
 

 

 

EXPRESSÕES MÁGICAS 

Um bom desenvolvimento deve ter como qualidades: 

 

• Organização: “há uma ideia central que orienta 

toda a redação”; tudo converge para esta ideia. 

• Unidade: todas as ideias lançadas no texto se 

relacionam com a ideia central e são importantes para 

comprová-la. 

• Ordenação: cada uma das ideias é 

sucessivamente explanada. (Para isso, importa que você 

saiba estruturar bem os parágrafos: não fragmentar uma 

mesma ideia em vários parágrafos nem colocar várias 

ideias em um só parágrafo. É fundamental que você 

saiba ligar os parágrafos, usando adequadamente as 

palavras e expressões de transição entre um parágrafo e 

outro.) 

• Coerência: além de haver uma sequência lógica 

das várias ideias (dos vários parágrafos), é preciso que 

as ideias lançadas estejam, realmente, adequadas ao 

objetivo que se pretende provar. 

• Progressão: “partir do mais simples, do mais 

conhecido, para o mais complexo, mais desconhecido, 

mais profundo”. Seu leitor deve sentir que sua 

argumentação vai desenrolando-se naturalmente e que 

cada argumento vai, progressivamente, levando-o à 

conclusão. 

• Proporcionalidade: deve haver uma proporção 

entre a importância da ideia e a extensão de sua 

abordagem. Escrever mais sobre uma ideia mais fácil, 

porém pouco importante para comprovar a ideia central, 

é revelar falta de senso crítico ou fugir ao tema proposto. 

• Clareza e Concisão: deve-se evitar a “repetição 

de ideias já expressas”, bem como eliminar-se o detalhe 

ou a ideia não importante.  Seu leitor, deve sentir, 

claramente, a importância de cada argumento 

explanado. 

• Equilíbrio: a atitude de quem disserta é uma 

atitude racional. Por isso você evitará cair na discussão 

emocional, nas reações emocionais face ao tema. 

 

Modelos de Início de Introdução 

É de conhecimento geral que ... Todos sabem que, em 

nosso país, há tempos, observa- se... 

Cogita-se, com muita frequência, de ... 

Muito se tem discutido, recentemente, acerca de ... Muito 

se debate, hoje em dia, ... 

O (A) …. é de fundamental importância em .... 

É de fundamental importância o (a) .... 

É indiscutível que ... / É inegável que ... 

Muito se discute a importância de ... 

Comenta-se, com frequência, a respeito de ... 

Não raro, toma-se conhecimento, por meio de ..., de 

Apesar de muitos acreditarem que .... 

Ao contrário do que muitos acreditam ... 

Pode-se afirmar que, em razão de ...( devido a, pelo ) ... 

Ao fazer uma análise da sociedade, busca-se descobrir 

as causas de .... 

Talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual ... 

 

Frases-modelo para o Desenvolvimento de um texto 

Frases que ajudam no início do desenvolvimento.  

Não tomem estas frases como receita infalível. Antes de 

usá-las, analise bem o tema, planeje incansavelmente o 

desenvolvimento, use sua inteligência, para ter certeza 

daquilo que será incluso em seu texto. Só depois disso, 

use estas frases: 

a) Frases para parágrafos que explorem causas e 

consequências: 

Ao se examinarem alguns… yerifica-se que … 

Pode-se mencionar, por exemplo…, 

Em consequência disso, vê-se, a todo instante,… 

b) Frases para parágrafos que explorem prós e contras 

Alguns argumentam que… . Além disso … . Isso sem 

contar que ….. 

Outros, porém,… Há registros históricos de… que… 

c) Frases para parágrafos que explorem trajetória 

histórica 



 

 

No século… / Em meados dos anos… Quando…, 

percebia-se que… 

Atualmente, observa-se que… 

Em consequência disso, nota-se… 

d) Outras frases: 

Dentre os inúmeros motivos que levaram  o (ao) ….. é 

incontestável que… 

Conectivos a serem Utilizados na ligação entre os 

parágrafos do Desenvolvimento 

É muito importante que os parágrafos do 

desenvolvimento tenham ligação; a fim de que não 

transformem o texto em uma sequência de parágrafos 

desconexos. Segue, a seguir, uma série de frases para a 

ligação entre os parágrafos. 

a) Além disso… 

b) Outro fator existente 

c)Outra preocupação constante… 

d) Ainda convém lembrar … 

e) Por outro lado… 

f) Porém, mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto 

… 

g) Expressões do tipo “quanto ao primeiro item”, “No que 

tange ao…” “Finalmente no que diz respeito…”. Vão dar 

coesão ao texto. 

 

1. Frases para parágrafos de causas e consequências: 

Ao se examinarem alguns ..., verifica-se que ... . Pode-se 

mencionar, por 

exemplo, ... Em consequências disso, vê-se, a todo 

instante, ... 

2. Frases para parágrafos de prós e contras: 

Alguns argumentam que .... . Além disso ... . Isso sem 

contar que .... 

Outros, porém, ..... . Há registros históricos de ....... que 

....... 

3. Frases para parágrafos de trajetória histórica: 

Antigamente, quando ... , percebia-se que ... Atualmente, 

observa-se que 

... Em consequência disso, nota-se ... Dentre os 

inúmeros motivos que 

levaram o ...... é incontestável que ..... A observação 

crítica de fatos 

históricos revela o porquê de ...... Fazendo um estudo de 

......., percebese, 

por meio de ...... , .... 

 

4. Ligação entre os parágrafos do desenvolvimento: 

É muito importante que os parágrafos do 

desenvolvimento tenham ligação, a fim de que não 

transformem a dissertação em uma sequência de 

parágrafos 

desconexos. A seguir, há uma série de frases para a 

ligação entre os parágrafos. 

Além disso ... Outro fator existente ... Outra preocupação 

constante ... 

Ainda convém lembrar ... Por outro lado ... Porém, mas, 

contudo, todavia, 

no entanto, entretanto … 

 

Frases-modelo, para o inicio da Conclusão 

 – Frases que podem ajudar no início da conclusão. Não 

tomem estás frases como receita infalível. Antes de usá-

las, analise bem o tema, planeje incansavelmente o 

desenvolvimento, use sua inteligência, para ter certeza 

daquilo que será incluso no seu texto. Só depois disso, 

use estas frases: 

a) Em virtude dos fatos mencionados… 

b) Por isso tudo… 

c) Levando-se em consideração esses aspectos… 

d) Dessa forma… 

e) Em vista dos argumentos apresentados… 

f) Dado o exposto… 

g) Tendo em vista aspectos observados… 

h) Levando-se em conta o que foi observado… 

i) Em virtude do que foi mencionado… 

j) Por todos, esses aspectos… 



 

 

k) Pela observação dos aspectos analisados… 

1) Portanto … / logo…/ então…/Assim… – 

m) Em face aos dados apresentados… Em face a essa 

realidade ….. 

 

Após a frase inicial, pode-se continuar a conclusão 

com as seguintes frases: 

somos levados a acreditar que 

entendemos que 

entende-se que 

concluímos que… 

conclui-se que… 

percebemos que… 

percebe-se que… 

resta aos homens… 

é imprescindível que todos se conscientizem, que se 

sensibilizem de que de… 

só nos resta esperar que … 

é preciso que… 

é necessário que… 

faz se necessário que… 

Levantamento dos elementos de ligação mais usuais 

empregados na dissertação — advérbios, locuções, 

conjunções, verbos e preposições. Os itens seguintes 

encerram o significado de cada grupo de elementos de 

ligação. 

 

RELAÇÃO DE SENTIDO ELEMENTOS DE 

LIGAÇÃO DE IDÉIAS 

Prioridade, relevância Em primeiro lugar, acima de tudo 

precipuamente, principalmente, primordialmente, 

sobretudo. 

Tempo (frequência, duração, ordem, sucessão, 

anterioridade, posteridade) Então, enfim, logo, logo 

depois, imediatamente, logo após, a princípio, pouco 

antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em 

seguida, afinal, por fim, finalmente, agora, atualmente, 

hoje, frequentemente, constantemente, às vezes, 

eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, 

raramente, não raro, ao mesmo tempo, 

simultaneamente, nesse ínterim, nesse meio tempo, 

enquanto, quando, antes que, depois que, logo que, 

sempre que, desde que, todas as vezes que, cada vez 

que, apenas. 

Semelhança, comparação, conformidade 

 Igualmente, da mesma forma, assim também, do 

mesmo modo, similarmente, semelhantemente, 

analogamente, por analogia, de maneira idêntica, de 

conformidade com, de acordo com, segundo, conforme, 

sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, 

como, assim como, bem como, corno se. 

Condição, hipótese  Se, caso, eventualmente, desde 

que, contanto que, a não ser que, salvo se, como, 

conforme, segundo, de acordo com, em conformidade 

com, consoante, para, em consonância. 

Alternância Ou, ora…ora, já…já, seja…seja, 

quer,..quer. 

Explicação Pois, porque, por, porquanto, uma vez 

que, visto que, já que, em virtude de. 

Fazer concessão Apesar de, embora, ainda que, 

se bem que, por mais que,por menos que, por melhor 

que, por muito que, mesmo que. 

Para concluir Portanto, por isso, assim sendo, por 

conseguinte, consequentemente, então, deste modo, 

desta maneira, em vista disso, diante disso, mediante o 

exposto, em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em 

resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, 

logo, pois, portanto, pois, (depois do verbo), com isso, 

desse/deste modo; dessa/desta maneira, dessa/desta 

forma, assim, em vista disso, por conseguinte, então, 

logo, destarte. 

Para incluir Também, inclusive, igualmente, até 

(inclusive) 

Adição, continuação Além disso, outrossim, ainda 

mais, ainda por cima, por outro lado, também e as 

conjunções aditivas (e nem, não só…mas também e, 

nem, também, ainda além de, não apenas…como 

também, não só…bem como, também, inclusive 

igualmente, até, bem como, não só… mas ainda, não 

somente mas também, além de, com efeito, por outro 

lado, ainda, realmente, ora, acrescentando-se que, 

acrescente-se que, saliente-se ainda que, 

paralelamente, além disso, ademais, além do mais, além 

do que, tanto…quanto, como se não bastasse, tanto… 

como. 

Dúvida  Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, 

quem sabe, é provável, não é certo, se é que. 



 

 

Certeza, ênfase De certo, por certo, certamente, 

indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, 

inegavelmente, com toda a certeza. 

Surpresa, imprevisto Inesperadamente, 

inopinadamente, de súbito, imprevistamente 

surpreendentemente. 

Ilustração, esclarecimento Por exemplo, isto é, quer 

dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber. 

Propósito, intenção, Finalidade Com o fim de, a fim de, 

com o propósito de 

Lugar, proximidade, distância Perto de, 

próximo a ou de, junto a ou de, dentro fora, mais adiante, 

além, acolá, lá, ali, algumas preposições e os pronomes 

demonstrativos. 

Resumo, recapitulação, conclusão  Em suma, em 

síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa 

forma, dessa maneira, por isso, assim sendo, por 

conseguinte, consequentemente então, deste modo, 

desta maneira, em vista disso, diante disso. 

Causa, consequência e explicação Assim, de fato, 

com efeito, que, já que, uma vez que, visto que, por 

conseguinte, logo, pois (posposto ao verbo), então 

consequentemente, em vista disso, diante disso, em 

vista do que, de (tal) sorte que, de (tal) modo que de, 

(tal) maneira que…, por consequência, como resultado, 

tão…que, tanto…que, tamanha(o)…que, tal … 

que…,decorrente de, em decorrência de, 

consequentemente, com isso, que, porque, pois, como, 

por causa de, já que, uma vez que, porquanto; na 

medida em que, visto que. 

 

Contraste, oposição, restrição, ressalva Pelo 

contrário em contraste com, salvo, exceto, menos, mas, 

contudo, todavia, entretanto, embora, apesar, ainda que, 

mesmo que, posto que, conquanto que, se bem que, por 

mais que, por menos que, porém, contudo, todavia, 

entretanto, no entanto, não obstante, senão, opor-se, 

contrariar, negar, impedir, surgir em oposição, surgir em 

contraposição apresentar em oposição, ser contrário. 

 

Afirmação Consistir, constituir, significar, denotar, 

mostrar, traduzir-se por, expressar, representar, 

evidenciar. 

Causalidade  Causar, motivar, originar, ocasionar, 

gerar, propiciar, resultar, provocar, produzir, contribuir, 

determinar, criar. 

Finalidade Visar, ter em vista, objetivar, ter por 

objetivo, pretender, tencionar, cogitar, tratar, servir para, 

prestar-se para. 

Palavras de transição Palavras responsáveis pela 

coesão do texto por estabelecem a inter-relação 

entre os enunciados (orações, frases, parágrafos), são 

preposições, conjunções alguns advérbios e locuções 

adverbiais. Inicialmente (começo introdução) desde já 

(começo introdução) a principio, a priori (começo), em 

primeiro lugar (começo)além disso (continuação), do 

mesmo modo (continuação), acresce que (continuação), 

ainda por cima (continuação), bem como (continuação),  

outrossim (continuação), enfim (conclusão), dessa forma 

(conclusão), em suma (conclusão), nesse sentido 

(conclusão), portanto (conclusão), afinal (conclusão),logo 

após (tempo), ocasionalmente (tempo), posteriormente 

(tempo)atualmente (tempo), enquanto isso (tempo), 

imediatamente (tempo), não raro (tempo), 

concomitantemente (tempo), igualmente (semelhança, 

conformidade), segundo (semelhança, conformidade), 

conforme (semelhança conformidade) assim também 

(semelhança, conformidade), de acordo com 

(semelhança, conformidade), daí (causa e 

consequência), por isso (causa e consequência), de fato 

(causa e consequência), em virtude de (causa e 

consequência), assim (causa é consequência) 

naturalmente (causa e consequência),  então 

(exemplificação esclarecimento), por exemplo 

(exemplificação, esclarecimento) isto é (exemplificação 

esclarecimento), a saber (exemplificação, 

esclarecimento), em outras palavras (exemplificação 

esclarecimento), ou seja (exemplificação esclarecimento) 

quer dizer (exemplificação esclarecimento) 

rigorosamente falando (exemplificação, esclarecimento). 

 


