
99 Articuladores textuais 
 

 

 
 

A pergunta da vez 
 

Afinal, o que são articuladores textuais? 
 

Uma gota de gramática 
 
Talvez você não tenha ouvido falar do termo “articuladores textuais”, mas desde 
sempre você os tem usado.  
 
Também chamados de “operadores argumentativos”, são expressões ou palavras 
usadas para fazer o encadeamento lógico entre as partes do texto e construir o seu 
significado. A sua função é estabelecer relações entre as partes do discurso. 
 
A análise sintática enfoca a função das palavras dentro da oração, mas os 
articuladores textuais geralmente estabelecem relações entre orações e mesmo entre 
parágrafos.  
 
Só mesmo com exemplos vamos perceber a importância e o quão comuns são essas 
palavras e expressões: 
 
- Ele não estudou para a prova. Além disso, chegou bem tarde em casa. 
- A ordem dos fatores não altera o produto. Consequentemente, não importa quem foi 
o primeiro a chegar. 
- A professora preparou bem as aulas. Certamente, os alunos vão aprender. Por outro 
lado, acho que o tempo é curto. Infelizmente, acho que não vai dar certo.  
 
Nesta lição, vamos abordar dois articuladores bastante usados na linguagem jurídica. 
 
1) Outrossim - Esta palavra quer dizer “do mesmo modo, igualmente”. Dessa forma, a 
segunda oração não contradiz a primeira. Ela deve ser feita no mesmo sentido dela. 
 
- O apelante não fez o pagamento. Outrossim, o sócio declarou que não vai saldar a 
dívida. 
- Meu time foi campeão mineiro. Outrossim, provavelmente vai ganhar o campeonato 
nacional. 
 



2) Com efeito - Esta expressão é equivalente a: “de fato, efetivamente”. Então, a 
oração que vem a seguir reforça, “efetiva” o que foi afirmado anteriormente.  
 
- Os teóricos previram tempos difíceis. Com efeito, o ano foi marcado por desemprego 
e desentendimentos. 
 
- Os conceitos relativos à moral têm sido mais valorizados. Com efeito, a ética 
impregnou o Direito Civil contemporâneo.  
 
Com efeito, prestar atenção aos articuladores textuais vai proporcionar mais coesão e 
coerência ao texto que você estiver produzindo.  
 
 

QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
 
Assinale as opções em que os articuladores textuais não foram usados 
adequadamente. 
 
1) O juiz não autorizou a venda do imóvel. Outrossim, o proprietário publicou anúncio 
de venda no jornal. 
 
2) As abelhas são muito importantes para as plantações. Com efeito, sem elas a 
polinização das plantas não seria feita a contento.  
 
3) Eu já estava pronto para sair para a festa do seu casamento. Com efeito, perdi a 
chave do carro e acabei me atrasando. 
 
4) O advogado afirmou que a ausência de perícia técnica inviabiliza a resolução da 
questão. O juiz, outrossim, reconheceu a utilidade da perícia e determinou que ela 
fosse realizada. 
 

RESPOSTAS ÀS QUESTÕES 
 
Nas opções 1 e 3, foram usados articuladores textuais inadequados.   

 


