
 

 

 

 

PORTUGUÊS 

PROF. Ricardo Madureira 

 

APONTAMENTOS ADICIONAIS SOBRE O EMPREGO DOS PRONOMES 

 

Pessoais 

 

1 – Entre os retos, somente “eu” e “tu” não podem ser regidos de preposição (devem-se usar, em vez deles, 

as formas “mim” e “ti”). 

2 – Os retos devem atuar como sujeito da oração, nunca como objeto (excepcionalmente quando precedidos 

de palavras que o permitam). 

3 – Os oblíquos “me”, “te”, “lhe(s)”, “nos” e “vos” atuam basicamente como objeto (direto ou indireto) e, 

excepcionalmente, como pronomes possessivos (em estilo literário). 

4 – Os pronomes de tratamento, embora sejam de segunda pessoa, levam o verbo e outros pronomes 

correlatos à terceira pessoa. 

5 – As formas “com nós” e “com vós” são possíveis, ao par de “conosco” e “convosco”, quando vêm 

determinadas. 

6 – “Si” só pode ser usado, no português brasileiro, com sentido reflexivo, jamais para se referir à pessoa com 

quem se fala. 

7 – O mesmo se dá com consigo (nota: no português falado em Portugal é válido também como de segunda 

pessoa.) 

8 – Os oblíquos átonos podem ser usados pleonasticamente (uso, no Brasil, mais literário, poético), enquanto 

no Espanhol e no Português de Portugal é de uso corrente). 

9 – O oblíquo “o” (e variações) assume a forma “lo” (e variações) quando os verbos terminam em “r”, “s” ou 

“z”; transforma-se em “no” (e variações) após som nasal. 

10 – “O” (e variações) só pode atuar como objeto direto;  

11 – “Lhe(s)” só pode atuar como objeto indireto (ou, excepcionalmente, como possessivo). 

12 – Na norma culta formal (falada ou escrita), deve-se observar a uniformidade de tratamento (entre verbos 

e pronomes). 

13 – Antigamente, um slogan da Caixa Econômica celebrizou-se com erro gramatical: “Vem pra caixa você 

também.” (a forma correta para você é “venha”, ou seja, “Venha pra caixa você também”), ou se poderia 

passar tudo para a pessoa tu: “Vem pra caixa tu também”. Uma forma mais esdrúxula, embora correta, seria 

o uso de “vós”: “Vinde para a Caixa vós também”. 



 

Possessivos 

 

14 – “Seu” (e variações) devem ser empregados com cuidado, pois podem se referir tanto à 3ª, quanto à 2ª 

pessoa, gerando ambiguidade. 

15 – Os possessivos indicam, a princípio, posse, mas podem ter outros usos por extensão de significado. 

16 – A posição do pronome possessivo em relação ao substantivo não acarreta mudança de sentido; antes, 

dá ênfase ou expressividade; 

17 – Às vezes é indiferente a anteposição de artigo aos pronomes possessivos (daí a razão de o acento grave 

ser facultativo antes deles). 

18 – É possível a combinação simultânea de dois pronomes oblíquos, registro raro no português atual, embora 

possa ser encontrado mesmo em autores modernistas, como Clarice Lispector e Carlos Drummond de 

Andrade. 

19 – Não é recomendável contrair a preposição “de” com o sujeito da oração (em outras funções, isso é 

possível). 

 

Demonstrativos 

 

20 – Há os que atuam como elementos coesivos (anafóricos e catafóricos). 

21 – Em relação espacial, “este” se refere ao que está próximo do falante; “este”, do ouvinte; “aquele”, distante 

de ambos. 

22 – Como elemento coesivo, “este” se refere à coisa citada mais próxima; “aquele” ao que está mais distante. 

23 – O oblíquo átono “o” (e variações) pode atuar como demonstrativo, quando possui sentido de “isso”; se 

substituir um substantivo, é infalivelmente oblíquo. 

 

Relativos 

 

24 – “Que” é chamado de relativo universal, pois se refere a seres humanos ou a coisas. 

25 – Devemos usar “o qual” (e variações) principalmente quando há risco de ambiguidade; do contrário, 

prefira-se “que” em vez daquele. “O qual” ocorre mais comumente após preposições de duas ou mais sílabas. 

26 – O relativo “cujo” só indica posse e significa “do qual”, “de quem” e “do que” (e variações). 

27 – Após “cujo”, não se usa artigo (eis porque nunca haverá crase antes de “cuja”). 

28 – Todos os pronomes relativos (inclusive “cujo”) devem ser antecedidos de preposição caso o verbo o 

exija (isso é frequentemente violado na língua falada coloquial). 

 

 

  


