecer-lhes rebentar coisas. É muito fácil apanhar 
terroristas em Portugal. São os tipos de turbante que estão nas bombas da Galp a chorar. 
Os que lá andam a chorar sem turbante somos nós.  

E depois temos as contingências inerentes a uma actividade tão perigosa como é o 
fabrico de um engenho explosivo. O terrorista corre inúmeros riscos, o maior dos quais é ir 
parar a um hospital português. Basicamente, o sistema de saúde português oferece-lhe três 
hipóteses. Em primeiro lugar, poder morrer no caminho. Em segundo lugar, poder morrer 
na sala de espera e em terceiro lugar poder morrer já dentro do hospital. É certo que o 
esperam 71 virgens no Paraíso, mas aposto que, para morrer num hospital português, o 
terrorista fica em lista de espera até as virgens serem septuagenárias.  

Quando, finalmente, os terroristas conseguem reunir condições para construir a 
bomba, o prédio que tinham planeado mandar pelos ares já explodiu há dois meses, ou por 
mau funcionamento da canalização do gás, ou porque o esquentador de quatro ou cinco 
condóminos está instalado na casa de banho.  

Em conclusão, Portugal pode ser um bom destino turístico, mas para fazer 
terrorismo não tem condições nenhumas. 

(adaptado) 

Ricardo Araújo Pereira 

In http://aeiou.visao.pt/terrorismo-e-uma-coisa-estupidez-e-outra=f497007 (acedido a 12 / 04/2010) 

http://aeiou.visao.pt/terrorismo-e-uma-coisa-estupidez-e-outra=f497007
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Anexo IX 

Um Portugal  

 

Aquele clube nascera à sombra da velha universidade e dela tomou o nome e a glória. 

Num tempo em que o desporto ainda não se tornara negócio ou suspeita, os atletas das várias 

modalidades eram obrigatoriamente estudantes universitários. Do futebol ao râguebi, do 

andebol ao basquetebol, todos os praticantes estudavam, ou faziam que estudavam, as doutas 

matérias do direito ou da medicina, da matemática ou da literatura, da história ou da filosofia. E 

os regulamentos exigiam que cada estudante não repetisse um ano mais de duas vezes para 

poder continuar na universidade e no clube.  

Aquele jogador era a arma secreta da equipa de futebol. Ele jogava e a equipa vencia. 

Tornou-se, por isso, o ídolo dos adeptos e um herói académico. É claro que o rapaz jogava 

muito e estudava pouco. Alto, robusto, simpático, não havia menina que não o quisesse 

namorar. Nesses dias já longínquos, namorar gastava muito mais tempo do que hoje. Havia que 

seduzir, conversar, cortejar, esperar, até que alguma coisa acontecesse. Este campeão, que era 

um Dom Juan e tinha muitas namoradas ao mesmo tempo, passava horas a namorar. É claro 

que, com tanto tempo gasto a exercitar o corpo, descurou a mente - e o resultado não foi 

famoso. Logo no primeiro ano, reprovou duas vezes seguidas. Se reprovasse mais uma, 

acabava-se-lhe a carreira universitária e desportiva.  

Criou-se, por isso, uma apreensão e um alvoroço entre os estudantes. Nenhum deles 

concebia que o herói pudesse chumbar e que o clube voltasse para os lugares do fim da tabela, 

de que ele o conseguira arduamente tirar. No dia marcado, havia um exame fundamental, uma 

prova oral decisiva: se passasse, passava; se chumbasse, chumbava - e ia embora. Toda a 

academia, excitada, resolveu acorrer ao anfiteatro para assistir ao exame e pressionar o 

professor. A claque estava formada: os rapazes ensaiavam estribilhos e as raparigas canções. O 

herói dizia-lhes, gracejando, para afastar o medo: "Estejam tranquilos, que o chumbo está 

garantido. Não estudei nada. Estou completamente em branco. Na prova escrita, ainda consegui 

copiar. Nesta, vai ser cá um espalhanço... Já tenho no bolso o bilhete de comboio para a terra!" 

Os colegas retorquiam: "Está tu tranquilo, que nós vamos ajudar-te. Só precisas ter dez para 

passar..."  

O temido dia chegou. Mal amanheceu, os estudantes correram para o edifício pesado e 

grande onde 'a oral' ia decorrer. Os lugares do anfiteatro esgotaram rapidamente. Havia gente de 

pé. Ainda faltava meia hora para o exame começar e já os corredores de acesso à sala estavam 

cheios. O barulho soava ensurdecedor. Quinze minutos antes da hora, chegou o examinando. 

Foi aplaudido como um herói nas Olimpíadas gregas. À hora marcada, chegou o professor. 

Primeiro, fez-se um silêncio sepulcral. Depois, gritou-se em coro o nome do jogador, como se 

aquele recinto fosse o do estádio de futebol. A seguir, o silêncio refez-se. O professor mostrava 

uma cara tão aflita que mais parecia ser ele o aluno. Sentado no seu lugar, o aluno tinha, pelo 

menos, o chumbo garantido. Tudo o que não fosse isso era ganho. E via-se o efeito animador da 

solidariedade em quem vive uma provação. No seu rosto, havia quase um sorriso.  

O professor sentou-se atrás da mesa. Tossiu, aclarando a voz. Saudou os presentes para 

tentar conquistar-lhes a confiança, dizendo-se feliz com tão grande participação estudantil. O 

silêncio continuava, expectante e agressivo. Era uma espada suspensa sobre a cabeça do mestre. 

Este fitou o aluno e fez-lhe a primeira pergunta - elementar, básica, rudimentar. Aguardou a 

resposta. Ela não veio. Repetiu a pergunta e, na repetição, já quase respondia. O aluno 

permaneceu mudo. O professor mudou de tema. Olhou os rostos do público e viu neles uma 

expressão dura e ameaçadora. Fez uma segunda pergunta, tão fácil como a primeira. O 

interrogado continuava calado, como se a questão lhe fosse formulada numa língua 

desconhecida. O examinador insistiu na pergunta, tornando-a ainda mais simples - mas sem 

resultado. Os circunstantes observavam como gatos prontos para o salto. O professor fez uma 

http://aeiou.expresso.pt/um-portugal=f571686
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terceira pergunta, mais fácil do que as outras duas. Ainda assim, não obteve resposta. Ao 

silêncio defensivo do examinando juntava-se o silêncio atacante dos colegas. E, a esses dois 

silêncios, juntava-se agora o silêncio amedrontado do mestre, como se fosse o silêncio de um 

árbitro a quem tivessem roubado o apito para não poder apitar. Os minutos passavam e os 

olhares olhavam-se uns aos outros. Então, o professor ergueu-se lentamente, enfrentou a sala e 

disse numa voz que subia: "Como todos viram, o aluno não respondeu bem. Mas, como todos 

viram, também não respondeu mal." Fez uma pausa, antes de levantar ainda mais a voz para, 

com solenidade, anunciar: "Por isso, tem dez!"  

Naquele momento, aquela vetusta sala ficou igual ao final de um jogo em que o clube 

da universidade ganhasse por dez a zero. E o herói foi levado em ombros até à tasca mais 

próxima.  

José Manuel dos Santos  

colunista regular do "Actual" 

Texto publicado na edição do Actual de 13 de Março de 2010 

(Texto disponível em http://aeiou.expresso.pt/jose-manuel-dos-santos=s23510. Acedido a 14 

de Abril de 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jmdossantos@netcabo.pt
http://aeiou.expresso.pt/jose-manuel-dos-santos=s23510
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Anexo X 

Exercício I 

Liga os dois enunciados por meio de um conector do discurso. Caso 

seja necessário, procede a alterações nos enunciados. 

 

- A universidade tinha grande 

prestígio 

- O jogador dedicava-se muito ao 

desporto 

- Não se podia repetir de ano 

mais de duas vezes 

- O professor colocou uma 

pergunta  

- O estudante realizou a oral 

- A oral terminou 

 

  

 

Mas 

Portanto 

Também 

Por isso 

Depois 

Apesar de 

 

 

 - Os alunos estavam 

preocupados e apreensivos 

 - O professor estava aflito 

- Os estudantes foram festejar  

- O clube tinha grande 

prestígio 

- Voltou a repetir a mesma 

pergunta 

- O estudo ficava em segundo 

plano 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Anexo XI 

Exercício II 

 

O seguinte texto descreve o dia-a-dia de um futebolista. Este texto obedece a uma 

sequência temporal, apesar de não possuir conectores discursivos. 

 

Proponho-te que construas uma narrativa, partindo dos verbos abaixo descritos.  

Para isso, não te esqueças de usar alguns dos conectores discursivos que aprendeste. 

 

Como se conjuga um futebolista 

Acordou. Levantou-se. Aprontou-se. Lavou-se. Barbeou-se. Perfumou-se. Tomou. 

Escovou. Saiu. Apanhou. Entrou. Equipou. Correu. Treinou. Jogou. Marcou. Caiu. Sofreu.  

Marcou. Ganhou. Festejou. Terminou. Saiu. Apanhou. Chegou. Despiu-se. Deitou-se. 

Dormiu.  

 (Adaptado) 

In http://www.portalimpacto.com.br/docs/2008VestErikaF2Aula16.pdf (acedido a 12/04/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalimpacto.com.br/docs/2008VestErikaF2Aula16.pdf
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Anexo XII 

 

                                         “Um Portugal”       

                                             Por José Manuel dos Santos 

 

…O clube e a universidade …. 

 

…vitorioso, mas sem sucesso…                 

  

Além de se estudar, praticava-se desporto…. 

 

…tranquilo e conformado….             

   

…não respondeu, portanto aumentou o nervosismo… 

 

Repetiu, porém não obteve resposta… 

 

 

…Não respondeu nem bem nem mal. Por isso, teve 10 valores…. 
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Anexo XIII 

Os conectores discursivos 

 

 

 

In QUINO (2002). O Mundo de Mafalda. Lisboa: Bertrand. p.83 

 

In http://www.portalimpacto.com.br/docs/2008VestErikaF2Aula16.pdf (acedido a 14/04/2010) 

http://www.portalimpacto.com.br/docs/2008VestErikaF2Aula16.pdf
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Anexo XIV 

O alfaiate  
 

A rua é no centro de Lisboa, mas tem um sossego de arredores. Um amigo meu, que 

descobre casas velhas para as tornar antigas, encontrou aí um andar que o encantou. Essa 

compra trouxe-lhe mais do que uma casa - deu-lhe uma história.  

Aquele edifício sólido e solene modificou-se, ao longo dos séculos, conhecendo várias 

feições, estruturas e usos. Foi convento, palácio, bordel, loja, repartição pública. Agora, é um 

prédio de dois andares vastos e, entre eles, uma sobreloja com um pé-direito de pouco mais de 

um metro. Até há pouco tempo, essa sobreloja foi usada como despensa de um famoso 

restaurante que, no prédio ao lado, serve comida farta e forte. Nesse armazém de tectos baixos, 

foram, durante anos, guardados os presuntos, os enchidos e os queijos que abrem o apetite aos 

comensais, entre os quais se contam muitas pessoas que, todos os dias, têm o nome impresso 

nas primeiras páginas dos jornais, ao lado de fotografias onde aparecem, saciados e ferozes, a 

denunciar os males da Pátria e a enunciar as maneiras de lhes fazer frente.  

Quando iam ao armazém, os empregados do restaurante praticavam uma forçada 

ginástica, obrigados a andar de gatas em busca dos chouriços, dos paios, das morcelas e das 

farinheiras que tornam irresistível e famoso o cozido à portuguesa. Mas houve um dia em que a 

ASAE inspeccionou o restaurante e as suas dependências, concluindo que aquele lugar abafado 

e esconso não tinha condições de temperatura e humidade para armazenar alimentos tão 

sensíveis e gostosos. Diz quem sabe que, dessa vez, a ASAE não se enganou na decisão. Em 

consequência dela, a sobreloja ficou quase vazia, restando-lhe apenas, para marcar o terreno e 

lembrar a quem pertence, algumas caixas de cartão, contendo pratos de loiça e copos de vidro, 

que ali esperam, na obscuridade e no silêncio, o momento de substituírem outros que se vão 

partindo, enquanto aqueles que neles comem e por eles bebem discutem, aguerridos, o futebol e 

os seus jogos.  

É claro que o dono do restaurante, astuto e com 'jeito para o negócio', já percebeu que o 

meu amigo quer comprar a sobreloja para, ligando o andar de cima ao andar do rés-do-chão, que 

também compraria, usar o prédio inteiro para fazer um magnífico duplex. Por isso, pede-lhe 

uma fortuna por aquilo que já não serve para nada e vale um quinto dessa quantia.  

Ainda sem saber como vai convencer o loquaz e ávido proprietário a abrandar a sua 

ganância, mostrando-se razoável e justo, o meu amigo, que gosta de enigmas e de os esclarecer, 

resolveu investigar a história daquela sobreloja e os usos que teve antes de guardar queijos e 

presuntos. Imaginou hipóteses, seguiu pistas, interrogou pessoas, até chegar àquelas que ainda 

guardam memória dos anos em que aquele tugúrio baixo e comprido era habitado e tinha vida. E 

ficou espantado com o que descobriu.  

A sobreloja foi, durante uma vida, habitada por um anão tão pequeno que tornava 

grande o pé-direito da casa. Ali, andava ele, para trás e para a frente, contente por ter encontrado 

uma casa à sua medida. Popular entre os vizinhos, era alegre, esperto e engenhoso. Dizia frases 

cheias de graça e arranjava soluções para os problemas - sobretudo para os problemas que a sua 

pequenez lhe causava. É que, além de morar na sobreloja, o anão trabalhava lá. Era alfaiate. Ali, 

riscava e cortava; ali, cosia e passava a ferro. Como era artista na arte de dar aos outros a 

elegância que lhe pediam, tinha muitos e fiéis fregueses. Aquela alfaiataria, naquela casa de 

bonecas, era laboriosa e produtiva. E o anão, que passava os dias a tirar medidas, não tinha 

mãos a medir.  

Ao princípio, pôs-se apenas um pequeno problema. Onde seriam atendidos os clientes 

que lá iam e não conseguiam entrar numa casa com um tecto tão baixo? Em que lugar poderiam 

fazer as provas dos seus fatos? O anão pensou e encontrou uma solução. Aquele pequeno-

grande mestre alfaiate, que teria fascinado os Irmãos Grimm, Federico Fellini e J.R.R. Tolkien, 

http://aeiou.expresso.pt/o-alfaiate=f578194
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mandou pôr na parede da escada um espelho muito maior do que ele (ainda hoje lá estão as 

marcas!) e passou a fazer as provas aos clientes no patamar. Ainda há gente que se lembra de o 

ver a subir e a descer os degraus do lance de cima, usando-os como se fossem de um escadote 

que o fizesse chegar aos ombros do cliente. Ainda existe quem o recorde a pôr e a tirar alfinetes 

nas lapelas e nas bainhas, a abrir e a fechar a tesoura para aperfeiçoar um pormenor ou acertar 

uma linha. Fazia isto com a precisão mágica das suas mãos minúsculas, enquanto ria e 

cantarolava.  

O meu amigo ouviu esta história e todas as histórias fantásticas da sua infância vieram 

ter com ele. Agora, se chegar a acordo com o restaurante dos presuntos e dos queijos, vai ter 

pena de destruir aquela sobreloja cheia de histórias. E, quando viver naquele prédio e subir 

aquelas escadas, vai ver, no seu espelho interior, um anão a dar aos corpos dos gigantes os trajes 

com que eles conquistam o mundo.  

José Manuel dos Santos 

Texto publicado na edição do Actual de 17 de Abril de 2010  

( texto acedido a 23/04/2010 em http://aeiou.expresso.pt/jose-manuel-dos-santos=s23510) 
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Anexo XV 

Exercício II 

 

Expande os seguintes enunciados, usando para isso alguns dos conectores 

discursivos que exprimam adição, enumeração, sequência temporal, conclusão ou 

oposição. 

 

 

O edifício encontrava-se no centro de Lisboa __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Durante anos, vários foram os usos daquele edifício______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

A sobreloja era um armazém de um restaurante _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

A despensa do restaurante não reunia as condições de higiene necessárias _____________ 

______________________________________________________________________ 

 

O dono do restaurante pediu uma quantia muito grande pelo piso, ___________________ 

______________________________________________________________________ 

 

O seu amigo gosta de enigmas ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

O anão morava na sobreloja ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo XVI 

 

Exercício II  

           Actividade de escrita 

 

 A - Constrói uma narrativa, obedecendo às seguintes indicações: 

 - O teu primeiro parágrafo deve ser igual ao do texto “O Alfaiate”. 

“ A rua é no centro de Lisboa, mas tem um sossego de arredores. Um amigo meu, que descobre casas velhas 

para as tornar antigas, encontrou aí um andar que o encantou. Essa compra trouxe-lhe mais do que uma 

casa – deu-lhe uma história.” 

No teu texto, não te esqueças dos conectores discursivos que te permitem ligar os vários 

enunciados.  

No final, sublinha os conectores discursivos que usaste. 
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