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RESUMO 

 

 

SANTOS, Jéssica Tavares. Descrição do pronome na tradição gramatical brasileira do século 

XX. 2017. 253f. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem) – Departamento de Letras, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 

 

A presente pesquisa tem como principal finalidade descrever e analisar a abordagem do pronome 

em sete gramáticas brasileiras produzidas no século XX. Observou-se todo tipo de referência sobre 

essa classe gramatical - seu conceito, classificação, tipologia, topologia e uso - oferecido por 

grandes nomes de gramaticografia brasileira, a saber: Antenor Nascentes, Carlos Henrique da 

Rocha Lima, Celso Cunha, Eduardo Carlos Pereira, Evanildo Bechara, Gladstone Chaves de Melo 

e Manuel Said Ali. No tratamento do texto gramatical, procurou-se atentar para os princípios e 

metodologia da Historiografia da Linguística definidos por Konrad Koerner e Pierre Swiggers. 

Assim, dedica-se a primeira parte do texto à teoria que irá permear toda a pesquisa. Em outro 

momento, faz-se referência à contextualização histórico-cultural em que os compêndios 

gramaticais foram produzidos, à história da educação brasileira e ao papel da gramática nas aulas 

de língua portuguesa no século XX. O capítulo destinado à biografia dos autores permite entender 

um pouco mais a respeito de sua formação, as influências teóricas que receberam e a repercussão 

que suas obras tiveram no contexto educacional brasileiro. A descrição pronominal, realizada no 

capítulo de número cinco, permite verificar que o pensamento gramatical dos autores do século 

XX acerca do pronome convergia, em sua essência, não obstante se ressaltem, na conclusão, alguns 

aspectos em que houve divergência de opinião. Dentre as obras que serviram de corpus para esta 

pesquisa, cumpre destacar que a Gramática expositiva (1918), de Eduardo Carlos Pereira, é a que 

oferece uma abordagem pronominal mais distinta dos demais textos estudados. 

 

Palavras-chave: Historiografia da Linguística; Século XX; Gramáticas brasileiras; Pronome. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research aims to describe and analyze the study of the pronoun in seven 20th Century 

Brazilian grammars. It refers to all aspects regarding this grammatical part of speech - including 

its concept, classification, typology, topology and use – that are offered by great names of the 

Brazilian grammaticography, namely Antenor Nascentes, Carlos Henrique da Rocha Lima, Celso 

Cunha, Eduardo Carlos Pereira, Evanildo Bechara, Gladstone Chaves de Melo e Manuel Said Ali. 

The treatment of these grammatical texts is based on the principles and methodology of the 

Historiography of Linguistics as established by Konrad Koerner and Pierre Swiggers. The first 

part of this these explains the theory that will guide all research. In the next chapter it is touched 

the historical-cultural context in which the grammatical text books were written, as well as the 

history of Brazilian education and to the role of grammar text books in the 20th Century Portuguese 

language classes. A chapter is dedicated to the authors’ biography, which allows us to understand 

their lives, their theoretical influences and the repercussion that their works in the Brazilian 

educational context. The pronominal description made in chapter five is important to conclude that 

the 20th century grammatical thought about the pronoun is unique in its essence. The conclusion 

touches some aspects in which there was a slight divergence of opinion among the works that 

served as corpus for this research, from what one can state that Eduardo Carlos Pereira 's 

Grammatica expositiva (1918) is the one that offers a distinct pronominal approach. 

 

 Keywords: Historiography of Linguistics; 20th century; Brazilian Grammars; Pronoun 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente pesquisa visa a descrever e a analisar a abordagem do pronome encontrada em 

sete compêndios gramaticais publicados no século XX, segundo os princípios da Historiografia da 

Linguística. As obras que servirão de corpus para este trabalho são: Grammatica expositiva 

(1918), de Eduardo Carlos Pereira; Gramática secundária da língua portuguesa (1964), de Manuel 

Said Ali; O idioma nacional (1964), de Antenor Nascentes; Gramática normativa da língua 

portuguesa (1994), de Carlos Henrique da Rocha Lima; Moderna gramática portuguesa (1970), 

de Evanildo Bechara; Gramática fundamental da língua portuguesa (1970), de Gladstone Chaves 

de Melo e Nova gramática do português contemporâneo (2001), de Celso Cunha e Luís Felipe 

Lindley Cintra. 

 Busca-se com este trabalho contribuir, não somente para a descrição da língua portuguesa, 

mas também para o entendimento do pensamento gramatical no Brasil na área da morfologia do 

pronome e, consequentemente, permitir que os novos estudos se aperfeiçoem. É, pois, uma obra 

de referência aos novos pesquisadores, uma vez que nela eles terão acesso à concepção do pronome 

em gramáticas antigas do século XX. 

 No capítulo primeiro discorre-se a respeito da teoria que serviu de base para o tratamento 

do texto gramatical. Conceitua-se a Historiografia da Linguística, faz-se referência ao seu campo 

de atuação, seus princípios norteadores, propostos por Konrad Koerner, e sua metodologia de 

pesquisa, desenvolvida por Pierre Swiggers. 

 No capítulo subsequente, expõem-se as principais propostas de periodização dos estudos 

linguísticos no Brasil: a de Antenor Nascentes (1886-1972) em Estudos filológicos (1939), a de 

Mattoso Camara Jr (1904-1970), em Os estudos de português no Brasil (2004), a de Sílvio Elia 

(1913-1998), em Os estudos filológicos no Brasil (1975) e a de Ricardo Cavaliere, em Uma 

proposta de periodização dos estudos linguísticos no Brasil (2002). Em seguida, elabora-se uma 

análise dessas propostas e apresenta-se ao leitor a que fora adotada neste trabalho. 

 No terceiro capítulo tratar-se-á das obras gramaticais que serviram de corpus para esta 

pesquisa. Num primeiro momento, elabora-se um quadro em que constam as sete gramáticas, a 

data de sua primeira publicação, a edição utilizada neste trabalho, seu local de publicação e, 

quando possível, a quantidade de edições da obra. Feito isso, enquadra-se o corpus na proposta de 

periodização dos estudos linguísticos aqui adotada. Logo após, apresentam-se uma pequena 

biografia dos autores, suas influências teóricas e a repercussão que suas produções gramaticais 

obtiveram.  
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 No capítulo de número quatro, atenta-se, pois, para um dos princípios norteadores da 

Historiografia da linguística: o da contextualização. Desse modo, apresentam-se os principais 

acontecimentos histórico-culturais que ocorreram no contexto brasileiro e mundial. É nesse 

momento, também, que se tratará da situação do ensino no Brasil no século XX e, logo em seguida, 

abordar-se-á a situação da educação pública brasileira. Como desenlace desse capítulo, toca-se na 

questão do papel que desempenhava a gramática nas aulas de português do século XX. 

 No capítulo cinco decreve-se, analisa-se e compara-se a concepção de pronome nas sete 

obras mencionadas acima. Abordam-se a definição de pronome apresentada em cada gramática, a 

classificação desse elemento gramatical, sua tipologia, o emprego de suas formas átonas e, por 

fim, faz-se referência à colocação dos pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, de 

tratamento, indefinidos, interrogativos e relativos. 

 Na conclusão, selecionam-se os aspectos mais relevantes da concepção pronominal dos 

sete autores elencados, obedecendo à ordem de disposição em que o tema é tratado no texto, 

oferecendo ao leitor um alinhavo do pensamento gramatical brasileiro do século XX sobre o 

pronome. 

 Durante o processo de elaboração desta pesquisa historiográfica, nos deparamos com a 

dificuldade em acessar obras gramaticais produzidas no século passado, sobretudo, em sua 

primeira edição. Cabe também ressaltar que as edições das gramáticas aqui adotadas e que foram 

publicadas no início do século sofreram com a ação do tempo e, por conta disso, requeriam maiores 

cuidados com o seu manuseio. Tivemos de enfrentar alguns problemas pontuais, como a ausência 

de informações sobre o ano da primeira publicação de algumas obras e a falta de dados biográficos 

de alguns autores . 

 Não foi nosso objetivo esgotar o tema da descrição pronominal nas gramáticas brasileiras 

do século XX, mas pretendemos com esse trabalho assinalar a importância em se conhecer a 

concepção dessa classe gramatical nas gramáticas produzidas no século XX, para assim, melhor 

compreender a concepção atual do assunto. 
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CAPÍTULO 1 - SOBRE A HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA 

 

 

A Historiografia da Linguística, doravante HL, pode ser definida como o estudo do 

desenvolvimento das ideias e das práticas linguísticas (SWIGGERS, 2013, p. 41)1. Isso engloba 

tentar compreender e explicar como ocorreu o conhecimento a respeito da linguagem, como 

também, analisar os avanços, os retrocessos, os desenvolvimentos nas investigações desse 

conhecimento linguístico. 

O objeto de estudo da HL é, pois, tudo o que fora dito sobre a língua e seus fenômenos e o 

que fora produzido em contextos sociais e históricos. No entanto, o trabalho do historiógrafo da 

linguística não se resume em levantar e datar os acontecimentos, as publicações sobre a linguagem 

e as línguas, conforme nos diz Batista (2013): 

 

O trabalho do historiógrafo da linguística, então, não é apenas recolher 

e datar uma série de acontecimentos e publicações a respeito da 

linguagem e das línguas, características de um dos gêneros da escrita 

da História, a crônica. A realização de crônicas existe, sim, num 

trabalho de Historiografia da Linguística, que as requer até como 

condição prévia às suas tarefas de análise, interpretação e explicação do 

conhecimento sobre a linguagem; no entanto, nenhum historiógrafo se 

contentaria em ver sua pesquisa limitada à listagem e datação de 

trabalhos anteriormente realizados. (BATISTA, 2013, P. 49-50) 

 

Sendo assim, a HL requer análise, explicação e hierarquização dos fatos, das teorias e dos 

métodos que compõem os estudos sobre a linguagem, a fim de se buscar um olhar interpretativo 

para compreender os motivos que levaram um determinado trabalho a apresentar as características 

que o definem. 

 

 

1.1 Historiografia da Linguística e história da língua 

 

A História da língua e a Historiografia não são isomorfas, elas apresentam estatutos e 

dimensões diferentes. O historiógrafo não somente recorta, mas também seleciona e hierarquiza 

eventos da História. Seu trabalho não pretende esgotar em toda a sua complexidade o estudo da 

língua sob descrição; trata-se, pois, de um recorte. A partir de então, é possível analisar eventos da 

história a partir da recorrência a diferentes elementos. Diante disso, o trabalho do historiógrafo da 

                                                 
1Do mesmo autor, recolhe-se esta outra definição: “Estudo interdisciplinar do curso evolutivo do conhecimento 

linguístico” (SWIGGERS, 2010, p. 2). 
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linguística requer uma dupla habilidade: o conhecimento da Linguística e da História e o 

conhecimento da Filosofia e História das Ciências. 

O pesquisador do campo da historiografia necessita, sobretudo, ser linguista, porque 

somente os conhecimentos dessa área permitir-lhe-ão analisar e criticar trabalhos sobre a 

linguagem. Contudo, essa formação não é suficiente, faz-se necessário conhecer os acontecimentos 

situados na corrente histórica e é desejável que conheça a Epistemologia da Linguística, pois, 

quando de posse dessas habilidades intelectuais, estará apto para realizar seu trabalho 

interpretativo e analítico das obras que venha a analisar. 

 

 

1.2 Historiografia da Linguística e História da Ciência 

 

A linguagem humana (a língua e seus fenômenos) está, sem dúvida, atrelada à essência do 

homem e estudá-la nos coloca diante da complexidade de encontrar teorias e explicações capazes 

de delinear o que é essa linguagem humana materializada em diferentes sistemas linguísticos. 

A HL busca, assim, descrever, analisar e interpretar todo tipo de conhecimento sobre 

linguagem e línguas no decorrer dos tempos. Dessa forma, não há uma restrição em relação ao 

objeto de análise; à Historiografia da Linguística interessam não somente as teorias ditas 

científicas, mas também as de outra natureza, relacionadas à gramática tradicional, a mitos, 

mitologias e concepções religiosas e até mesmo populares. 

O termo Linguística e seus adjetivos correspondentes devem ser entendidos, dentro da 

Historiografia da Linguística, em seu sentido amplo, sem restrição aos saberes situados nos séculos 

XIX e XX, períodos em que se costuma atribuir a origem da ciência da linguagem. 

Embora a Linguística seja considerada uma ciência de origem recente, a linguagem humana 

vem sendo estudada antes mesmo da invenção da escrita. Da mesma forma que ocorreu em outras 

áreas do saber, o uso da língua e seu estudo posterior com finalidades práticas precederam a 

reflexão da análise científica. 

Assim, a fim de que se obtenha uma visão abrangente do conhecimento linguístico é 

indispensável levar em consideração todas as tradições, ainda que não se enquadrem na atual 

definição de linguística. O historiógrafo da Linguística, ao proceder dessa maneira, se insere nas 

diferentes tradições da História da Ciência, por se tratar de um campo de conhecimento de maior 

amplitude no contexto acadêmico. A história dos feitos científicos em geral abrange todas as 

formas e tentativas de explicação dos fenômenos, desprezando assim, a visão restritiva do que se 

considera revolução científica moderna, sobretudo a partir do período renascentista. 
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Dessa forma, o historiógrafo da Linguística possui um campo de estudo mais abrangente, 

podendo dessa forma debruçar-se sobre temas e objetos de análise diversos, tais como nos informa 

Batista (2013, p. 41): 

• De que forma estruturas linguísticas foram sistematizadas como objeto de estudo? 

• Quais seriam os pressupostos para a sistematização, descrição e análise de línguas? 

• Que teorias sobre a linguagem foram propostas? 

• O que se considerou como língua e linguagem? 

• Como se estabeleceram metalinguagens de tratamento linguístico? 

• Como religiões, mitos e mitologias trataram línguas e linguagem? 

• Qual a percepção que os usuários têm sobre a linguagem e seus fenômenos? 

• Quem foram os agentes que pensaram a linguagem? 

• De que forma ideias linguísticas se estabeleceram em configurações sociais? 

• Quais as relações possíveis entre ideias linguísticas e o complexo história-sociedade-

ideologia-cultura? 

• Quais foram os materiais (e suas condições de produção) elaborados nas diferentes 

propostas de tratamento de questões linguísticas? 

• Como se processaram as formas de ensino de língua? 

• De que modo foram se configurando e desenvolvendo tradições de tratamento de línguas e 

linguagem? 

 

 

1.3 Princípios da Historiografia da Linguística 

 

A pesquisa na área da historiografia da linguística procura estabelecer parâmetros externos 

e internos de análise, embora não haja uma divisão rigorosa entre eles. Enquanto os primeiros se 

referem ao contexto de produção da obra analisada, os últimos tratam do conteúdo, de sua 

descrição e análise dos fenômenos linguísticos. 

O historiógrafo da linguística deve buscar os momentos em que ocorre o cruzamento desses 

parâmetros: “(...) o que se procura são momentos desses parâmetros, quando, por exemplo, pode-

se detectar em que momento algum fator externo motivou características internas das obras e dos 

trabalhos analisados.” (BATISTA, 2013, p. 75) 
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O material que será analisado poderá, ademais, ser submetido aos três princípios 

desenvolvidos por Konrad Koerner (1996a): o da contextualização, o da imanência e o da 

adequação. 

Segundo o princípio da contextualização, o historiógrafo deverá atentar para o contexto 

social e histórico, a atmosfera intelectual em que fora produzido o material analisado. Esse 

princípio permite situar a obra e o autor num cenário mais amplo, uma vez que os diferentes 

campos dos estudos da linguagem encontram-se em relação constante com outras áreas de 

reflexão. Nessa etapa da pesquisa é possível verificar a vocação interdisciplinar da Historiografia 

da Linguística. 

O princípio da imanência visa a compreender o objeto em sua própria natureza, sua 

configuração social e temporal, ou seja, ser o mais fidedigno possível ao conteúdo da obra. Assim, 

evitam-se aproximações com concepções contemporâneas do historiógrafo em nome de uma 

leitura mais filológica do objeto de análise. O importante é analisar o pensamento linguístico da 

maneira como ele se define. 

Uma vez observados os dois princípios acima, o historiógrafo estará apto para examinar, 

fazer aproximações e avaliações críticas que iniciarão a narrativa historiográfica. O princípio da 

adequação, embora desejável, não é obrigatório. O historiógrafo, uma vez tenha lido o texto e 

contextualizado, interpretado a metalinguagem, pode, assim, atualizar essa metalinguagem. 

Caberá, pois, ao historiógrafo fazer com que o leitor hodierno compreenda o texto antigo; ele 

deverá fazer a ponte entre o texto antigo e o leitor contemporâneo. Para que esse princípio seja 

alcançado, requere-se do historiógrafo o que Auroux (2014) denominou “neutralidade 

epistemológica 2”. 

 

 

1.4 A meta-historiografia 

 

Até os anos 70 do séc. XX, a HL era praticada livremente por pessoas de áreas do saber 

diversificadas, sem ter uma metodologia específica; a partir de então, surgiu uma área da HL 

preocupada com o método do fazer historiográfico: a meta-historiografia, cuja finalidade é criar 

modelos de pesquisa historiográfica. 

                                                 
2

Essa neutralidade implica em se despir de suas convicções durante o processo de avaliação de um texto 

historiográfico. Os pesquisadores da área reconhecem a impossibilidade de sua implementação. 
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Swiggers (2013) oferece aos pesquisadores da HL um trabalho reflexivo sobre o labor 

historiográfico, sobretudo sobre seus aspectos metodológicos e teóricos. Trata-se, pois, de uma 

espécie de manual de pesquisa historiográfica. 

A meta-historiografia apresenta três tarefas principais, a saber: a construtiva, a crítica e a 

metateórica, ou contemplativa. A primeira tarefa busca criar modelos de análise; propõe como ler 

obras sob o ponto de vista da historiografia; já a segunda, a crítica, refere-se ao que fazemos com 

a leitura; se a consideramos boa e adequada. E na última tarefa, busca-se verificar em que medida 

a proposta do historiógrafo é factível. 

Segundo Swiggers (2013), o objeto específico de estudo da meta-historiografia é o texto, 

em seu aspecto verbal, escrito, embora se devam levar em consideração aspectos políticos, 

sociológicos que influenciaram sua produção. Além disso, o texto como objeto de estudo da meta-

historiografia, pode ter sido ou não publicado durante o período em que o autor viveu, como por 

exemplo a obra Estrutura da Língua Portuguesa (1970), de Mattoso Câmara, cuja publicação se 

deu postumamente. Assim, o historiógrafo, ao trabalhar com textos, deverá atentar para os 

seguintes fatores: 

a) A inserção do texto num circuito mais amplo; se o autor possui mais de um texto sobre o mesmo 

assunto, mas com abordagens diferentes (intertextualidade). Nesse caso, o historiógrafo deve ler 

todos os textos a fim de esclarecer conceitos, ou até mesmo identificar mudança de ideia sobre um 

determinado assunto. O pesquisador deve, também, ler textos de outros autores da época e sobre 

o mesmo assunto (polissistema). 

b) A avaliação contemporânea ou retrospectiva do texto, ou seja, questões de cânon. 

c) Composição e tonalidade. Trata-se da estrutura global do texto (tipos de texto), sua natureza (se 

é um texto argumentativo, com reflexões mais profundas, por exemplo), e sua modalidade 

elocutiva (textos apodíticos; textos polêmicos, dubidativos, informativos). 

d) Seu “papel dinâmico”: a concepção do texto e sua recepção. Temos aqui os dinamótipos do 

texto: textos de ação (aqueles que despertam o interesse do leitor, por se tratarem de uma 

novidade); textos de síntese (aqueles cujo tema outro autor já escreveu, porém de maneira 

reduzida); textos de diluição (os que simplificam uma teoria aplicada por outros textos; são, pois, 

textos de menor extensão); textos de reação (texto dinâmico, que inclui traduções, resenhas, 

críticas); textos de entorno (textos secundários numa obra, tais como uma correspondência entre 

autores, em que eles expressam conceitos). 

Segundo Swiggers, o texto analisado pelo historiógrafo pode ser considerado o reflexo 

material da história da linguística, uma vez que se trata de “um conjunto cronológico e geográfico 
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dos acontecimentos, dos fatos, do processo de conceptualização e de descrição, e dos produtos que 

moldaram a tradição do pensamento e da práxis linguísticos” (2013, p. 42). 

O conjunto mencionado acima é bastante complexo, devido aos seguintes fatores: 

a) A História da Linguística se constrói em face de várias tradições, que juntas formam a crônica 

que vai se sedimentando ao longo do tempo; 

b) A Historiografia da Linguística é uma rede de acontecimentos pessoais e públicos, fato a que 

Konrad Koerner (1996 b) denominou “clima de opinião”. 

c) A História da Linguística possui um conjunto de produtos decorrentes do pensamento e da práxis 

linguísticos. 

Sendo assim, o objetivo do historiador é, nas palavras de Swiggers, “reconstruir o ideário 

linguístico e seu desenvolvimento através da análise de textos situados em seu contexto” (2013, p. 

43). De acordo com o autor, “reconstruir” é fazer um levantamento exaustivo das ideias da época. 

Já a expressão “ideário linguístico” significa que o historiador tem que ter formação linguística. O 

“desenvolvimento” engloba tanto o século anterior como o século seguinte ao que está sendo 

estudado. Em “análise de textos” o autor faz referência ao conhecimento da linguística e 

capacidade de interpretá-los. E por fim, “o contexto”, requer que o trabalho seja relacionado com 

a história intelectual e socioeconômica; equivale, assim, ao princípio da contextualização de 

Koerner (1996 a). 

 

 

1.5 A organização do trabalho historiográfico 

 

A pesquisa historiográfica requer organização, e esta, segundo Swiggers (2013), se divide 

em duas etapas: a elaboração de um organograma historiográfico e a organização do trabalho 

historiográfico em si. 

No que concerne à elaboração do organograma, requere-se a divisão do conteúdo em três 

planos: o das realidades linguísticas (o levantamento do objeto de análise da história da 

linguística), o da epi-historiografia (a bibliografia e o contexto) e o da meta-historiografia (a 

metodologia de pesquisa). 

Uma vez que o historiógrafo manuseia textos do passado, a organização do trabalho em si 

consta de três fases: a heurística, a hermenêutica e a executiva (os resultados da pesquisa). Na fase 

heurística tem-se o levantamento de dados, o que inclui ler os textos do autor, sua biografia e ler 

os autores que esse autor leu. A fase hermenêutica é a etapa da interpretação, na qual há um alto 
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grau de subjetividade, visto que, nesse momento, o historiógrafo tem a oportunidade de expor sua 

interpretação. Na fase executiva tem-se a produção do texto científico na área historiográfica. 

Nessa última fase, o historiógrafo deverá observar a maneira como irá expor seu texto: se 

terá uma forma sequencial, narrativa, se em forma de tópico (análise de um tema ou de um tipo de 

problema), se em forma combinatória (mesclando contexto e pontos de vista). Deverá, outrossim, 

atentar para sua intencionalidade: se fará uma historiografia taxonômica ou classificadora, 

polêmica ou apologética, teleológica, exegético-crítica. E, por último, o pesquisador do campo da 

historiografia deverá observar a dimensão do programa cognitivo, determinada tanto pelo seu 

objeto de estudo como pela bibliografia disponível. Esse parâmetro permitirá classificar o perfil 

intelectual das historiografias em atomístico, narrativo, nocional-estrutural, arquitetônico-

axiomática e correlativo. 

A historiografia atomística é a que apresenta os acontecimentos e fatos da história da 

linguística de maneira analítica (apresenta nomes, datas, informações pontuais); a historiografia 

narrativa apresenta esses acontecimentos de modo cronológico; a historiografia nocional- 

estrutural realiza uma análise estrutural de conjuntos de ideias, de tipos de abordagens na história 

da linguística. Uma historiografia arquitetônico-axiomática descreve e analisa a estrutura lógica 

de teorias e modelos. A presente pesquisa é, como se verá nas páginas seguintes, uma historiografia 

arquitetônica-axiomática, uma vez que irá descrever e analisar o elemento gramatical pronome. 

Por fim, a historiografia correlativa estuda as relações entre as teorias e as correlações entre os 

pontos de vista, e também o contexto sociocultural, político e institucional (o que normalmente 

todo historiógrafo faz). Segundo Swiggers (2013), esses cinco perfis de historiografias apresentam 

estreita relação com os tipos de exposição (narrativa, estrutural e axiomática). 

 

 

1.6 Linhas de implementação 

 

Para a execução de trabalhos no campo da Historiografia da Linguística, Swiggers (2013) 

define três etapas, a saber: a escolha de uma área de investigação, o domínio de um conjunto de 

conceitos e um plano de estudo. 

São quatro as áreas de investigação: a referencial, a institucional, a conceptual e a 

ecolinguística. A referencial se subdivide em história da gramática, história da lexicografia, 

história da semântica e história da pragmática. A institucional poderá abordar a história da 

sociolinguística, da psicolinguística e da neurolinguística. A área do tipo conceptual é a que trata 

de questões linguísticas, tais como: mudança linguística, a noção de linguagem, a origem da 
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linguagem, a história de modelos e de teorias linguísticos. Por fim, a área de tipo eco- linguístico 

se refere à união entre as concepções de falantes e de linguistas, é nela, pois, que se encontram 

questões sobre norma linguística, gênio de uma língua e correção linguística. 

Tanto na Historiografia da Linguística, como em historiografias de outras disciplinas 

convém trabalhar com um conjunto de conceitos e termos a fim de que se organizem os dados 

primários e se reflita sobre eles. Os conceitos principais podem ser organizados em: pontos de 

ancoragem, linhas de desenvolvimento, conteúdos, formatos e estratégias. 

Os pontos de ancoragem são: entidades individuais (textos, autores, usuários) e contínua 

(redes, instituições, escolas, grupos, círculos, sociedades). As linhas de desenvolvimento 

englobam o rumo evolutivo (mudança, revolução, conversão, progresso, estagnação, regressão, 

conservação, perda, rejeição, recorrência, continuidade, descontinuidade, inovação, antecipação), 

as relações com o tempo (fonte, modelo, influência, abrangência referencial e embate de teorias), 

as etapas da evolução (programa de investigação; tradição nacional, étnica, geográfica, modelada, 

linguístico-cultural, tópica; cinossura; paradigma), os conteúdos, formatos, estratégias que fazem 

referência aos termos, aos conceitos, princípios teóricos, ao estilo de exposição do texto, à 

empréstimo, adaptação, à promoção ou descarte de teorias. 

Uma pesquisa historiográfica personalizada requer que o historiador lance mão de uma 

metodologia pessoal em face do seu objeto de estudo e que esteja em consonância com seus 

interesses, objetivos e conhecimento. Assim, o plano de estudo apresenta uma base instrumental 

composta por bibliografias, dicionários bibliográficos, os textos-fontes, literatura secundária, 

literatura subjacente, além de conceitos gerais e conceitos específicos em relação ao objeto de 

estudo. 

Por fim, a Historiografia da Linguística com seus estudos em torno do fenômeno da 

linguagem nos permite entender o papel central que desempenhou e desempenha a linguagem na 

história da sociedade. 
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CAPÍTULO 2 - A PERIODIZAÇÃO DOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS NO BRASIL 

 

 

O presente trabalho visa a analisar a descrição do pronome nas gramáticas do português 

produzidas no século XX. Para tanto, é conveniente entender as propostas de periodização que 

alguns autores propuseram para o percurso dos estudos linguísticos. Não foram muitos, porém, os 

estudiosos que se lançaram na tarefa de elaborar uma periodização dos estudos linguísticos e 

filológicos no Brasil. Citem-se aqui os nomes de Antenor Nascentes (1886-1972), Estudos 

filológicos (1939); Mattoso Camara Jr. (1904-1970), Os estudos de português no Brasil (2004), 

Sílvio Elia (1913-1998), Os estudos filológicos no Brasil (1975) e Ricardo Cavaliere, Uma 

proposta de periodização dos estudos linguísticos no Brasil (2002). 

 

 

2.1 Propostas de periodização 

 

A seguir, analisaremos as quatro propostas de periodização na ordem em que foram 

publicadas. 

 

2.1.1 A proposta de Antenor Nascentes 

 

Antenor Nascentes foi o pioneiro a lançar-se nessa empreitada; em A filologia portuguesa 

no Brasil (1939), oferece ao leitor uma linha evolutiva dos estudos linguísticos, na qual figuram o 

período embrionário, o período empírico e o período gramatical. O primeiro deles, o embrionário, 

abrange o tempo em que começou a cultura brasileira até 1834, ano em que fora publicado o 

compêndio de Antonio Alvares Pereira Coruja (1806-1889), Gramática da língua nacional (1835). 

É, pois, nesse período que a filologia se baseia nos moldes portugueses. 

E, para Nascentes, a afeição aos moldes lusitanos é um critério que desconsidera algumas 

produções textuais como pertencentes à nossa produção gramatical. Obras como as Antônio José 

dos Reis Lobato (1721-1803?), Jerônimo Soares Barbosa (1737-1816) são desprezadas, o que gera 

severas consequências para a nossa historiografia. 

O período empírico se inicia com a publicação da obra de Coruja e se estende até a 

publicação da obra de Júlio Ribeiro (1845-1890), Grammatica portugueza, no ano de 1881. 

Coruja, além de ser o inaugurador da nossa gramaticografia, é também, o inaugurador de nossa 

dialetologia, com a publicação de Coleção de vocábulos e frases usados na província de S. Pedro 
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do Rio Grande do Sul (1852). Nesse período há um grande interesse pelos estudos dialetológicos; 

data de 1853 o Vocabulario brasileiro para servir de complemento aos dicionarios de lingua 

portuguesa, de Brás da Costa Rubim (1817-1870). 

O período gramatical se inicia com a publicação da Gramática portuguesa (1881), de Júlio 

Ribeiro e se estende até 1939, ano em que é fundada a Faculdade de Filosofia da Universidade do 

Brasil. O reconhecimento da gramática de Ribeiro apresenta um consenso entre os estudiosos que 

se dedicam à história da gramática no Brasil, uma vez que sua obra inaugura a implantação do 

método analítico, herdado aos cânones dos estudos histórico-comparativos. 

Nessa fase dos estudos linguísticos, embora Nascentes cite muitos autores e obras, deixa 

transparecer um certo desprezo pelo normativismo que habitava os “correios de consulentes”. 

Cavaliere, assim como Nascentes, reconhece que o normativismo vazio não contribui para melhor 

compreendermos a língua, mas também, não se pode de todo desprezá-lo, uma vez que, muitos 

textos dirigidos a leitores consulentes, como os de Mário Barreto (1879-1931) e de Cândido de 

Figueiredo (1846-1925) enriqueciam o conhecimento sobre as variáveis de língua escrita de 

prestígio da época (2014, p. 106). 

Em relação a obra de Antônio de Morais Silva (1755-1824) Epítome da gramática 

portuguesa (1806), que será considerada na proposta de periodização de Cavaliere, Nascentes 

entende que, embora seu autor fosse brasileiro, sua produção não pode ser considerada nacional, 

uma vez que o gramático não aborda as diferenças que já existiam no falar do nosso povo: 

 
Deixemos de lado o “Epitome da Gramatica Portuguesa”, acabado pelo 

brasileiro Antônio de Morais Silva no Engenho novo da Moribeca em 

Pernambuco aos 15 de julho de 1802; apesar da nacionalidade do seu autor, o 

Epitome, rigorosamente falando, se pode considerar um livro português pois 

não se detém nas diferenças que já apresentava o falar brasileiro. 

(NASCENTES, 1939, p. 23) 

 

Como bem nos informa Cavaliere (2014), os primeiros gramáticos brasileiros eram leitores 

ávidos dos principais compêndios lusitanos, os quais se baseavam no modelo da gramática 

racionalista, principalmente na de Reis Lobato e na de Soares Barbosa. Além disso, os nossos 

primeiros filólogos davam pouca importância à modalidade oral do português falado. 

 

 

2.1.2 A proposta de Mattoso Camara 

 

No texto Os estudos de português no Brasil (2004), Mattoso Camara trata sobre o percurso 

dos estudos filológicos no Brasil. Nele, enfatiza a contribuição de filólogos mais expressivos, 
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como Manuel Said Ali (1861-1953), João Ribeiro (1860-1934), Mário Barreto e Sousa da Silveira 

(1883-1967), embora a referência a esses autores se resuma em comentários elogiosos e 

esporadicamente, alguma interpretação a respeito das tendências doutrinárias, segundo nos 

informa Cavaliere (2002). 

Mattoso Camara propõe em seu texto uma divisão binária dos estudos linguísticos no 

Brasil. Esses dois momentos são por ele denominados passado e presente. O primeiro deles 

começa na última parte do século XIX e se estende até o final da década de 40 do século XX e o 

segundo período tem seu início em 1940. 

Segundo nos informa, os estudos linguísticos no Brasil foram motivados pela implantação 

da Linguística em Portugal no final do séc. XIX, com a obra de Adolfo Coelho (1847-1919), e 

também pelo surgimento da escola filológica, cujo teorista mais expressivo é Leite de Vasconcelos 

(1858-1941). 

Tanto o momento passado como o presente apresentam temas comuns de interesse. O maior 

deles é a questão em torno de uma norma para a língua literária, vista como língua geral escrita e 

um estilo formal público da língua oral (2004, p. 232). A teoria gramatical, as pesquisas filológicas, 

os estudos fonéticos e os estudos dialetológicos também foram assuntos que interessaram em 

ambos os momentos. Sendo assim, Mattoso Camara propõe estudar esses dois períodos sob o ponto 

de vista desses cinco aspectos. A partir desses temas, Mattoso nos mostra o que mudou em cada 

orientação doutrinária, ou seja, como os estudiosos do passado e do presente tratavam essas cinco 

questões. 

 

 

2.1.2.1 Os estudos no passado: a norma da língua literária 

 

De acordo com Mattoso, o problema da língua literária é tripartido no contexto brasileiro, 

uma vez que há de considerar sua relação com a língua oral, sua tendência conservadora e sua 

adaptação ao novo ambiente geográfico e social. 

Para o autor, os estudiosos do passado não levaram em conta essas questões, de modo que 

o que predominou foi um esforço em se conservar um ideal clássico; uma identificação da língua 

literária do Brasil com a de Portugal. Tímidas foram as tentativas da oposição a essa rígida atitude 

normalizante, mas que também não conseguiram distinguir os três aspectos emaranhados na 

consecução de uma norma para a nossa língua literária. 

Nesse cenário, em defesa de um padrão clássico da língua literária, destaca-se Mário 

Barreto. Sobre esse autor, Mattoso declara que em sua obra existe “uma coerência do presente com 
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as linhas do desenvolvimento histórico da língua, que aquela escola depreendia em termos 

neogramáticos” (2004, p. 234). 

 

 

2.1.2.2 Os estudos do passado: a teoria gramatical 

 

A teoria gramatical apresentou um aspecto tripartido. O primeiro deles diz respeito à 

elaboração da teoria da frase que se concretizou, segundo informa Mattoso, na denominada 

“análise lógica” ou “análise sintática”. Tal modelo de análise tornou-se a base imprescindível das 

nossas aulas de língua materna, ao qual se dedicava grande parte do tempo escolar. 

A oposição a esse tipo de análise não buscou outros processos para uma teoria da frase, 

mas procurou minimizá-lo enquanto enfatizava outras áreas do estudo linguístico, como por 

exemplo, a redação e a leitura comentada. 

O segundo aspecto da teoria gramatical do Brasil deveu-se à introdução da gramática 

histórica no currículo da escola secundária, uma vez que faltavam faculdades de Letras e o ensino 

da língua materna era restrito ao ambiente escolar secundário. Porém, segundo Mattoso, “a 

gramática histórica teve o caráter de divulgação um tanto elementar, sem maiores preocupações 

de pesquisa e aprofundamento” (2004, p. 236). 

Nesse âmbito, além das obras de Alfredo Gomes (1858-1939), Eduardo Carlos Pereira 

(1855-1923), Otoniel Mota (1878-1951), destaca-se a obra Lições de português (1960), de Sousa 

da Silveira, em cuja primeira parte encontra-se uma gramática histórica sucinta, porém minuciosa. 

Em relação a esse autor, Mattoso diz que se destacara “por um espírito de rigor neogramático, que 

não se encontrava nas obras de seus antecessores” (Idem).   

O terceiro aspecto da teoria gramatical diz respeito à teoria da gramática descritiva, cujos 

maiores representantes são Maximino Maciel (1866-1923), Said Ali e João Ribeiro. Este último 

gramático era hostil à teoria dos neogramáticos e simpatizava com o idealismo de Karl Vossler 

(1872-1949). Nas palavras de Mattoso, “essa linha de pensamento o torna o menos gramatical dos 

nossos gramáticos” (2004, p. 237). 
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2.1.2.3 Os estudos do passado: a pesquisa filológica 

 

Os estudiosos do passado, embora recorressem à língua literária para estabelecer uma 

norma linguística e uma teoria gramatical, não se dedicavam à pesquisa filológica3 dos textos 

literários. Mattoso cita em seu texto Rui Barbosa (1849-1923), Said Ali, Mário Barreto. Sobre 

Mário Barreto, Mattoso diz que pouco se preocupava com as qualidades das edições dos autores 

clássicos por ele utilizadas. Sua obra apresenta citações com indicações bibliográficas vagas e até 

inexistentes. 

Não obstante, houve uma atividade apreciável no campo da pesquisa filológica. A obra Os 

lusíadas (1572), de Camões (1524-1580), muito utilizada na leitura escolar, teve edições críticas, 

como a elaborada por Antenor Nascentes e por Otoniel Mota. O texto também contou com uma 

dicionarização minuciosa realizada por Afrânio Peixoto (1876-1947) e Pedro A. Pinto (1882-

1871). 

Mattoso chama a atenção para o nome de Sousa da Silveira, o autor que mais se destacou 

no campo da pesquisa filológica: “são importantes as suas edições críticas da elegia camoniana 

Sobolos rios...e da égloga Crisfal. É uma faceta relevante da sua atividade intelectual, que se 

prolongou até o período presente, onde assumiu aspectos novos, como veremos” (2004, p. 239). 

 

 

2.1.2.4 Os estudos do passado: fonética 

 

A questão da fonética aqui no Brasil também só foi despertada devido aos estudos fonéticos 

desenvolvidos em Portugal, que tinham como base as diretrizes da escola fonética de Leipzig, 

inspirada nos ensinamentos de Eduard Sievers (1850-1932). Passou-se, então, a dar maior atenção 

à realidade oral, em face da modalidade escrita da língua. 

Embora nossos pesquisadores carecessem de apuro técnico, Mattoso ressalta a importância 

precursora de Felipe Franco de Sá (1841-1906) que, mesmo não possuindo formação fonética, se 

inspirou na obra de Gonçalves Viana (1840-1914) e conseguiu, assim, traçar um quadro do 

vocalismo brasileiro. Seu trabalho inspirou a pesquisa fonética de Antenor Nascentes, filólogo de 

formação e discípulo de Gonçalves Viana e de Tomás (1884-1979). 

Nascentes realizou uma revisão das conclusões de Franco de Sá abrangendo o quadro das 

consoantes e da fonética sintática e conseguiu, a partir de então, incluir esse estudo na educação 

                                                 
3No sentido de Filologia como Ecdótica. 
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escolar de maneira leve, porém criteriosa, o que propiciou maior consciência da modalidade oral 

da língua. Dessa forma, atribui-se a Nascentes a grande autoridade no campo dos estudos fonéticos 

no Brasil. 

José de Oiticica (1882-1957) diverge, no entanto, do posicionamento de Nascentes. 

Oiticica, embora fosse também discípulo da escola de Leipzig, discorda doutrinariamente dos 

estudos de Gonçalves Viana e, por isso, suas conclusões vão de encontro às defendidas por 

Nascentes. Apresenta uma exacerbada preocupação normativa e busca com afinco prescrever uma 

pronúncia erudita, o que se distanciava do uso espontâneo da língua. 

No campo da fonética houve alguns estudos esparsos sobre fonética regional, muitos deles 

apresentados no Primeiro Congresso de Língua Cantada. Sousa da Silveira, na conferência sobre 

A língua nacional, apresentou um estudo sobre a pronúncia do Rio de Janeiro, o qual fora incluído, 

em seguida, num capítulo de seu livro Lições de português (1937). Além de Sousa da Silveira, 

tivemos as contribuições de Mário Marroquim (1896-1996) no campo dos estudos fonéticos em 

seu trabalho de dialetologia. 

 

 

2.1.2.5 Os estudos do passado: dialetologia 

 

Mattoso em Os estudos de português no Brasil (2004) nos informa que houve desde muito 

cedo um interesse pelos estudos dialetológicos, que se concentraram, a princípio, num 

levantamento dos léxicos regionais. Esses trabalhos, entretanto, além da excessiva ênfase dada às 

particularidades lexicais, apresentavam a ideia de que nelas recaíam o traço básico da 

diferenciação linguística regional. Além dessas questões, Mattoso aponta para outras três questões, 

a saber: a ausência de uma adequada limitação espacial para o vocabulário utilizado, a ausência de 

uma transcrição fonética, e também a ausência de uma configuração clara das significações, que, 

ao seu ver, são dadas com “vagas equivalências em vocábulos outros ou perífrases, sem o amparo 

de contextos seguros e bem definidos nem o background cultural da região” (2004, p. 241). 

Acrescenta o autor a essas críticas o fato de que esses trabalhos não apresentavam um levantamento 

mais criterioso entre o que de fato é regional e aquilo que é geral no território brasileiro, e entre 

aquilo que pertence à língua coloquial e aquilo que faz parte da língua literária. 

Para Mattoso, esses problemas não se apresentam com a mesma intensidade em todos os 

trabalhos do campo dos estudos dialetológicos, salvo o problema da transcrição fonética, que é 

comum a todos. Nesse período temos o Dicionário de brasileirismos (1889), de Rodolfo Garcia 

(1873- 1949) e o Vocabulário pernambucano (1937), de Pereira da Costa (1851-1923). 
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Surgiram, posteriormente, outros trabalhos de maior abrangência nos campos da gramática 

e da fonética, como o de Amadeu Amaral (1875-1929), o Dialeto caipira (1920), em cuja obra 

encontra-se uma introdução que debate a fonologia, a morfologia e sintaxe do dialeto. Tivemos, 

também, A língua do nordeste (1934), de Mário Marroquim. 

Os estudos mais aprofundados, com grande preocupação diacrônica ficaram a cargo de 

Clóvis Monteiro (1848-1961), cuja pesquisa demonstra diacronicamente a linguagem dos 

cantadores nordestinos. Essa preocupação com os estudos diacrônicos motivou a discussão em 

torno da diferenciação no aspecto regional e geral característico do português do Brasil em relação 

ao português de Portugal. 

Segundo Mattoso, admitia-se a influência do substrato indígena ou do substrato africano, 

embora não se chegasse ao consenso entre qual dos dois substratos escolher. Optou-se, num 

primeiro momento, pela intensa influência indígena, muito embora não se levassem em conta as 

múltiplas línguas indígenas existentes em solo brasileiro. Os estudiosos, normalmente, tratavam 

da influência do tupi ou das línguas africanas. Quando os pesquisadores optavam pelo substrato 

africano, também não delimitavam a influência de línguas específicas. 

Já Amadeu Amaral defendia a sobrevivência de uma língua popular arcaica do séc. XV e 

início do séc. XVI no falar regional brasileiro. A partir de então, surge o conceito de “arcaicidade” 

do falar brasileiro. 

A ausência de uma delimitação geográfica nesses estudos dialetológicos foi, para Mattoso, 

corrigida por Antenor Nascentes. Seu trabalho O linguajar carioca (1922) corresponde ao 

primeiro passo dado em direção a essa mudança. Data, pois, de 1955 a edição final, inteiramente 

remodelada. Mattoso chama a atenção para a relevância desse trabalho, por ser o único a conferir 

uma abordagem sistemática do assunto: “Como em relação ao seu Dicionário etimológico, esse 

esquema ficou até hoje o único tratamento sistemático do problema; e tem sido uma heurística 

hipótese de trabalho” (2004, p. 242). 

 

 

2.1.2.6 Os estudos no presente: a norma da língua literária 

 

O período denominado presente por Mattoso tem seu início por volta de 1940. Segundo o 

autor, a partir desse momento, a questão da norma da língua literária passa a ser vista sob uma 

outra ótica. A língua começa a ser entendida como instrumento de comunicação que precisa ser 

flexível, a fim de que cumpra com eficiência o seu papel. Esse fato se deve ao estabelecimento do 
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ensino superior de letras e de língua materna, o que propiciou um estudo mais aprofundado e sem 

as preocupações de um treinamento pragmático que circundavam o ensino secundário. 

A concepção coletiva começa a aceitar a legitimidade da língua oral, ao passo que o ideal 

classicista de língua perde suas forças; é o que se nota nas “Instruções” para o programa de 

português do ensino secundário (1942), cuja responsabilidade é atribuída a Sousa da Silveira. Em 

relação ao sistema ortográfico, a simplificação da grafia, a que unanimente se chegou, não atendeu 

plena e satisfatoriamente à realidade brasileira. Para Mattoso (2004, p.243), a unificação da grafia 

entre Brasil e Portugal somente seria possível quando houvesse uma mudança nas posições 

doutrinárias, sobretudo, quando se superasse a ideia de que a escrita devia corresponder à forma 

fonológica. 

 

 

2.1.2.7 Os estudos do presente: a teoria gramatical 

 

No período denominado presente se manteve o tipo de análise sintática que era feita nos 

tempos passados. Houve, no entanto, duas novas tentativas de abordagem, com Carlos Henrique 

da Rocha Lima, numa tentativa de analisar a frase discursiva, Cândido Jucá Filho (1865-1929) e 

Jesus Bello Galvão (1917-2001), que buscavam considerar o fator psicológico na análise e Madre 

Olívia (1913-1994), que visava a analisar cada elemento da frase, observando a função dessa frase 

na comunicação dos estados mentais. 

Mattoso, entretanto, se posiciona contrariamente a essas tentativas e propõe para a teoria 

da frase uma análise da forma linguística, primariamente considerada. Para ele, nossos estudiosos 

poderiam ter aproveitado as teorias frasais formais que surgiram na linguística moderna, como por 

exemplo, a teoria de Bloomfield (1887-1949) dos constituintes imediatos e suas versões mais 

elaboradas como a “tagmêmica”, de Kenneth Pike (1912-2000), o aprofundamento do conceito de 

sintagma, estabelecido por Saussure e estendido à análise da frase por Charles Bally (1865-1947) 

e o conceito e a técnica da “transformação” de Noam Chomsky e companheiros. 

No tocante à gramática histórica, a disciplina conquistou maior aceitação graças ao ensino 

de língua materna nas Faculdades de Filosofia. Nesse cenário, Mattoso destaca o nome de Ismael 

de Lima Coutinho (1900-1965), o qual nos legou um trabalho que se sobrepõe às obras do 

português Joaquim Nunes (1859-1932) e do norteamericano Edwin B. Williams (1891-1975). 

Entretanto, a inovação veio com Serafim da Silva Neto (1917-1960) com a obra História 

da língua portuguesa (1952), que, segundo Mattoso, rompeu com a tradição neogramática ao 

enfatizar a história da língua dentro da história política e cultural. O estudo histórico da língua era 
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destinado quase que exclusivamente ao ambiente acadêmico, enquanto que sua análise descritiva 

ficava circunscrita ao ensino secundário. Como consequência, a obra de Said Ali continuou sendo 

a melhor referência em relação à teoria gramatical descritiva no Brasil. 

Mattoso aponta para uma necessidade de se explorar novas teorias gramaticais e, nesse 

contexto, cita seu trabalho Dicionário de filologia e gramática, outrora denominado Dicionário 

de fatos gramaticais (1956, 1964), cujo objetivo foi justamente contribuir para uma nova linha de 

descrição gramatical.   

A elaboração de uma Nomenclatura gramatical brasileira 4  (1959), com o apoio do 

Ministério da Educação e Cultura, foi, para Mattoso, a prova da deficiência desse campo de estudo 

no Brasil, uma vez que é evidente a ausência de qualquer doutrina gramatical coerente. 

A abordagem sincrônica nos estudos do presente conferirá uma maneira de enxergar os 

estudos diacrônicos. Mattoso defende que os estudos linguísticos devem partir de uma abordagem 

sincrônica, diferentemente do que defendiam os neogramáticos, os quais entendiam como o único 

caminho, os estudos diacrônicos: “A diacronia linguística é a história da mudança desses valores, 

que têm de ser sincronicamente fixados no ponto de partida e no ponto de chegada” (2004, p. 246). 

 

 

2.1.2.8 Os estudos do presente: a pesquisa filológica 

 

Na perspectiva de Mattoso, a situação da pesquisa filológica no Brasil é tida como 

promissora no momento denominado presente. Valorizaram-se ainda mais a exatidão dos textos 

antigos e a interpretação crítica de textos do período medieval e dos velhos códices. 

Nesse cenário destaca-se o nome de Serafim da Silva Neto, o qual nos legou uma edição 

crítica de uma obra de André de Resende (1498-1573), encontrada por ele próprio em nossa 

Biblioteca Nacional. O autor também dedicou-se aos manuscritos da Idade Média portuguesa. 

Possuidor de uma boa técnica filológica, nos deixou o manual Textos medievais portugueses e seus 

problemas, do ano de 1956. 

Tivemos, antes disso, o Padre Augusto Magne (1887-1966) que nos ofertou uma edição 

crítica do texto A demanda do Santo Graal (1955). A primeira edição é uma versão que se afasta 

em alguns aspectos do texto original. No entanto, a última edição é exatamente fiel à original e 

conta, inclusive, com a reprodução fotostática de cada página junto com a leitura crítica. 

                                                 
4A Nomenclatura gramatical brasileira fora publicada em 1959 com o patrocínio do Governo Federal. Seu objetivo 

era unificar a metalinguagem e facilitar sua implementação no ensino básico. Embora sua adoção fora apenas sugerida, 

se tornou um norte pedagógico para a elaboração das gramáticas escritas após sua publicação. 
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Os trabalhos de Celso Cunha sobre as cantigas dos trovadores medievais também ganham 

destaque no texto de Mattoso, pois são textos que receberam novas edições críticas, com técnicas 

filológicas bastante apuradas. 

Mattoso cita outros autores que também souberam empregar com rigor boas técnicas 

filológicas nos textos da literatura brasileira. São eles: Sousa da Silveira, com a edição crítica das 

obras de Casimiro de Abreu (1839-1860) e Gladstone Chaves de Melo, o qual realizou uma edição 

crítica da obra Iracema (1948), de José de Alencar. 

Um grande incentivador dos estudos filológicos no Brasil foi o Instituto Nacional do Livro, 

sob a direção de Augusto Meyer (1902-1970). Muitas edições críticas foram patrocinadas pelo 

Instituto, sobretudo obras da nossa literatura. No entanto, eram comuns algumas falhas nos 

resultados desses textos, uma vez que as tipografias nem sempre dispunham de revisores e o 

número de funcionários era muitas vezes insuficiente. 

 

 

2.1.2.9 Os estudos do presente: fonética 

 

Esse campo de estudo não apresentou grandes progressos, na concepção de Mattoso. Houve 

por parte de Antenor Nascentes o interesse pela fonética experimental. Nascentes sinalizou 

algumas vezes a necessidade da implantação de laboratórios fonéticos no Brasil. Nossa nação, 

entretanto, contou apenas com um laboratório localizado na Bahia, cujo funcionamento se dava de 

maneira deficiente, devido à falta de técnicos competentes para manusear os aparelhos. 

Mattoso cita o Departamento de Linguística de Universidade de Brasília, que iniciou um 

trabalho de instrução teórica e treinamento de estudantes sob a direção de Aryon Dall'igna 

Rodrigues (1925-2014), o qual contou com a participação de foneticistas do Instituto Linguístico 

de Verão, de Kenneth Pike, mas que, infelizmente, funcionou por um curto período de tempo. 

Mattoso fala de uma nova abordagem por ele oferecida em sua tese de doutorado em Letras, 

na qual expõe a estruturação dos sons vocais em fonemas. Seu trabalho, posteriormente, virou 

livro e suas ideias foram ganhando adeptos e foram por ele implementadas durante quatro anos 

nas aulas de língua portuguesa do Instituto de Educação, no curso destinado à formação de 

professoras do ensino primário. 

Na década de 50, ocorreram dois congressos na área da Fonética: um sobre a dicção na 

linguagem teatral e outro sobre dialetologia, em Salvador e em Porto Alegre, respectivamente. 

Nesses eventos, predominou nas comunicações apresentadas a orientação fonética naturalística. 
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A Nomenclatura gramatical brasileira não deu a devida importância à questão funcional e 

estrutural no campo da Fonética. A classificação das vogais e das consoantes aparece somente em 

termos fisiológicos. Para Mattoso, houve um retrocesso na classificação adotada pela NGB, no 

sentido de haver muita confusão e omissões, como, por exemplo, em relação às vogais, uma vez 

que não se levou em consideração um traço distintivo fundamental na língua portuguesa: a 

elevação gradual da língua. 

 

 

2.1.2.10 Os estudos do presente: dialetologia 

 

Sobre a questão dos estudos dialetológicos, dá-se maior importância à metodologia da 

geografia linguística nas pesquisas regionais da nossa língua. A proposta de implementação dessa 

metodologia foi levada ao Congresso dialetológico, realizado em Porto Alegre, por Antenor 

Nascentes e Serafim da Silva Neto. A Casa de Rui Barbosa abraçou a causa e encarregou os estudos 

a Antenor Nascentes a fim de elaborar um Atlas Linguístico do Brasil e trouxe para o Brasil Sever 

Pop (1901-1961), renomado dialetólogo, para ministrar palestras sobre a geografia linguística do 

Rio de Janeiro (2004, p. 250). 

O dialetólogo utilizou a geografia linguística como um método de pesquisa diacrônica, 

segundo o ponto de vista clássico da linguística românica, o que, para Mattoso não condiz com a 

realidade brasileira, uma vez que tanto no Brasil, quanto em toda a América Latina, deve-se 

empregar a geografia linguística na dialetologia sincrônica. Esse era, inclusive, o ponto de vista 

que defendia Serafim da Silva Neto, o qual se baseava no Atlas da Suíça Românica, de Karl Jaberg 

(1877-1958) e Jakob Jud (1882-1952). Tivemos, sob essa orientação, o Atlas prévio dos falares 

baianos (1963), cuja organização ficou a cargo de Nélson Rossi (1963-2014), de uma equipe de 

pesquisadores e de estudantes da Universidade da Bahia. 

Mattoso informa que se desenvolveram algumas teorias a respeito da geografia linguística. 

Sílvio Elia tentou resumir as características dialetais no Brasil, tomando como base a ideias de 

Serafim da Silva Neto. Gladstone Chaves de Melo (1917-2001) também nos apresenta um resumo, 

porém, de maior complexidade em sua obra A língua do Brasil (1943). 

No final de seu texto, Mattoso tece algumas conclusões a respeito de três temas: a língua 

popular e a língua literária, a unidade da língua e o ensino de língua portuguesa no Brasil. Em 

relação ao primeiro assunto, Mattoso volta a afirmar que o estabelecimento de uma norma da 

língua literária não pode ser feito sem levar em consideração a língua oral, sob a pena de uma cisão 

linguística, que tornará essa língua literária cada vez mais artificial para o seu usuário. 
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A unidade da língua deve respeitar a realidade das duas nações de língua portuguesa e 

acompanhar as manifestações da língua cotidiana e, a partir de então, estabelecer seus padrões 

escritos (2004, p. 253).  

Por fim, o ensino de língua portuguesa precisa ser revisto com urgência. O ensino da 

gramática histórica deve, na concepção de Mattoso, ser restrito ao ambiente universitário. Já na 

escola secundária, deve-se priorizar a teoria gramatical, pois, é ela que permitirá ao aluno uma 

compreensão sincrônica do sistema linguístico necessária para manusear com eficiência a língua 

literária. 

 

 

2.1.3 A proposta de Silvio Elia 

 

A proposta de Elia encontra-se no capítulo Os estudos filológicos no Brasil, presente no 

volume Ensaios de filologia e linguística (ELIA, 1975), o qual confere uma visão crítica do 

caminho percorrido pelos estudos gramaticais a partir da metade do século XIX até os anos 60 do 

século XX, ano em que escreveu seu texto. 

Elia propõe dois períodos linguísticos: o vernaculista e o científico. O primeiro, que vai de 

18205 a 1880, abrangeria o lapso de tempo que coincidiria com o advento e triunfo da escola 

literária chamada Romantismo. Trata-se, pois, de um período em que o gramático se atinha à 

descrição das formas tidas como o ideal de vernaculidade e não à pura descrição gramatical. 

Segundo ele, a obra que melhor representa essa fase vernaculista é Serões gramaticais (1890), cujo 

autor é Ernesto Carneiro Ribeiro (1839-1920). 

 

O livro que melhor simboliza o espírito vernaculista do período é, porém, os 

Serões Gramaticais de Ernesto Carneiro Ribeiro, 1.ª ed. 1890. Trata-se de 

alentado volume de quase oitocentas páginas, onde se versam questões de 

fonética descritiva, de ortografia, de formação de palavras, de história da 

língua, de classificação de palavras, de etimologia, de sintaxe, de vícios de 

linguagem, de figuras de sintaxe (ELIA, 1975, p. 121). 

 

Após o período vernaculista dá-se início o científico, o qual Elia divide em dois momentos: 

o primeiro que vai de 1880 a 1900, de caráter bastante inovador e momento em que se abraçam as 

novas teorias de investigação em direção os estudos filológicos e, o segundo, que vai de 1900 até 

1960, década em que o autor trouxe a lume o texto historiográfico em questão. 

A obra que caracteriza esse primeiro momento do período científico é a Gramática 

portuguesa (1881), de Júlio Ribeiro. Elia se mostra de acordo com o parecer outrora feito por 

                                                 
5Data aproximada da nossa independência política. 
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Antenor Nascentes (1975, p. 122) sobre essa gramática, ao afirmar que em seus Estudos 

filológicos, embora o gramático tenha feito “obra prematura”, seu trabalho é digno de 

reconhecimento por ser o primeiro a introduzir em uma gramática as novas orientações teóricas. 

O ano de 1887 é de bastante representatividade, na concepção de Elia, uma vez que se 

publica o programa de línguas do professor Fausto Barreto (1852-1908) para o Colégio Pedro II, 

um dos mais importantes estabelecimentos de ensino de Letras da época. Com o objetivo de 

adequar-se à nova orientação, são publicadas as gramáticas de João Ribeiro, Manuel Pacheco da 

Silva Junior (1842-1899) e Lameira de Andrade (1880-1938) e Alfredo Gomes. O gramático 

Maximino Maciel, visando também a atender às novas orientações, refunde sua Gramática 

analítica (1887) e traz a lume Gramática descritiva da língua portuguesa (1894). 

A segunda fase do período científico é dividida por Elia em 3 gerações. A primeira iniciaria 

no ano de 1900 e se estenderia até 1920, a segunda geração, de 1920 a 1940 e, a terceira, de 1940 

até o ano de 1960. 

A primeira geração é caracterizada pelo combate às questões normativas da direção 

vernaculista, cujos representantes são os jovens filólogos Heráclito Graça (1837-1914) e Mário 

Barreto, os quais criticavam em suas obras o autoritarismo referente às questões gramaticais. Nesta 

geração destacam-se os nomes de João Ribeiro, Manuel Said Ali, Otoniel Mota e Pacheco Júnior. 

João Ribeiro, como nos informa Elia, “foi o precursor da direção filológica”, mas sua marca 

culturalista conferiu um novo sentido à sua obra: 

 

João Ribeiro queria também a “alma” das línguas, o elemento humano que 

lhes dava as suas feições distintivas, a força vital que lhes explicaria as formas 

e o sentido das transformações. Daí a sua preocupação com os estudos flok-

lóricos – onde esperava surpreender as tendências espontâneas da alma 

popular -, as interpretações psicológicas de certos fenômenos linguísticos e 

até a audácia com que rompia, nem sempre com felicidade, contra o rigor do 

método diacrônico, fazendo o espírito do pesquisador dar saltos sobre hiatos 

da documentação textual. (ELIA, 1975, p. 127) 

 

A segunda geração, de 1920 a 1940, é daqueles que leram ou aprenderam diretamente com 

os autores da fase anterior, mas também daqueles que entraram em contato com os ensinamentos 

dos grandes nomes que engrandeceram os estudos filológicos em Portugal, como: José Leite de 

Vasconcelos, Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925), Júlio Moreira (1854-1911), 

Epifânio Dias (1841-1916), José Joaquim Nunes (1859-1932), Gonçalves Viana, Antônio Augusto 

Cortesão (1854-1927), todos tão bem estudados por Serafim da Silva Neto no seu Manual de 

filologia portuguesa (1957). Compõem essa segunda geração no Brasil os nomes de: Augusto 

Magne, Antenor Nascentes, Sousa da Silveira (1883-1967), José Oiticica, Clóvis Monteiro, Mário 

Barreto e José Júlio da Silva Ramos (1853-1930). 
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A terceira geração é, segundo Elia, contemporânea a ele próprio. Seus integrantes 

representam “a transição do autodidatismo das gerações anteriores para a formação universitária, 

ainda incipiente e deficiente, da maioria de nossas Faculdades de filosofia” (1975, p. 148). 

Praticamente todos os autores dessa geração lecionam em institutos de educação superior, embora 

nem sempre tenham se formado em uma Faculdade de Letras. Nesse grupo são incluídos os nomes 

de Serafim da Silva Neto, Celso Cunha (1917-1989), Gladstone Chaves de Melo (1917-2001), 

Jesus Belo Galvão, Carlos Henrique da Rocha Lima (1915- 1991), Renato Mendonça (1912-1990), 

Albino de Bem Veiga (1915-2003). 

Outros nomes aparecem como pertencentes a uma fase intermediária entre esta geração e 

a anterior, como os de Ismael de Lima Coutinho, Cândido Jucá (filho), Ernesto Faria Júnior (1906-

1962) e Joaquim Mattoso Camara Jr. 

Elia cita outros autores que também contribuíram para os estudos filológicos no Brasil. São 

eles: Hamilton Elia (?/?), Leodegário Amarante de Azevedo Filho (1927- 2011), Evanildo 

Cavalcante Bechara, Adriano da Gama Kury (1924-2012), Maximiano de Carvalho e Silva, Almir 

Camara de Matos Peixoto (?/?), Aurélio Buarque de Holanda (1910- 1989), Antônio Houaiss 

(1915- 1999), Olmar Guterres da Silveira (1922-1999), Artur de Almeida Torres (?-?), Vandick 

Londres da Nóbrega (1918-1982). 

 

 

2.1.4 A proposta de Ricardo Cavaliere 

 

Cavaliere em seu texto Uma proposta de periodização dos estudos linguísticos (2002) 

propõe 4 períodos: o embrionário, que vai das origens até o ano de 1806, o racionalista, de 1806 

a 1881, o científico, de 1881 até 1941 e, o período linguístico, que vai de 1941 e se estende até os 

dias atuais. 

O período embrionário inicia-se com a obra de José de Anchieta Arte de gramática da 

língua mais usada na costa do Brasil, cuja primeira publicação data de 1595. Esta obra, no entanto, 

fora escrita 40 anos antes de sua primeira edição, o que lhe confere, segundo Cavaliere, maior 

caráter precursor. 

Esse primeiro período se estende até o ano de 1806, quando vem a lume o Epitome da 

gramática portuguesa (1806), de Antônio de Morais Silva. Trata-se, a rigor, de um período cuja 

produção fora bastante esparsa e sem qualquer valor significativo como expressão do pensamento 

linguístico brasileiro, mas que deve ser considerado, uma vez que contribuiu na formação 

intelectual dos estudiosos que, posteriormente, vieram a construir as bases da nossa identidade nos 
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estudos da linguística. Essa fase dos estudos linguísticos, na concepção de Cavaliere, ainda carece 

de mãos pesquisadoras a fim de perscrutar os inúmeros textos datados dos séculos XVII e XVIII 

espalhados pelos arquivos públicos e privados do nosso país. 

Parreira, em sua tese de doutorado (2011), assim como Cavaliere, reconhece a importância 

da obra de Morais Silva. Segundo ela, o Epitome é a primeira contribuição à gramaticografia 

brasileira do século XIX e a obra que inaugura a nossa tradição gramatical com base nas ideias 

racionalistas europeias, sobretudo, sob as influências de alguns compêndios portugueses, como, 

por exemplo, o de Reis Lobato (1770). Para a autora, as obras posteriores à Epítome se 

caracterizam por apresentar uma finalidade pedagógica, pelo caráter racionalista e pelo sentido 

normativo ou preceptivo da doutrina (2011, p. 37). 

Parreira acredita que essa perspectiva só começa a mudar com a publicação de Grammatica 

portugueza (1875), de Augusto Freire da Silva (1836- ?). No decorrer da sua pesquisa, irá 

demonstrar que a obra de Freire apresenta grandes mudanças na estrutura e na teoria gramatical, 

de modo que será classificada como uma das primeiras gramáticas a introduzir os estudos 

historicistas e positivistas na tradição gramatical brasileira. 

O Epitome da gramática portugueza de Antônio de Morais Silva, fora escrito no ano de 

1802, no entanto data de 1806 sua editio princeps. Essa obra, para Cavaliere, revela uma nova 

tendência nos estudos gramaticais brasileiros com fulcro nos manuais lusitanos, os quais se 

baseavam na tradição latina. Decerto foi um período coeso em nossa produção gramatical e com 

o objeto bem delimitado: o ensino da norma literária no nível elementar. 

É durante o período racionalista, sobretudo após a Independência do Brasil, que surgem as 

primeiras produções de autores brasileiros sobre a língua como expressão de uma nacionalidade 

emergente. Essa fase contou com a participação de grandes nomes que compunham o chamado 

“grupo maranhense”, como Francisco Sotero Reis (1800-1871), Antônio Gonçalves Dias (1823-

1864), Odorico Mendes (1799-1864), a par de Charles Grivet (1816-1876), o autor da Pequena 

grammatica da lingua portugueza (1865)6, os quais muito contribuíram para o ensino da língua 

portuguesa. Nas palavras de Cavaliere “o período racionalista deixou marcas profundas no ensino 

do português do século XIX, constituindo, sem dúvida, o primeiro modelo de produção gramatical 

que perdurou por mais de uma geração de estudiosos da língua vernácula” (2002, p. 10). 

O período científico caracteriza-se pela disseminação em terras brasileiras do estudo 

histórico-comparativista. No entanto, o contributo dessa nova ciência chegou-nos com 

considerável atraso, fato esse que se deve ao forte apego ao estudo normativo do período 

                                                 
6A obra fora, num momento posterior, inteiramente reformulada e batizada de Nova grammatica analytica da língua 

portugueza (1881). 
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racionalista. O novo método de pesquisa foca sua atenção na construção da História da Língua, 

recorrendo, para isso, ao estudo exaustivo das línguas clássicas. 

Essa nova ciência linguística, que na Europa teve seu início nos primeiros anos do século 

XIX, aqui no Brasil somente foi abraçada na segunda metade desse século. Propiciaram sua 

aceitação os textos de August Schleicher (1821-1868) sobre a teoria do evolucionismo linguístico, 

que buscavam analisar a língua tomando como base os princípios evolucionistas dos seres vivos 

desenvolvidos por Darwin (1809-1882) e também a metodologia inovadora de Friedrich Schlegel 

(1772-1829), Willian Dwight Whitney (1827-1894) e Friedrich Max Müller (1823-1900). 

O primeiro texto em que figuram as novas teorias é publicado no ano de 1881, a 

Grammatica portugueza, de Júlio Ribeiro. Outros textos foram publicados nas últimas décadas 

dos novecentos, tais como teses de concursos, gramáticas históricas e descritivas. 

Parreira (2011) também entende a obra de Júlio Ribeiro como a primeira da tradição 

brasileira a romper com o racionalismo e a introduzir um conceito de descrição normativa e com 

ideias positivistas e historicistas. À Grammatica descriptiva (1894), de Maximino Maciel (1866-

1923), porém, a autora atribui a consolidação das ideias das correntes histórico-comparatistas e 

positivista na descrição da língua portuguesa. 

O período científico é dividido por Cavaliere em duas fases: a fundadora e a legatária. A 

primeira delas vai até o primeiro decênio do século XX e nela há grande produção de compêndios 

gramaticais da língua vernácula, em cujas páginas encontram-se estudos etimológicos, mas, 

sobretudo descrições da língua portuguesa contemporânea. Representam essa fase Maximino 

Maciel, Manuel Pacheco da Silva Júnior, Lameira de Andrade, Alfredo Gomes, Heráclito Graça, 

Eduardo Carlos Pereira, a par dos linguistas João Ribeiro e Manuel Said Ali que, mais tarde, se 

abriram para novas teorias. 

A fase seguinte, a legatária, que vai até a publicação da Gramática secundária da língua 

portuguesa (1923), de Manuel Said Ali, apresenta um caráter mais filológico, a beber nas fontes 

da Filologia de Friederich Diez (1794-1876) e Meyer-Lübke (1861-1936), abraçada e enriquecida 

no estudo do português com os estudos publicados em Portugal pela “geração de ouro”, da qual 

fazem parte Carolina Michaëlis, Leite de Vasconcelos, Epifânio Dias, Gonçalves Vianna, José 

Joaquim Nunes e Julio Moreira. 

Esse novo olhar sobre o fato gramatical inicia a fase legatária do período científico. O 

pesquisador ou filólogo irá se ater essencialmente ao fato em língua vernácula e, para tanto, a 

basear-se numa detalhada pesquisa etimológica e nos estudos das línguas românicas europeias, 

objetivando, assim, priorizar as formas mais fidedignas perante a tradição vernácula e a origem 
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clássica. Outra característica peculiar desse período diz respeito à composição do corpus 

eminentemente literário, formado em grande parte por clássicos portugueses. 

O rigor científico e o espírito positivista do período científico se mantêm, contudo, as 

questões abrangentes dão lugar aos aspectos idiossincráticos da língua. Ou seja, valoriza-se a 

descrição minuciosa das construções da língua portuguesa, a fim de se prestigiar as formas mais 

elevadas, abonadas pelo texto literário. 

Conforme assinala Cavaliere, representam a fase legatária do período científico Otoniel 

Mota, Silva Ramos, Mário Barreto, Sílvio de Almeida, Sousa da Silveira, Augusto Magne, 

Antenor Nascentes, José Oiticica, Clóvis Monteiro e Cândido Jucá (Filho). Cumpre ressaltar que 

João Ribeiro e Said Ali, integrantes da fase fundadora do período científico, também tiveram 

participação na fase legatária, devido a sua grande produção intelectual. 

No início dos anos 30 uma medida política no âmbito educacional iria traçar novos rumos 

para os estudos linguísticos no Brasil: a criação do curso de Letras na Universidade do Brasil e a 

inclusão da disciplina Linguística Geral em seu curriculum básico. A linguística, pois, alça ao 

status de disciplina em nível superior, tornando-se, pois, objeto de pesquisa acadêmica. Cumpre 

ressaltar que os estudos linguísticos, até então, se atinham à descrição da língua vernácula e, com 

a implementação da disciplina Linguística Geral, dedica-se atenção à teoria linguística, sem a 

necessidade de referir-se à língua portuguesa, a qual continuou a ser estudada em outras 

disciplinas. 

José de Oiticica foi o professor da primeira turma de Linguística, no entanto, devido a 

motivos desconhecidos, não conseguiu alcançar os objetivos. Por conta disso, a Universidade 

convida, no ano de 1938, o professor Joaquim Mattoso Camara Junior para dar continuidade ao 

curso. De suas aulas saíram textos que comporiam o livro Princípios de lingüística geral como 

fundamento para os estudos superiores da língua portuguesa (1941). Com a publicação dessa 

obra, a linguística conquista, na concepção de Cavaliere, sua autonomia como disciplina e inaugura 

uma nova fase nos estudos linguísticos no Brasil, denominada por ele período linguístico. 

Deve-se a Mattoso Camara a implementação da Linguística Geral, em sua base 

estruturalista, no cenário acadêmico brasileiro. O período linguístico então, tem seu início no ano 

de 1941, com a publicação de Princípios de linguística geral, e se estende até os dias de hoje. Esse 

período é composto por dois momentos: a fase estruturalista e a fase diversificada. 

Na fase estruturalista, forma-se um grupo de pesquisadores que, embora se mantivesse fiel 

à Filologia Românica, se abre para novas influências, ainda que de modo superficial. Esses 

filólogos continuavam com algumas práticas comuns ao período científico, como a produção de 

gramáticas direcionadas para o ensino fundamental, o foco nos estudos em língua vernácula, a 
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importância na elaboração de uma norma padrão, baseada num corpus literário de clássicos 

brasileiros e portugueses, embora se abeberassem, ainda que com certa moderação, nos estudos de 

Linguística Geral.  

Essa fase foi, pois, marcada por uma acirrada oposição entre os interesses da Filologia e a 

Linguística no Brasil. Compõem essa fase Ismael Coutinho (1900-1965), Ernesto Faria Júnior, 

Cândido Jucá (Filho), conquanto sejam inseridos inadequadamente como membros da tradição 

gramatical brasileira. Esses autores, segundo Cavaliere, fazem parte do período linguístico que 

herdaram no período científico as bases da tradição gramatical. A esses nomes, acrescentam-se 

Serafim da Silva Neto, Celso Cunha, Gladstone Chaves de Melo, Jesus Bello Galvão, Carlos 

Henrique da Rocha Lima, Renato Mendonça, Theodoro Maurer (1906-1979), Isaac Nicolau Salum 

(1913-1993), Mário Pereira de Sousa Lima, Silveira Bueno (1898-1989), Albino de Bem Veiga 

etc. Num momento posterior destacam-se Evanildo Bechara, Leodegário de Azevedo Filho, 

Ângela Vaz Leão, Walmírio Macedo, dentre outros. 

Conquanto o modelo estruturalista tenha se mantido predominante nos estudos linguísticos 

até o final da década de 70, logo se abre para novas correntes da linguística contemporânea que se 

difundem nos centros universitários do país. 

Esse período é marcado também por uma onda de estudos sobre a oralidade, haja vista o 

projeto conhecido em nível nacional Projeto de estudo da norma linguística culta de algumas das 

principais capitais do Brasil (1970), posteriormente denominado Projeto Nurc. Esse projeto  abriu 

caminho para os estudos da linguística variacionista. 

No ambiente acadêmico, surgem muitas linhas de pesquisa com base nos novos modelos 

da Linguística norte-americana, especialmente a gramática gerativa. Há de salientar, contudo, que 

diante do exacerbado formalismo e das interrupções teoréticas, o gerativismo não conseguiu o 

mesmo êxito que a escola estruturalista no cenário acadêmico. 

Diante desse cenário, emerge uma nova linha que propõe a retomada da análise da língua 

no texto e a investigação da língua em uso pelo falante. Dá-se início, então, a segunda fase do 

período linguístico: a diversificada, cujo início data de meados da década de 80 e se estende até 

os dias atuais. 

Nesse contexto surgem modelos teoréticos diferentes entre si, mas que dialogam, como a 

Sociolinguística, de Willian Labov, o Funcionalismo, de Talmy Givón, a Pragmática, de Stephen 

Levinson, a Análise do Discurso, de linha francesa e anglo-saxônica, e a Semântica 

Argumentativa, de Oswald Ducrot (1930) e Patrick Charaudeau (1939), dentre outros. 
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A partir de então, a língua passa a ser analisada no texto, retomam-se os estudos 

diacrônicos, porém, baseados em corpora não-literários, principalmente em fontes documentais 

que ajudam a reconstruir a trajetória da língua portuguesa no Brasil. 

 

 

2.2 Avaliação das propostas de periodização 

 

Como exposto anteriormente, quatro foram as propostas de periodização analisadas: a de 

Antenor Nascentes, a de Mattoso Camara, a de Sílvio Elia e a de Ricardo Cavaliere, a partir das 

quais elaboramos o seguinte quadro sintético, a fim de propiciar melhor visualização: 

 

Quadro 1 - Síntese das propostas de periodização dos estudos linguísticos no Brasil 

NASCENTES MATTOSO ELIA 

Período Embrionário 

(início da cultura 

brasileira até 1834) 

  

Período Empírico 

(1834 -1881) 

Passado 

(última parte do séc. XIX 

até fim da 4.ª década séc. 

XX) 

Período Vernaculista 

(1820-1880) 

Período Gramatical 

(1881-1939) 

Presente 

(a partir de 1940) 

PeríodoCien

tífico 

  

 

1.ª fase 

 

 

1880-1900 

 

 

 

 

2.ª fase 

 

 

1900-1920 

1920-1940 

1940-1960 

   

   Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

No tocante à proposta de periodização de Antenor Nascentes, cumpre ressaltar que se 

distingue da de Sílvio Elia por considerar, ainda que de modo relativo, a produção linguística 

anterior ao século XIX, resumida em textos sobre línguas indígenas e alguns textos de cunho 

gramatical, cuja inspiração se baseava nos manuais lusitanos. No entanto, Nascentes entende que 
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a produção filológica se encerra com a fundação da Faculdade de Filosofia da Universidade do 

Brasil, no ano de 1939. 

O texto de Mattoso Camara, por outro lado, não trata das ideias linguísticas; é, pois, um 

relato das contribuições de grandes nomes do cenário filológico brasileiro. Nele constam apenas 

alguns comentários sobre as tendências doutrinárias, porém de modo equivocado, conforme bem 

nos mostra Cavaliere (2002). Não há, além disso, uma preocupação em estabelecer uma 

nomenclatura para os períodos, muito vagamente determinados pelo autor. 

Em se tratando de Mário Barreto, diferentemente do que defendia Mattoso, nada, além do 

rigor metodológico em sua obra, representa a influência dos neogramáticos. Era um autor que 

seguia o empirismo exacerbado, e cuja teoria é comprovada com exemplos da língua literária. 

Segundo Cavaliere (2002, p. 4), há “uma certa tendência de qualificar como neogramático 

qualquer modelo de investigação pautado no rigor e no historicismo”. 

Sobre Sousa da Silveira, Cavaliere (2002) nos mostra que a vertente dedicada à descrição 

gramatical está alicerçada nos estudos histórico-comparativistas. A influência dos neogramáticos 

no Brasil pode ser encontrada na obra Dificuldades da língua portuguesa (1908), de Said Ali, 

principalmente na análise sintática, quando o gramático aborda as estruturas com o se 

indeterminado e do se apassivador, usando como base a tese da função psicológica de agente 

indeterminado. Nesse estudo, o gramático faz referência a autores como Hermann Paul (1846-

1921) e Gabelentz (1807-1874), os quais tratam dos termos psicológicos e gramaticais. 

A proposta de Sílvio Elia, por outro lado, conferiu um certo avanço com relação ao tema 

da periodização, ao comentar os trabalhos e os autores contemporâneos. Contudo, em sua proposta, 

ignora os textos produzidos antes do início do século XIX, deixando de lado autores como 

Madureira Feijó (1688-1741), Frei Caneca (1779-1825) e Morais Silva (1755-1824), cujas obras 

possuíam o mesmo teor daquelas produzidas após a independência, a rigor, obras de cunho 

meramente didático, que expunham as normas do bem-dizer. 

Ainda sobre sua proposta, na qual define os períodos vernaculista e científico, convém 

ressaltar que nesse último período, ele não considera a contribuição de Joaquim Mattoso Camara 

Jr. no cenário dos estudos linguísticos no Brasil. A presença de Mattoso confere novo rumo aos 

estudos linguísticos, no entanto, Elia prefere batizar todo o período (de 1881 até 1960, 

aproximadamente) como científico, desconsiderando as manifestações relevantes e divergentes da 

linha investigatória da época. 

Adotaremos neste trabalho a proposta de Cavaliere, por apresentar um critério bastante 

coerente, eficaz e convincente em sua periodização. Sua proposta de periodização se apoia num 

critério heterogêneo, pois, como bem aponta o professor, o critério homogêneo não seria aplicável 
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a todos os momentos de nossa produção. Por exemplo, se o critério considerar a publicação de 

obras expressivas, como marco de uma nova vertente, não conseguiremos identificá-las em todos 

os períodos. Do mesmo modo, não conseguiríamos elaborar uma periodização somente tomando 

como base os acontecimentos expressivos para a propagação e o desenvolvimento desses estudos, 

uma vez que não os encontraríamos em todos os momentos de transição. 

Assim, levando em conta esses fatores, Cavaliere traz a lume sua proposta de periodização 

com fulcro em critérios heterogêneos, a saber: as fontes teóricas e as obras representativas dos 

momentos de transição. Segundo ele, “as fontes teóricas conferem unicidade e identidade ao 

período, ao passo que as publicações atuam como marcos históricos de sua vigência” (2002, p. 7). 

Cavaliere também traz à tona a discussão de dois assuntos relevantes para a elaboração de 

uma periodização dos estudos linguísticos. O primeiro deles é a definição de texto linguístico, que, 

como bem o demonstra, um mesmo texto pode ter valor historiográfico para alguns pesquisadores 

e para outros serem desprovidos de qualquer reconhecimento como expressão de nossa produção 

científica. E o outro problema por ele aventado é a definição de texto brasileiro. 

O texto linguístico seria apenas o que trata de Linguística Geral? Ele trataria de línguas 

vernáculas? Os textos sobre língua vernácula estrangeiras publicados no Brasil seriam 

considerados? Essas questões são resolvidas por ele de modo bastante coerente, ao reconhecer 

como texto linguístico brasileiro todo aquele que tratar de temas de Linguística Geral, Filologia, 

língua vernácula nacional ou língua não-oficial falada no Brasil. 

A clareza e pertinência de seus critérios se evidenciam no devido reconhecimento de 

autores como José de Anchieta, com sua obra Arte de gramática da língua mais usada na costa do 

Brasil (1595), Charles Grivet, Padre Augusto Magne e Anthony Naro, cuja contribuição é 

inquestionável no processo de formação do pensamento linguístico no Brasil. 

O período denominado por Cavaliere como embrionário é, pois, o reconhecimento de que 

as primeiras produções linguísticas contribuirão, a partir do século XIX, para as bases de nossa 

identidade nos estudos linguísticos. 

Como os períodos posteriores ao embrionário adentram o século XIX, julgamos necessária 

a reflexão de Polachini (2013), desenvolvida em sua dissertação de mestrado. Ela, por meio de um 

detalhado estudo da sintaxe nas principais gramáticas do século XIX, chega à conclusão de que a 

proposta de periodização de Ricardo Cavaliere é a única confirmada pelas suas análises. Ela nos 

oferece um pequeno quadro no qual aparecem as gramáticas do século XIX (e o ano de sua 

publicação) que promoveram as rupturas na gramaticografia brasileira, segundo Nascentes, Elia, 

Cavaliere (POLACHINI, 2013, p. 205): 
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Quadro 2 - As gramáticas do século XIX e seu enquadramento nas propostas de 

periodização 

NASCENTES (1939) ELIA ( 1975) CAVALIERE (2002) 

  Morais (1806) 

Coruja (1835)   

   

Ribeiro (1881) Ribeiro (1881) Ribeiro (1881) 

   
Fonte: Dados elaborados pela autora. 

 

Polachini está, num primeiro momento, de acordo com Cavaliere no tocante ao nome de 

Morais Silva, como o precursor da gramaticografia brasileira, por ser ele o primeiro autor brasileiro 

de gramática da língua portuguesa e também por constar em sua obra apenas um dado (segundo 

sua análise sintática) referente à fala cotidiana brasileira em oposição à fala lusitana. 

Polachini também reconhece em sua análise que Júlio Ribeiro foi quem teria promovido 

uma ruptura nos estudos gramaticais, muito embora essa ruptura não tenha se dado de maneira 

revolucionária. Consegue mostrar com muita propriedade que o gramático, ao tratar da sintaxe, 

ainda revela antigas concepções teóricas. Sua pesquisa ratifica, pois, o que exposto por Cavaliere 

em sua proposta de periodização: Júlio Ribeiro é o introdutor do método histórico-comparativo, 

cujos conceitos e terminologias novas irão se consolidar logo após com Maximino Maciel. 
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CAPÍTULO 3 - AS GRAMÁTICAS CONSULTADAS E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 No presente capítulo apresentaremos uma pequena biografia dos autores, cujas obras 

compõem o corpus desta pesquisa, analisaremos a estrutura de suas gramáticas, as influências 

teóricas e sua repercussão no território nacional. As gramáticas adotadas neste trabalho são: 

• PEREIRA, Eduardo Carlos. Grammatica expositiva. Curso Superior. 20. ed. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1918; 

• ALI, Manuel Said. Gramática secundária da língua portuguesa. São Paulo: 

Melhoramentos, 1964; 

• NASCENTES, Antenor. O idioma nacional. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1964; 

• LIMA, Carlos Henrique da Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. 32. ed. Rio 

de Janeiro: José Olympio, 1994; 

• BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 16. ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1970; 

• MELO, Gladstone Chaves de. Gramática fundamental da língua portuguesa. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Livraria Acadêmica, 1970; 

• CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Felipe Lindley. Nova gramática do português 

contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

 A seguir, elaboramos um quadro sintético com os autores, suas obras, a data da primeira 

publicação, a edição utilizada nesta pesquisa, seu lugar de publicação e o número de edições que 

teve a obra. 

 

Quadro 3 – Gramáticas brasileiras do século XX 

AUTOR OBRA 1ª EDIÇÃO EDIÇÃO 

UTILIZADA 

LUGAR DE 

PUBLICAÇÃO 

NÚM. DE 

EDIÇÕES 

Eduardo 

Carlos 

Pereira 

Gramática 

expositiva (curso 

superior) 

1907 20.ª ed. 

1918 

São Paulo 114 

Manuel Said 

Ali 

Gramática 

secundária 

1923 1964 São Paulo ? 

Antenor 

Nascentes 

O idioma 

nacional 

1937 4.ª ed. 

1964 

Rio de Janeiro ? 

Carlos 

Henrique da 

Rocha Lima 

Gramática 

normativa da 

língua 

portuguesa 

1957 32.ª ed. 

1994 

Rio de Janeiro 49 

Evanildo Moderna 1961 16.ª ed. São Paulo 39 
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Bechara gramática 

portuguesa 

1970 

Gladstone 

Chaves de 

Melo 

Gramática 

fundamental da 

língua 

portuguesa 

1968 2.ª ed 

1970 

Rio de Janeiro ? 

Celso Cunha Nova gramática 

do português 

contemporâneo 

1985 3.ª ed. 

2001 

Rio de Janeiro 6 

 Fonte: Dados compilados pela autora. 

  

 Verifica-se que temos duas gramáticas produzidas durante a década de 60; e quatro 

gramáticas das sete selecionadas foram publicadas na mesma localidade, no Estado do Rio de 

Janeiro. Outro fator que merece atenção é o número de edições da Gramática expositiva (curso 

superior), de Eduardo Carlos Pereira: foram 114. 

 No tocante ao número edições das gramáticas de Antenor Nascentes, Gladstone Chaves de 

Melo e de Manuel Said Ali, lamentavelmente, nossa bibliografia, nesse aspecto, não dá 

oportunidade ao pesquisador de chegar à essas informações. 

 A escolha das obras atende aos critérios básicos de data e lugar (todas pertencem ao século 

XX e foram publicadas no Brasil), de autor (critério ratione loci, da proposta de Cavaliere), de 

língua (língua portuguesa) e de representatividade no cenário linguístico brasileiro. 

 Quiséramos, a princípio, trabalhar com as primeiras edições das obras elencadas, devido 

não somente ao seu ineditismo, mas também, à escassez de modificações no texto original. 

Contudo, nos deparamos com a ausência desses textos nas bibliotecas, livrarias e sebos da nossa 

cidade. A seguir, elaboramos um quadro com a divisão dos períodos linguísticos, de acordo com a 

proposta de periodização de Cavaliere, no qual situamos os autores das gramáticas que serão 

posteriormente analisadas. 

 

 

Quadro 4 – Situação do corpus na periodização de Cavaliere 

CAVALIERE 

Período Embrionário 

Período Racionalista 

 

 

Período Científico 

 

Fase Fundadora 

 

 

Fase Legatária 

Período Linguístico  

Fase estruturalista 
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Fase diversificada 
Fonte: Dados compilados pela autora. 

 

 As gramáticas do século XX, como se pode observar, se enquadram no período científico 

e linguístico, na periodização de Cavaliere. Certamente que outros grandes nomes compõem as 

fases estabelecidas pelo professor, como José de Anchieta, Antonio Morais Silva, Francisco Sotero 

dos Reis, Júlio Ribeiro, dentre outros. No entanto, os autores que constam em nosso quadro foram 

selecionados de acordo com o critério outrora exposto. 

 Escolhemos dois gramáticos da fase fundadora e dois da fase legatária do período 

científico. E, dentro do período linguístico, foram quatro os autores escolhidos. O gramático 

Manuel Said Ali tem seu nome em ambas as fases do período científico, por conta de sua intensa 

produção intelectual. Seu nome foi de grande expressão no cenário linguístico. Segundo Cavaliere 

(2002), Said Ali se destacou pelo vanguardismo na macrovisão da sinopse gramatical em sua 

Gramática secundária, cuja 1.ª edição remonta ao início dos anos 20 (ALI, 1966) e nos estudos 

semânticos em língua oral publicados nos Meios de expressão e alteração semântica, vindos a 

lume no início dos anos 30 (ALI, 1971). 

 Como se pode observar, não serviram de corpus obras que pertencem à fase diversificada 

(inicia nos anos 80 do século XX), pois, segundo o princípio historiográfico da neutralidade 

epistemológica, o pesquisador precisa ter um necessário distanciamento crítico em relação às 

gramáticas. Além disso, essa fase já não produz gramáticas com o perfil didático, quando a 

Linguística tomou outros rumos e a gramática passa a ser mais formal e destinada a um público de 

nível superior, a linguistas e não ao cidadão comum. 

 

 

3.1 A Grammatica expositiva de Eduardo Carlos Pereira 

 

 A seguir, apresentamos informações a respeito da vida e obra de Eduardo Carlos Pereira,  

suas influências teóricas, a estrutura de sua gramática e a repercussão dela no contexto 

educacional. 
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3.1.1 Vida e obra 

 

 Eduardo Carlos Pereira de Magalhães nasceu no dia 8 de novembro de 1855, em Minas 

Gerais, na cidade de Caldas; como pastor evangélico da igreja presbiteriana, foi um dos líderes 

mais importantes do movimento protestante brasileiro no final do século XIX. Atuou também 

como gramático e filólogo. Dentre sua vasta produção bibliográfica, encontram-se gramáticas, 

artigos e a tradução da bíblia sagrada presbiteriana. 

 Pereira entendia que tanto sua dedicação à Igreja, quanto sua atuação na sala de aula faziam 

parte de uma mesma vocação e, por isso, se dedicava intensamente aos dois ofícios. De acordo 

com Gutierres e Arnaut de Toledo: 

 

A dedicação de Eduardo Carlos Pereira foi de tal forma, que, para ele, o seu 

trabalho na Igreja e na escola faziam parte de uma mesma vocação, que deveria 

estar a serviço da sociedade com a finalidade de instruí-la e contribuir para o 

seu desenvolvimento. Essa ligação do ensino, na igreja, com o magistério 

público era tão intensa, que se poderia dizer que a sua vida era resumida num 

duplo ofício: pastor e professor. Sendo o magistério a sua vocação educacional 

e o ministério na Igreja a sua vocação eclesial (2010, p. 11). 

 

 No ano de 1894 fora nomeado para a primeira cadeira de português do Ginásio Oficial na 

cidade de São Paulo, onde exerceu o magistério até a sua morte em 1923. Durante esse período, dá 

início à elaboração da sua Grammatica expositiva. 

 Numa época em que se contestam os modelos das gramáticas até então adotados, o 

gramático Júlio Ribeiro imprime nova direção aos estudos gramaticais. Nessa conjuntura de 

conflitos entre a escola tradicional e a nova corrente, Pereira se sente impelido a buscar seu próprio 

caminho. Assim, vem a lume a Grammatica expositiva que, visa a conciliar as duas visões: a 

historicista e a expositiva, buscando, contudo, oferecer ao aluno uma dosagem histórica suficiente 

em suas notas e observações. 

 Ademais, Pereira atentou também para o critério de divisão dos conteúdos gramaticais, no 

qual os três primeiros anos do ginásio se dedicavam ao estudo expositivo da língua e no 4.º ano, 

introduzia-se o estudo histórico apenas como complemento indispensável ao total entendimento 

do idioma. Sua gramática, pois, destina-se aos três primeiros anos do ginásio. 

 Além da Grammatica expositiva (curso superior), Pereira publicou outras duas gramáticas. 

Todas elaboradas durante seu período como professor de língua portuguesa. A Grammatica 

expositiva (curso elementar) data também de dezembro de 1907. No ano de 1916 o autor traz a 

lume Grammatica histórica. Em 1907 Pereira publica as Questões de philologia, obra elaborada 

como resposta às críticas que recebeu sua Grammatica elementar. 
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3.1.2 Influências teóricas 

 

 Além de gramáticos nacionais e portugueses, autoridades de incontestável competência, 

aparecem ao longo de sua obra a fim de amparar as teorias gramaticais expostas, a saber: Friedrich 

Christian Diez (1794-1876), Darmesteter (1849-1894), Nicolas-Louis-Cyprien Ayer (1825–1884), 

Charles Peter Mason (1820) e Zambaldi (s/d). No que tange aos exemplos, o autor recorreu aos 

clássicos, sobretudo aos escritores modernos, como Alexandre Herculano (1810-1877) e Antônio 

Feliciano de Castilho (1800-1875). 

 

 

3.1.3 Estrutura da obra 

 

 O gramático atentou para dois princípios durante a elaboração de sua gramática expositiva; 

o primeiro deles era conter o número de divisões e subdivisões da gramática, prezando dessa 

forma, pela clareza dos fatos gramaticais; o segundo era classificar esses fatos e concatená-los de 

forma harmônica. Sua obra fora dividida da seguinte forma: lexeologia e sintaxe. Na edição 

adotada ao longo desta pesquisa (20.ª ed.), o autor inclui a Estilística no apêndice. 

 A lexeologia estuda as palavras de maneira isolada em seus dois elementos fundamentais: 

sua parte material, o som, e sua ideia ou significação. Dessa forma, a lexeologia se divide em duas 

partes: a fonologia e a morfologia. A fonologia estuda os elementos materiais das palavras, ou seja, 

seus sons elementares: a fonética, a prosódia e a ortografia. A fonética estuda os sons orais ou 

articulados considerados isoladamente. Ela se subdivide em fonética fisiológica e fonética 

histórica. Enquanto a fonética fisiológica estuda os sons da voz humana, a fonética histórica estuda 

as mudanças desses sons através do tempo nos vocábulos da língua. 

 A prosódia é a parte da fonologia que trata da pronúncia correta dos fonemas combinados 

para a formação dos vocábulos. E a ortografia é a correta transcrição dos vocábulos. A morfologia 

é a parte da lexeologia que estuda a palavra em seu som imaterial, ou seja, em sua ideia e 

significação. Assim, enquanto a fonologia estuda as formas materiais das palavras (os sons e a 

letras), a morfologia estuda as formas significativas que a palavra assume para indicar a categoria 

e as variações de ideia por ela expressa. A morfologia pode ser estudada em duas partes: a 

taxeonomia e a etimologia. A primeira estuda as diversas classes de palavras e suas propriedades 

em relação à ideia que expressam. Por fim, a etimologia é a parte da morfologia que estuda a 

origem e a formação do vocabulário da língua. 
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3.1.4 Repercussão da obra 

 

 As obras de Pereira tiveram grande receptividade, uma vez que foram reeditadas até a 

segunda metade da década de 1950.  A primeira edição da Grammatica expositiva de 1907, 

posteriormente especificada (Curso superior) teve, pois, o número bastante significativo de 114 

edições. Essa edição, datada de 1958 é da tiragem derradeira. Essa obra fora adotada nas escolas 

por um longo período e em várias partes do território nacional. 

 A primeira edição da obra encontra-se apenas no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, 

porém, não é permitido seu manuseio. Nas edições posteriores à morte do autor (1923) foram feitas 

somente alterações de ordem ortográfica, permanecendo uma reprodução fiel até a edição de 

número 114 (FACCINA e CASAGRANDE, 2006), ou seja, a última. 

 Segundo Casimiro (CASIMIRO, 2005 apud GUTIERRES e ARNAUT DE TOLEDO, 2010), 

Pereira reunia ecleticamente as teorias linguísticas com um método de ensino bastante eficiente, pois 

para ele, seria um erro aceitar com exclusividade uma delas, visto que em ambas continham verdades. 

Sua produção, tanto no cenário religioso quanto na educação escolar pública, fora bastante fecunda. 

Suas obras, pois, foram adotadas por mais de meio século na educação pública brasileira, o que 

evidencia sua grande aceitação. 

 

 

3.2 A Gramática secundária da língua portuguesa de Manuel Said Ali 

  

 A partir de agora, trataremos da biografia de Manuel Said Ali, da produção de sua gramática 

secundária, das suas influências teóricas, da estrutura de sua gramática e de sua repercussão no 

cenário educacional. 

 

 

3.2.1 Vida e obra 

 

 Manuel Said Ali nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no dia 21 de outubro de 1861 e 

faleceu aos 91 anos de idade, no dia 27 de maio de 1953, também no Rio de Janeiro. Seus pais 

eram estrangeiros: seu pai, Said Ali, era turco e sua mãe, Catarina Schiffer, alemã. Seu pai foi o 

fundador do Hotel Oriental em Petrópolis, depois d'Europa. Sua mãe, Catarina, chegou ao Brasil 

ainda menina, junto com os imigrantes que abriram a estrada que leva à cidade serrana. Said Ali 

casou-se em 1900 na cidade de Bruxelas com Gertrude Gierling, de nacionalidade belga. 
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 Iniciou seus estudos em Petrópolis, no Colégio Köpke. Mudou-se para o Rio de Janeiro e, 

para dar continuidade aos seus estudos, teve de trabalhar na livraria alemã Laemmert, a qual lhe 

abriu as portas para a publicação. Sua biografia apresenta informações divergentes, e isso se deve 

ao recato de Said Ali em não se expor, conforme nos informa Hackerott: “as várias notícias 

biográficas sobre Said Ali tratam pouco de sua atividade acadêmica e, às vezes, apresentam dados 

controversos” (2008, p. 20). Como professor de alemão, atuou na Escola Militar e no Ginásio 

Nacional. 

 Embora poliglota foi a língua alemã que permitiu seu contato com os grandes nomes da 

Linguística europeia, aos quais só tinham acesso aqueles que conheciam o idioma. Era admirador 

e seguidor das doutrinas de Hermann Paul (1846-1921), Eduard Sievers, Berthold Gustav Gottlieb 

Delbrück (1842-1922) e Karl Brugmann (1849-1919). Assumiu a cátedra de Alemão do Colégio 

Pedro II em 1890, após ser aprovado em concurso. Assumiu também a cadeira de Alemão da 

Escola Militar da Praia Vermelha, classificando-se em primeiro lugar no concurso. No Internato 

do Colégio Pedro II, foi professor substituto de inglês. Atuou também na Escola Preparatória e de 

Tática do Realengo e na Escola do Estado Maior. 

 Depois de estudar o ensino secundário na Europa, produziu compêndios expositivos que 

se sobressaíam às obras congêneres em língua portuguesa, tal como a Gramática secundária da 

língua portuguesa. Elaborou compêndios gramaticais em língua inglesa, francesa e alemã, e os 

traduziu e adaptou ao português. Said Ali foi também quem introduziu o método direto do ensino 

de línguas estrangeiras. Ele é autor das antologias dos poetas brasileiros Casimiro de Abreu, 

Gonçalves Dias e Castro Alves (1847-1871). 

 Sua atuação no magistério como professor de língua alemã no Colégio Pedro II não o 

impossibilitou de dedicar-se ao estudo dos textos portugueses, o que lhe conferiu indiscutível 

autoridade para tratar de questões desse idioma e que resultaram em diversas obras, publicadas 

tanto pela imprensa periódica, quanto por editoras conceituadas.   

 Said Ali recebeu, por duas vezes, da Academia Brasileira de Letras, o prêmio Francisco 

Alves, pela sua produção textual no campo do ensino fundamental no Brasil e sobre a língua 

portuguesa. A primeira obra foi premiada em 1922, cujo título é Lexeologia do portuguez histórico 

(1921) e a segunda foi no ano de 1927, Meios de expressão e alterações semânticas (1930). 
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3.2.2 Influências teóricas 

 

 As fontes teóricas de Said Ali estavam baseadas nos grandes nomes do cenário filológico 

europeu, sobretudo alemão. Numa época em que havia um grande distanciamento dos centros 

culturais europeus e, por conseguinte, uma dificuldade em se compreender e adotar as novas 

tendências, Said Ali, conhecedor de vários idiomas, consegue sobrelevar-se, em relação aos outros 

estudiosos da língua e aceder às teorias de Sievers, Brugmann, Henry Sweet (1845-1912), Paul 

Passy (1859-1940), Victor Henry, (1850-1907), Friedrich Christian Diez, Benjamin Bourdon 

(1860-1943), Delbrück, Anton Marty (1847-1914), Franz Miklosich (1813-1891), Hermann Paul, 

Georg von der Gabelentz, Michel Bréal (1832-1915), Willian Dwight Whitney e Vernalecken (?-

?). 

 Embora os estudos filológicos tenham tido no Brasil maior visibilidade que os estudos 

linguísticos nos debates acadêmicos nas décadas de 1940 e 1950, Said Ali já advogava, desde o 

final do século XIX, a favor da Linguística como campo de estudo e como uma nova maneira de 

tratar os dados da língua. A ele, pois, é atribuído o título de “precursor da Linguística no Brasil”, 

ainda que muitos o considerem filólogo (HACKEROTT, 2008). 

 

 

3.2.3 Estrutura da obra 

 

 A obra que serviu de corpus para esta pesquisa é a Gramática secundária da língua 

portuguesa, de 1964, edição revista e comentada de acordo com a Nomenclatura gramatical 

brasileira e publicada pela editora Melhoramentos. Segundo Said Ali, a gramática é um conjunto 

de regras referentes ao som ou fonemas, às formas das palavras e à combinação dessas palavras 

em proposições. 

 Said Ali entende que há dois tipos de gramática: a descritiva e a histórica. Enquanto esta 

estuda a evolução dos diversos fatos da língua, desde a sua origem até o momento atual, a outra 

expõe os fatos da língua atual. A gramática descritiva pode ser prática, quando seu objetivo é 

ensinar a falar e a escrever corretamente ou, científica, quando recorre à ciência e à gramática 

histórica, a fim de explicar alguns fatos. 

 A gramática está dividida em fonética ou fonologia, lexeologia e sintaxe. A fonética ou 

fonologia é a parte que estuda os sons; a lexeologia é o estudo dos vocábulos e, a sintaxe, o estudo 

das orações e das palavras consideradas como partes da oração. Said Ali informa que alguns 

gramáticos fazem a distinção entre fonética e fonologia, mas que essa distinção não é clara na 
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aplicação prática. O gramático esclarece também, dessa vez em uma nota de rodapé, que a NGB 

preferiu dividir a gramática em fonética, morfologia e sintaxe. A fonética examina os sons e suas 

mudanças atendendo à maneira de pronunciá-los. A lexeologia divide os vocábulos em um 

pequeno número de classes de palavras e registra os fatos comuns e constantes e os fatos variáveis 

e excepcionais. 

 Said Ali informa que alguns gramáticos preferem denominar Morfologia a parte da 

gramática que estuda os elementos formativos, entretanto, o grande filólogo ensina que o termo é 

mais adequado à gramática latina ou grega, nas quais se encontram mais riquezas de flexões. O 

autor também informa, em nota de rodapé, que a NGB atribuía à morfologia o estudo dos 

morfemas e suas combinações para a formação de vocábulos. 

 Uma parte complementar da lexeologia trata da formação das palavras por meio da 

derivação e da composição, denominada inapropriadamente, segundo Said Ali, de etimologia. O 

gramático explica que o termo acima só pode ser entendido sem sentido restrito, uma vez que por 

etimologia também se entende a investigação das significações primitivas e a origem de qualquer 

palavra existente em uma língua. A sintaxe, segundo o gramático, é a parte que estuda a oração ou 

a proposição como um todo. 

 A obra de Said Ali, Gramática secundária teve sua primeira edição no ano de 1923. Nela, 

o gramático faz várias referências à Gramática histórica7, de modo que, uma obra completa a 

outra. Cumpre ressaltar que as três gramáticas de sua autoria foram escritas simultaneamente entre 

os anos de 1920 a 1923, conforme nos diz Hackerott (2008, p. 29). 

 No prólogo de sua Gramática secundária, o autor esclarece que sua obra trata de expor as 

doutrinas e regras da gramática da língua portuguesa, a fim de atender às necessidades do ensino 

secundário da época. Segundo ele, é dever do gramático permitir ao aluno o acesso às técnicas 

próprias da sua língua materna. Assim, o autor procura simplificar as regras, evitar o emprego de 

terminologias obscuras e correlações com a gramática latina, uma vez que o estudante que 

principia o ensino secundário não possui o prévio conhecimento deste idioma. 

 Em sua obra, Said Ali associa o termo Estilística à designação da parte da gramática 

chamada Sintaxe, assim como o faziam grandes gramáticos, sobretudo alemães. Nesse capítulo, o 

autor diz oferecer ao estudante indicações práticas para a formação do bom estilo, embora seja um 

assunto complexo e que, portanto, requer leituras mais profundas. 

 

                                                 
7A Gramática histórica fora publicada inicialmente em duas partes. A primeira denominada Lexeologia do portuguez 

histórico, no ano de 1921, tratava da fonética e da lexeologia. A segunda parte fora publicada em 1923 com o título 

Formação de palavras e syntaxe do portuguez histórico. A publicação com as duas partes em um mesmo compêndio 

data de 1931. 
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3.2.4 Repercussão da obra 

 

 Sobre a Gramática secundária da língua portuguesa (Companhia Melhoramentos de São 

Paulo), a primeira edição data de 1923 (MENDES, 2010). Ela serviu de manual durante várias 

décadas do século XX, tanto para mestres como para alunos, devido à sua grande capacidade de 

síntese, uma vez que uma das maiores preocupações do autor era facilitar a aprendizagem da língua 

portuguesa aos alunos do ensino secundário. 

  Segundo nos informa Hackerott (2008), as obras de Said Ali, devido a clareza e a 

propriedade com que abordou os fatos linguísticos, tornaram-se referência obrigatória nos cursos 

de Letras no cenário brasileiro. Suas gramáticas histórica, secundária e elementar contam com 

edições póstumas, com seus textos adaptados à Nomenclatura gramatical brasileira (1959) e ao 

novo sistema ortográfico, por Maximiano de Carvalho, Evanildo Bechara e Adriano da Gama 

Kury.  

 

 

3.3 O idioma nacional de Antenor Nascentes 

 

 Analisarem neste momento a vida e a obra de Antenor Nascentes, suas influências teóricas, 

a estrutura do Idioma Nacional e sua repercussão no contexto educacional. 

 

 

3.3.1 Vida e obra 

 

 Antenor de Veras Nascentes nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 17 de junho de 1886 e 

faleceu também nessa cidade, aos 86 anos de idade, no dia 6 de setembro de 1972. Atuou como 

filólogo, linguista e lexicógrafo. 

 Concluiu, como aluno laureado, no ano de 1902 o curso de Ciências e letras pelo Ginásio 

nacional (atualmente conhecido como Colégio Pedro II) e começou a lecionar no ano seguinte 

humanidades. Formou-se também em direito, pela Faculdade livre de ciências jurídicas e sociais 

do Rio de Janeiro, no ano de 1908, e exerceu a profissão como funcionário da Secretaria de estado 

da justiça e negócios interiores. 

 Nascentes foi também o primeiro professor catedrático de espanhol do Colégio Pedro II, 

mas, após nove anos nessa função, transferiu-se para a cátedra de português, por decreto de 23 de 

janeiro de 1928. Lecionou na Universidade do Rio de Janeiro, tendo ocupado a cátedra de Filologia 
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Românica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Seu interesse pela filologia começou cedo, 

enquanto ainda era estudante do Colégio Pedro II, como bem o atesta a dedicatória em seu 

dicionário etimológico dirigida aos professores Fausto Barreto e Vicente de Sousa (?-?). 

 Seu vasto conhecimento do latim e do grego devia-se ao fato de ler os autores sempre em 

seu idioma original; Nascentes era um grande conhecedor das línguas românicas e também 

tradutor do alemão, língua considerada por ele como indispensável ao filólogo. Inúmeras foram 

suas contribuições em revistas nacionais e internacionais no campo da filologia, uma vez que 

estava sempre em contato com as teorias modernas. A sua ligação com filólogos e linguistas 

estrangeiros pode ser verificada em uma de suas obras (Dicionário etimológico de língua 

portuguesa, de 1932), cujo prefácio encontra-se escrito em alemão pelo mestre que consolidou os 

estudos da linguística românica W. Meyer Lübke. 

 Sua inquestionável competência rendeu-lhe o primeiro prêmio Francisco Alves, concedido 

pela Academia Brasileira de Letras no ano de 1933, o título de doutor honoris causa, conferido no 

ano de 1935 pela Congregação do Liceu de Goiás; em 19 de setembro de 1936 fora condecorado 

pelo Governo Português com o Oficialato da Instrução Pública pelos serviços prestados às letras 

portuguesas e, no ano de 1952, recebeu o título de professor Emérito do Colégio Pedro II. 

 Em O idioma nacional, Nascentes discorre sobre o conceito de língua própria logo na 

introdução de sua obra, em sua 4.ª edição, de 1964. Segundo ele, o Brasil, assim como Argentina, 

o Chile, o Uruguai, os outros países da América latina e a Suíça são classificados como países sem 

língua própria. No Brasil, a língua própria seria o tupi, caso não fosse suplantado inteiramente pelo 

português.   

 O conceito de língua própria para o autor está atrelado à origem do idioma. Assim, em 

Portugal se fala o português, na Itália, o italiano, na França, o francês, na Espanha, o espanhol. No 

que concerne ao português falado no Brasil, devido às diversas influências que recebeu, se difere 

do português falado em terras lusitanas. E essa diferença entre as línguas é apreendida até mesmo 

por uma criança de 4 anos. 

 Antônio Cândido, que contribuiu com a obra de Antenor Nascentes com o texto 

Excelências da língua portuguesa (NASCENTES, 1964, p. 9), escreve que todos os povos que 

passaram pelas terras brasileiras colaboraram para a formação dessa língua, que além de admirável, 

não encontra superior em muitos aspectos. 
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3.3.2 Influências teóricas 

 

 Antenor Nascentes, em O idioma nacional, nos oferece uma pequena e valiosa bibliografia, 

na qual se encontram obras de autores nacionais e estrangeiros que contribuíram para sua 

formação, dentre os quais destacamos: Manuel Said Ali, Rui Barbosa, Mário Barreto, Leite de 

Vasconcelos, Frederico Diez, Maurício Grammont (1866-1946), C.H. Grandgent (1862-1939), W. 

Meyer-Lübke, Karl Vossler e Adolfo Zauner (1870-1940). 

 Seu interesse pelos estudos filológicos fora despertado pelos professores do Colégio Pedro 

II Fausto Barreto e Vicente de Sousa, como o declara em seu Dicionário etimológico (1923). Como 

dominava várias línguas, sobretudo a alemã, estava sempre a par dos avanços da Filologia. 

Mantinha ligações com os filólogos e linguístas estrangeiros, o que pode ser verificado no prefácio 

do seu Dicionário etimológico da língua portugesa (1932), redigido em língua alemã por Wilhelm 

Meyer-Lübke, considerado o mestre da Linguística Românica. 

 

 

3.3.3 Estrutura da obra 

 

 Nascentes acredita que a gramática deve examinar a língua culta, em sua manifestação 

escrita ou oral, e dela extrair normas. Segundo ele, nos expressamos, geralmente, por frases. 

Embora haja casos em que uma simples palavra resuma uma frase inteira, como por exemplo em 

“Atenção!”. 

 As frases são compostas por palavras e estas são compostas por sons. Assim, a gramática 

é tradicionalmente dividida em três partes: a que se ocupa em estudar os sons formadores de 

palavras (Fonética), a que estuda a estrutura das palavras, suas variações e classificação 

(Morfologia) e a que estuda a ligação das palavras entre si na elaboração das frases (Sintaxe). 

 Em O idioma nacional (1964), Nascentes está de acordo com a Nomenclatura gramatical 

brasileira, recomendada pela Portaria n.º 36, de 28 de janeiro de 1959 e a qual o fez adotar a divisão 

tripartida da gramática: fonética, morfologia e sintaxe. 

 No final de sua obra, Antenor Nascentes faz uma breve exposição a respeito do léxico 

português e sobre o português do Brasil. Nos apêndices, trata das questões de prosódia, dos 

coletivos, dos adjetivos pátrios, dos femininos de substantivos em ão, dos femininos, dos plurais 

de substantivos em ão, dos aumentativos, dos diminutivos, dos femininos de adjetivos em ão e dos 

superlativos. 
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3.3.4 Repercussão da obra 

 

 Antenor Nascentes, conforme Penha (2002) além de notável pesquisador, conseguiu 

distinguir-se como didata, tradutor e editor de textos. Ana Maria da Silva, ao analisar a produção 

intelectual desse renomado autor em sua dissertação de mestrado, verificou que sua vida fora 

marcada por uma intensa produtividade. 

 

Para um autor que viveu 86 anos, sua vida produtiva foi também longa, 65 

anos, começando muito jovem, com 20 anos (1906) e encerrando com 85 anos, 

em 1971, ano anterior ao de sua morte. Os anos de maior expressão 

quantitativa (1924, 1930, 1938, 1939, 1941, 1944, 1946, 1953, 1961 e 1966) 

reúnem nove ou mais publicações. Vale ressaltar o ano de 1966, o mais 

produtivo do autor, com 15 obras publicadas. Nesse ano foi lançado o 

Dicionário etimológico resumido e, nos anos de ,1961, 1964, 1966 e 1967 

publicados os diferentes tomos do Dicionário da lingua portuguesa. (SILVA, 

2012, p.63) 
 

 No tocante a O idioma nacional, a obra foi, num primeiro momento, constituída por V 

tomos, cuja primeira data de 1926, o segundo de 1927, o terceiro e o quarto tomos de 1928 e o 

quinto, de 1929. A síntese dos três primeiros volumes data de 1937. A edição adotada na presente 

pesquisa é a 4.ª , datada, pois, de 1964. 

 Segundo nos informa Penha (2002, p. 72), muitos livros da autoria de Nascentes são fontes 

de estudos da língua portuguesa, contudo, seu Dicionário etimológico (1932) foi a obra que lhe 

conferiu o reconhecimento internacional. 

 

 

3.4 A Gramática normativa de Carlos Henrique da Rocha Lima 

 

 A seguir, trataremos da vida e da obra de Carlos Henrique da Rocha Lima, das influências 

teóricas por ele recebidas, da estrutura de sua gramática e repercussão no ambiente educacional. 

 

 

3.4.1 Vida e obra 

 

 Carlos Henrique da Rocha Lima nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 22 de outubro 

de 1915. Fez seu curso primário numa escola de prestígio na época, Externato do Sagrado Coração 

de Jesus, no bairro de São Cristóvão. O curso secundário fez em cinco anos no Internato do Colégio 

Pedro II. Após cursar ainda o 6.º ano do Externato, se tornou Bacharel em Ciências e Letras (turma 
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de 1935). E no ensino superior, na Universidade Federal Fluminense, alcançou o título de Livre-

docente em língua portuguesa. 

 Sua carreira no magistério teve início em 1936, em Brasília, quando, após disputar com 23 

candidatos, conquista o segundo lugar, em chave com Antônio Houaiss (o primeiro lugar coube a 

Sílvio Elia) como professor de língua portuguesa, latim e literatura do Ensino Técnico-Secundário 

na Escola Visconde de Cairu. Depois, lecionou na Escola Paulo de Frontin, em 1941, e no ano de 

1947 é alçado por merecimento ao Instituto de Educação, contribuindo assim, para a formação de 

muitas turmas de normalistas. 

 Também no ano de 1947, passou a ocupar a cadeira de português do Instituto Rio Branco, 

do Ministério das Relações Exteriores, a convite de Guimarães Rosa (1908-1967). Nessa função 

também influenciou uma geração de diplomatas, que no momento desta edição da gramática 

(1972), quase todos chegaram ao posto de embaixadores da República. Nessa mesma época, 

compôs a Missão Cultural ao Uruguai, em cumprimento de Convênio Internacional. 

Posteriormente, de 1962 a 1964, foi para Londres, a fim também de divulgar a cultura brasileira, 

sob a função de diretor da Casa do Brasil na Grã-Bretanha. 

 Em 1956, após ser aprovado em primeiro lugar no concurso de provas e títulos, assume a 

cátedra de Língua Portuguesa do Colégio Pedro II. Nessa mesma instituição, da qual é professor 

emérito, assumiu interinamente duas cátedras de literatura, vagas pelo falecimento de Álvaro Lins 

(1912-1970) e pela aposentadoria de Afrânio Coutinho (1911-2000). Fez parte do Conselho de 

Curadores e o Conselho Departamental, foi chefe do Departamento de Português e Literatura e, 

por coroamento, alcançou o posto de diretor do velho Internato e presidente da Congregação de 

Catedráticos, muitos dos quais haviam sido seus professores. 

 Tanto no ensino secundário quanto no superior, em cargos de administração escolar dentro 

e fora do país, Rocha Lima desempenhou fecunda atividade. Foi professor titular da Faculdade de 

Humanidades Pedro II, lecionou na Escola de Aeronáutica dos Afonsos, no Instituto de Educação, 

atuou nos cursos de Aperfeiçoamento de Professores; lecionou na Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro e na Universidade Santa Úrsula. Como diretor atuou no Colégio Pedro II- 

Internato, Casa do Brasil na Grã-Bretanha, no Departamento Técnico-Secundário, no Instituto de 

Pesquisas Educacionais e na Escola Técnica Sousa Aguiar. Integrou órgãos colegiados federais: 

Comissão Nacional do Livro Didático, Conselho Nacional do Serviço Social, Conselho Consultivo 

da Fundação Casa de Rui Barbosa. Foi examinador para titular e livre-docente em concursos de 

diversas universidades federais. 

 Rocha Lima participou das seguintes associações: Academia Brasileira de Filologia, 

Academia Brasileira da Língua Portuguesa, Sociedade Brasileira de Língua e Literatura, Círculo 
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Linguístico do Rio de Janeiro, Sociedade de Estudos Filológicos de São Paulo, PEN Clube do 

Brasil, Associação Brasileira de Educação. Rocha Lima foi membro temporário (1962-1964) do 

Portuguese Language Committee, localizado na Inglaterra e membro honorário da Academia 

Cearense da Língua Portuguesa. 

 A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro lhe conferiu, por unanimidade, e em 

sessão solene no ano de 1982 (ano em que se aposentou), a láurea de Cidadão Benemérito, por 

serviços relevantes à educação e à cultura. Três anos mais tarde, a Câmara dos Vereadores do Rio 

de Janeiro lhe outorgou, também por unanimidade, a Medalha Pedro Ernesto. 

 Possui outras condecorações, a saber: Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, na área de 

educação, outorgada pelo Tribunal Superior do Trabalho; Medalha Oscar Nobiling, de Mérito 

Linguístico e Filológico; Medalha Anchieta; Medalha Rui Barbosa; Medalha Pedro II. Medalha 

Tamandaré e Medalha José de Alencar. 

 Rocha Lima nos deixou aos 22 dias do mês de junho de 1991, na Casa de Rui Barbosa, 

entre seus pares do Círculo Linguístico, enquanto fazia conferência sobre poema de Manuel 

Bandeira. Sua obra Gramática normativa da língua portuguesa, dentre todas as suas notáveis 

produções, foi a que o distinguiu tanto aqui no Brasil como em Portugal. 

 

 

3.4.2 Influências teóricas 

  

No decorrer de sua gramática encontramos referência a autores nacionais e estrangeiros, o 

que demonstra o grande embasamento teórico do autor. São bastante frequentes as citações a 

Matoso Câmara Jr., Said Ali. Encontramos também, os nomes de Sousa da Silveira, José Joaquim 

Nunes, Epifânio Dias, Leite de Vasconcelos, Ribeiro de Vasconcelos (1758-1815), Antenor 

Nascentes, João Ribeiro, Celso Cunha, José Oiticica, Mário Barreto, Jesus Bello Galvão e Hélio 

Melo (1921-2001). 

 Entre os teoristas de língua espanhola sobre os quais Rocha Lima se debruçou, citam-se 

Menédez Pidal (1869-1968), Amado Alonso (1896-1952), Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), 

Rodolfo Lenz (1863-1938), Juan Bastardas Parera (1919-2009) e Tomás Navarro. Além desses 

autores, há remissões a Saussure (1857-1913), L. Roudet (?-?), Pierre Fouché (1891-1967), 

Frederico Diez, Meyer-Lübke, Edouard Bourciez (1854-1946), J. Huber (1867-1914), Edwin 

Williams, Marouzeau (1878-1964), C. de Boer e F. Briguiet (?-?). Sobre as fontes de consulta de 

Rocha Lima, encontradas ao longo de sua obra, por meio de notas de rodapé, Palma e Mendes 

esclarecem que: 
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São nomes expressivos da Filologia moderna, da Filologia Portuguesa e de 

estudiosos da gramática e da linguagem, representativos no momento da 

produção da Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Vê-se, assim, que 

a base lingüística do trabalho de Rocha Lima, em termos de estudos nacionais, 

são os autores da chamada Lingüística Pré-68, de acordo com Altman (1998). 

Recebem o nome de filólogos, tendo ocupado cátedras nas principais 

universidades da época que então se criavam, sendo os fundadores de centro 

de pesquisa voltados para os estudos lingüísticos e os responsáveis pelas 

publicações monográficas e periódicas que então surgiram. (…) Assim, são 

poucos os lingüistas por ele citados, como Saussere e Marouzeau, entre outros. 

(PALMA E MENDES, 2006, p. 154) 
 

 

3.4.3 Estrutura da obra 

 

 Segundo sua “profissão de fé” (1994, p. xxiii), um dos textos introdutórios de sua obra, 

Rocha Lima explica que a Gramática normativa da língua portuguesa foi redigida com 

simplicidade e clareza a fim de sistematizar com exatidão as regras da modalidade culta da língua 

portuguesa. A gramática normativa é uma disciplina didática cujo objetivo é sistematizar as normas 

da língua culta. As regras, pois, da gramática normativa, fundamentam-se nas obras dos grandes 

escritores clássicos, uma vez que esse tipo de modalidade linguística é visto pelas classes cultas 

como ideal de perfeição e nele se verifica o uso idiomático que se consagrou. 

 Os exemplos utilizados para abonar os fatos da língua comum, foram extraídos das obras 

dos escritores da linguagem corrente, prestigiada dentro dos padrões da norma culta. Os autores 

regionalistas, ainda que desfrutem de prestígio, servem, na sua concepção, ao campo da estética 

literária. A ortografia adotada está fixada pelo Pequeno vocabulário ortográfico da língua 

portuguesa (1943) e pelo Vocabulário ortográfico da língua portuguesa (1981), ambos publicados 

pela Academia Brasileira de Letras. 

 A gramática está dividida em três partes: fonética e fonologia, morfologia e sintaxe. Em 

fonética e fonologia, estudam-se os fonemas e sua combinação e os caracteres prosódicos da fala, 

como o acento e a entonação. Em morfologia, estudam-se as formas, sua estrutura e classificação. 

A sintaxe trata do estudo da construção frasal. 

 Rocha Lima incluiu no final de sua obra Rudimentos de estilística e poética, cujos capítulos 

destinam-se ao estudo das funções da linguagem, gramática e estilística, estilo direto, indireto e 

indireto livre, figuras de linguagem: os tropos, outras figuras de linguagem e noções de 

versificação. 
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3.4.4 Repercussão da obra 

 

 A primeira edição da Gramática normativa foi feita pela F. Briguiet & Cia data de 1957. 

No ano de 1972 alcança sua 15.ª edição, a primeira pela José Olympio Editora, republicada com 

pequenas alterações em alguns capítulos. A 31.ª edição, publicada no ano de 1992, obra póstuma, 

ainda que retocada e enriquecida, não sofreu significativas modificações em seu texto e fora 

dedicada a Antenor Nascentes, professor emérito do Colégio Pedro II, como “homenagem da 

geração que estudou português nas páginas pioneiras de O idioma nacional. 

  Em 2010, os herdeiros do autor convidam uma equipe a fim de incorporar mudanças 

determinadas pelo Novo acordo ortográfico. A Gramática normativa alcança sua 32.ª edição, 

segundo nos informa Henriques (2011). Cabe ressaltar que o primeiro capítulo dessa 32.ª ed. 

intitulado Breve história da ortografia portuguesa não é em sua totalidade da autoria de Rocha 

Lima. No ano de 2011 a obra atinge sua 49.ª edição, revista segundo o Novo acordo ortográfico, 

pela editora José Olympio, cuja atualização do texto e revisão do original ficaram a cargo de Sônia 

Peçanha. 

 O prestígio de Rocha Lima, a princípio restrito aos meios linguísticos e filológicos do Rio 

de Janeiro, começou a se difundir pelo Brasil a partir do ano de 1957, com a publicação de sua 

Gramática normativa da língua portuguesa. O livro, de acordo com Penha (2002) fora bem 

recebido pelos grandes nomes da época e veio substituir a gramática de Eduardo Carlos Pereira 

(Gramática expositiva), que era adotada nos colégios em todo o território nacional desde 1907. 

Muito embora o gramático tenha publicado várias obras, foi a Gramática normativa da língua 

portuguesa que lhe conferiu tamanho prestígio tanto aqui no Brasil como em Portugal. 

 

 

3.5 A Moderna gramática portuguêsa de Evanildo Bechara8 

 

 Analisaremos, a seguir, a vida e obra de Evanildo Bechara, suas influências teóricas, a 

estrutura de sua Moderna gramática portuguesa e a sua repercussão no contexto educacional. 

 

  

                                                 
8Informações extraídas do site da Academia Brasileira de Letras. 
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3.5.1 Vida e obra 

 

 Evanildo Cavalcante Bechara nasceu em Recife no dia 26 de fevereiro de 1928. Aos onze 

anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, após falecimento do seu pai, a fim de dar 

continuidade aos estudos. Sua vocação para o magistério revelou-se desde cedo e o levou a cursar 

Letras na modalidade Neolatinas na Faculdade do Instituto La- Fayette, atual UERJ, obtendo, 

assim o grau de Bacharel no ano de 1948 e a Licenciatura em 1949. 

 Conhece, aos quinze anos de idade, um dos mais renomados estudiosos da língua 

portuguesa, o professor Manuel Said Ali, que na época contava com 81 anos de idade. Essa 

experiência o motivou a trilhar os caminhos dos estudos linguísticos. Sua primeira produção 

bibliográfica é escrita aos dezessete anos de idade. Trata-se de um ensaio, cujo título é Fenômenos 

de intonação, com prefácio do filólogo mineiro Lindolfo Gomes (1875-1953). 

 No ano de 1954 é aprovado no concurso público para a cátedra de Língua Portuguesa do 

Colégio Pedro II e, nesse mesmo ano, publica seus artigos escritos entre os 18 e 25 anos de idade 

no livro Primeiros ensaios sôbre língua portuguêsa, outrora publicados em jornais e revistas 

especializados. 

 Bechara especializou-se em Filologia Românica na Espanha, com Dámaso Alonso (1898-

1990) e o título de doutor lhe foi outorgado em 1964 pela UEG, atual Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro. Foi assistente do professor Antenor Nascentes e chegou, no ano de 1964, à cátedra 

de Filologia Românica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UEG. De 1962 até o ano 

de 1992 atuou como professor de Língua Portuguesa e Filologia Românica em universidades 

internacionais (Alemanha, Holanda e Portugal) e nacionais: Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC- RJ), Universidade Federal de Sergipe (UFSE), Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) e Universidade Federal do Acre (UFAC). 

 Durante dois anos (1971 e 1972) exerceu o cargo de professor titular visitante da 

Universidade de Colônia, na Alemanha e, de 1987 a 1989 atua no mesmo cargo na Universidade 

de Coimbra, em Portugal. Professor Emérito (1994) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

e também da Universidade Federal Fluminense (1998). 

 De 1974 a 1980 e de 1984 a 1988 foi Diretor do Instituto de Filosofia e Letras da UERJ; 

de 1965 a 1975, foi Secretário-Geral do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, foi 

diretor do Instituto de Educação do Rio de Janeiro de 1976 a 1977, foi membro do Conselho 

Estadual de Educação do Rio de Janeiro de 1978 a 1984; como chefe do Departamento de Filologia 
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e Linguística do Instituto de Filosofia e Letras da UERJ atuou de 1981 a 1984 e, como Chefe do 

Departamento de Letras da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques atuou de 1968 a 1988. 

 É membro titular da Academia Brasileira de Filologia, da Sociedade Brasileira de 

Romanistas, do Círculo Linguístico do Rio de Janeiro. Também integrou a Société de linguistique 

romane e do PEN Cube Brasil, além de sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa 

e da Academia Internacional da Cultura Portuguesa. No ano de 2000 recebeu o título de doutor 

honoris causa da Universidade de Coimbra, Portugal. 

 Da Secretaria de Educação e Cultura do Rio de Janeiro, recebeu as medalhas José de 

Anchieta e de Honra ao Mérito educacional e da Sociedade Brasileira de Língua e Literatura, a 

medalha Oskar Nobiling. Convidado por acadêmicos amigos, assumiu a cadeira do Mestre Afrânio 

Coutinho na Academia Brasileira de Letras e, dessa mesma instituição, atuou como diretor 

tesoureiro de 2002 a 2003 e secretário-geral, de 2004 a 2005. Com a finalidade de divulgar os 

estudos sobre a língua portuguesa, Bechara criou a coleção Antônio de Morais Silva e é membro 

da comissão de lexicografia e lexicologia e da comissão de seleção na biblioteca Rodolfo Garcia. 

 De 1971 a 1976 foi Diretor da Revista Littera, cuja publicação alcançou 16 volumes e, de 

1990 a 2005, também sob a mesma função, da revista Confluência. No período de 2004 a 2005 foi 

eleito por um colegiado de educadores do Rio de Janeiro e com o apoio da Folha Dirigida, uma 

das dez personalidades educacionais. Evanildo Bechara, além disso, fez parte do conselho editorial 

dos vários volumes do Dicionário Caldas Aulete. 

 Em 2005, o Ministério da Educação nomeou Evanildo Bechara membro do Conselho 

estadual de leitura do Rio de Janeiro e membro da Comissão para a definição da política de ensino, 

aprendizagem, pesquisa e promoção da Língua Portuguesa. 

 

 

3.5.2 Influências teóricas  

 

 O professor Evanildo Bechara foi discípulo do grande filólogo Manuel Said Ali, vínculo 

que lhe permitiu trilhar caminhos pelos estudos linguísticos. Posteriormente, nos anos de 1960 e 

1961, quando já houvera concluído o ensino superior, teve a oportunidade de aperfeiçoar-se em 

Filologia Românica, na Espanha, com o mestre Dámaso Alonso, conforme dito anteriormente. 

 Outro gramático brasileiro que contribuiu para sua formação foi Antenor Nascentes, para 

quem trabalhou como assistente, chegando à cátedra de Filologia Românica da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) no ano de 

1964. 
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 Com sua Moderna gramática portuguesa, Bechara buscava trazer o que havia de mais 

moderno na linguística norte-americana, sobretudo com os estudos de Leonard Bloomfield (1887-

1949). Assim, com essa obra, o gramático implementou em seu texto algumas ideias linguísticas 

que ocorriam fora do Brasil, propiciando aos leitores uma abordagem inovadora dos estudos 

gramaticais. 

 

 

3.5.3 Estrutura da obra 

 

 No prefácio de sua obra, Bechara informa que a Moderna gramática portuguesa foi escrita 

de modo simples e resultou dos progressos que as modernas pesquisas no campo da linguagem 

obtiveram, não somente no Brasil, mas também no exterior. Bechara esclarece que sua gramática 

mantém a disposição dos conteúdos conforme a tradição clássica, uma vez que não se rompe 

definitivamente com uma tradição secular. O autor traz uma nova abordagem para alguns temas, 

faz uma revisão em quase todos os assuntos e muitos deles não apresentam tal análise em trabalhos 

congêneres. 

 A obra apresenta também algumas noções de estilística e fonêmica, o que permite ao autor 

tratar da questão da análise literária. No capítulo destinado à estruturação do vocábulo e sua 

formação, Bechara diz que se valeu dos estudos da linguística americana. Sua obra segue a 

Nomenclatura gramatical brasileira, embora esta não tenha tratado de todos os temas que 

aparecem na gramática; o leitor mais atento, porém, se dará conta desse fato. 

 Bechara presta uma devida homenagem aos autores que contribuíram para o 

desenvolvimento da disciplina dentro e fora do Brasil, mas o faz de maneira especial a M. Said 

Ali, a quem inclusive, dedica sua obra. 

 A gramática apresenta como finalidade registrar os fatos da língua padrão, estabelecendo 

os preceitos de como se fala e escreve bem ou de como se pode falar e escrever bem uma língua. 

Sua obra é uma gramática expositiva, normativa. Segundo o gramático, ela pode estudar uma época 

específica, uma sequência de fases de uma ou de várias línguas. Sua obra, pois, trata da fase 

contemporânea do idioma, o que, ao seu ver, é a abordagem que mais interessa à comunidade 

social. 

 A Moderna gramática está dividida da seguinte maneira: fonética e fonêmica, morfologia, 

sintaxe e semântica. Nela também aparecem a pontuação, a estilística e a versificação. Esses 

certamente são os temas, aos quais o autor fez referência em seu prefácio, que não foram abordados 

pela NGB. 
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 Enquanto a fonética atenta para a articulação dos sons, para a sua natureza física e 

fisiológica, a fonêmica se preocupa apenas com o som, com seus traços distintivos e as relações 

entre eles. A fonêmica corresponde ao termo utilizado atualmente nas gramáticas como fonologia. 

A morfologia estuda as classes das palavras, sua estrutura e seu processo de formação. A sintaxe 

estuda a relação entre as palavras, seu emprego e concordância. Dentro desse capítulo, o autor 

trata, em forma de apêndice, das figuras de sintaxe, vícios e anomalias de linguagem. 

 

 

3.5.4 Repercussão da obra 

 

 Evanildo Bechara é autor de duas dezenas de livros, dentre elas a Moderna gramática 

portuguesa, cuja mais recente edição (39.ª) data de 2009. Sua obra é referencial nos estudos 

linguísticos luso-brasileiros e pertence à bibliografia oficial de todos os cursos de letras das 

universidades do Brasil. 

 A obra publicada na década de 60, conforme nos informam Faccina, Casagrande e Hanna, 

(2008, p. 154) estava presente nas escolas de ensino médio, nos centros culturais do país e nos 

lares dos brasileiros. Escrita com correção, clareza e objetividade, auxiliava ao professor no 

preparo de suas aulas e, aos alunos e estudiosos lhes conferia estudos e esclarecimentos a respeito 

do idioma nacional. 

 Trata-se, pois, de um material que obteve muito sucesso no ano de sua primeira publicação 

e que se diferenciava dos outros compêndios, uma vez que continha aspectos que não foram 

previstos pela Nomenclatura gramatical brasileira, segundo nos informam Palma e Mendes 

(2008, p. 163). 

  A Moderna gramática portuguesa é de suma importância para os estudos de língua 

portuguesa, pois adentra as décadas de 1970, 1980, 1990 e sua 37.ª edição (1999) adentra o século 

XXI e, atualmente se encontra em sua 39.ª edição, consagrando-se como obra de referência para 

os professores de língua portuguesa. 
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3.6 A Gramática fundamental da língua portuguesa de Gladstone Chaves de Melo9 

  

 A partir de agora, abordaremos a vida e a obra de Gladstone Chaves de Melo, suas 

infuências teóricas, a estrutura de sua gramática e sua relevância no contexto educacional. 

 

 

3.6.1 Vida e obra 

 

 Gladstone Chaves de Melo, nascido em Campanha, Minas Gerais, a 12 de junho de 1917, 

faleceu no dia 7 de dezembro de 2001, no Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos em sua terra natal, 

contudo, foi no Rio de Janeiro que bacharelou-se em direito pela Faculdade Nacional de Direito 

da Universidade do Brasil. Nessa mesma universidade, consagrou-se ao estudo da língua 

portuguesa, obtendo o título de doutor e livre-docente no ano de 1946. 

 Sob a orientação do filólogo Padre Augusto Magne, iniciou nos estudos clássicos e de 

língua portuguesa e, por esse filólogo, fora indicado a ocupar o cargo de assistente do professor 

Sousa da Silveira, catedrático de Língua Portuguesa da Universidade do Brasil. 

 Gladstone Chaves de Melo lecionou Português, Linguística e Filologia Românica. 

Trabalhou nas seguintes instituições: Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, Universidade de Coimbra (Portugal) e Universidade de Tübingen (Alemanha). 

 Atuou também na política, embora contra a sua vontade. Exerceu por dois mandatos, no 

antigo Distrito Federal, o cargo de vereador até 1960 e, como deputado estadual, encerrou sua 

participação na política no ano de 1962. Em Lisboa, exerceu por dois períodos o cargo de Adido 

Cultural do Brasil. Foi membro do Conselho Federal de Educação no ano de 1970 e, de 1970 a 

1972, atuou como membro do Conselho Federal de Cultura. Integrou diversas instituições 

nacionais e estrangeiras e também apresentou trabalhos e ministrou cursos em vários países. 

 Gladstone Chaves de Melo apresenta uma importante e vasta bibliografia, dentre as quais 

destacamos: Formulário ortográfico (1938); A linguagem dos livros brasileiros de literatura 

infantil (1940); A língua do Brasil (1946); Dicionários portugueses (1947); Edição crítica de 

Iracema; Iniciação à filologia portuguesa (1951), em colaboração com Silva Neto (1952); Novo 

manual à análise sintática (1954); Ensaios de estilística da língua portuguesa (1976). 

 

                                                 
9Informações extraídas do livro Filólogos brasileiros, de João Alves Pereira Penha (2002, p. 157-164). 
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3.6.2 Influências teóricas 

 

 A formação de Gladstone Chaves de Melo contou com a influência de Augusto Magne, do 

filólogo Sousa da Silveira, além de Joaquim Mattoso Camara Júnior, Herculano de Carvalho 

(1924-2001), Paiva Boléo (1904-1992) e Marcel Cressot (1896-1961), os quais, segundo nos 

informam Bastos, Brito e Silva (2008, p. 87) estão presentes em sua obra. 

 Seus conhecimentos de Linguística estão ancorados nos estudos de Saussure, considerado 

por ele o pai da Linguística e a obra Cours de linguistique génèrale é, segundo ele, o livro-chave 

da nossa ciência. Gladstone também fora influenciado pelos estudos dos linguistas Bernard Pottier, 

André Martinet (1908-1999), Leonard Bloomfield (1887-1949) e Noam Chomsky e pelo linguista 

indo-europeísta francês Antoine Meillet (1866-1936). 

 

 

3.6.3 Estrutura da obra 

 

 Sua obra foi elaborada, num primeiro momento, para compor uma coleção didática 

almejada por Madre Maria Adolfo de Sion, com o objetivo de melhorar o ensino da época. Coube 

a Gladstone Chaves de Melo, segundo ele mesmo nos informa em seu prefácio, na 2.ª edição 

(1970) adotada nesta pesquisa, “a pior parte, a Gramática”. Seu trabalho foi por um tempo 

abandonado, tendo em vista o falecimento da mentora do projeto. Porém, ao lembrar-se das 

palavras de Camões: “é fraqueza desistir-se da cousa começada”, decide retomar e concluir sua 

árdua tarefa. Árdua porque a gramática fora maltratada e complicada por muitos, cheia de regras 

e subdivisões e distante da língua, que acabou afugentando muitas pessoas. Ciente disso, o 

gramático toma para si a responsabilidade de torná-la menos árida e assustadora para as pessoas. 

 Gladstone informa que escreveu uma gramática fundamental. Gramática porque 

sistematizou os fatos da língua padrão e, fundamental, porque procurou ater-se aos fundamentos 

da estrutura da língua portuguesa. Incluiu no apêndice conteúdos referentes à estilística e retórica, 

apenas para aumentar a utilidade da obra e para também atender a algum item do programa oficial 

do ginasial. Sua obra é inspirada na linguística e na filologia e obedece às regras da NGB. 

 Sua obra é destinada aos estudantes dos ginásios, mas também aos homens cultos e 

inteligentes de “viciada formação linguística e querem corrigir a lacuna” (MELO, 1970, p. 5). A 

estes últimos, Gladstone Chaves de Melo dedica e oferece a gramática. 

 Gramática, para Gladstone, é a sistematização dos fatos contemporâneos de uma língua. 

Ele esclarece que os fatos de uma língua são as palavras, os sons e as relações entre as palavras. 
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Informa, também, que sistematizar é ordenar coisas obedecendo um critério, é classificar bem. Os 

fatos devem ser contemporâneos, porque a gramática se preocupa em classificar os fatos que 

convivem numa língua, numa determinada fase da história dessa língua. Gladstone diz que a ideia 

de gramática está atrelada à contemporaneidade dos fatos. 

 A gramática sistematiza um determinado aspecto da língua ou de um uso. Pois toda língua 

viva apresenta diversos usos, determinados pelas circunstâncias de comunicação linguística. 

Assim, pode-se falar em uso coloquial e uso culto de uma língua. Segundo Gladstone, todo povo 

civilizado possui uma forma linguística culta, considerada “a melhor, a mais rica, a mais prática, 

e que é aceita por todos os membros dessa comunidade como norma linguística ideal” (1970, p.10). 

Sua obra Gramatica fundamental da língua portuguesa está destinada ao uso didático e seu 

objetivo não se resume em descrever o uso da língua, mas também corrigir os desvios da língua-

padrão. 

 Em sua obra, temos a divisão tripartida da gramática: Fonética, Morfologia e Sintaxe. Na 

Fonética estudam-se os sons da língua. Dentro dela, encontramos a ortoépia, a prosódia e a 

ortografia. A primeira, ortoépia, se preocupa com a pronúncia correta das palavras; a prosódia visa 

a estudar e a fixar a correta posição do acento tônico nas palavras e, a ortografia visa a fixar e a 

unificar uma grafia para cada palavra. A morfologia estuda as palavras isoladamente, ou seja, sua 

classificação, a estrutura e a formação de vocábulos e suas flexões. A sintaxe é “o estudo ou a 

teoria da frase”, como bem nos explica o autor (1970, p.15). Cumpre mencionar que no final de 

sua gramática, destinam-se umas poucas páginas à pontuação, embora o autor a enquadre como 

um problema de estilística e não de gramática. 

 

 

3.6.4 Repercussão da obra 

 

 A gramática de Gladstone, três anos após sua publicação, serviu de inspiração para a 

elaboração da Gramática popular, uma obra que visava a descrever a língua popular da zona rural 

do sul de Minas, ou da zona rural do Cariri, no Ceará, ou da campanha gaúcha. Essa iniciativa 

partiu de Cília Coelho Pereira, a Madre Olívia, fundadora do Instituto de pesquisa da Pontifícia de 

São Paulo (IP- PUC/SP), embora não tenha logrado êxito, devido às inúmeras variantes existentes 

e a impossibilidade de se fixar uma norma sem que outras normas interferissem. 

 A Gramática fundamental da língua portuguesa figura no século XXI como um manual a 

ser seguido, por se tratar de um compêndio que descreve e normatiza a língua portuguesa segundo 

as orientações expostas na NGB. 
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3.7 A Nova gramática do português contemporâneo de Celso Cunha e Lindley Cintra 

  

 Trataremos, a seguir, da vida e obra de Celso Cunha, das influências teóricas recebidas, da 

estrutura de sua gramática, elaborada em parceria com o gramático português Lindley Cintra, e da  

sua repercussão no contexto educacional brasileiro e português. 

 

 

3.7.1 Vida e obra 

 

 Celso Ferreira da Cunha nasceu em 10 de maio de 1917 na cidade de Teófilo Otôni, em 

Minas Gerais e faleceu aos catorze dias do mês de abril no ano de 1989, na cidade do Rio de 

Janeiro. Seus pais Tristão Ferreira da Cunha e Júlia Versiani da Cunha mudaram-se para a cidade 

do Rio de Janeiro quando Celso Ferreira da Cunha tinha apenas 4 anos de idade. 

 Aos 15 anos de idade, Celso Cunha concluiu o curso secundário no Colégio Anglo- 

Brasileiro (RJ). Desse período vem seu interesse pelo latim e pela língua portuguesa, a qual irá 

pesquisar e ensinar durante mais de 50 anos. Ao longo de sua carreira, conseguiu organizar uma 

biblioteca particular com mais de 40 mil títulos, de que tinha muito orgulho. 

 Ingressa no ensino superior com 17 anos de idade na Faculdade Nacional de Direito, 

bacharelando-se no ano de 1938. Dois anos mais tarde, pela Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil, conclui sua licenciatura em Letras Clássicas. Esta mesma universidade lhe 

outorga, tempos mais tarde (1947), o título de Doutor em Letras e Livre-Docente de Literatura 

Portuguesa. No ano de 1957, após ser aprovado em concurso de provas e títulos, se torna professor 

titular de Língua Portuguesa da mesma universidade na qual se formou, com a tese O Cancioneiro 

de Martín Codax. 

 Aposentou-se no ano de 1987 como Professor Titular de Língua Portuguesa da atual 

Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Celso Cunha ganhou destaque 

dentro e fora do Brasil. Como linguista e filólogo assumiu altos postos no Brasil e participou de 

diversas associações internacionais na sua área de atuação. Foi diretor da Biblioteca Nacional 

(1956- 1960), secretário de Educação e Cultura do Governo Provisório do Estado da Guanabara 

(1960) e de 1969 a 1979 foi Diretor da Faculdade de Humanidade Pedro II e, nessa mesma 

universidade, atuou como professor titular de Língua Portuguesa. 

  Foi membro do Conselho Federal de Educação, de 1962 a 1970, e do Conselho Federal de 

Cultura. Integrou a Academia Brasileira de Filologia e o Círculo Linguístico do Rio de Janeiro. 

Foi professor emérito de Língua Portuguesa do Colégio Pedro II (1980) e da Faculdade de Letras 
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da Universidade Federal do Rio de Janeiro (1987). No ano de 1987 fora eleito para a Academia 

Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 35. 

 Como já dito, alcançou projeção fora do país. Foi membro da Academia das Ciências de 

Lisboa, da Academia Internacional de Cultura Portuguesa, da Asociación de Lingüística y 

Filología de la América Latina, da Société de Linguistique de Paris, da Société de Linguistique 

Romane, da Société de Études Latines, da Association Internationale de Sémiotique, da Hispanic 

Society of America, da Oficina Internacional de Información y Observación del Español, da 

International Society of Functional Linguistics, do PILEI e também da Association de Études 

Tsiganes. 

 Celso Cunha foi professor na Universidade de Sorbonne, Paris (1952 a 1956), professor da 

Universidade de Colônia, na Alemanha e professor Associado da Universidade de Paris IV 

(Sorbonne) de 1970 a 1972. Ministrou cursos em países como Portugal, Estados Unidos, Alemanha 

e Itália e proferiu conferências em instituições europeias. Sua ativa participação em associações 

científicas internacionais rendeu-lhe inúmeros títulos honoríficos, dentre os quais citamos o 

Legion d'Honneur (França), Ordem de Alfonso el Sabio (Espanha), doutor honoris causa 

(Universidade de Granada, Espanha). 

 De sua atuação no magistério resultaram compêndios didáticos que em muito contribuíram 

para o ensino de língua portuguesa, como a Gramática do português contemporâneo (1970), a 

Gramática da língua portuguesa (1972), a Gramática de base (1979) e por fim a Nova gramática 

do português contemporâneo (1985). 

 A Gramática do português contemporâneo (1970) serviu de modelo para as obras 

posteriores e alcançou a décima edição em 1983, e sua circulação se deu também em Portugal, o 

que propiciou a parceria com o grande filólogo Luís Filipe Lindley Cintra, a fim de reeditarem o 

compêndio. Essa co-autoria Cunha e Cintra trouxe a lume a Nova gramática do português 

contemporâneo, com edição em Portugal (1984) e no Brasil (1985). Além de livros, publicou 

inúmeros artigos em revisas nacionais e internacionais e, pouco antes de sua morte, prestou um 

grande serviço ao país ao revisar o texto da Constituição Federal de 1988. 
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3.7.2 Influências teóricas 

 

 De acordo com Silva e Nogueira (2008), toda a produção gramatical de Celso Cunha, 

sobretudo sua última gramática, defende a valorização da norma culta da língua, mas também se 

preocupa com o registro coloquial, revelando tanto seu perfil conservador, quanto seu aspecto 

inovador. 

 Celso Cunha defende um equilíbrio entre a norma linguística e a soberania do povo. Nesse 

sentido, recorre às ideias do linguista sueco Adolf Noreen (1854-1925). Sobre o conceito de norma 

linguística, que deve ser socialmente aceito e regulador da linguagem, apoia-se em Otto Jespersen 

(1860-1943). 

 Sua obra, porém, não deixa de levar em consideração a manifestação individual e coletiva 

da linguagem e, nesse sentido, atenta para as ideias sugeridas por Eugenio Coseriu (1921-2002). 

O conceito de unidade linguística, que permite a diversidade de sistemas com suas respectivas 

normas, encontra respaldo nas ideias de Roman Jakobson (1896-1982). 

 

 

3.7.3 Estrutura da obra 

 

 A obra do Celso Cunha adotada neste trabalho é a Nova gramática do português 

contemporâneo, com coautoria de Luís Filipe Lindley Cintra, 3.ª edição revista e atualizada, de 

2001. Obra que fora dedicada ao grande filólogo Serafim da Silva Neto. 

 Essa gramática é, conforme bem o demonstra Henriques (2011), um conjunto de três obras, 

a saber: Gramática do português contemporâneo (1970), Gramática da língua portuguesa (1972) 

e Nova gramática do português contemporâneo (1985). 

 A Gramática do português contemporâneo, de 1970, foi publicada pela editora Bernardo 

Álvares e republicada, em 1972, pelo Ministério da Educação com o título de Gramática da língua 

portuguesa. As duas obras chegaram a coexistir em edições variadas: a primeira atingiu até a 10.ª 

edição (1983) pela Editora Padrão e a segunda chegou até a 15.ª edição em 1994, ainda pelo Mec. 

  O terceiro compêndio intitulado Nova gramática do português contemporâneo foi 

publicado em 1985 pela editora Nova Fronteira. A 2.ª edição foi reimpressa até o ano de 2001, 

quando saiu a 3.ª edição, revista. A obra tem a participação de Luís Filipe Lindley Cintra na 

redação ou coautoria em três dos vinte e dois capítulos do livro. Os outros capítulos se assemelham 

à primeira gramática da série, com a devida atualização dos conceitos e pouca alteração na 

disposição dos capítulos. 
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 Henriques (2011) ao comparar as três obras de Cunha chama a atenção para o capítulo 

intitulado Noções históricas, presente somente na edição do Ministério da Educação (MEC) e para 

a ausência de um capítulo intitulado Noções de versificação, mas que consta nas outras duas 

edições. Outra observação feita por Henriques e de grande relevância é a questão do corpus da 

exemplificação dos fatos da língua utilizado pelo gramático. A Nova gramática do português 

contemporâneo é a única que traz exemplos de escritores africanos. Esse fato se deve à pretensão 

editorial de alcançar o mercado internacional dos estudos de língua portuguesa. Na edição do MEC 

também podemos destacar a presença de um capítulo denominado Morfo-sintaxe, o que nas outras 

duas gramáticas aparece como classe por classe, de maneira independente. 

 A Nova gramática do português contemporâneo, no ano de 2007, é publicada pela editora 

Lexicon, numa edição revista e ampliada, como a 4.ª edição da obra. Nessa edição, os herdeiros 

dos autores decidiram, sabiamente, incluir o capítulo Noções históricas, presente somente na 

edição do Mec e que não constara nas três edições anteriores. 

 A gramática é fruto de uma parceria com o grande filólogo Luís Filipe Lindley Cintra. 

Ambos sentiam a necessidade da elaboração de um compêndio que atendesse às necessidades do 

ensino de língua portuguesa no Brasil, em Portugal e em todos os países onde ela é estudada. 

Almejavam um manual que, além da descrição da língua portuguesa contemporânea, servisse de 

guia para o leitor que buscasse a atual maneira correta de falar e escrever. 

 Em seu prefácio, os autores esclarecem que embora tenham sido publicadas várias obras 

na área de descrição do português, nenhuma delas correspondia ao seu objetivo inicial. Algumas, 

baseavam-se somente no português do Brasil, outras somente nas normas do português de 

Portugal, e nem sempre visavam ao ensino da língua. 

 As obras anteriormente publicadas por Celso Cunha (Gramática do português 

contemporâneo e Gramática da língua portuguesa) não obstante apresentassem textos de autores 

portugueses e brasileiros, valorizavam a modalidade americana. Foi esse o projeto que os autores 

resolveram retomar ao escreverem a Nova gramática do português contemporâneo. Trata-se, pois, 

da descrição da língua portuguesa atual em sua modalidade culta, tal como a tem utilizado os 

autores portugueses, brasileiros e africanos desde a época do Romantismo até o momento presente. 

 Os autores pretendem mostrar com essa obra a superior unidade do idioma dentro de sua 

natural diversidade, mormente sobre as diferenças diatópicas, que podem ser observadas entre a 

variedade nacional europeia e a americana. 

 Na Nova gramática do português contemporâneo o primeiro capítulo trata dos conceitos 

gerais da disciplina (língua, linguagem, discurso, estilo, variação e conservação linguística, dialeto 

e falar). O segundo trata do domínio atual da língua portuguesa; no terceiro, estudam-se a fonética 
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e a fonologia, no quarto, a ortografia; no capítulo de número 5, classe, estrutura e formação de 

palavras; no capítulo seis, a derivação e a conotação; no capítulo sete, estudam-se a frase, a oração 

e o período; no capítulo 8, o substantivo; no capítulo nove, o artigo; no capítulo dez, o adjetivo; já 

o capítulo de número onze é destinado ao estudo dos pronomes; no capítulo doze estudam-se os 

numerais; no treze estuda-se o verbo; no capítulo seguinte, o advérbio; no quinze, a preposição; 

no capítulo dezesseis, a conjunção; no dezessete, a interjeição; no capítulo de número dezoito, 

estuda-se o período e sua construção; no subsequente, aparecem as figuras de sintaxe; no capítulo 

vinte, os discursos direto, indireto e indireto livre; no vinte e um, aborda-se a pontuação e no 

capítulo de número vinte e dois, os autores tratam de noções de versificação. 

 Os autores esclarecem que no capítulo destinado à fonética e fonologia, procuraram 

estabelecer uma equivalência entre as terminologias e conceitos tradicionais e modernos. Na 

morfologia, a palavra foi examinada em sua forma e, posteriormente, em sua função, atentando, 

assim, para os critérios da morfossintaxe. 

 A Nova gramática do português contemporâneo é, de acordo com Lindley Cintra e Celso 

Cunha, não somente uma gramática, mas também uma introdução à estilística da língua portuguesa 

contemporânea, visto que se nota uma constante preocupação em enfatizar os recursos expressivos 

da língua. O estudo da estilística, conquanto reconheçam que não se trata de uma descrição 

gramatical, decidiram inclui-lo a fim de complementar o capítulo de número sete, destinado ao 

estudo da entoação da prosa. 

 

 

3.7.4 Repercussão da obra 

 

 Data de 1970 a primeira edição da Gramática do português contemporâneo. Sua circulação 

em solo lusitano propiciou a reformulação da obra, em coautoria com o filólogo e gramático 

português Lindley Cintra, e com o título Nova gramática do português contemporâneo. A 

publicação da Nova gramática aconteceu, primeiramente, em Portugal, no ano de 1984 e, somente 

no ano seguinte fora publicada no Brasil. 

 As gramáticas elaboradas por Celso Cunha integram, de acordo com Silva e Nogueira 

(2008), as mais importantes e inovadoras obras da segunda metade do século XX, de modo que, a 

Nova gramática da língua portuguesa alcançou sua segunda edição no mesmo ano em que fora 

lançada, embora a terceira edição só tenha vindo a lume em 2001. Em 2013 alcançou sua 6.ª edição, 

sendo seu texto atualizado de acordo com a nova ortografia, determinada pelo Decreto nº 6.583, 

de 29 de setembro de 2008. 
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CAPÍTULO 4 - CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 

 O trabalho de um historiógrafo, assim como de qualquer outro cientista, precisa ser 

norteado por princípios, visando, dessa maneira, a sua credibilidade. Assim, na presente etapa 

desta pesquisa, nos convém retomar um dos procedimentos metodológicos da Historiografia 

Linguística, defendidos por Koerner: a contextualização. 

 Os fatos históricos são de grande relevância para um trabalho historiográfico porque toda 

produção científica está inscrita em um momento histórico e, por conta disso, resulta de um 

pensamento filosófico da época em que foi produzida, de uma tendência de comportamento das 

pessoas, seja ela mais liberal ou mais tradicional. 

 No início do século XX estamos diante de uma crise mundial institucional, em que os 

estados nacionais se envolvem num grande conflito mundial, o que irá provocar no mundo da 

ciência uma espécie de contaminação convulsiva. A agitação social da época vai refletir na 

convulsão no mundo da ciência. Esse cenário é, inclusive, propício à mudança de paradigma. 

 Assim, no Brasil do início do século XX, teremos o surgimento de uma nova ordem 

linguística no cenário acadêmico. Nosso país vai paulatinamente abandonando o pensamento 

racional e aderindo ao método histórico-comparativista. Essa adesão irá se concretizar de fato, na 

segunda década do século XX, com gramáticos que irão se enveredar pela análise do texto em 

perspectiva diacrônica. 

 A fase legatária do período científico é o período que dará uma nova feição à linguística 

brasileira, quando se deixará de ler, por exemplo, Jerônimo Soares Barbosa (1737-1816), Reis 

Lobato, Sotero dos Reis, gramáticos que concebiam a língua como expressão do pensamento e não 

como organismo próprio. Essa mudança se deve, obviamente, ao novo cenário político 

institucional no Brasil e no mundo. Cabe ressaltar que neste capítulo não se dará ênfase ao período 

da história sócio-política-brasileira do século XX posterior à época das gramáticas que estão sendo 

estudadas. 

 O século XX, período em que foram publicados os compêndios que serão analisados, foi, 

sem dúvida, no cenário mundial, marcado por inúmeros avanços tecnológicos, conquistas da 

civilização, reviravoltas no poder e grandes massacres. Dentre esses acontecimentos, podemos 

citar: a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Revolução Russa (1917),  a campanha da 

desobediência civil na Índia (1918), a ascensão de Mussolini na Itália (1925), a descoberta da 

penicilina por Alexander Fleming (1928), a crise da Bolsa de Nova Iorque (1929), o governo 

alemão de Hitler (1933), a guerra civil espanhola (1936-1939), a Segunda Guerra Mundial (1939-
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1945), o primeiro computador digital eletrônico (1946), a fundação do estado de Israel (1948), a 

comercialização da pílula anticoncepcional nos Estados Unidos e Reino Unido (1961), a revolução 

cubana (1959), a independência dos países africanos (1960), a construção do muro de Berlim 

(1961), a guerra do Vietnã (1964-1976), revolução cultural na China (1966), o assassinato de 

Martin Luther King (1968), a eleição de Saddam Hussein, no Iraque (1979), a queda do muro de 

Berlim (1989), fim da guerra fria (1989), fim da união das repúblicas socialistas soviéticas URSS 

(1991). 

 

 

4.1 O século XX: aspectos políticos-culturais 

 

 O Brasil do século XX apresenta uma configuração política completamente diferente do 

período imperial. Ele passa, pois, a viver a partir de 15 de novembro de 1889 uma República. Os 

ideais positivistas influenciaram todo o processo de efetivação da república brasileira, a qual 

passou por diferentes momentos, como a Primeira República (de 1889 a 1930), o Estado Getulista, 

(de 1930 a 1945), a Experiência Democrática (de 1945 a 1964), o Regime Militar e a transição 

para a democracia (de 1964 a 1984). 

 A Primeira República foi uma fase bastante tumultuada, devido às inúmeras rebeliões que 

ocorreram; a Era Vargas foi uma longa fase política sob o comando do gaúcho Getúlio Dornelles 

Vargas (1882-1954); o período seguinte, da experiência democrática, teve como característica a 

estrutura política baseada no fenômeno do populismo; a época dos Governos Militares foi 

marcada, sobretudo, pelo golpe no dia 31 de março de 1964 e pelo ato institucional n.º 5, de 13 de 

dezembro de 1968, o qual prolongou o regime militar até o ano de 1985, com a cassação dos 

direitos políticos e liberdades individuais. 

 O período da Primeira República ou também chamada “república dos coronéis” (FAUSTO, 

2012, p.149), corresponde, pois, à formação do Estado republicano brasileiro. Durantes os 

primeiros anos de República, os militares exerceram bastante influência. É, portanto, nessa fase 

que temos os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Nesse período 

também foi promulgada a Constituição, a qual nortearia as ações institucionais durante a Primeira 

República e uma fase de muita crise econômica e de conflitos militares, como por exemplo, a 

Revolta Federalista10. 

                                                 
10O Federalismo foi uma revolta armada, de caráter político, ocorrida entre 1893 e 1895 no Rio Grande do Sul. Os 

federalistas eram contrários ao governo político de Júlio de Castilhos (1860-1903), então presidente do Rio Grande 

do Sul (FAUSTO, 2012, p. 144). 
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 O presidencialismo e o federalismo foram adotados como formas de organização do 

Estado, o que acarretou numa política de alianças para o controle da presidência do país e também 

numa liberdade política aos governadores dos estados. As revoltas foram contidas e assim, o país 

conseguiu a transição para o poder civil. Nesse contexto, assume como primeiro presidente civil, 

em 1894, Prudente José de Morais Barros (1841-1902). 

 Uma aliança feita entre os estados de São Paulo e Minas Gerais - principais produtores de 

café e leite - na qual se alternava o exercício da presidência do país, foi o que caracterizou a nova 

ordem oligárquica. 

 A República Oligárquica é caracterizada pelo controle político exercido pela oligarquia 

cafeeira de São Paulo e pela elite rural de Minas Gerais no governo federal. É a chamada política 

do café com leite. Segundo Fausto, “a união das oligarquias paulista e mineira foi um elemento 

fundamental da história política da Primeira República. A união foi feita com a preponderância de 

uma ou de outra das duas forças” (2012, p. 153). A República Oligárquica é caracterizada, além 

disso, pelo coronelismo, que conferia poder regional às elites locais do país e pela ascensão e a 

queda do poder econômico dos fazendeiros paulistas produtores de café. Cabe ressaltar que os 

capitais acumulados com a exportação desse produto foram os responsáveis pelo início do 

processo de industrialização do nosso país, principalmente na Região Sudeste. 

 A industrialização propiciou mudanças na estrutura social, com a formação da classe 

operária e o crescimento urbano. Essa modernização da nossa sociedade provocou, no entanto, 

conflitos na cidade e no campo, como a Revolta da Vacina 11  e a Guerra de Canudos 12 , 

respectivamente. 

 Manuel Ferraz de Campos Sales (1841-1913) foi o presidente que sucedeu o governo de 

Prudente de Morais, de 1898 até 1902. Buscando manter a alternância de poder entre os estados, 

o então presidente estabeleceu a política dos governadores, que além apoiar o poder executivo 

federal, fortaleceu os coronéis oligarcas regionais. Implementou-se, assim, o coronelismo, uma 

prática política no interior do país que vigorará até a segunda metade do século XX. 

 Após o período de Campos Sales, assume a presidência Francisco de Paula Rodrigues 

Alves (1848-1919), no ano de 1902 até 1906, cuja gestão foi beneficiada pelo bom momento da 

economia agroexportadora, já que coincidiu com o auge do ciclo da borracha. Foi durante seu 

                                                 
11A Revolta da Vacina foi um movimento popular, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1904, contra a 

introdução da vacina contra a varíola (FAUSTO, 2012, p. 168). 
12A Guerra de Canudos foi um confronto que envolveu um movimento popular de fundo sócio-religioso e o exército 

da república, numa comunidade denominada Canudos, localizada no interior da Bahia e que se encerrou em 1897, 

com a derrota dos sertanejos (FAUSTO, 2012, p. 146). 
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governo que a cidade do Rio de Janeiro passou por várias obras de modernização, embora esse 

processo tenha contado com uma série de desapropriações da população pobre. 

 Durante os últimos anos de seu mandato, Rodrigues Alves se indispôs com os políticos que 

representavam a oligarquia cafeeira. Isso porque o preço do café sofreu queda e os grandes 

cafeicultores queriam que o governo comprasse a produção cafeeira, garantindo, dessa forma, o 

lucro das oligarquias. O presidente alegou que essa medida traria grandes prejuízos aos cofres 

públicos. No entanto, a pressão das oligarquias fez com que se oficializasse o Convênio de 

Taubaté. 

 Em 1907 assumiu então o mineiro Afonso Augusto Moreira Pena (1847-1909). O 

presidente encontraria um quadro estável na economia, deixado pelo governo anterior. Seu 

objetivo era promover a industrialização do país, porém, teve de se entregar aos interesses dos 

cafeicultores. O governo, então, se comprometeu em comprar o estoque excedentes de café. 

Durante sua gestão, desenvolveu redes ferroviárias entre os estados da região sudeste, modernizou 

os portos e estimulou a imigração, sobretudo a italiana, a fim de estimular a entrada de mão-de-

obra. 

 Em seu governo, porém, foi que surgiram as primeiras greves dos trabalhadores, os quais 

exigiam melhores condições de trabalho. Afonso Pena também reestruturou o exército e tornou 

obrigatório, no ano de 1908, o serviço militar. Seu mandato não seria concluído no tempo previsto, 

pois viria a falecer em 1909 e assumiria seu posto o vice-presidente Nilo Procópio Peçanha (1867-

1924) até 15 de novembro de 1910. 

 Embora tenha permanecido por pouco tempo no cargo, Nilo Peçanha se envolveu com 

importantes discussões acerca da sucessão presidencial daquela época. O presidente apoiava a 

candidatura do marechal Hermes Rodrigues da Fonseca (1855-1923), o que agradava aos oligarcas 

mineiros e sulistas, enquanto que os paulistas desejavam a ascensão de Ruy Barbosa de Oliveira 

(1849-1923) ao cargo de presidência. O candidato apoiado pelo presidente ganha as eleições com 

uma margem muito pequena de votos. A perda de Ruy Barbosa começa a mostrar um declínio da 

hegemonia do sistema oligárquico. 

 O Brasil, durante a Primeira República, buscava manter a cultura brasileira através dos 

valores europeus, assentados nos ideais da liberdade, ordem e progresso e, portanto, precisava de 

gramáticas que referendassem o ideal nacionalista republicano. Assim, a Gramática expositiva 

(1907), de Eduardo Carlos Pereira surge num contexto de imposição político-ideológica, em que 

se valoriza o ensino da norma padrão (ANEXO 1). A escola secundária da época, eminentemente 

elitista, deveria preparar os alunos para o ensino superior, por isso, a gramática deveria ensinar as 

regras do bem escrever e do bem falar (FACCINA E CASAGRANDE, 2006). Como atendia às 
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necessidades do momento e estava de acordo com os programas oficiais dos ginásios, o Ministério 

da Instrução autoriza a utilização da Gramática expositiva nas escolas e nas residências. 

 Após o governo de Hermes da Fonseca, assumiu Venceslau Braz Pereira Gomes (1868-

1966), o qual fora seu vice-presidente. Seu governo iniciou em 15 de novembro de 1914 e se 

estendeu até 15 de novembro de 1918 e foi marcado por um grande crescimento da indústria 

nacional. 

 Em 15 de novembro de 1918 ganhou as eleições, por meio do voto direto, o candidato 

Francisco de Paula Rodrigues Alves, contudo, não chegou a assumir o posto por motivos de saúde. 

Assumiu, então, interinamente, o vice, Delfim Moreira da Costa Ribeiro (1868-1920). 

 Devido às regras constitucionais, nova eleição foi realizada a fim de definir o novo 

presidente da nação, assim, venceu o candidato Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa (1965-1942). 

Seu mandato estendeu-se até 15 de novembro de 1922 e teve como marco a urbanização das 

cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, consequência do desenvolvimento econômico do pós-

guerra. 

 Na eleição seguinte, elegeu-se Arthur da Silva Bernardes (1875-1955), cujo mandato foi 

de 15 de novembro de 1922 até 15 de novembro de 1926. Sua ascensão à presidência representou 

uma divergência na política oligárquica. Como os paulistas e mineiros não tinham chegado um 

consenso em relação ao candidato que lançariam ao cargo de presidente nas eleições de 1918, 

quem assumiu o posto foi o paraibano Epitácio Pessoa. 

 No ano de 1922, São Paulo e Minas Gerais se uniram e lançaram a candidatura de Arthur 

Bernardes, cuja vitória despertaria a oposição das elites rurais do Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro, Pernambuco e Bahia. Seu governo foi marcado por movimentos de oposição ao regime, 

como 18 do forte de Copacabana, iniciando, assim, o tenentismo, o chamado segundo 5 de julho 

em São Paulo no ano de 1924, e, a partir de 1925, a Coluna Prestes. 

 Os conflitos que eclodiam no país, fizeram com que o presidente decretasse várias vezes 

estado de sítio. Um grupo que sofreu bastante com as repressões do governo de Arthur Bernardes 

foi o dos operários, sobretudo os do Rio de Janeiro e São Paulo, os quais lutavam por melhores 

condições de trabalho. Os estrangeiros que aqui trabalhavam também foram expulsos sob a 

alegação de que ameaçavam a segurança nacional. 

 Durante seu governo tivemos a Semana de Arte Moderna (1922), cujo objetivo era misturar 

as influências estrangeiras, principalmente o surrealismo, o primitivismo e o futurismo com os 

caracteres da cultura brasileira, criando, assim, um produto cultural que mantivesse nossas raízes. 

Foi no ano de 1923, no entanto, ainda durante a República, que será publicada a gramática de 

Manuel Said Ali, Gramática secundária da língua portuguesa (ANEXO 1). Num momento em 
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que a política linguística valorizava o ensino da norma padrão, as gramáticas produzidas, então, 

precisavam referendar o ideal nacionalista republicano, a fim de serem adotadas no ensino 

secundário. 

 Certamente, Said Ali estava disposto a contribuir com os ideais do regime político de sua 

época, pois, o Ministério da Educação já havia financiado sua viagem à França e Alemanha para 

que analisasse o método de ensino de línguas utilizados por esses países no ensino secundário. No 

ano seguinte após sua empreitada, em 1896, a Imprensa Nacional publica seu relatório “O ensino 

secundário na Europa” (BASTOS e PALMA, 2008, p. 29). 

 Logo após o mandato de Arthur Bernardes foi eleito presidente da República Washington 

Luís Pereira de Sousa (1869-1957). Depois dele, eleito e proclamado Júlio Prestes de Albuquerque 

(1882-1946), porém não empossado; João de Deus Menna Barreto (1874-1933), Almirante José 

Isaías de Noronha (1874-1963) e General Augusto Tasso Fragoso (1869-1945) também assumiram 

o cargo. Os três últimos compõem a Junta Governativa que assumiram o poder quando Washington 

Luís foi deposto e Júlio Prestes  impedido de tomar posse. Ficaram no poder de 24 de outubro de 

1930 até 3 de novembro do mesmo ano. 

 A crise mundial que repercutiu diretamente na produção de café, a insatisfação com a 

eleição de Julio Prestes, no ano de 1930, forneceram às elites os elementos necessários para 

derrubar os fazendeiros paulistas que estavam no poder, por meio da Revolução de 30. Era o fim 

da Primeira República. Dá-se início à uma nova fase sob o comando de Getúlio Vargas. 

 A Era Vargas foi um dos momentos mais decisivos da história de nossa República. Getúlio 

Vargas foi o político que atuou por mais tempo como chefe do poder executivo da república 

brasileira: governou, num primeiro momento, por 15 anos (1930 a 1945) e depois por mais 4 anos 

(1950 a 1954). 

 A Era Vargas tem seu início com a Revolução de 30, a qual destituiu do poder o presidente 

Washington Luís e vários governadores, pondo fim à República dos Oligarcas. Getúlio Vargas 

assumiu o poder, mudando radicalmente a estrutura do poder republicano e promovendo grandes 

transformações econômicas. No período que foi de 1930 a 1934 tivemos um Governo Provisório, 

um período em que os tenentes passaram a ocupar os principais cargos políticos, substituindo os 

coronéis, o que provocou um clima de muita tensão, sobretudo no estado de São Paulo. 

 O governo de São Paulo reagiu tendo como motivação a não convocação de uma 

constituinte para a elaboração de uma nova Carta Constitucional, uma vez que a última datava de 

1891. Esse impasse resultou na Revolução Constitucionalista de 1932. A Constituição, pois, foi 

elaborada somente dois anos depois, em 1934, dando início, assim, à uma nova fase: a do Governo 

Constitucional, o qual durou até o ano de 1937. 
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 Durante essa fase, Vargas enfrentou outras formas de organização política, como o 

comunismo e o integralismo13. A corrente autoritária, sob a alegação de que num país desarticulado 

como o Brasil, somente o Estado autoritário acabaria com os conflitos sociais, as lutas entre os 

partidos e com os excessos da liberdade de expressão serviram como justificativa para o golpe de 

1937, por meio do qual se instituiu o Estado Novo (FAUSTO, 2012). 

 No Estado Novo, devido à sua capacidade administrativa e habilidade em conduzir a massa 

de trabalhadores, o exército concedeu a Getúlio Vargas o poder de limitar as liberdades individuais. 

A ditadura de Vargas em muito se assemelhava ao fascismo italiano e ao nazismo alemão. Nesse 

período, inclusive, Vargas mantinha contato com os líderes desses movimentos. 

 Uma medida econômica tomada no período do Estado Novo foi o desenvolvimento de 

nossas indústrias de base, como a metalurgia, a siderurgia e a extração de petróleo. No Estado 

Novo também se criou a CLT- consolidação das leis trabalhistas. 

 Nesse período de ditadura getulista vem a lume a obra de Antenor Nascentes, O idioma 

nacional, cuja primeira publicação data de 1937(ANEXO 1). A produção da obra se deu num 

momento de muita tensão, quando os escritores lutavam pela liberdade de expressão. Segundo 

Faccina, Casagrande e Hanna: 

 

A política externa uniu-se ao descontentamento interno em relação aos últimos 

meses de ditadura getulista, arrastando-se até 1945, quando, entre outras 

manifestações em diversos locais da nação brasileira, ocorreu o Primeiro 

Congresso Brasileiro de Escritores, cujos participantes passaram a exigir 

rompimento da censura e liberdade de expressão (FACCINA, 

CASAGRANDE E HANNA, 2008, p. 140). 
 

 Não somente os escritores almejavam a liberdade de expressão, também o setor 

educacional exigia maior democratização, uma vez que ainda era vigente a Lei Capanema desde 

1942. Esse somatório de forças levaria o país a elaborar um plano de educação nacional. 

 Foi enviado no ano de 1948 o Projeto de Lei de Diretrizes da Educação Nacional, que, treze 

anos mais tarde transformar-se-ia na Lei 4.024 de 1961, a qual fixou as bases e as diretrizes da 

Educação Brasileira. Já no ano de 1963 instaurou-se o que estava previsto nessa mesma lei, o 

Conselho Federal de Educação. 

  No momento subsequente a Era Vargas, o Brasil vivenciou uma experiência democrática, 

durante os anos de 1945 a 1964. Interrompeu-se, pois, o período ditatorial do Brasil e, 

experimentou-se, ainda que por um breve período de tempo, uma democracia liberal 

                                                 
13A ação integralista, sob o comando de Plínio Salgado (1895-1975) defendia o corporativismo político, a extinção do 

pluripartidarismo, a perseguição aos comunistas, o fim do capitalismo especulativo e a liderança de um forte líder 

político (FAUSTO, 2012, p. 194). 
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representativa. Após Vargas anunciar uma reforma constitucional que aprovava a realização de 

novas eleições, chegou ao poder o general Eurico Gaspar Dutra (1883-1974), eleito, sobretudo, 

com o apoio de Getúlio Vargas. Fausto, em sua obra, nos informa que “quase nas vésperas da 

eleição, Getúlio acabou por fazer uma declaração pública de apoio à candidatura Dutra” (2012, p. 

219). Dutra, pois, foi o primeiro presidente eleito, após o Estado Novo, por meio de eleições 

diretas. 

 Em seu governo, Dutra convocou uma Assembleia Constituinte a fim de discutir as novas 

leis que comporiam a nova Constituição. Em setembro de 1946 foi promulgada a nova 

Constituição brasileira, que determinava a autonomia dos três poderes e a eleição direta para os 

cargos do executivo e legislativo nas esferas estadual, municipal e federal. Nela, conforme 

esclarece Fausto (2012), define-se o Brasil como uma República Federativa, com um sistema de 

governo presidencialista, cujo poder seria exercido pela figura do presidente da República, eleito 

por meio do voto direto e para um mandato de cinco anos. 

 Em 1950 os brasileiros se preparam para uma nova eleição presidencial. Getúlio Vargas 

disputou o posto com o mineiro Cristiano Machado (1893-1953) e com o brigadeiro Eduardo 

Gomes (1896-1981) e obteve a vitória com 48 % dos votos válidos. 

 Vargas, ao assumir novamente o poder, buscou estabelecer alianças com setores de diversas 

aspirações políticas. Ele se aliou aos nacionalistas e àqueles que defendiam o liberalismo. 

Enquanto os primeiros eram compostos pelos trabalhadores e representantes da esquerda que 

queriam a maior intervenção do Estado na economia e a recusa à entrada de capital estrangeiro, os 

liberalistas estavam formados pelos empresários nacionais e militares que lutavam pela abertura 

do país ao capital estrangeiro e queriam a adoção de medidas monetárias que controlassem as 

atividades econômicas e também a inflação. Vargas tinha como desafio mediar os conflitos entre 

dois grupos distintos de orientação política. 

 Nesse período então, tivemos a criação de duas empresas estatais do setor energético: a 

Petrobrás e a Eletrobrás. A primeira, responsável pela prospecção e refino do petróleo nacional e 

a segunda, pela produção e distribuição de energia elétrica. Outra medida tomada por Vargas, foi 

a nomeação de João Belchior Marques Goulart (1918-1976), popularmente conhecido como 

“Jango”, como Ministro do Trabalho, o qual defendia um reajuste salarial de 100% num período 

de muitas manifestações grevistas. Essas medidas em muito desagradavam os nacionalistas que, 

na figura de Carlos Lacerda (1914-1977), atacava o governo por meio da imprensa, acusando o 

governo de adotar medidas de esquerda e de corrupção política. 

 Carlos Lacerda, em agosto de 1954, conseguiu escapar de um atentado pelo guarda pessoal 

do presidente e esse episódio serviu para que os opositores exigissem a renúncia de Vargas. No dia 
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24 de agosto desse mesmo ano, Vargas cometeu um atentado contra si próprio, disparando um tiro 

contra o coração. Em sua carta-testamento, declarou sua derrota para aqueles que desprezavam sua 

luta pelo povo, pela população humilde. 

 Dessa forma, Vargas passou a ser celebrado como herói nacional e todo grupo político que 

se opunha ao presidente sofria repúdio da população. Evitou-se, assim, um possível golpe de 

estado. Assume, então, o vice-presidente João Fernandes Campos Café Filho (1902-1976) no ano 

de 1955, tendo como vice João Goulart. 

 O próximo presidente foi Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976), eleito em 1955, e 

João Goulart assumiu, novamente a vice-presidência. Juscelino tratou de implementar rapidamente 

um plano de desenvolvimento nacional e a construção de Brasília, transferindo assim, a capital do 

Brasil para o Planalto Central. Seu plano continha 31 metas, cujo objetivo principal era o 

desenvolvimento econômico do país em vários setores, sobretudo no da industrialização. Juscelino 

acreditava que suas medidas iriam diminuir as desigualdades sociais, produzir riquezas, 

desenvolver nossa indústria e assim, fortalecer nossa economia. Sua campanha era desenvolver 50 

anos em 5. 

 Dessa forma, investiu em transporte, energia, na educação e estimulou o desenvolvimento 

de indústrias, sobretudo a automobilística. Buscando ampliar o desenvolvimento econômico da 

nação, Juscelino defendia a participação do capital estrangeiro. Os objetivos do seu plano só se 

concretizariam se houvesse uma maior intervenção do Estado na economia e se o país se abrisse 

para a entrada de capital estrangeiro, principalmente por meio da indústria automobilística. 

 Além dos setores da energia e do transporte, considerados fundamentais em seu governo, 

o setor agropecuário também foi abraçado por Juscelino. O presidente procurou aumentar a 

produção de alimentos. Em seu governo, foram construídas as usinas Hidrelétricas de Paulo 

Afonso e as barragens de Furnas e Três Marias. As mudanças empreendidas por Juscelino se 

concentraram, sobretudo, na região Sudeste, o que ocasionou um fluxo migratório de nordestinos 

para essa parte do país. Contudo, a industrialização promovida em seu governo não conseguiu 

superar a inflação da dívida externa. 

 A transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, outra promessa de campanha do 

presidente, iniciou-se logo após sua aprovação no Congresso Nacional, no final do ano 1956. A 

nova capital, com seu moderno conjunto arquitetônico foi inaugurada em 1960 e sua construção 

contou com a colaboração dos migrantes da região nordeste do país, os quais vieram a se tornar 

seus primeiros moradores. 

 Durante o governo de Juscelino, no ano de 1959, elaborou-se e fixou-se por decreto 

(Portaria n.º 36 de 28 de janeiro de 1959) a Nomenclatura gramatical brasileira (NGB). Nela 
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tínhamos os nomes dos fatos gramaticais, com suas definições ou conceitos. Seu objetivo, contudo, 

era padronizar a nomenclatura para todas as gramáticas e livros didáticos, de modo a tornar eficaz 

o ensino de língua materna. 

 A elaboração do anteprojeto da NGB contou com a participação de uma comissão 

designada pelo Ministério da Educação e Cultura, composta pelos professores: Antenor Nascentes, 

Clóvis do Rêgo Monteiro, Cândido Jucá (Filho), Carlos Henrique da Rocha Lima e Celso Ferreira 

da Cunha. Trabalharam como assessores os professores Antônio José Chediak (1916-2007), 

Serafim da Silva Neto e Sílvio Edmundo Elia. Analisaram o anteprojeto e contribuíram com 

sugestões, a pedido da Academia Brasileira de Filologia, os professores Artur de Almeida Torres, 

Ismael de Lima Coutinho e Sílvio Elia. 

 A Gramática normativa, de Rocha Lima vem a lume dois antes da NGB e, embora o 

gramático tivesse formado parte da comissão que elaborou o anteprojeto, o gramático não a adotou 

nas primeiras edições da sua obra. Cumpre ressaltar que, no ano em que fora publicada sua 

gramática, estava vigendo a reforma Capanema (desde 1942), a qual buscava, além de formar a 

personalidade do adolescente, acentuar a consciência patriótica e humanística e, para isso, ensinar 

a norma padrão da língua seria um meio de se preservar a língua materna. 

  As duas primeiras edições de sua obra seguem, portanto, os objetivos da Lei Capanema. 

E, somente na terceira edição de sua gramática, que Rocha Lima adotaria a Nomenclatura 

gramatical brasileira. 

 
Assim, pode-se afirmar que Rocha Lima é um homem do seu tempo, estudioso 

do idioma nacional e conceituado em sua carreira. Toma para si a tarefa de 

elaborar uma gramática que expõe e normatiza, para alunos e mestres, o uso 

do Português, buscando, nas adequações necessárias, a justa medida de 

oferecer aos leitores o conhecimento necessário e pertinente para o domínio 

da arte de bem falar e escrever (PALMA e MENDES, 2006, p. 153). 

 

 Entre os anos de 1945 e 1960, valorizavam-se o ensino de língua materna e o ensino da 

gramática. Numa época de dualismo escolar, quando a escola de bom nível estava destinada a 

poucos, enquanto que a de nível inferior, as técnicas, atendia aos filhos dos trabalhadores, àqueles 

que não teriam acesso ao ensino superior, a língua portuguesa era um instrumento de poder. Os 

estudantes assim, deveriam estudar a gramática do bem falar e do bem escrever, deveriam estudar 

as poesias dos mestres contemporâneos, e os temas das redações deveriam atentar para o momento 

político-ideológico. 

 A gramática de Rocha Lima surge após a explosão do modernismo, num período em que 

se abre mão dos exageros e começa a vigorar a ordem (ANEXO 1). Em relação à norma linguística, 

o moderno é o que é tipicamente brasileiro. Rocha Lima, então, condizente com seu tempo, busca 
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exemplos da língua literária em autores como Monteiro Lobato (1882-1948), Manuel Bandeira 

(1886-1968), Graciliano Ramos (1892-1953), conquanto predominem os autores tradicionais. A 

incorporação desses autores em sua obra revela que o ensino começa a atentar, ainda que 

timidamente, para outros modelos de língua, valorizando não somente a norma literária, mas 

também a coloquial. 

 Num momento em que o país é representado pelo urbano e que deseja tornar-se 

progressista, faz-se necessária a recuperação de uma linguagem mais acessível a esse público das 

grandes cidades. A obra de Rocha Lima vai atender aos anseios da época, uma vez que o autor 

elabora uma gramática normativa de fácil manuseio. 

 A eleição presidencial de 1960 foi caracterizada por uma grande disputa eleitoral entre os 

candidatos à presidência e a vice-presidência. Ao cargo de presidente, disputavam Jânio Quadros 

(1917-1992), Adhemar Pereira de Barros (1901-1969) e o Marechal Henrique Batista Duffles 

Teixeira Lott (1894-1984). Ao cargo de vice-presidente tivemos dois candidatos, João Goulart e 

Milton Soares Campos (1900-1972). 

 O candidato Jânio Quadros assume a presidência, com a promessa de varrer a corrupção 

do país, de modo que usava a vassoura como símbolo de sua propaganda. Segundo Fausto, “ Jânio 

Quadros baseou seu êxito em uma campanha populista – a do tostão contra o milhão-, associada à 

bandeira de luta contra a corrupção” (2012, p. 228). Já o candidato João Goulart alcança a vice-

presidência. A partir de então, dá-se início a um novo período, o qual irá anteceder um dos piores 

momentos da história do Brasil: a ditatura militar. 

 O governo de Jânio Quadros é marcado por contradições, visto que o então presidente 

reestabeleceu relações com a URSS e condecorou com a medalha Cruzeiro do Sul Che Guevara, 

um dos líderes da Revolução Cubana. Essas atitudes geraram insatisfação por parte da elite, dos 

militares e por um dos principais representantes do partido político UDN (União Democrática 

Nacional), Carlos Lacerda. No entanto, para Fausto: 

 
Não havia nesse gesto qualquer intenção de demonstrar apoio ao comunismo. 

Ele simbolizava para o grande público a política externa que Jânio começara 

a pôr em prática, buscando uma terceira via para o Brasil, entre os dois grandes 

blocos em confronto” (FAUSTO, 2012, p. 242). 

 

 Com relação à inflação herdada do governo anterior, Jânio diminuiu os gastos com a 

educação e saúde e congelou o salário mínimo. No entanto, suas ações não surtiram efeito; a 

inflação permanecia alta e a dívida externa continuava aumentando. O presidente tomou outras 

medidas inusitadas, como a proibição do uso de biquínis em desfile e a proibição das brigas de 

galo. 
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 Seus projetos eram constantemente rejeitados pelo Congresso Nacional, pois não contava 

com o apoio da elite, dos militares e de algumas classes de trabalhadores, devido à política 

independente adotada com a aproximação da China e da URSS e com o distanciamento dos 

Estados Unidos. 

 Carlos Lacerda acusa o presidente de planejar um golpe de Estado no dia 24 de agosto de 

1961. No dia seguinte, Jânio Quadros renuncia. O cargo, então, passa para as mãos do vice-

presidente João Goulart. Os militares tentaram impedir a posse de João Goulart. Membros das 

forças armadas desconfiavam da trajetória política de Jango e acreditavam que seu governo 

colocaria em risco a segurança nacional. Vários políticos conservadores vinculavam a imagem do 

vice-presidente à uma temível instalação do comunismo no Brasil. Algumas manobras foram feitas 

pelos militares enquanto Jango estava numa viagem à China. Num primeiro momento, eles 

queriam que novas eleições fossem realizadas para evitar a ascensão de João Goulart. Depois, 

autoridades militares enviaram ao Congresso Nacional uma carta em que reivindicavam a extensão 

do mandato do presidente da Câmara, o qual assumiu o poder enquanto o presidente estava fora. 

 Entretanto, havia políticos e militares que estavam a favor do cumprimento das regras 

políticas. Nesse contexto, alguns políticos, como Leonel de Moura Brizola (1922-2004), cunhado 

de Jango, utilizaram os meios de comunicação em apoio à posse de Jango. Em meio a esse clima 

de tensão, Jango decide estender sua viagem até os Estados Unidos, como sinal de sua aproximação 

com os ideais capitalistas. Essas medidas enfraqueceram a implementação de um possível golpe. 

 Nesse contexto, o Congresso Nacional aprova a mudança do regime político nacional para 

o parlamentarismo, limitando, assim, os poderes do presidente. João Goulart assume, então, o 

governo no dia 7 de setembro de 1961. O novo regime político impedia a aprovação das propostas 

do novo presidente. Apesar das dificuldades enfrentadas em seu governo, Jango traçou um plano 

de governo que visava, sobretudo, ao combate à inflação, mas que também estimulava o 

desenvolvimento econômico e a diminuição do déficit público. 

 Diante do insucesso do parlamentarismo, um plebiscito permitiu o retorno do 

presidencialismo, conferindo, assim, maiores poderes a Jango. Do total de 12,3 milhões de 

votantes, cerca de 9, 5 milhões votaram contra o parlamentarismo (FAUSTO, 2012, p. 251). A 

volta do antigo regime permitiu ao presidente defender a implantação de reformas de base, as quais 

permitiriam promover a distribuição de renda.    

 O presidente realiza um comício no dia 13 de março, no Rio de Janeiro, no qual defendeu 

suas propostas de reformas políticas. O evento contou com o apoio de movimentos populares e 

entidades populares como a União Nacional dos Estudantes (UNE), as Ligas camponesas, as quais 

defendiam a reforma agrária, e o Comando Geral dos Trabalhadores. As propostas de Jango iam 
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de encontro aos interesses da elite, dos grandes proprietários e da classe média, de modo que, logo 

buscaram meios de elaborar um golpe contra o presidente: 

 
As reformas de base não se destinavam a implantar uma sociedade socialista. 

Eram uma tentativa de modernizar o capitalismo e reduzir as profundas 

desigualdades sociais do país a partir da ação do Estado (FAUSTO, 2012, p. 

246). 

 

 Os militares queriam a todo custo o golpe e, sob a liderança do General Olympio de Mourão 

Filho (1900-1972), marcharam desde Juiz de Fora até o Rio de Janeiro a favor da deposição de 

Jango. O movimento foi ganhando novos adeptos militares e vários governadores estaduais. 

 Também no ano de 1961 no mês de dezembro foi promulgada a Lei 4.024, a primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação. Como levou 13 anos até sua promulgação, por ter sido objeto 

de interesses políticos, já nasceu defasada e, por isso, não cumpria de maneira efetiva o seu papel. 

Vem à lume nesse cenário a Moderna gramática portuguesa, de Evanildo Bechara (ANEXO 1). 

 A NGB já tinha sido implementada há dois anos. Nesse período de grandes mudanças, a 

obra vem ao encontro das necessidades dos educadores, dos alunos e serviu de referência durante 

toda a metade do século XX (FACCINA, CASAGRANDE e HANNA, 2008). Numa época em  

que se busca uniformizar e simplificar a nomenclatura gramatical, Bechara nos brinda com sua 

gramática a qual está de acordo com as normas e tendências do período. O autor preocupava-se 

com o novo, com as mudanças pelas quais passava a nossa língua e, assim, introduziu em sua obra 

os modernos estudos que a linguística americana vinha desempenhando. 

 No dia 1.º de abril, quando Goulart viajou de Brasília para Porto Alegre, o presidente do 

Senado Federal anunciou a vaga do cargo de presidente da República, assumindo, então, de acordo 

com a linha constitucional, o presidente da Câmara dos Deputados Pascoal Ranieri Mazzilli (1910-

1975). Com isso, o cenário está preparado para a implantação da ditadura no Brasil. 

  Durante a experiência democrática, houve uma maior integração econômica do país, a qual 

resultou num impulso à nossa industrialização. Essa modernização, porém, não alcançou toda a 

população, de modo que, a miséria, a concentração de terras e renda e a exploração do trabalho 

ainda se mantinham presentes em nossa sociedade. O descontentamento por parte de muitas 

camadas sociais resultou na formação de movimentos sociais no campo e no fortalecimento dos 

sindicatos urbanos. Os partidos políticos ligados aos movimentos dos trabalhadores começaram a 

ganhar maior influência. 

 A classe dominante, conservadora, ligada aos setores latifundiários e dependente do capital 

estrangeiro não concordava com os rumos que tomava o processo de modernização da nossa 
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sociedade, tampouco com o fortalecimento dos movimentos populares e a organização dos partidos 

dos trabalhadores. 

 Num contexto mundial marcado pela Guerra Fria com a polarização entre os Estados 

Unidos e a União Soviética, ocorreram diversas tentativas de golpe de Estado, encerrando essa 

fase e instalando um regime ditatorial civil-militar a partir de 1964. Concomitantemente, tivemos 

uma valorização da nossa produção cultural; nossos movimentos artísticos, como a música, o 

cinema, o teatro, as artes plásticas e a literatura acompanharam as mudanças ocorridas nesse 

período e com isso, surgiram novos movimentos culturais e novas manifestações de expressão 

estética.  

 Os governos do regime militar brasileiro conseguiram se estabelecer devido à uma das 

piores crises em que se encontrava o país nos primeiros meses do ano de 1964. O golpe de 1964 

foi uma insurreição dos setores das forças armadas contra o governo e as propostas de João Goulart 

(1918-1976). Segundo nos esclarece Fausto: 

 
É certo que a maioria da oficialidade preferira, ao longo dos anos, não quebrar 

a ordem constitucional. Mas havia outros princípios mais importantes para a 

instituição militar: a manutenção da ordem social, o respeito à hierarquia, o 

controle do comunismo. Quebrados esses princípios, a ordem se transformava 

em desordem e desordem justificava a intervenção. (FAUSTO, 2012, p. 255) 

 

 Assume o poder, provisoriamente, a Junta Militar composta pelo general Artur da Costa e 

Silva (1899-1969), o almirante Augusto Hamann Rademaker Grünewald (1905-1985) e o 

brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo (1903-1971). Nesse cenário, os militares aprovaram 

o texto do ato institucional n.º 1 (AI-1), que propunha eleições para outubro de 1965. Contudo, a 

Junta contrariou seu próprio decreto e instituiu Humberto de Alencar Castelo Branco (1897-1967) 

para presidente. Dentre as medidas tomadas pelo novo presidente, tivemos a cassação dos direitos 

políticos de alguns parlamentares e ex-presidentes, o rompimento de relações com Cuba e passou-

se a investigar aqueles que se opunham ao novo governo. 

 No campo educacional, os movimentos estudantis e a União Nacional dos Estudantes 

foram considerados ilegais pelo novo governo. As universidades eram constantemente 

monitoradas pelo regime militar e seus estudantes não podiam intervir em suas questões 

administrativas. No ano de 1965, o Ministério da Educação e Cultura alterou os conteúdos do 

ensino médio e superior. 

 

Os estudantes que tinham tido um papel de relevo no período Goulart 

foram especialmente visados pela repressão. Logo a 1.º de abril, a sede 

da UNE passou a atuar na clandestinidade. As universidades 

constituíram outro alvo privilegiado. A Universidade de Brasília, criada 
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com propósitos renovadores e considerada subversiva pelos militares, 

sofreu também invasão um dia após o golpe. (FAUSTO, 2012, p. 258) 

 

 Os meios de comunicação puderam gozar de certa autonomia, de modo que chegaram a 

denunciar as prisões arbitrárias e o crime de tortura, porém, o governo não tardou em cercear essa 

liberdade. Esse contexto opressor despertou inúmeros movimentos da população brasileira, que 

não suportava as arbitrariedades do governo. Os militares, por outro lado, reagiram com o emprego 

da violência à essas manifestações. 

 O governo de Castelo Branco foi marcado por muitas campanhas de lideranças políticas 

civis contra o regime. Exigia-se um novo pleito eleitoral democrático. As ações perpetradas por 

Carlos Lacerda e outras lideranças tiveram grande repercussão nos anos de 1966 e 1967, porém, o 

que se verificou foi o fortalecimento do regime. O decreto Al-5, em 13 de dezembro de 1968, 

durante o governo de Artur da Costa e Silva cassou as liberdades individuais e implementou 

atitudes genuinamente ditatoriais. O Brasil, a partir de 1968, passou por momentos muito 

conturbados. 

 O início da década de 60, como já mencionado, tem em seu bojo a primeira LDB, n.º 

4.024/61, e nela se percebe o caráter obrigatório da educação, através da qual todos poderiam se 

tornar bons cidadãos, exercer seus direitos políticos e de cidadania. (BASTOS, BRITO, SILVA, 

2008). Dois anos depois, tivemos o Plano Nacional de Educação (PNE), baseado na LDB de 61, o 

qual determinava que a União investisse 12% dos impostos arrecadados na área da educação. 

Contudo, logo após o golpe de 64, o PNE foi extinto, com a finalidade de suspender qualquer 

concessão ao povo, sobretudo, à classe trabalhadora. 

 Durante a ditadura militar o ensino de língua materna era um instrumento de dominação e 

de opressão mas também, de ascensão social e de comunicação e expressão. É durante esse 

momento da história brasileira que surge a obra de Gladstone Chaves de Melo, Gramática 

fundamental da língua portuguesa (1968) (ANEXO 1). Para o gramático, a norma padrão deveria 

ser estudada nas escolas, a fim de se aumentar o nível cultural do povo. Ele era um grande defensor 

da língua portuguesa e lutava a favor da qualidade do seu ensino, o que contrariava a ideologia do 

governo militar, preocupada tão somente com a expansão quantitativa do ensino, transformando 

em caos a escola pública. 

 Depois do governo de Costa e Silva seguiram-se o de Emílio Garrastazu Médici (1905-

1985) e o de Ernesto Beckmann Geisel (1907-1996), os quais conduziram o país de modo 

diferente. No período de Médici permaneceu o rigor implementado em 1968, com ações de prisão, 

tortura e combate contra os guerrilheiros. O governo de Geisel, que assumiu em 1974 até 1979, 

iniciou, ainda que lentamente, um processo de abertura democrática, que culminou na Lei de 
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Anistia, do ano de 1964. Esse processo chega a concretizar-se no governo do último general-

presidente João Figueiredo (1918-1999). O Congresso, então, foi reabilitado e os partidos políticos 

puderam se reorganizar. Eleito indiretamente no ano de 1985, Tancredo de Almeida Neves (1910-

1985) assume o governo como o primeiro presidente civil após os governos militares. Entretanto, 

morre antes de assumir o posto. Seu vice, José Ribamar Ferreira de Araújo, conhecido como José 

Sarney, assume a liderança do país. 

 Diante desse cenário de maior liberdade de expressão, a gramaticografia brasileira terá em 

Celso Cunha um dos autores mais importantes e inovadores da segunda metade do século XX. 

Com sua obra Nova gramática do português contemporâneo (1985), escrita em parceria com o 

gramático português Lindley Cintra, faz da sua obra um espaço repleto de inovações, defendidas 

do ponto vista teórico, mas que em outros momentos de nossa produção gramatical não teve a 

liberdade de publicar (ANEXO 1). 

 Suas obras gramaticais publicadas anteriormente datam de 1970 (Gramática da língua 

portuguesa), 1979 (Gramática de base), durante um momento de pouca liberdade de expressão. 

Essas gramáticas, além disso, foram financiadas por instituições governamentais e com o objetivo 

de serem adotadas na rede pública de ensino o que, certamente, explica seu caráter ideológico mais 

conservador (SILVA e NOGUEIRA, 2008). 

 A publicação da Nova gramática do português contemporâneo, em 1985, ocorre num 

contexto de maior autonomia e, Celso Cunha, com uma postura totalmente contrária aos purismos 

linguísticos, insere em sua obra as diversas normas que vigoram dentro do território geográfico da 

Língua Portuguesa, além de considerar os registros cultos dos três continentes onde o português é 

mais falado. 

 As eleições diretas para o cargo de presidente se concretizarão no ano de 1989 e culminarão 

na vitória de Fernando Collor de Mello, prometendo atender aos anseios de um povo que acabara 

de sair de um regime militar. 

 

 

4.2 A educação no Brasil do século XX 

 

 No atual contexto brasileiro, a democratização e a universalização do ensino ainda se 

encontram bem distantes dos segmentos de baixa renda, sobretudo no que concerne ao ensino de 

nível superior. A concepção de educação como elemento propulsor da ordem e do progresso, 

engendrada no período republicano no século XIX se viu esmagada pelo sistema capitalista, de 

modo que, as diferenças entre as classes sociais dificilmente serão reduzidas pelo sistema escolar. 
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Embora tenhamos traçado um projeto pedagógico, o qual nos mostra que caminho devemos trilhar 

a fim de alcançarmos uma educação para a igualdade, o descaso do Estado, o seu desinteresse 

pelas prioridades sociais nos mantêm na mesma situação dos últimos duzentos anos. 

 Entender o sistema educacional brasileiro nos remete aos anos finais do século XIX, 

quando ocorreram as mudanças decisivas na área econômica, política, social, cultural e 

educacional no nosso país, conforme nos diz Saviani (2014). Dessa forma, Saviani passa a entender 

o século XX como um período cujo marco inicial se dá nos anos 1890. 

 A fim de entendermos melhor a situação educacional de nosso país, Saviani nos propõe 

uma periodização da história da escola pública no Brasil. Segundo nos informa, as tentativas 

elaboradas até então estavam em consonância ou com os acontecimentos políticos ou com os 

econômicos. O critério político dividia a história da educação em três períodos: a educação no 

período colonial, no Império e na República. O critério econômico, período agrário exportador 

dependente e nacional desenvolvimentista de industrialização do mercado interno. 

 Os critérios acima, como se pode verificar, se fundamentam em critérios externos ao objeto 

de estudo, uma prática que vem de encontro com a tendência atual em se buscar uma periodização 

baseada nos aspectos internos ao processo educativo. Assim, com a finalidade de entendermos o 

nosso sistema educacional no século XX, adotaremos a proposta de periodização de Saviani, a 

qual propõe duas etapas denominadas “os antecedentes” e a “história da escola pública 

propriamente dita” (2014, p. 20). 

 A primeira etapa é composta por três períodos, a saber: a pedagogia jesuítica (1549-1759), 

as Aulas Régias (1759-1827) e a educação no governo imperial (1827-1890). A segunda etapa 

iniciaria em 1890 e corresponde à escola pública em seu sentido cabal. Nessa fase, Saviani (2014, 

p. 20) distingue três períodos: a implantação progressiva e em ritmos diferenciados das escolas 

graduadas primárias e se estende até 1931, quando é promulgada a reforma Francisco Campos; a 

regulamentação, em 1931, em âmbito nacional, das escolas superiores, secundárias e primárias e 

se estende até 1961, com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional ( Lei n. 4.024/61); a unificação da regulamentação da educação nacional até a nova LDB 

(Lei n.9.394/96) no dia 20 de dezembro de 1996. 

 A história da educação brasileira tem como marco inicial a chegada dos jesuítas ao território 

brasileiro, em 1549. Até o ano de 1759, quando seu deu sua expulsão, eram eles os responsáveis 

pelo ensino, o qual contava com incentivo e subsídios da Coroa portuguesa. O ensino poderia, a 

princípio ser considerado público, uma vez que era mantido com recursos públicos e pelo caráter 

de ensino coletivo. No entanto, não preenchia os demais requisitos para que fosse enquadrado: os 

recursos materiais, pedagógicos, os prédios onde as aulas eram ministradas, os agentes, as 
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diretrizes pedagógicas, o conteúdo, as normas de disciplina e os sistemas de avaliação estavam sob 

o controle dos jesuítas, assim, estavam sob o domínio privado. 

 Com a expulsão dos jesuítas, ocorre o período pombalino (1759-1827), que, segundo 

Saviani (2014), corresponde a primeira tentativa de se instalar uma escola pública estatal. Em 

1759, determinou-se o fechamento das escolas jesuítas, introduzindo em seu lugar as aulas régias, 

cuja manutenção estava a cargo da Coroa portuguesa e para o qual foi instituído o subsídio literário. 

 Diferentemente do ensino ministrado pelos jesuítas, as aulas régias estavam baseadas na 

laicidade, inspirada nos ideais iluministas. Era, pois, uma nova versão de educação pública estatal. 

Porém, também nesse caso, a função do Estado limitava-se ao pagamento dos educadores e às 

diretrizes curriculares das disciplinas. Ao professor, cabia a provisão tanto das condições materiais 

do local (muitas vezes sua própria residência) como dos recursos pedagógicos. 

 Após a independência, em 1822, houve a possibilidade da implementação de uma escola 

genuinamente pública, com a Lei das escolas de Primeiras Letras em 1827, mas que infelizmente 

não veio a se concretizar. Em 1834, com o Ato Adicional, a responsabilidade das escolas primárias 

e secundárias ficou a cargo das províncias, ou seja, mais uma vez, abriu-se mão de um projeto de 

escola pública nacional. No decorrer do século XIX, o poder público vai normatizando o 

mecanismo de implantação, organização e funcionamento das escolas, mas, ainda assim, 

continuavam funcionando em espaços privados. 

 Esse cenário somente começa a modificar com a República. A partir de então, o poder 

público toma para si a responsabilidade de organizar e prover integralmente as escolas, 

objetivando, assim, difundir o ensino a toda população. 

 

 

4.3 A educação pública no século XX 

 

 Segundo a proposta de periodização da escola pública de Saviani (2014), o século XX tem 

seu início no ano de 1890, quando concretamente se institui a primeira escola graduada em São 

Paulo, a qual serviu de modelo para os outros estados ao longo da Primeira República. 

 No final do Império os debates acerca da escola pública juntamente com os assuntos sobre 

a abolição da escravatura, o incentivo à imigração, a modernização técnica, a reforma eleitoral, a 

formação do trabalhador agitavam a sociedade brasileira. Havia uma maior tendência na 

construção de um sistema nacional de ensino, sob a égide do governo central, seguindo assim, o 

que era mais comum nos países europeus e nos países vizinhos. Atribuía-se à escola a 

responsabilidade de resolver os problemas sociais. 
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 Entretanto, com a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República no ano 

seguinte, o cenário educacional se manteve. O novo regime, portanto, não assumiu a 

responsabilidade do ensino público e, a primeira Constituição republicana o legitimou. Segundo 

ela, ao Congresso Nacional caberia a responsabilidade pelo ensino superior e secundário. Aos 

estados, delegava a competência para legislar e prover o ensino primário. Assim, devido a sua 

hegemonia econômica como principal produtor e exportador de café, o Estado de São Paulo foi o 

primeiro a se lançar na implementação de uma escola pública de fato, o que se efetivou por meio 

de uma ampla reforma na educação herdada no Império. 

 Dá-se início a reforma em 1890 na Escola Normal. O diretor dessa instituição, Caetano 

Campos (1844-1891), inspirado nos exemplos de países como Alemanha, Suíça e Estados Unidos, 

elabora, juntamente com Rangel Pestana (1839-1903), o decreto de 12 de março de 1890. Segundo 

Campos, antes de se reformar a instrução pública do Estado de São Paulo, devia-se instalar as 

escolas-modelo de 2.º e 3.º graus, anexas à Escola Normal de São Paulo. 

 A reforma passa a contemplar toda a instrução pública paulista mediante a Lei n. 88 de 8 

de setembro de 1892, regulamentada pelo Decreto n. 144B de 30 de dezembro. No decreto de 1890 

ficou estabelecido que a educação pública é uma ferramenta para o progresso, que o ensino 

primário é indispensável e deve ser amplamente difundido e que seu sucesso está atrelado à 

capacitação do corpo docente. Esse último ponto foi o que determinou o início da reforma pela 

Escola Normal. A partir dessa reforma, que se deu com a implantação da Escola-Modelo, 

reorganizou-se a instrução pública por completo. 

 A reforma que deveria contemplar todos os níveis de instrução focou sobretudo na escola 

primária, cuja maior inovação ocorreu com a formação dos grupos escolares. Na estrutura anterior 

das escolas primárias, as classes eram isoladas ou avulsas e com um único professor que regia um 

grupo de alunos em níveis diferentes de aprendizagem e não seriadas. Com os grupos escolares, 

essas escolas foram reunidas, cada qual com um diretor e com professores suficientes para atender 

a demanda, implementou-se o sistema de progressividade de aprendizagem. O aluno agora passava 

de maneira gradativa à série subsequente, da 1.ª série até 4.ª série, no caso da educação paulista, e 

assim, finalizava o ensino primário. 

 A educação pública alcançou tamanha importância durante o período republicano que 

escolhiam-se os locais onde seriam abrigadas as escolas. Segundo Saviani “o grupo escolar era 

erigido nas praças ou ruas centrais das cidades, destacando-se entre os mais vistosos prédios 

públicos, competindo com a Câmara Municipal, a igreja e as residências dos poderosos do lugar” 

(2014, p. 27). 
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 A reforma na educação que se iniciara em São Paulo irradiou-se pelos demais estados. Era 

um modelo que se disseminou por toda a nação e que constituiu a base do nosso atual ensino 

fundamental em suas quatro primeiras séries iniciais. A reforma paulista, entretanto, não chegou a 

se consolidar. A Lei n. 430 suprimiu o cargo de diretor geral da Instrução Pública e a Secretaria 

Geral no ano de 1897. No ano seguinte, suprimiram também o Conselho Superior de Instrução 

Pública e as inspetorias distritais, deixando, assim, a direção e a inspeção do ensino de todo o 

estado nas mãos de um inspetor geral, auxiliado por dez inspetores escolares. Com isso, voltou-se 

à prática anterior à reforma. Esse retrocesso no sistema educacional terá de esperar até o período 

final da República Velha, com a crise dos anos de 1920, para retomar as reformas estaduais do 

ensino público e receber um tratamento em âmbito nacional. 

 Segundo Saviani, a graduação do ensino apresentava um aspecto positivo ao tornar mais 

eficiente a divisão do trabalho escolar, uma vez que numa mesma classe estavam alunos com o 

mesmo nível de aprendizagem. Porém, em contrapartida, esse modelo de organização apresentava 

um alto padrão de exigência escolar, acentuando dessa forma a repetência nos primeiros anos do 

curso. Nas palavras do professor “no fundo, era uma escola mais eficiente para o objetivo de 

seleção e formação de elites.” (SAVIANI, 2014, p.29) 

 A escola não estava voltada para as massas populares. A questão da educação para o povo 

virá a lume com a reforma paulista de 1920. Dentre as várias reformas estaduais que surgiram 

nessa década, essa foi a única que buscava resolver o problema do analfabetismo que atingia mais 

da metade da população com idade escolar entre 7 e 12 anos de idade. A proposta do então 

presidente do estado Sampaio Dória (1883-1964) pretendia oferecer uma educação primária, 

gratuita e obrigatória para todas as crianças em idade escolar em apenas dois anos. Como recebeu 

muitas críticas, não chegou a ser plenamente instituída. 

 No que tange à regulamentação do ensino público, a República manteve a educação 

primária sob a responsabilidade dos estados federados, antes denominadas províncias, 

extinguindo, porém, o ensino religioso das escolas oficiais. Mas, com a Revolução de outubro de 

1930, a educação passou a ser entendida como uma questão nacional, de modo que instituiu-se o 

Ministério da Educação e Saúde Pública, o qual resolveu restabelecer o ensino religioso nas escolas 

públicas. 

 Durante a Primeira República voltava-se com frequência à questão de o governo assumir a 

educação pública, porém não tivemos medidas efetivas. O ministro da Educação e Saúde Pública, 

no ano de 1931, baixou um conjunto de seis decretos, conhecidos como reforma Francisco Campos 

(1891-1968), que, embora regulamentasse em âmbito nacional a educação brasileira, não 

contemplava o ensino primário. Esses foram os decretos: 
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a) Decreto n. 19.850, de 11 de abril de 1931: institui-se o Conselho Nacional de Educação; 

b) Decreto n. 19.851, de 11 de abril de 1931: trata da organização do ensino de nível 

superior no Brasil e adota o regime universitário; 

c) Decreto n. 19.852, de 11 de abril de 1931: dispõe sobre a organização da Universidade 

do Rio de Janeiro. 

d) Decreto n. 19.890, de 18 de abril de 1931: dispõe sobre a organização do ensino 

secundário; 

e) Decreto n. 20.158, de 30 de junho de 1931: organiza o ensino comercial, regulamenta a 

profissão de contador e dá outras providências; 

f) Decreto n. 21.241, de 14 de abril de 1932: consolida as disposições sobre a organização 

do ensino secundário (SAVIANI, 2014, p. 31). 

 Nesse cenário de grandes transformações no sistema educacional brasileiro, foi lançado em 

1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, destinado ao povo e ao governo, objetivando 

a reconstrução social através da reconstrução educacional. O Manifesto é um documento de 

política educacional em defesa da escola pública baseado nos princípios da laicidade, gratuidade, 

obrigatoriedade e unicidade da escola e no qual encontramos as diretrizes de um sistema 

educacional que abrange de forma articulada todos os níveis de ensino, da educação infantil até o 

ensino superior. 

 Esse documento fora redigido por um grupo de educadores com ideário escolanovista e 

que vislumbrou na Revolução de 1930 a oportunidade de assumir o controle educacional no país. 

É, na concepção de Saviani, “um importante legado que nos é deixado pelo século XX. Um marco 

de referência que inspirou as gerações seguintes, tendo influenciado, a partir de seu lançamento, a 

teoria da educação, a política educacional, assim como a prática pedagógica em todo o país”. 

(SAVIANI, 2014, p. 34) 

 O Manifesto influenciou com suas diretrizes e posições diretamente a Constituição de 

1934, em cujo artigo 150, alínea a, determinou como responsabilidade da União estabelecer o 

plano nacional de educação, compreendendo todos os níveis e ramos de ensino, coordenar e 

fiscalizar a sua implementação em todo o território nacional. A Constituição também consagrou, 

em 1934, o Conselho Nacional de Educação, cuja principal atribuição era elaborar o Plano 

Nacional de Educação. O Conselho, criado em 1931 foi, por conta disso, reestruturado e 

reinstalado no ano de 1937. 

 A Constituição de 34, além disso, fixou como atribuição da União traçar as diretrizes da 

educação brasileira, exigência que perdurou até a Constituição do Estado Novo, promulgada em 

1937, porém, nessa nova constituição o texto faz referência explícita à educação primária, 
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secundária e superior, ao colocá-las como responsabilidade da União. Foi também durante a 

década de 30 que emergiu a questão da formação do corpo docente, sobretudo a dos educadores 

do ensino secundário, uma vez que a formação dos professores da educação primária já se havia 

solucionado com a criação outrora das escolas normais. 

 Embora a reforma Francisco Campos já houvesse abordado a questão da formação dos 

professores da escola secundária, atribuindo à Faculdade de Educação, Ciências e Letras, tamanha 

responsabilidade, a nova faculdade não chegou a ser instalada. Foi somente sob a iniciativa do 

ministro Gustavo Capanema (1900-1985) que essa situação foi modificada. Capanema 

reorganizou a Faculdade Nacional de Filosofia, na Universidade do Brasil, a qual foi estruturada 

em quatro áreas: filosofia, ciências, letras e pedagogia e as quais se acrescentou uma seção 

especial, a didática.  

 Gustavo Capanema, ao substituir no Ministério de Educação Francisco Campos (1891-

1968), deu continuidade à reforma no sistema educacional do país, alcançando, não somente o 

ensino superior em 1930, mas também, os demais níveis de ensino, a partir de 1942, com as leis 

orgânicas, também conhecidas como Reforma Capanema. 

 Todas essas reformas, embora abrangessem todos os níveis da educação, se deram apenas 

de maneira parcial, pois faltava ainda um plano em conjunto de modo a possibilitar uma concreta 

unificação de todo sistema educacional brasileiro, como estava disposto no Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova. Tal fato somente veio a se concretizar com a nova Constituição de 

1946, a qual possuía como uma de suas atribuições fixar as diretrizes e bases da educação de todo 

território nacional. 

 Nesse contexto, o ministro da educação em exercício nesse período, Clemente Mariani 

(1900-1981), elaborou uma comissão formada por educadores, a qual redigiu um projeto que se 

converteu em nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada no dia 

20 de dezembro de 1961. 

 Outra grande contribuição da LDB foi a possibilidade de o aluno do ensino secundário 

transferir-se de um ramo a outro do ensino médio e, após conclui-lo, poder aceder a qualquer curso 

universitário por meio do exame de vestibular. 

 Caminhava-se, então, para uma mudança do ponto de vista das ideias educacionais. Os 

adeptos do movimento renovador foram ocupando os postos da burocracia educacional do país, e, 

consequentemente, foram criando escolas experimentais e implementando os estudos 

pedagógicos. Nesse período, tivemos a criação da Escola de Professores (1923), a Universidade 

do Distrito Federal (1935), o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP (1938), atualmente 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, a Campanha de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior, o CAPES (1951) e o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais 

(1955). 

 Sob a hegemonia do ideal renovador, a década de 1960 foi marcada por uma intensa 

experimentação no ensino brasileiro. Nesse período surgiram os colégios de aplicação, os ginásios 

vocacionais, e incentivou-se a renovação do ensino de matemática e de ciências. No entanto, com 

o regime militar implantado no ano de 1964, alterou-se todo o processo educacional do país.  

 Tendo em vista que o golpe militar buscava dar prosseguimento com a ordem 

socioeconômica, decidiu-se aprovar-se uma nova lei de diretrizes e bases da educação. As 

diretrizes não sofreram modificações, porém fora preciso ajustar a organização do ensino à nova 

realidade. 

 A Lei n. 5.540/68, aprovada em 28 de novembro de 1968 tratou de reformular o ensino 

universitário, a Lei n. 5.692/71, aprovada em 11 de agosto de 1971, modificou os ensinos primários 

e médio que passaram a denominar-se ensino de primeiro e de segundo grau, consequentemente, 

alterou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, no que tange às bases da 

educação. Permaneceram, no entanto, os primeiros títulos da LDB de 61, que dispunham sobre as 

diretrizes da educação nacional (Dos fins da educação, do direito à educação, da liberdade do 

ensino, da administração do ensino e dos sistemas de ensino). 

 A Lei de 68 (Lei n. 5.540/68) buscava coadunar os interesses de dois grupos antagônicos: 

a dos estudantes universitários e professores e, a dos grupos ligados ao regime instituído com o 

golpe militar. Obviamente que, o presidente da República vetou as demandas que iam de encontro 

com os interesses do regime instaurado com o Golpe de 64. 

 

O Grupo de Trabalho da Reforma Universitária buscou atender à primeira 

demanda, proclamando a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, abolindo 

a cátedra, elegendo a instituição universitária como forma preferencial de 

organização do ensino superior e consagrando a autonomia universitária, cujas 

características e atribuições foram definidas e especificadas. De outro lado, 

procurou atender à segunda demanda, instituindo o regime de créditos, a 

matrícula por disciplina, os cursos de curta duração, a organização fundacional 

e racionalização da estrutura e do funcionamento. (SAVIANI, 2014, p. 41) 

  

 A reivindicação por parte dos jovens desejosos de adentrar ao ambiente acadêmico de se 

expandir o ensino universitário, na prática se deu com a implementação, mediante o consentimento 

do Conselho Federal de Educação, de instituições privadas, contrariando, assim, o próprio 

documento aprovado. 

 Na educação primária e secundária, alterada pela Lei n. 5692/71, definiu-se que o ensino 

de primeiro grau contaria com oito anos de duração, enquanto que o segundo grau duraria três 

anos. Em vez de um ensino médio subdividido em ramos, unificou-se o ensino de segundo grau, 
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com caráter profissionalizante obrigatório. Essa obrigatoriedade da profissionalização acabou por 

ser revogada, posteriormente, com a Lei n. 7.044 de 18 de dezembro de 1982. 

 Durante o período militar houve também a implantação dos cursos de pós-graduação, por 

meio do Parecer n.77 de 1969 com a aprovação do Conselho Federal de Educação. Por meio de 

sua instituição, além do incremento da produção científica, incentivou, no caso da educação, o 

desenvolvimento de uma tendência crítica, que mais tarde, iria questionar a pedagogia dominante. 

 A nova situação educacional do país, implantada com o golpe militar, despertou inúmeras 

críticas dos educadores, os quais passaram a se organizar, a partir de meados dos anos 1970, em 

diferentes associações. Enquanto um grupo de educadores lutava pela qualidade da escola pública, 

o outro mostrava-se mais interessado com as questões econômicas-corporativas. Nesse cenário de 

divergência de interesses, surgiu a necessidade de rever todo o arcabouço do sistema educacional 

brasileiro, portanto, rever a legislação em vigor. É com a instalação da Nova República e com a 

elaboração da Constituição Federal de 1988 que se irá atender aos diversos anseios da comunidade 

educacional e dos movimentos sociais. Dentre as conquistas educacionais temos: o direito à 

educação a partir de zero ano de idade, a gratuidade do ensino público em todos os níveis, a gestão 

democrática, a autonomia universitária, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito 

público subjetivo, o regime de parceria entre a União, Distrito Federal, estados e municípios e a 

destinação ao sistema educacional de percentuais mínimos do orçamento da União, estados, 

Distrito Federal e municípios. A nova Constituição manteve como responsabilidade da União fixar 

as diretrizes e bases da educação nacional. 

 Como consequência desse processo tivemos a aprovação da Nova LDB, Lei n. 9.394, em 

20 de dezembro de 1996, que fixou as novas diretrizes e bases do sistema educacional brasileiro. 

A Nova LDB passou a ser a única lei infraconstitucional a regulamentar a educação brasileira. Na 

Nova LDB, aos municípios cabe a responsabilidade pela educação infantil, além de assumir em 

parceria com o estado a educação fundamental. Aos estados, cabe a responsabilidade pelo ensino 

médio e, em conjunto com os municípios, o ensino fundamental. À União cabe estabelecer as 

diretrizes para os currículos de todos os níveis de ensino e avaliar o desempenho escolar dos alunos 

e das instituições. Cabe a ela também, administrar os sistemas, atuando de maneira normativa, 

redistributiva e supletiva em relação às outras instâncias. Cumpre mencionar, no entanto, que a 

nova LDB não especifica a instância que deve se responsabilizar pelo ensino superior no país. 

 Outra modificação advinda com a nova LDB é a alteração das nomenclaturas: as 

denominações de ensino de 1.º e 2.º grau passaram a ensino fundamental e ensino médio, 

respectivamente. A educação infantil, fundamental e o ensino médio passam a constituir a 

educação básica. 
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 Como nos mostra o texto de Saviani (2014), a concepção de educação vai se modificando 

com o passar do tempo. Entre 1890 e 1931 predominou-se o Iluminismo republicano. Depois, 

passou-se para o ideário renovador e, na passagem de 1950 para 1960, começa a primeira 

formulação da concepção produtivista de educação. Esta concepção produtivista se mantém até os 

dias atuais e serviu como base para o Projeto Darcy Ribeiro que deu origem a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

 

4.4 O papel da gramática na aula de português 

 

 O final do séc. XIX é marcado por profundas mudanças no cenário brasileiro: a 

independência do domínio europeu, a libertação dos escravos, a proclamação da república são, 

indiscutivelmente, acontecimentos que ajudarão a construir a identidade nacional, com a 

consequente necessidade de reafirmação da língua.  O Brasil, um país de dimensões continentais, 

conseguiu manter sua unidade política, linguística e cultural, mesmo após passar por tamanhas 

mudanças, conforme nos informam Bastos, Brito e Hanna (2006). 

 É somente no final do século XIX, década de 80, que a língua escrita do português do Brasil 

começa a revelar-se, ou seja, começa o processo de gramatização da nossa língua, como 

consequência da relação que o Brasil estabelece com outras doutrinas filosóficas e científicas de 

outros países, sem a mediação de Portugal e da instituição do colégio Pedro II. 

 Esse processo de gramatização, contou como fator determinante, com o programa de 

português para os exames preparatórios elaborado em 1887 por Fausto Barreto, a pedido do diretor 

geral da instrução pública Emídio Vitório (1823-1889), segundo nos diz Guimarães (1997). Esse 

programa fora muito bem aceito por conta das novas ideias linguísticas que nele continham e por 

ter sido executado por um catedrático do colégio Pedro II, o que lhe permitia difundir novas 

doutrinas.   

 A partir desse programa surgiram as gramáticas de João Ribeiro, Alfredo Gomes, Pacheco 

Silva e Lameira Andrade, que imprimiram novo rumo ao ensino da nossa língua materna, agora, 

não mais sob o domínio das ideias contidas nas obras de autores portugueses, como Soares 

Barbosa, Bento de Oliveira e Lage. 

 No campo das políticas linguísticas, podemos verificar que desde o final do séc. XIX, 

optou-se por adotar a norma culta portuguesa como modelo a ser seguido pelos brasileiros, uma 

vez que a considerava como “a norma que refletia as variedades modernas do português europeu 

vigente na época em tela”. (BASTOS, BRITO e HANNA, 2006, p. 62). 
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 Rosa Virgínia Mattos e Silva compartilha da mesma visão ao afirmar que o ensino de língua 

portuguesa no Brasil, desde o início da expansão da escola no século XIX, se baseia na norma 

padrão do português europeu. 

 

Essa norma padrão, idealizada, estacionada no passado, compendiada em 

gramáticas normativo-pedagógicas, deverá ser transmitida pelo ensino 

escolar. Nesses últimos anos, essa tradição está matizada inexoravelmente. 

(MATTOS E SILVA, 2004, p. 162) 

 

 A ausência de políticas sociais e linguísticas no processo de expansão das unidades 

escolares contribuiu para a manutenção do ensino normativo-prescritivo da modalidade europeia 

em nossas escolas. A política de aumento do tamanho das salas de aula, que ainda vivenciamos, 

está dissociada da qualidade do ensino e da qualificação dos docentes. Além disso, os professores, 

muitos oriundos das camadas populares e com precária formação, não têm como deixar de ensinar 

a norma padrão lusitanizante, conforme informa Mattos e Silva (2004, p. 163). 

 As regras ensinadas em norma padrão do português europeu, quando são aprendidas, o são 

como as de uma gramática de uma língua estrangeira, em que o estudante monitora 

conscientemente o produto, ou seja, o processo de aprendizagem difere da aquisição natural. Essa 

postura no cenário educacional se manteve até meados do século XX, ignorando as transformações 

pelas quais passou a língua portuguesa no Brasil e, consequentemente, excluindo um grande 

contingente de pessoas do ambiente escolar, ainda nas séries iniciais. 

 O século XX irá encontrar a gramaticografia brasileira num processo de mudança que se 

iniciara no final da década anterior, com o abandono da velha ordem racionalista e a incorporação 

do método histórico-comparativo nas páginas gramaticais. É certo, porém, que tal mudança não se 

processou pacificamente, uma vez que as forças reacionárias se mantiveram presentes no ensino 

da língua vernácula. Os textos que outrora eram meramente prescritivos, com perspectiva restrita 

ao ensino, passaram a conter também as teses da Ciência Linguística. Como nos diz Cavaliere: 

 

Será, pois, sob o manto dessa dualidade que surge no Brasil dos novecentos 

uma concepção de gramática que, no âmbito das obras mais representativas, 

busca coadunar a atividade de pesquisa com a atividade do ensino, no sentido 

de, ao menos, não se apresentarem as regras sem fundamentação teórica. 

(CAVALIERE, 2014, p. 12) 

 

 Um traço característico da nossa gramaticografia no início do século XX é, pois, a produção 

de compêndios descritivos-prescritivos que servirão tanto para o estudante, para o cidadão que se 

interessa em questões linguísticas, quanto para aquela pessoa interessada em estudar os fatos 

linguísticos cientificamente, ambos denominados por Cavaliere (2014, p. 14) leitor consulente e 

leitor pesquisador, respectivamente. 
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 Segundo Cavaliere é possível perceber esse viés dual nos compêndios gramaticais 

produzidos pelos principais autores desse período, como, por exemplo, Antenor Nascentes, em sua 

obra O idioma nacional. Em sua definição de gramática14, por exemplo, o autor deixa transparecer 

o pensamento estruturalista que ainda o influenciava, muito embora tivesse formação filológica 

fundada no comparativismo histórico. 

 Embora houvesse por parte do autor uma pretensão em conferir à gramática um viés mais 

descritivo do que normativo, o perfil normativo não foi totalmente relegado. Da mesma forma, os 

outros gramáticos que almejavam modernizar-se em relação às novas teorias não podiam 

desvincular-se do seu compromisso pedagógico, por conta de uma imposição pragmática por parte 

do mercado editorial que tinha como escopo o estudante de língua portuguesa. 

 A divulgação das teses estruturalistas norte-americanas no meio acadêmico por meio da 

publicação de Princípios de linguística geral (1941), de Joaquim Mattoso Camara Jr., na década 

de 40, instalará uma grave crise nos estudos linguísticos do Brasil. A nova corrente irá descrever 

o funcionamento da língua nos limites do sistema, não considerando o uso, nem sua manifestação 

no discurso. Assim, o corpus linguístico não é mais literário e tampouco será extraído da língua 

escrita, mas sim, serão as estruturas linguísticas da língua oral que irão constituir o escopo maior 

dos estudos linguísticos. 

 Essa crise incidirá diretamente sobre os adeptos da tradição gramatical fundamentada nos 

estudos histórico-comparativos, visto que uns terão uma atitude reacionária frente ao movimento 

novidadeiro, enquanto que outros tentarão corrigir os rumos da descrição gramatical e do ensino, 

livrando-se dos anacronismos nos quais estava baseado o modelo anterior. 

  Até a década de 50, acreditava-se na unidade da língua portuguesa no Brasil e, essa era a 

ideia defendida por Serafim da Silva Neto que se baseava na dialetação regional. Foi somente a 

partir da década de 60 que começaram as pesquisas de campo sobre a língua portuguesa no Brasil, 

sob a direção de Nelson Rossi. Entre as décadas de 60, 70 começamos a experimentar uma nova 

realidade com a chegada de novas teorias ao contexto acadêmico, de modo que já não foi mais 

possível continuar a ensinar plenamente a norma padrão. 

 É também na virada para a segunda metade do século XX que se instalam definitivamente 

no ambiente acadêmico a escola estruturalista e a Gramática Gerativa, que segundo Cavaliere 

“ambas pautadas em bases formalistas e infensas ao tradicional vínculo estabelecido pela Filologia 

entre a descrição do funcionamento da língua e a análise do texto”. (CAVALIERE, 2014, p. 17) É 

a partir de então que, todo compêndio baseado na tradição filológica passou a ser considerado 

                                                 
14Gramática, para Nascentes, é “a disciplina que, examinando os fatos da linguagem segundo o uso da classe culta, 

deles extrai normas” (1964, p.11). 
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meramente normativo, inclusive os que foram publicados após o advento da Nomenclatura 

Gramatical Brasileira (1959), como por exemplo, as gramáticas de Evanildo Bechara (Moderna 

gramática portuguesa, 1961), de Gladstone Chaves de Melo (Gramática fundamental da língua 

portuguesa, 1968) e de Celso Ferreira da Cunha (Gramática do português contemporâneo, 1970). 

 Os gramáticos do fim de século, cientes dessa situação, buscam reforçar sua identidade, 

mas ao mesmo tempo, se abrem para às novas contribuições da Linguística. De modo que é comum 

encontrarmos referências explícitas sobre os usos linguísticos na obra, por exemplo, de Gladstone 

Chaves de Melo, ou sobre a variação diatópica, como na obra de Celso Ferreira da Cunha e Luís 

Lindley Cintra (Nova gramática do português contemporâneo, 1985). 

 Podemos elencar outras características que corroboram essa nova postura por parte dos 

gramáticos, influenciada pelos estudos da sociolinguística. São eles: a presença da expressão 

normas vigentes, o que denota a pluralidade da norma ou a ausência de uma que seja absoluta, o 

uso das expressões “correta” ou “correção” entre aspas, o que demonstra a polêmica que havia em 

torno do conceito de correção. Enfim, esses elementos revelam a tentativa de os autores se 

adaptarem às conquistas da linguística, conquanto, não deixassem seu viés normativo. 

 Embora houvesse essa atualização mediante às conquistas da linguística, os compêndios 

gramaticais pós- NGB ainda apresentam características que os mantêm ligados ao normativismo, 

como o corpus literário, o conceito de correção e erro linguístico e sua destinação tanto ao leitor 

estudante quanto ao leitor pesquisador. 

 A mudança na íntegra ocorre, segundo Cavaliere (2014) nas duas últimas décadas do século 

XX, quando os autores se fundamentam em bases teóricas diversificadas, para melhor elucidar os 

fatos linguísticos. Inserem-se nesse perfil as obras de Evanildo Bechara, com fundamentos do 

estruturalismo e do funcionalismo cosseriano, a de Maria Helena de Moura Neves, com 

fundamentos do funcionalismo linguístico e da pragmática e a de Mario Perini, com fundamentos 

do estruturalismo e gerativismo. 

 Como consequência dessa diversidade de bases teóricas, esses compêndios se tornaram 

inaplicáveis ao ensino de níveis fundamental e médio, devido à sua diversidade metalinguística 

que os aparatos teóricos impõem. Por conta disso, os professores que atuaram nesses segmentos 

do ensino mantiveram-se atrelados à antiga ordem metalinguística, simples e coerente. 

 Outro fator que torna inaplicável a utilização dessas gramáticas no ensino fundamental e 

médio, é a necessidade de uma nomenclatura o mais unificada possível nos testes e concursos 

públicos do país. Depreende-se que a leitura dessas obras destina-se a um público-alvo restrito, 

sobretudo, uma pessoa iniciada ou interessada em temas linguísticos, como os estudantes do curso 

de Letras. 
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CAPÍTULO 5 - DESCRIÇÃO DO PRONOME 

 

  

 No presente capítulo apresentamos uma descrição minuciosa de pronome. Buscamos 

oferecer ao leitor todo tipo de referência a essa elemento gramatical encontrado nos sete 

compêndios gramaticais adotados neste trabalho. 

 

 

5.1 Definição 

 

 Neste primeiro momento, apresentamos as definições de pronome encontradas nas  

gramáticas de Eduardo Carlos Pereira, Manuel Said Ali, Antenor Nascentes, Rocha Lima, 

Evanildo Bechara, Gladstone Chaves de Melo e Celso Cunha. 

 

 

5.1.1 Eduardo Carlos Pereira 

 

 Eduardo Carlos Pereira, em sua Grammatica expositiva (1918, p. 95), define o pronome 

como a palavra que tem por função designar os seres pelas suas relações com a pessoa gramatical. 

O pronome, além de se colocar no lugar do nome, indica a posição deste em relação à pessoa 

gramatical. 

 Pereira nos explica que, no latim, pro no vocábulo pronome significa em vez de, o que 

revela certo grau de erudição da sua obra. Ele cita em uma observação Charles Grivet, renomado 

filólogo e linguista, autor da meritória Nova gramática analítica, publicada em 1881. Segundo o 

autor, Grivet e muitos outros gramáticos (cujos nomes não são citados) consideram pronome todo 

adjetivo determinativo desacompanhado de substantivo. 

 No tocante aos pronomes substantivos, o ilustre gramático nos diz que são os pronomes 

pessoais, em sua forma reta ou oblíqua, os que podem desempenhar essa função. Percebe-se em 

sua definição de adjetivo determinativo15 (1918, p. 96) que Pereira também concebe o pronome da 

mesma forma que Grivet. Ao definir essa categoria pronomes adjetivos, o gramático deixa claro 

que os mesmos são variantes dos adjetivos determinativos. 

                                                 
15Segundo Pereira, “adjectivo determinativo é o que se ajuncta ao substantivo para determiná-lo, indicando alguma 

circumsntancia externa, p. ex.: este livro, aquelle livro, meu livro, etc.” (1918, p. 84). Como se pode ver, essas palavras 

são consideradas atualmente pronome demonstrativo e pronome possessivo. 
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 O que vai distinguir o adjetivo determinativo de um pronome é, segundo o gramático, a 

presença ou não do substantivo. Em suas palavras: 

 

 “o adjectivo qualificativo, não sendo expresso na oração o seu 

substantivo, assume o caracter de substantivo, por derivação impropria, 

e torna-se virtualmente substantivo; o adjectivo determinativo (grifo do 

autor), nas mesmas circumstancias, torna-se pronome”. (PEREIRA, 

1918, p. 296) 

 

 Dentre os sete gramáticos estudados nesta pesquisa, Pereira é o único que concebe o 

pronome apenas como uma palavra que se coloca no lugar do nome. Os outros gramáticos o 

concebem também como uma palavra que acompanha o nome. 

 

 

5.1.2 Manuel Said Ali 

 

 Na definição d e Said Ali em sua Gramática secundária (SAID ALI, 1964, p. 61) lê-se que 

o pronome é a palavra que denota ou se refere ao ser, considerando-o apenas como pessoa do 

discurso. E para pessoa do discurso explica que pode ser a pessoa que fala, a pessoa com quem se 

fala e a pessoa ou coisa de que se fala. 

 Entre os conceitos aqui transcritos, o de Said Ali é o único que traz a definição de pronome 

como palavra que define o ente. Os outros gramáticos optaram, com exceção de Rocha Lima que 

adotara para si essa definição, pelo vocábulo ser ou nome (Anexo I). A gramática de Said Ali, cuja 

primeira publicação data, provavelmente de 1923, servirá de referência para outros gramáticos 

citados nesta pesquisa. Sua definição de pronome, pois, será abraçada na íntegra por Rocha Lima 

e servirá de inspiração a Gladstone Chaves de Melo, o qual, inclusive, o cita ao longo de sua obra. 

Em Antenor Nascentes, embora não cite o nome do gramático, percebe-se que sua definição de 

pronome em muito se assemelha à de Said Ali. Sabemos, pois, que Nascentes era leitor de seus 

textos e o admirava pela maneira como abordava questões linguísticas que se discutiam no 

momento, conforme esta citação colhida em Penha: 

 

“Diz Antenor Nascentes [1886-1972]: 

Em 1908 aparece um dos mais notáveis trabalhos filológicos jamais 

publicados no Brasil: Dificuldades da Língua Portuguesa, de Manuel Said 

Ali. Trabalho de fôlego, original de ponta a ponta, constitui uma série de 

estudos que resolve de modo cabal muitas questões que andavam em 

discussão: a do infinito pessoal, a do se sujeito, a dos nomes geográficos, etc.”. 

(PENHA, 2002: 37) 
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 O gramático Evanildo Bechara teve o privilégio de conhecer de perto o renomado estudioso 

de língua portuguesa e, certamente, sua definição de pronome também deixa transparecer 

influência de suas ideias. 

 

 

5.1.3 Antenor Nascentes 

 

 Antenor Nascentes em O idioma nacional define, num primeiro momento, o pronome 

como “palavras que denotam os seres, considerando-os apenas como pessoa do discurso” (1964, 

p.51). E esclarece que são três as pessoas do discurso: a que fala, aquela com quem se fala e a 

pessoa ou coisa de que se fala. Contudo, Nascentes lança mão de uma nota de rodapé a fim de 

informar que “a coisa de que se fala” não se trata de pessoa do discurso. 

 Nessa definição introdutória, Nascentes consegue dar conta somente do conceito de um 

dos tipos de pronome: os pessoais, que se caracterizam por denotarem as três pessoas gramaticais. 

Mais adiante, o autor complementa sua definição ao dizer que essa classe gramatical também 

designa pessoas e coisas ou as especifica em suas várias relações de posse, de espaço etc. 

 Em suma, depreende-se que o pronome, segundo as definições do gramático, é a palavra 

que, além de indicar as pessoas do discurso, revela suas relações (de posse, de espaço etc.) com as 

coisas. 

 Quando duas ou mais palavras equivalem a um pronome, elas constituem, segundo 

Nascentes, uma locução pronominal. Exemplos: cada um, cada qual, qualquer que, todo aquele 

que, quem quer que seja, seja quem for, seja qual for, tudo aquilo que, eu mesmo, eu próprio 

(Idem, p. 95). 

 

 

5.1.4 Rocha Lima 

 

 Em sua Gramática normativa, Rocha Lima, ao abordar o tema dos pronomes, lança mão 

do conceito de Said Ali, como atesta a nota de rodapé (ROCHA LIMA, 1994, p.110): “pronome é 

a palavra que denota o ente ou a ele se refere, considerando-o apenas como pessoa do discurso”. 

Embora não mencione explicitamente, a definição de pessoa do discurso que aparece em sua obra 

em muito se assemelha à definição de Said Ali: “pessoas do discurso se chamam o indivíduo que 

fala, o indivíduo com quem se fala e o indivíduo ou a coisa de que se fala” (ROCHA LIMA, 1964, 

p. 61). 
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 O gramático diz que os pronomes são vazios de conteúdo semântico, sua significação é 

essencialmente ocasional e determinada pelo conjunto da situação e exemplifica: eu, situação da 

pessoa que fala; meu, situação daquilo que pertence à pessoa que fala; este, situação de 

proximidade em relação à pessoa que fala etc. (ROCHA LIMA, 1994, p. 110). 

 

 

5.1.5 Evanildo Bechara 

 

 Na definição de Evanildo Bechara, em sua Moderna gramática portuguêsa (1970) 

pronome é a “expressão que designa os sêres sem lhes dar nome nem qualidade, indicando-os 

apenas como pessoa do discurso” (1970, p. 114). Segundo o gramático, são três as pessoas do 

discurso: a que fala (1.ª pessoa), a com quem se fala (2.ª pessoa) e a pessoa ou coisa de que se fala 

(3.ª pessoa). 

 O conceito de pronome apresentado por Bechara em muito se assemelha ao de Antenor 

Nascentes e de Said Ali, isto porque, o autor da Moderna gramática portuguêsa conheceu de perto 

esses renomados gramáticos e, certamente, fora influenciado por suas ideias e conceitos. Outra 

definição que se assemelha à de Evanildo Bechara é a que consta na obra de Rocha Lima, conforme 

já exposto. 

 

 

5.1.6 Gladstone Chaves de Melo 

 

 Em Gramática fundamental da língua portuguesa (1970, p. 127), o pronome é descrito 

como a palavra que substitui ou lembra o nome, ou o designa em perspectiva de pessoa gramatical. 

Trata-se de uma palavra com significação interna. Os pronomes são palavras cuja função é 

estritamente relacionadora, estrutural. 

 Gladstone, no entanto, mostra que sua concepção de pronome diverge da concepção 

apresentada pela NGB (Nomenclatura gramatical brasileira). Para ele, o pronome é a palavra que 

tão somente substitui ou lembra um substantivo que não fora expresso (1970, p. 74). No entanto, 

como sua obra é destinada, sobretudo aos alunos do ensino secundário, deve ser ela, portanto, 

didática e prática e, sendo assim, decide adotar a definição da NGB. 

 Dentre os autores levantados nesta pesquisa, Gladstone é o único que dispõe o pronome 

como palavra que substitui ou lembra o nome, enquanto que os demais gramáticos o concebem 

simplesmente como palavra que denota o ser. O nome por ele mencionado é o substantivo, como 
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podemos verificar em uma outra definição de pronome que consta no capítulo intitulado 

classificação das palavras. Lê-se: “pronome é a palavra que substitui o nome-substantivo (grifo 

nosso) ou a êle se refere em perspectiva de pessoas do discurso: alguém, eu, tu, nós, êste, meu” 

(grifos do autor). (GLADSTONE, 1970, p. 79) 

 

 

5.1.7 Celso Cunha 

 

 Na Nova gramática do português contemporâneo (2001, p. 275), vemos que os pronomes 

são as palavras que exercem na frase papel equivalente a dos elementos nominais. Para o 

gramático, os pronomes representam um substantivo ou o acompanham, determinando-lhe a 

extensão do significado. No primeiro caso, quando exercem a função de um substantivo são 

chamados pronomes substantivos e, quando modificam um substantivo, recebem o nome de 

pronome adjetivo. 

 

 

5.2 Classificação pronominal 

 

 Nesse item, apresentamos ao leitor a classificação pronominal encontradas nas sete 

gramáticas adotadas. 

 

  

5.2.1 Eduardo Carlos Pereira 

 

 O pronome, em sua obra, está dividido em duas classes: pronomes substantivos e pronomes 

adjetivos. O pronome substantivo, também chamado de pronome pessoal é o que indica o ser sob 

simples relação de pessoa, ou substitui o nome sem limitá-lo de qualquer outra forma (1918, p. 

95). O pronome adjetivo é a palavra empregada no lugar de um substantivo ou palavra equivalente, 

na 3.ª pessoa gramatical, limitando-o de alguma forma. Os pronomes adjetivos são variantes dos 

adjetivos determinativos e se classificam em: demonstrativos, conjuntivos (ou relativos), 

interrogativos e indefinidos. 

 Dentre os gramáticos aqui estudados, Pereira é o único que traz a nomenclatura pronome 

pessoal como sinônima de pronomes substantivos. Também é o único que concebe o pronome 

adjetivo como variante dos adjetivos determinativos. Em sua obra, o adjetivo se classifica em 
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adjetivo qualificativo e determinativo. Ele será qualificativo quando modificar o substantivo, 

indicando-lhe alguma de suas qualidades, e será determinativo quando se ajuntar ao substantivo 

para determiná-lo, indicando alguma circunstância externa (1918, p. 84). 

 Pereira nos informa, através de uma nota, que Grivet e outros gramáticos irão entender 

como pronome todo adjetivo determinativo que não vier acompanhado por um substantivo. Desse 

modo, na frase “Muitos vivem e outros morrem”, “muitos” e “outros” seriam por eles considerados 

pronomes adjetivos (1918, p.97). Mais adiante, veremos que o exímio gramático também adota 

para si essa posição, quando trata dos adjetivos determinativos em sua obra. Ele diz que, os 

adjetivos determinativos, quando não vêm acompanhados pelo seu substantivo, tornam-se 

pronomes16 (1918, p. 296). 

 Sua definição de pronome substantivo e adjetivo, como se pode verificar, difere das 

definições dos outros gramáticos aqui estudados. Ele é o único autor que concebe o pronome 

substantivo como aquele que substitui o nome, sem lhe acrescentar qualquer limitação, enquanto 

que o pronome adjetivo substitui o nome, porém, agregando-lhe alguma limitação. 

 

 

5.2.2 Manuel Said Ali 

 

 O pronome, conforme Said Ali, pode desempenhar o papel de um substantivo ou pode se 

juntar a ele, da mesma forma que o fazem os adjetivos. No primeiro caso, o pronome será 

considerado absoluto ou pronome-substantivo17, no segundo, será chamado pronome adjunto ou 

pronome-adjetivo. 

 

 

5.2.3 Antenor Nascentes 

 

 O pronome pode ser classificado em pronome substantivo e pronome adjetivo. Será 

substantivo quando vier isolado, atuando como substantivo; será adjetivo, quando vier junto a um 

                                                 
16

O gramático Gladstone Chaves de Melo, embora exponha em sua obra definição condizente com a de Pereira, opta 

por adotar o conceito defendido pela Nomenclatura gramatical brasileira, a fim de facilitar a compreensão do tema 

para os leitores, composto, sobretudo, por alunos do antigo curso secundário. 
17

O gramático Gladstone Chaves de Melo também admite a nomenclatura pronome absoluto e pronome adjunto, 

embora acate a nomenclatura consagrada pela NGB pronome substantivo e pronome adjetivo. Gladstone informa que 

a definição de Said Ali evita a confusão entre as categorias dos pronomes com a dos nomes. Entre os gramáticos aqui 

estudados, Gladstone é o único que faz menção à nomenclatura proposta por Said Ali. 
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substantivo, como o fazem os adjetivos. Antenor Nascentes nos oferece uma definição bastante 

simplificada, objetiva de pronome substantivo e pronome adjetivo. Cumpre ressaltar que o autor 

recorre a menos de duas páginas para discorrer sobre essa classe gramatical, expor seu conceito, 

sua classificação e sua tipologia. A flexão e o emprego dessa classe gramatical, Nascentes irá 

abordar em outros momentos de sua obra. 

 Os pronomes pessoais, os demonstrativos isto, isso, aquilo, o relativo quem, o interrogativo 

quem e os indefinidos alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, al, algo são sempre pronomes 

substantivos. O indefinido cada é sempre pronome adjetivo. Os outros pronomes, que não esses 

que atuam exclusivamente como substantivos ou adjetivos podem ser pronomes substantivos ou 

pronomes adjetivos. Nascentes nos oferece dois exemplos em que aparecem o pronome possessivo 

e o pronome demonstrativo. O primeiro pronome do exemplo a seguir, como acompanha um 

substantivo, está atuando como pronome adjetivo. O outro pronome faz referência a um 

substantivo anteriormente expresso, é um pronome substantivo. Ex.: “Êste livro e aquêle”. 

(NASCENTES, 1964, p. 51) 

 

 

5.2.4 Rocha Lima 

 

 Segundo a Gramática normativa da língua portuguesa, os pronomes se classificam em 

pronomes substantivos e pronomes adjetivos (1994, p. 117). Enquanto os primeiros atuam como 

substantivos, exercendo, assim, o papel de núcleo do sujeito ou complemento, os outros vão fazer 

referência a um substantivo, quer esteja claro ou oculto na frase, atuando como adjunto adnominal. 

 Os pronomes que atuam exclusivamente como pronomes substantivos são: os pronomes 

pessoais; os demonstrativos isto, isso, aquilo, o, a, os, as; os indefinidos quem, alguém, ninguém, 

outrem, tudo, nada, algo; os relativos (exceto cujo e suas flexões) e o interrogativo quem. Os 

pronomes que atuam exclusivamente como adjetivos são: os possessivos18; o relativo cujo (e 

flexões) e os indefinidos cada e certo. Os demais pronomes podem atuar como substantivos ou 

adjetivos (1994, p. 118). 

 No que tange à classificação pronominal, observa-se que há um consenso entre os 

gramáticos aqui elencados ao classificarem essa categoria gramatical como pronome substantivo 

                                                 
18

Dentre os gramáticos aqui estudados, Rocha Lima e Bechara são os que admitem os pronomes possessivos somente 

na função adjetiva. Segundo eles, mesmo em frases onde não apareça o substantivo claro, o possessivo pode estar 

subordinado a um substantivo oculto, na função de adjunto adnominal, ou pode atuar como predicativo, função de 

natureza adjetiva. Nos exemplos dados por Rocha Lima “Este livro é o meu” e “Este livro é meu” o possessivo meu 

atua adjetivamente. No primeiro caso, o pronome é adjunto adnominal do núcleo livro, ao qual se prende também o 

artigo o e, no segundo exemplo, o possessivo atua como predicativo (1994, p. 118). 



107 

 

e pronome adjetivo. Somente dois autores expressam posicionamento contrário ao proposto pela 

NGB, são eles: Gladstone Chaves de Melo e Manuel Said Ali. Enquanto o primeiro, apesar de 

adotar o disposto pela NGB, não deixa de manifestar sua discordância explicitamente ao longo de 

sua obra, o último se limita a fazer menção de caráter estritamente informativo às regras dessa 

instituição. 

 

 

5.2.5 Evanildo Bechara 

 

 O pronome pode se referir a um substantivo que esteja claro ou oculto, daí sua classificação 

em pronome substantivo e pronome adjetivo (1970, p. 114). Quando o pronome fizer referência a 

um substantivo claro ou oculto na frase, será considerado pronome adjetivo, quando não se referir 

a nenhum substantivo, mas exercendo a função dele, será pronome substantivo. De acordo com 

sua gramática, há pronomes que são apenas substantivos ou adjetivos, enquanto que há outros 

podem aparecer nas duas funções. 

 Para Bechara, os pronomes possessivos atuam exclusivamente na frase como pronome 

adjetivo. No exemplo que consta em sua obra “Dar o seu a seu dono”, Bechara explica que ambos 

os possessivos são adjetivos (Idem). 

 Os pronomes indefinidos substantivos são todos os invariáveis, a saber: alguém, ninguém, 

tudo, nada, algo e outrem. Já os indefinidos variáveis, com exceção de cada funcionam como 

pronomes adjetivos. São eles: nenhum, outro (também isolado), um (também isolado), certo, 

qualquer (só variável em número: quaisquer), algum, cada (1970, p. 119). 

 O pronome indefinido um pode ser empregado como substantivo ou adjetivo. Quando 

substantivo, aparece normalmente nas locuções cada um, qualquer um. Como adjetivo, recebe o 

nome de artigo indefinido. 

 No tocante aos pronomes interrogativos, Bechara nos informa que o pronome quem, que 

se refere a pessoas, é sempre pronome substantivo. O pronome que pode ser substantivo ou 

adjetivo. Será substantivo quando se referir a pessoas ou coisas e, quando empregado com valor 

de que espécie será pronome adjetivo. O gramático, no entanto, não nos fornece exemplos com o 

emprego do que. Os pronomes interrogativos qual e quanto, assim como o pronome que podem 

ser pronomes adjetivos ou substantivos. 
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 Os pronomes relativos que, quem, o qual19 (e flexões), onde, quanto20 (e flexões) atuam 

como pronomes substantivos. E o relativo cujo21(e flexões) é sempre pronome adjetivo. Já a forma 

o qual (e flexões) pode atuar como pronome substantivo ou pronome adjetivo. Exemplos: “As 

pessoas de quem falas não vieram”; “O ônibus que esperamos está atrasado”; “Não são poucas as 

alunas que faltaram”; “Êste é o assunto sôbre o qual falará o professor”; “Não vi o menino, o qual 

menino os colegas procuram”; “A casa onde moro é espaçosa”; “Esqueça-se de tudo quanto lhe 

disse” (1970, p. 122). 

 

 

5.2.6 Gladstone Chaves de Melo 

 

 Segundo o autor da Gramática fundamental da língua portuguêsa (1970), teríamos os 

determinantes, quando as palavras atuassem em função adjetiva e os pronomes, quando as palavras 

substituíssem ou lembrassem um substantivo não expresso (1970, p. 74). Embora discorde da 

nomenclatura adotada pela NGB, discorre: “são substantivos os pronomes que figuram sòzinhos 

na frase, a exercer uma função sintática própria (…); os adjetivos “são os pronomes que 

acompanham o substantivo, referindo-o quase sempre a uma das pessoas gramaticais” (1970, p. 

128). 

 Gladstone discorda da postura adotada pela NGB, a qual classifica os pronomes em 

substantivos e adjetivos. Segundo o gramático, essa distinção provoca confusões com a categoria 

dos nomes, e, portanto, sugere a dicotomia absolutos e adjuntos, tomando como base a proposta 

de Said Ali. Entretanto, como o gramático já informara no prefácio de sua obra (1970, p.4), adota-

a por motivos didáticos, uma vez que a mesma visa a uniformizar a terminologia e assume posição 

doutrinária. O autor, assim, irá sempre expor sua posição quando a mesma for contrária à da NGB. 

 Em sua obra lemos que os pronomes pessoais, alguns pronomes indefinidos e outros 

pronomes, como possessivos e demonstrativos, em determinada situação podem desempenhar a 

função de pronomes substantivos. Os pronomes indefinidos que atuam exclusivamente como 

pronomes substantivos são: tudo, algo, alguém, outrem, ninguém, nada e ambos. Os que atuam 

exclusivamente como adjetivos são: todo (no singular), certo, determinado, cada, qualquer, tal. 

Há aqueles, também, que tanto podem ser substantivos quanto adjetivos. São eles: nenhum, algum, 

outro, um. O pronome cada deve ser empregado sempre como adjetivo. No entanto, as 

                                                 
19O qual se flexiona em os quais, as quais, a qual, as quais. 
20Quanto se flexiona em quantos, quanta, quantas. 
21Cujo se flexiona em cujos, cuja, cujas. 
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combinações cada um e cada qual atuam como substantivo. Assim, é incorreto dizer, por exemplo: 

“laranjas a 20 cruzeiros cada”. Mas sim: “laranjas a 20 cruzeiros cada uma” (1970, p. 132). Os 

pronomes demonstrativos isto, isso e aquilo somente podem atuar como pronomes substantivos. 

 O pronome interrogativo quem só pode ser substantivo, enquanto que os outros podem 

atuar como substantivos ou adjetivos. Em relação aos pronomes adjetivos, o gramático nos 

concede apenas alguns exemplos, por meio dos quais podemos inferir que os demonstrativos e 

possessivos podem apresentar-se como pronomes adjetivos e como pronomes substantivos: “Esta 

cidade é bonita”; “Minha tarefa terminou”; “Onde compraste essa gravata?” ; “Nosso país é 

cristão” (1970, p. 128); “Fulano! Exclamou o chefe da quadrilha, rindo; conheço muito, é dos 

nossos” (1970, p. 268). 

 

 

5.2.7 Celso Cunha 

 

 Os pronomes podem representar um substantivo ou acompanhá-lo, determinando-lhe a 

extensão do significado 22 . No primeiro caso são denominados pronomes substantivos e no 

segundo, pronomes adjetivos. O gramático acrescenta que os pronomes substantivos e adjetivos 

são facilmente de se identificar, pois os substantivos aparecem sempre isolados na frase, enquanto 

que os adjetivos são sempre empregados junto de um substantivo, concordando com ele em gênero 

e número. Assim, nas frases “Lembranças a todos os teus” (E. da Cunha, OC, II, 646.) e “Teus 

olhos são dois desejos” (R. Correia, PCP, 109.) (2001, p. 276), o pronome da primeira frase é 

substantivo enquanto que o pronome da segunda é adjetivo. 

 Os pronomes pessoais, em sua forma reta ou oblíqua, atuam como pronomes substantivos. 

Os pronomes possessivos podem atuar como pronomes adjetivos ou pronomes substantivos. 

Normalmente são adjetivos, equivalentes a um adjunto adnominal precedido pela preposição de 

(de mim, de ti, de nós, de vós, de si). Mas também, se empregam sem a presença de um substantivo 

claro. Exemplos: “Meu livro é este”; “Este livro é o meu”; “Sempre com suas histórias!”; “Fazer 

das suas” (2001, p. 319). 

                                                 
22

Estão de acordo com essa definição os gramáticos Antenor Nascentes, Said Ali e Gladstone Chaves de Melo. O 

substantivo, segundo eles, deve estar claro na frase, de modo que o pronome irá estabelecer com ele concordância 

genérica e numérica. No entanto, Rocha Lima e Bechara concebem que o pronome adjetivo faça referência a um 

substantivo oculto na frase. Eduardo Carlos Pereira defende uma concepção de pronome adjetivo bastante peculiar. 

Segundo o gramático, esse pronome se emprega no lugar de um substantivo, porém, não pode acompanhá-lo; essa 

função caberá, pois, aos adjetivos determinativos. 
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 Em relação aos pronomes demonstrativos, as formas variáveis (este, esse, aquele etc.) 

podem atuar ora como pronomes adjetivos, ora como pronomes substantivos. Exemplos: “Este 

livro é meu”; “Meu livro é este” (2001, p. 329). As formas invariáveis (isto, isso, aquilo) porém, 

são sempre pronomes substantivos. 

 Os pronomes interrogativos podem atuar como pronomes substantivos e pronomes 

adjetivos. A forma que será pronome substantivo quando equivaler a que coisa e será adjetivo, 

quando significar que espécie de. Exemplos: “Que tenciona fazer quando sair daqui?” (A. 

Abelaira, TM, 86.); “Que mal me havia de fazer?” (M. Torga, NCM, 47.) (2001, p. 353). O 

interrogativo quem é pronome substantivo e faz referência somente a pessoas ou a algo 

personificado. Exemplos: “Quem não a canta?, Quem? Quem não a canta e sente?” (J. de Lima, 

OC, I, 212.); “Perguntei ao doutor quem era a velha” (J. de Araújo Correia, FX, 56.); “Mas a idéia 

quem é? Quem foi que a viu, Jamais, a essa encoberta peregrina?” (A. de Quental, SC, 59.) (2001, 

p. 354). 

 O interrogativo qual é empregado normalmente como pronome adjetivo, porém nem 

sempre próximo a um substantivo. Exemplos: “- Qual é o hotel, em que rua fica?” (U. Tavares 

Rodrigues, NR, 76.); “Padre Manuel perguntou ao escudeiro do comendador qual era a situação 

de D. Ana Vaz” (C. Castelo Branco, OS, II, 247.) (2001, p. 355). O interrogativo quanto pode ser 

usado como pronome substantivo ou como pronome adjetivo. Exemplos: “Quanto devo?” (G. 

Ramos, A, 167.); “Quantas sementes lhes dás tu?” (F. Namora, TJ, 158.) (2001, p. 355-356). 

 Sobre os pronomes indefinidos, as formas invariáveis alguém, ninguém, outrem, algo, nada 

somente são empregadas como pronomes substantivos. Exemplos: “E se alguém fosse avisar a 

Guarda?” (M. Torga, NCM, 52.); “Ninguém ainda inventou fósforos contra o vento?” (A. Abelaira, 

QPN, 25.) (2001, p. 357). O pronome tudo atua normalmente como pronome substantivo, mas tem 

valor de adjetivo quando sob as formas tudo isto, tudo isso, tudo aquilo, tudo o que, tudo o mais e 

combinações semelhantes. Exemplos: “Subia as escadas que levavam à torre do palácio, 

meditando em tudo isto” (Alves Redol, BC, 58.); “Hoje, tudo isso, pássaros e estrelas caídas do 

céu, são memórias” (J. C. de Carvalho, NMAI, 51.); “Pensando bem, tudo aquilo, era muito 

estranho” (A. Meyer, SI, 25.) (2001, p. 358). 

 Os pronomes algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, vário, tanto e quanto atuam, 

geralmente como pronomes adjetivos. Em alguns casos, atuam como pronomes substantivos. 

Exemplos: “Todos estavam admirados” (Castro Soromenho, TM, 186.); “Quando nos tornamos a 

ver, nenhum teve para o outro a mínima palavra, ficamos a um banco, lado a lado, em expansivo 

silêncio” (R. Pompéia, A, 205.) (Idem). 
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 O pronome certo somente é empregado como pronome adjetivo. Exemplos: “Certos 

homens ergueram-se acima do seu tempo, acima da civilização” (A. Abelaira, TM, 79.); “Em certo 

ponto a água cobria um homem” (R. Pompéia, A, 47.) (Ibidem). Sobre os indefinidos cada e 

qualquer, Cunha nos diz que, a boa tradição da língua nos diz que são sempre acompanhados de 

substantivo, portanto, empregados como pronomes adjetivos. Os relativos que, quem, onde são 

pronomes substantivos. Os pronomes o qual (e flexões), quanto (e flexões) aparecem sempre na 

gramática empregados como substantivos, enquanto que pronome cujo emprega-se apenas como 

pronome adjetivo. 

 

 

5.3 Tipologia pronominal 

 

 Nesse tópico, veremos os tipos de pronome e suas formas encontrados nos sete compêndios 

gramaticais. 

 

 

5.3.1 Eduardo Carlos Pereira 

 

 De acordo com Pereira, os pronomes substantivos são também chamados pessoais e esses 

pronomes podem se apresentar em suas variações retas ou oblíquas. As formas retas são: eu, tu, 

ele, ela, nós, vós, eles, elas. Já as formas oblíquas são: me, mim, migo, te, ti, tigo, nos, nosco, vos, 

vosco, o, a, lhe, se, si, sigo, os, as, lhes, se, si, sigo. Como os pronomes estabelecem relação com 

a pessoa gramatical, temos, no caso reto: 

• 1.ª p. singular = eu 

• 2.ª p. singular = tu 

• 3.ª p. singular = ele, ela 

• 1.ª p. plural = nós 

• 2.ª p. plural = vós 

• 3.ª p. plural = eles, elas 

 Em suas formas oblíquas, temos: 

• 1.ª p. singular = me, mim, migo 

• 2.ª p. singular = te, ti, tigo 

• 3.ª p. singular = o, a, lhe, si, sigo 

• 1.ª p. plural = nos, nosco 
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• 2.ª p. plural = vos, vosco 

• 3.ª p. plural = os, as, lhes, se, si, sigo 

 

 As formas oblíquas migo, tigo, sigo, nosco e vosco são empregadas sempre com a 

preposição com: comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Já as formas mim, ti, si aparecem 

precedidas por preposição: a mim, sem mim, a ti, de ti, etc (1918, p. 96). Os pronomes se, si e sigo 

são chamados reflexivos. 

 No emprego hodierno das formas oblíquas de 1.ª, 2.ª, 3.ª pessoas do singular e da 1.ª e 2.ª 

pessoas do plural, o usuário da língua não se dá conta desse processo de fusão com a preposição 

com, devido a supressão do m na 1.ª p. singular e do plural e a sua substituição pelo n nas demais 

pessoas. Antes, as formas oblíquas combinadas eram: commigo, comtigo, comsigo, comnosco, 

comvosco (Idem). 

 Outras palavras e locuções atuam como pronomes de 3.ª pessoa. Pereira as chama 

pronomes de reverência ou pronomes de tratamento e que, portanto, devem levar o verbo, os 

pronomes oblíquos e possessivos que a eles fazem referência à 3.ª pessoa (1918, p. 324). São elas: 

fulano, beltrano, sicrano, a gente, homem, você, vossa mercê, vossa senhoria (V.S.), vossa 

excellencia (V.Ex.ª), sua senhoria (S. S.ª), sua excellencia, vossa majestade (V.M.), sua majestade 

etc23. 

 Já os pronomes adjetivos são variantes dos adjetivos determinativos e se classificam em: 

demonstrativos, conjuntivos (ou relativos), interrogativos e indefinidos. São enquadrados na 

categoria adjetivos determinativos: os artigos, os demonstrativos, os conjuntivos, os 

interrogativos, os possessivos, os numerais e os indefinidos. No entanto, o gramático adverte que 

os adjetivos determinativos podem atuar como pronomes, caso não venha expresso o seu 

substantivo (1918, p. 296). 

 O autor, em relação aos artigos, informa que o artigo definido, na ausência do substantivo, 

se torna pronome demonstrativo. Ex.: “Sabia o Camões engrandecer os que mereciam” (L. C.) 

(1918, p. 299). Esse pronome, como se verá mais adiante, consta na lista dos pronomes 

demonstrativos. 

                                                 
23

O gramático Gladstone Chaves de Melo traz em sua obra uma definição um pouco diferente da de Pereira. Gladstone 

relata que se trata de pronomes que atuam ao lado dos pronomes pessoais, porém dos de 2.ª (segunda) pessoa. Ele nos 

oferece alguns exemplos desse pronome: o senhor, vossa senhoria, vossa excelência... (entende-se: outras locuções 

com vosso, vossa) e você. Além disso, informa que esses pronomes se referem à pessoas mediante sua qualidade ou 

dignidade. 
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 Os adjetivos demonstrativos apresentam-se sob as formas simples e compostas. Entre as 

formas simples temos: este, esta, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, mesmo, mesma, próprio, 

própria, tal. As formas compostas são: est'outro, est'outra, este outro, esta outra, ess'outro, 

ess'outra, esse outro, essa outra, aquele outro, aquela outra, o mesmo, a mesma, o próprio, a 

própria, o tal, a tal. As formas isto, isso, aquilo, embora apareçam na lista das formas simples, o 

autor esclarece que são formas neutras pronominais (1918, p. 85). 

 Integram a classe dos pronomes demonstrativos, segundo a obra de Pereira: o, isto, isso e 

aquilo. Entretanto, como autor concebe que os adjetivos determinativos podem atuar como 

pronomes, quando não apresentam seu substantivo claro na frase, entendemos que os adjetivos 

demonstrativos este, estes, esta, estas, esse, essa, essas, aquele, aqueles, aquela, aquelas atuam 

também como pronome. Corrobora para essa afirmativa o único exemplo dado pelo autor: “Aquelle 

que é sabio guarda sua língua do mal” (1918, p. 296). 

 Os possessivos aparecem na obra do gramático classificados como adjetivos possessivos. 

No entanto, percebemos que podem eles, também, desempenhar a função de pronome, quando o 

seu substantivo não vier claro na frase. O único exemplo com esse emprego encontramos numa 

nota de observação: “Os nossos não compareceram” (1918, p. 97). Quando o gramático trata 

especificamente dos possessivos, contudo, não menciona esse tipo de emprego. Cabe aqui 

transcrever o que disse Pereira sobre a mudança de função dos determinativos em geral: “O 

adjetivo qualificativo, não sendo expresso na oração o seu substantivo, assume o caráter de 

substantivo, por derivação imprópria, e torna-se virtualmente substantivo; o adjetivo 

determinativo, nas mesmas circunstancias, torna-se pronome.”(grifos do autor) (1918, p. 296). 

 Os adjetivos conjuntivos são: o qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas (1918, p. 

85). O determinativo qual, quando precedido da preposição a atua como o pronome composto 

cada qual. Ex.: “Os ouvintes sofregos regressam, a qual mais preste se apresente em Roma, a qual 

nos maternaes saudosos labios, colhendo um beijo, colherá o imperio.” (A.C.) (1918, p. 306). Essa 

forma, porém, não consta la lista dos pronomes conjuntivos. 

 Os pronomes conjuntivos, também chamados relativos, são que e quem . Pereira informa 

que o que é pronome conjuntivo, quando seu antecedente for um substantivo. Nesse caso, esse 

pronome pode ser substituído pelas formas adjetivas do pronome conjuntivo que: o qual, a qual, 

os quais e as quais. Exemplos: “Ha enganos que (= os quaes) nos deleitam, como desenganos que 

(os quaes) nos affligem.” (M.); “-Assim fazem os impios e maliciosos, a quem não ha innocencia 

que satisfaça, nem desculpa que contente.” (M. B.) (1918, p.97). 

 Os adjetivos interrogativos são que, qual e quanto. Eles exercerão essa função quando 

precederem um substantivo e servirem para fazer uma pergunta (1918, p. 85). A forma que será, 
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porém, pronome interrogativo, quando na frase interrogativa for seguida de verbo. Poucas são as 

formas que integram a classe dos pronomes interrogativos, a saber: que? , o que?, quem? e qual?. 

Sobre o emprego desses pronomes, temos os seguintes exemplos: “Vate, vate? Que és tu?” (G. D.) 

; “-Logo se não é drama o que é?”(A. C.); “-Quem eram?”; “Qual delles?” (1918, p. 97). 

 Os adjetivos indefinidos determinam o substantivo de modo vago. São eles: algum, 

nenhum, outro, todo, tanto, quanto, pouco, muito, menos, mais, o mais, os demais, cada, qualquer, 

quejando. Além desses, temos: bastante, certo, vários, diferentes, diversos, quando antepostos aos 

substantivos (1918, p.88). Dentre essas formas, algumas poderão ser empregadas como pronomes, 

desde que não acompanhem um substantivo. 

 Em se tratando dos pronomes indefinidos, o ilustre gramático cita: alguém, algo, ninguém, 

nada, outrem, al, tudo, quem quer que, cada qual. Pereira, porém, nos fornece poucos exemplos. 

Em relação a forma algo, cita “Elle está algo doente” (1918, p. 313); embora informe que seu 

emprego arcaizou-se na língua popular, aparecendo, porém, somente na língua literária. Com 

relação a nada, nos diz que quando precedido de artigo ou preposição, é um pronome: o nada, um 

nada, uma coisa de nada. 

 As formas alguém, ninguém, outrem fazem referência à pessoas, enquanto que algo, nada 

e al, referem-se à coisas. O pronome al (= outra coisa) não é mais empregado no uso vivo da 

língua, aparece apenas nos provérbios populares e na língua literária. Exemplos: “O que não póde 

al ser déves soffrer”; “As mãos no pandeiro e em al o pensamento”; “Official tem officio, e al” 

(1918, p. 314). 

 Embora não apareçam na lista dos pronomes indefinidos, Pereira nos diz que as formas 

muito, pouco, mais, menos, tanto e quanto podem desempenhar essa função, quando, ao servirem 

de sujeito ou de objeto, não fizerem referência a substantivo expresso na frase. Exemplos: “Muitos 

figuram de Diogenes, para se consolarem de não poderem ser Alexandre” (M. M.); “Muito se perde 

por falta de intelligencia, porém mais (se perde) por preguiça e aversão ao trabalho” (Id.); “Perdeu 

elle tudo quanto ganhou” (1918, p. 315). Eles também serão pronomes, quando vierem precedidos 

de artigo ou outro determinativo. Exemplos: “O que é fiel no menos, também é fiel no mais e o 

que é injusto no pouco, também é injusto no muito.” (A. P.); “Elle fez seu tanto ou quanto.” (Idem). 

 Sobre a forma cada, o gramático diz que se une com qual ou um para formar os pronomes 

cada qual e cada um, os quais, raramente vêm acompanhados de substantivo. No entanto, somente 

cada qual consta no rol dos pronomes indefinidos. Além dessas formas pronominais, Pereira 

explica que existem palavras e expressões da 3.ª pessoa que também devem ser consideradas 
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pronomes 24 . São elas: fulano, beltrano, sicrano, a gente, homem, você, vossa mercê, vossa 

senhoria (V. S.), vossa excellencia (V. Ex.ª), sua senhoria (S. S.ª), sua excellencia, vossa majestade 

(V. M. ), sua majestade etc. (1918, p. 96). 

 

 

5.3.2 Manuel Said Ali 

  

 Os pronomes, segundo Said Ali, se dividem em pessoais (retos, oblíquos), possessivos, 

demonstrativos, relativos, interrogativos e indefinidos. 

 Os pronomes pessoais apontam as três pessoas do discurso: a que fala (1.ª pessoa), a pessoa 

com quem se fala (2.ª pessoa) e a pessoa ou coisa de que se fala (3.ª pessoa). São eles: eu, tu, ele, 

ela, nós, vós, eles, elas. Essas formas são denominadas retas. Os pronomes pessoais também se 

apresentam sob a forma oblíqua tônica (sem preposição) ou átona (com preposição). 

 As formas oblíquas não preposicionadas são: me, te, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os e as. As 

formas que aparecem acompanhadas por preposição são: mim, ti, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Se a 

forma oblíqua for acompanhada pela preposição com, dizemos: comigo, contigo, conosco e 

convosco. Os pronomes oblíquos, quando se referem ao próprio sujeito do verbo podem atuar 

como pronome reflexivo ou como pronome recíproco. A 3.ª pessoa do singular ou plural tem como 

pronome reflexivo as formas especiais se, si, consigo. 

 Os pronomes possessivos são aqueles que, além de designarem noção de posse, em relação 

às pessoas do discurso, podem exprimir relações de dependência, partes componentes de um todo, 

qualidade de um ser, parentesco etc., segundo Said Ali (1964, p. 63). São eles: 

• 1.ª pessoa singular = meu, minha, meus, minhas 

• 2.ª pessoa singular = teu, tua, teus, tuas 

• 3.ª pessoa singular = seu, sua, seus, suas 

• 1.ª pessoa plural = nosso, nossa, nossos, nossas 

• 2.ª pessoa plural = vosso, vossa, vossos, vossas 

• 3.ª pessoa plural = seu, sua, seus, suas 

                                                 
24

Pereira não concebe uma nova nomenclatura para elas, como o faz Nascentes, que também admite algumas formas 

como pronomes. Ao seu ver, são elas: você, vosmecê, o Sr., a Sra., e as locuções formadas com o pronome vosso 

(Vossa Senhoria, Vossa Excelência etc.). Gladstone, Bechara e Celso Cunha também chamam pronomes de 

tratamentos, porém eles constituem em suas obras uma variante do pronome pessoal. Em Said Ali, encontramos as 

palavras você e vocês como termos que estão substituindo os pronomes tu e vós respectivamente, enquanto que os 

tratamentos com os pronomes vossa e sua são classificados como expressões. Rocha Lima entenderá esses pronomes 

como de reverência, conquanto os reconheça também como variantes dos pronomes pessoais. 
 



116 

 

 Os pronomes demonstrativos são aqueles que, nas palavras de Said Ali, “mostram as 

pessoas e cousas referindo a sua situação às pessoas do discurso a que se acham próximas ou com 

que se relacionam” (1964, p. 64). São eles: este (e flexões), esse (e flexões), aquele (e flexões), 

isto, isso, aquilo, o. 

 Os pronomes relativos são aqueles que fazem referência a um antecedente, e constituem 

parte da oração subordinada a esse termo antecedente. São eles: que, quem, o qual, cujo. Dentro 

da categoria dos pronomes relativos, encontramos o pronome relativo indefinido, que só pode ser 

representado pelo pronome quem. O pronome quem pode ser simplesmente pronome relativo ou 

também pronome relativo indefinido. 

 Os pronomes interrogativos são empregados nas perguntas e fazem referência à pessoas ou 

coisas desconhecidas. São eles: que, o que, quem, qual. Os pronomes indefinidos são aqueles 

aplicáveis à 3.ª pessoa indeterminada do discurso. São eles: alguém, ninguém, outrem, algo, nada, 

tudo, quem, qual, este, um... outro, algum, certo, vário, todo, outro, nenhum, qualquer, cada. 

 

 

5.3.3 Antenor Nascentes 

  

 Em O idioma nacional (1964) são seis os tipos de pronome: pessoais, possessivos, 

demonstrativos, relativos, interrogativos e indefinidos. 

 Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. As pessoas do discurso indicam a 

pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala, são, portanto três, 

representadas pelos seguintes pronomes: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. 

 Segundo Nascentes, somente o pronome da terceira pessoa (ele) admite feminino e admite 

o plural: ela, eles, elas. Os pronomes da 1.ª e da 2.ª pessoas do singular admitem plural e assumem 

formas diferentes. O pronome eu no plural faz nós e o pronome tu no plural faz vós. O pronome 

eu não admite pluralidade, salvo quando substantivado. Ex.: “Estas lutas íntimas dos dous eus 

eram raras e passageiras” (Camilo Castelo Branco, A Corja, cap. XVII) (1964, p. 65). O pronome 

vós, embora seja da segunda pessoa do plural, pode ser empregado referindo-se a apenas uma 

pessoa, como tratamento respeitoso. 

 Os pronomes pessoais, quando atuam como sujeito, se apresentam sob a forma reta; quando 

servem de objeto direto ou indireto, se apresentam sob a forma oblíqua. O pronome eu apresenta 

a forma oblíqua me (objeto direto e indireto); o pronome reto tu tem sua forma oblíqua te; os 

pronomes ele, ela tem como formas oblíquas o, a (objeto direto), lhe (objeto indireto) e se (objeto 

direto e indireto); o pronome reto nós apresenta-se na forma oblíqua como nos e o pronome vós, 
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vos. Os pronomes retos eles, elas terão como formas oblíquas os, as (objeto direto), lhe (objeto 

indireto) e se (objeto direto e indireto). 

 Existem substantivos e expressões que atuam como verdadeiros pronomes pessoais. 

Exemplos: O degas, êste seu criado, o filho de meu pai (equivalentes a eu), você, vosmecê, o Sr., 

a Sra., as locuções formadas com o pronome vosso, tais como Vossa Senhoria, Vossa Excelência, 

etc. (equivalentes à segunda pessoa). A expressão a gente25 forma o que Nascentes denomina 

locução pronominal e, segundo ele, equivale a um pronome de primeira pessoa do plural. Ex.: 

“- Aonde foram vocês? - A gente foi ao cinema.” (1964, p. 52). 

 Os pronomes possessivos assinalam a pessoa que está na posse do substantivo a que se 

referem. São eles: meu, teu, seu, nosso, vosso (Idem). Eles se flexionam em: minha, minhas, tua, 

tuas, nossa, nossas, vossa e vossas. Os pronomes demonstrativos indicam o lugar ocupado no 

espaço. São: este, esse, aquele, o, isto, isso e aquilo. Os pronomes isto, isso e aquilo são 

invariáveis. Os outros demonstrativos fazem: esta, estas, essa, essas, aquela, aquelas, a, as, 

mesma, mesmas. Os pronomes este, esse, aquele formam locuções pronominais: este outro, esse 

outro, aquele outro e, segundo Nascentes, elas servem para estabelecer distinção entre 

demonstrativos. Ex.: Êste é bom, mas êste outro é melhor (1964, p.97). 

 Nascentes trata em sua obra dos demonstrativos de identidade, que seriam tal, mesmo e 

próprio26. Contudo, o autor não tece comentários mais esclarecedores acerca de suas atribuições e 

emprego. Quando trata das flexões pronominais, encontramos as formas mesma e mesmas, como 

formas flexionadas do demonstrativo mesmo. No entanto, não encontramos qualquer menção às 

formas tal e próprio. 

 Os pronomes indefinidos são aqueles aplicados à terceira pessoa de maneira vaga. São: 

alguém, ninguém, outrem, algum, nenhum, qualquer, outro, Fulano, Fuão, Beltrano, Sicrano, 

todo, tudo, nada, muito, pouco, vários, diversos, mais, menos, demais, certo, tanto, quanto, que, 

tal, qual, cada, quejandos, algo, al (1964, p. 53). Os indefinidos algum, nenhum e uns se 

flexionam. Eles fazem: alguma, nenhuma, nenhumas e umas. Os pronomes todo, outro, muito, 

pouco, vários, determinados, diversos, numerosos, certo, tanto, quanto, quejandos são variáveis. 

Os pronomes substantivos indefinidos, com exceção de Fulano, Fuão, Beltrano e Sicrano, e 

também o pronome adjetivo indefinido cada são invariáveis. Os pronomes tudo, algo e al exigem 

                                                 
25

Para Celso Cunha, a gente também pode ser empregado no lugar da primeira pessoa do singular eu. 
26

Para Pereira, mesmo, próprio e tal são considerados adjetivos determinativos demonstrativos. Mesmo e tal podem, 

no entanto, atuar como pronomes. Mesmo será pronome em frases como “É o mesmo” (= a mesma coisa), onde o 

mesmo é predicado nominal. Tal será pronome em frases do tipo “Não ha tal” (= não ha tal coisa), onde tal é objeto 

do verbo impessoal ha (1918, p. 301). 
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os adjetivos a eles referentes no gênero neutro. Ex.: “Nada é absoluto; tudo é relativo”. (1964, p. 

65) 

 Os pronomes interrogativos são os relativos empregados em frases interrogativas, sem a 

presença de antecedente expresso ou conhecido. São: que, quem e qual. Os interrogativos quem e 

qual não sofrem variação de gênero. Os interrogativos sofrem a mesma variação que os relativos 

correspondentes, assim, qual apresenta variação de número quais. O pronome que exige a presença 

de um adjetivo neutro a que ele faz referência, segundo o gramático. Ex.: “Que há de novo?” 

(Idem). 

 Os pronomes relativos se referem a substantivos ou a pronomes substantivos já expressos. 

São: que, quem, qual, cujo e onde. Num primeiro momento, Nascentes informa que os relativos 

que, quem, qual e onde não apresentam variação. No entanto, em um outro momento de sua obra 

(1964, p. 66), nos informa que o pronome qual faz quais. Acreditamos, assim, que a obra deixou 

de passar por uma revisão mais cuidadosa. O pronome cujo faz cujos, cuja e cujas. 

 

 

5.3.4 Rocha Lima 

 

 Na Gramática normativa de Rocha Lima, os pronomes aparecem divididos em seis grandes 

grupos: pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. 

 Os pronomes pessoais são aquelas palavras que representam as pessoas do discurso, 

indicando-as somente. As pessoas do discurso são: a que fala, representada pelos pronomes eu 

(singular) e nós (plural), a pessoa com quem se fala, representada pelos pronomes tu (singular), 

você (singular), vós (plural), vocês (plural) e a pessoa ou coisa de que se fala, representada por ele 

e ela (singular) e por eles, elas (plural). 

 Os pronomes pessoais podem atuar como sujeito ou complemento numa oração. Quando 

servem de sujeito são denominados subjetivos ou retos e, quando complemento, são denominados 

objetivos ou oblíquos. As formas oblíquas podem ser átonas ou tônicas. As átonas são partículas 

inacentuadas, que podem anteceder ou pospor à forma verbal, como se fosse uma sílaba a mais 

desse verbo. As formas tônicas vêm sempre acompanhadas de preposição. São elas: 

• 1.ª pessoa 

 singular: me (átona); mim (tônica) 

 plural: nos (átona); nós (tônica) 

• 2.ª pessoa 

 singular: te (átona); ti (tônica) 
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 plural: vos (átona); vós (tônica) 

• 3.ª pessoa 

 singular: o, a, lhe, se (átonas); ele, ela (tônicas) 

 plural: os, as, lhes, se (átonas); eles, elas, si (tônicas) 

 As formas o, a, os, as substituem um substantivo que, sem ser precedido de preposição, 

completa o sentido do verbo. Ex.: “Vi o menino” (ou vi-o) (1994, p. 111). Os pronomes lhe, lhes 

se empregam no lugar de um substantivo regido pelas preposições a ou para. Ex.: “Dei o livro ao 

menino” (ou dei-lhe o livro) (Idem). As formas se, si são chamadas reflexivas porque só podem 

ser empregadas em relação ao próprio sujeito do verbo. Exemplos: “O capitalista matou-se”; 

“Tratem de si e não dos outros” (Ibidem). Além dessas formas, há outras cinco que aparecem 

combinadas com a preposição com: comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Dentre elas, a 

forma consigo atua exclusivamente como pronome reflexivo. 

 Ainda dentro dos pronomes pessoais, Rocha Lima aborda a questão dos pronomes de 2.ª 

pessoa, mas que exigem o verbo na terceira. Ele cita os pronomes utilizados no tratamento familiar 

(você, vocês), no tratamento cerimonioso (o Senhor, a Senhora) e os pronomes de reverência, que 

são formas acompanhadas pelo pronome possessivo Vossa (Vossa Senhoria, Vossa Excelência, 

Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Eminência, Vossa Reverendíssima, Vossa 

Magnificência) (1994, p. 112). 

 Os pronomes possessivos se referem às pessoas do discurso, mas as apresenta como 

detentoras de algo. Segundo Rocha Lima, pertencem à mesma família dos pronomes pessoais, uma 

vez que sua significação, puramente acidental, também gira em torno das pessoas do discurso. 

Assim, quando digo “Meu relógio é de ouro”, o pronome meu indica tão somente que o relógio 

pertence à primeira pessoa (1994, p. 113). São estes os pronomes possessivos: 

• 1.ª pessoa singular: meu, minha, meus, minhas 

• 2.ª pessoa singular: teu, tua, teus, tuas 

• 3.ª pessoa singular: seu, sua, seus, suas 

• 1.ª pessoa plural: nosso, nossa, nossos, nossas 

• 2.ª pessoa plural: vosso, vossa, vossos, vossas 

• 3.ª pessoa plural: seu, sua, seus, suas 

 Os pronomes demonstrativos são palavras que irão indicar a posição dos objetos em relação 

às pessoas do discurso. São eles: este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, 

aqueles, aquelas, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria, próprios, próprias, tal, tais, 

semelhante, semelhantes, isto, isso, aquilo, o, a, os, as. O pronome o (e flexões) atua como 

demonstrativo quando for equivalente a este, esse, aquele. Ex.: “Não compreendo o (=isso) que 
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disseste”. (1994, p. 114) As formas semelhantes e tal atuam como demonstrativos em orações 

como: “Nunca escrevi semelhantes coisas!”; “Tal despudor me causou repulsa” (Idem). 

 Rocha Lima informa que, além desses demonstrativos, existem demonstrativos de natureza 

adverbial e, que por isso são denominados pronomes adverbiais demonstrativos. São eles: aqui, 

aí, lá, ali e acolá.27 

 Os pronomes indefinidos são palavras que fazem referência à 3.ª pessoa gramatical de 

sentido vago, ou expressam quantidade indeterminada. Alguns pronomes indefinidos aparecem 

desacompanhados de substantivo, outros figuram ao lado de um substantivo, com o qual 

estabelecem concordância genérica e numérica. Atuam como pronomes substantivos: quem, 

alguém, ninguém, outrem, que, algo, tudo, nada, onde, algures, alhures, nenhures. Como 

pronomes adjetivos, há um número expressivo de indefinidos: todo (e flexões), algum (e flexões), 

vários, várias, nenhum (e flexões), certo (e flexões), outro (e flexões), muito (e flexões), pouco (e 

flexões), quanto (e flexões), que, qual, quais, um (e flexões), qualquer, quaisquer, cada. 

 O pronome cada pode ser aplicado à substantivo plural, desde que este seja precedido por 

numeral cardinal, representando, assim, um conjunto. Ex.: “uma escada para cada doze homens” 

(Epifânio Dias) (1994, p. 115). A palavra cada não pode vir desacompanhada de substantivo ou 

pronome e não pode ser empregada como substantivo. Assim, é incorreto dizer: “os sabonetes 

custam dois tostões cada” (Idem). Segundo Rocha Lima, as seguintes expressões figuram como 

pronomes indefinidos: quem quer que, o que quer que, cada um, cada qual, seja o que for etc. 

(Ibidem) 

 Os pronomes relativos são aquelas palavras que retomam numa oração o sentido de um 

termo ou retomam o sentido de toda a oração anterior. Eles não apresentam significação própria; 

representam sempre o seu antecedente. Atuam como pronome relativo: que, quem, quanto (e 

flexões), cujo (e flexões), o qual (e flexões). O pronome quanto, quando pronome relativo, faz 

referência a tudo ou todo. Ex.: “Ouvia-a! A sua voz me despertava / Tudo quanto de bom conservo 

n'alma” (Gonçalves Dias) (1994, p. 116). 

 Os pronomes relativos podem ser empregados sem antecedente expresso, com o 

antecedente incorporado em si. São, por isso, chamados pronomes relativos indefinidos ou 

condensados. Dentre os pronomes que podem atuar dessa forma, Rocha Lima cita: quem, que e 

quanto. Exemplos: “Quem espera sempre alcança”; “Traiu a quem lhe fora tão fiel”; “Não teve que 

objetar”; “Fez quanto pôde” (1994, p. 117). 

                                                 
27

Essas formas, como veremos em Emprego dos demonstrativos, serão entendidas por Evanildo Bechara e Celso 

Cunha de modo diferente. Para Bechara, elas atuam como elemento reforçador dos demonstrativos, enquanto que para 

Celso Cunha, são advérbios que acompanham o demonstrativo, por motivo de clareza ou ênfase. 
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 Os pronomes interrogativos são os pronomes indefinidos que, quem, qual e quanto, 

empregados em preguntas diretas ou indiretas. Nas interrogações diretas, termina-se a frase com 

ponto de interrogação e, nas perguntas indiretas, emprega-se um verbo próprio para perguntar, 

como por exemplo, perguntar, saber, indagar etc. 

 Rocha Lima informa que existem palavras da família dos pronomes, as palavras vicárias, 

as quais se empregam no lugar do núcleo do predicado, a fim de evitar repetição desnecessária. 

São empregados com esse sentido, as palavras sim, não e os verbos ser e fazer. Rocha lima, no 

entanto, informa que acontece em outras situações, porém, não as especifica. Dentre os exemplos 

dados pelo gramático, temos: 

 a) “E foi um espanto quando se soube que a festa não era oferecida ao sol ou a qualquer 

astro de primeira grandeza, mas sim em honra de uma estrelinha...” (Viriato Corrêa) (1994, p. 119). 

O emprego do sim nessa oração retoma “era oferecida”. 

 b) “-Ah! Só mesmo a paciência do Sr. Vigário. Apesar, porém, de tanta paciência, o Sr. 

Vigário, se não mostrava arrependido daquela caridade, era simplesmente porque esse rasgo 

generoso muito contribuíra para a boa reputação que ele gozava...” (Aluízio Azevedo). 

 Nesse exemplo, percebe-se que o verbo ser retoma não se mostrava arrependido. 

 c) “A gente morre é para provar que viveu”, frase de Guimarães Rosa, na qual o verbo ser, 

empregado enfaticamente, significa morre. 

 

 

Bechara 

  

 Na Moderna gramática portuguêsa (1970), Bechara nos diz que os pronomes podem ser 

pessoais, possessivos, demonstrativos, (abarcando o artigo definido), indefinidos (abarcando o 

artigo indefinido), interrogativos e relativos. 

 Os pronomes pessoais são aqueles que indicam as três pessoas do discurso: a que fala (1.ª 

pessoa), a com quem se fala (2.ª pessoa) e pessoa ou coisa de que se fala (3.ª pessoa). Eles podem 

ser retos ou oblíquos. Os oblíquos se subdividem em reflexivos e recíprocos. Os pronomes oblíquos 

apresentam-se sob a forma átona (sem preposição) ou tônica (com preposição). A cada forma reta 

corresponde um pronome pessoal oblíquo que atua como complemento. Assim: 
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Quadro 7 – Pronomes pessoais retos e oblíquos 

PRONOMES PESSOAIS RETOS PRONOMES PESSOAIS OBLÍQUOS 

ÁTONOS    TÔNICOS 

1.ª pessoa singular: eu me 

2.ª pessoa singular: tu te 

3.ª pessoa singular: ele, ela lhe, o, a, se 

1.ª pessoa plural: nós nos 

2.ª pessoa plural: vós vos 

3.ª pessoa plural: eles, elas lhes, os, as, se 

Fonte: Bechara, 1970, p.115. 

  

 O gramático menciona a existência dos pronomes de tratamento, que são formas de 

tratamento indireto de 2.ª pessoa, mas que levam a forma verbal para a 3ª pessoa. Os pronomes 

possessivos indicam posse em relação às três pessoas do discurso. São: meu(s), minha(s), teu(s), 

tua(s), seu(s), sua(s), nosso(s), vosso(s), vossa(s). Os pronomes demonstrativos indicam a posição 

do ser em referência às pessoas do discurso. São: este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, 

aquilo, o, mesmo, próprio, semelhante, tal. 

 Os pronomes indefinidos fazem referência à 3.ª pessoa de significado vago ou exprimem 

quantidade indeterminada. São: alguém, ninguém, tudo, nada, algo, outrem, cada, nenhum, outro, 

um, certo, qualquer, algum, mais, menos, muito, pouco, todo, algum, tanto, quanto, vário, diverso, 

quem...quem, qual...qual, este...este, um...outro. Dentre eles, são invariáveis alguém, ninguém, 

tudo, nada, algo, outrem e cada. Os outros pronomes apresentam variação em gênero e em número, 

com exceção de qualquer, variável somente em número (quaisquer). Acrescentam-se à lista dos 

pronomes indefinidos, as locuções pronominais indefinidas: cada um, cada qual, qualquer um, 

quem quer, quem quer que, o que quer que, seja quem for, seja qual for, quanto quer que, o mais, 

alguma coisa. Bechara deixa claro que essas são as principais locuções, mas que há outras que 

atuam como pronomes indefinidos. 

 Os pronomes interrogativos são aqueles empregados nas interrogações, sejam elas diretas 

ou indiretas. São: quem, que, qual e quanto. Os pronomes relativos são os que fazem, 

normalmente, referência a um termo anterior. São eles: qual, o qual (a qual, os quais, as quais), 

cujo (cuja, cujos, cujas), que, quanto (quanta, quantos, quantas), onde, quem. Dentre esses 

pronomes, quem e onde podem aparecer sem antecedentes. São os chamados relativos indefinidos. 
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5.3.6 Gladstone Chaves de Melo 

  

 Em sua obra, Gladstone Chaves de Melo classifica os pronomes em pessoais, possessivos, 

demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. 

 Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso: a que fala, a pessoa que ouve e a 

pessoa de que se fala. Eles podem ser retos ou oblíquos, segundo sirvam como sujeito ou 

complemento da oração. Os pronomes retos são: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Os pronomes 

retos estabelecem a seguinte relação com as pessoas gramaticais: 

• 1.ª pessoa: eu, nós    

• 2.ª pessoa: tu, vós 

• 3.ª pessoa: ele, ela, eles, elas 

 Os pronomes em forma oblíqua são: me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, 

consigo, nos, conosco, vos, convosco. Eles estabelecem a seguinte relação com as pessoas 

gramaticais: 

• 1.ª pessoa: me, mim, comigo; nos, conosco 

• 2.ª pessoa: te, ti, contigo; vos, convosco 

• 3.ª pessoa: o, a (acus.), lhe (dat.), se (acus. e dat.), si; os, as, lhes; consigo (ablat.) 

 Alguns deles, também, são tônicos enquanto outros são átonos. As formas retas eu, tu, ele, 

nós, vós, eles e as formas oblíquas mim, ti, si, comigo, contigo, conosco, convosco são tônicas. Os 

outros pronomes são átonos. 

 O gramático informa que existem os pronomes de tratamento, os quais atuam como 

pronomes de segunda, mas que, por se referirem ao ouvinte sob uma perspectiva de dignidade, 

exigem o verbo na 3.ª pessoa. Exemplos: o senhor, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, você etc. 

Como se pode observar, não se trata de uma nova tipologia gramatical, mas sim, trata-se de um 

emprego singular de palavras que atuam como pronomes de segunda pessoa. 

 Os pronomes possessivos sugerem uma relação de posse com as pessoas gramaticais, e, 

desse modo, não apresentam significação externa. São eles: 

• 1.ª p. sing.: meu(s), minha(s) 

• 2.ª p. sing.: teu(s), tua(s) 

• 3.ª p. sing.: seu(s), sua(s) 

• 1.ª p. plural: nosso(s), nossa(s) 

• 2.ª p. plural: vosso(s), vossa(s) 

• 3.ª p. plural: seu(s), sua(s) 
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 Os pronomes demonstrativos fazem referência as pessoas gramaticais, situando-as, porém, 

no espaço físico ou no tempo psicológico. Da mesma forma que os possessivos, eles também não 

apresentam significação externa. Apresentam flexão de gênero e de número. São eles: 

• 1.ª pessoa: este(s), esta(s), isto 

• 2.ª pessoa: esse(s), essa(s), isso 

• 3.ª pessoa: aquele(s), aquela(s), o(s), a(s), aquilo 

  O demonstrativo o e flexões equivalem ao pronome aquele e aparecem seguidos por uma 

oração relativa. O pronome o também será demonstrativo quando equivaler a isso ou isto. 

 Os pronomes indefinidos se referem ao nome de modo vago, impreciso. São, assim, todos 

os pronomes de terceira pessoa. São eles: tudo, algo, alguém, outrem, ninguém, nada, ambos, 

nenhum, algum, outro, um, todo, certo, determinado, cada, qualquer, tal. Em relação a certo e 

determinado, quando antepostos ao substantivo são pronomes indefinidos. Quando, porém, 

pospostos são adjetivos. Exemplos: Certo aluno; determinadas pessoas (certo, determinadas: 

pronomes indefinidos); Vamos agora dar a hora certa; No dia determinado, apresentaram-se para 

depor (certa, determinado: adjetivos) (1970, p. 132). 

 Os pronomes interrogativos, na concepção do gramático, não constituem um novo tipo de 

pronome. São pronomes indefinidos que enfatizam o elemento desconhecido sobre o qual se quer 

informação (Idem). Outra vez, vemos que a posição do gramático difere da posição da NGB. 

 Atuam como pronomes interrogativos, seja em pergunta direta ou indireta: que, quem, qual 

e quanto. Os pronomes qual e quanto são variáveis. Exemplos: Que dia é hoje? Quem vai partir? 

Quais são os que ficam? Quanto custou êsse livro? Quis saber quantos eram os candidatos (1970, 

p. 133) 

 Os pronomes relativos são aqueles que fazem referência a algo anteriormente expresso e a 

ele lhe subordinam uma oração explicativa, atributiva. São eles: que, o qual (e flexões), quanto (e 

flexões), onde (= em que), cujo. Exemplos: Não conheço êsse homem que passou por aqui; Desejo 

saber quem me procurou hoje; Volto ao assunto sobre o qual ontem discutimos; Apreciei muito 

tudo quanto vi nessa viagem; A casa onde êle mora é uma beleza; Não fui professor dêsse menino, 

cuja inteligência tanto admiras. (Idem) 

 O relativo pode conter em si mesmo o antecedente; é o que o gramático denomina 

condensação sintática28. Isso ocorre com o pronome quem, quando equivale a aquele que, com o 

                                                 
28

Outro gramático que aborda a questão dos pronomes relativos indefinidos ou relativos condensados é Rocha Lima, 

entretanto, admite que esse processo ocorre não somente com quem e quanto, mas também com o pronome que. Ex.: 

“Não teve que objetar” (1972, p. 117). Said Ali trata também do tema, entretanto, somente sob o título de pronome 

relativo indefinido, porém, na sua análise, concebe tão somente o quem como integrante dessa categoria pronominal. 

Para Celso Cunha, figuram como pronomes relativos indefinidos os pronomes quem e onde. Gladstone admite que 

quem, quanto e onde possam aparecer sem antecedente. Antenor Nascentes, embora trate somente como conjuntivos 



125 

 

pronome onde, quando equivale a no lugar em que, e com pronome quanto quando equivale a tudo 

o que. Exemplos: Quem quer vai, quem não quer manda; Continuo onde sempre estive; Consegue 

sempre tornar claro quanto (i.é, tudo quanto) escreve. (Ibidem) 

 

 

5.3.7 Celso Cunha 

 

 Segundo Cunha, há seis espécies de pronome: pessoais, possessivos, demonstrativos, 

relativos, interrogativos e indefinidos. 

 Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso, a saber: a pessoa que fala, a pessoa 

com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Eles também, quando na 3.ª pessoa, indicam uma 

forma nominal mencionada anteriormente. Quanto à sua função, podem ser retos ou oblíquos. 

Serão retos, quando desempenharem a função de sujeito e, serão oblíquos, quando atuarem como 

complemento (objeto direto ou indireto). O pronome pessoal também pode apresentar-se sob sua 

forma reflexiva ou recíproca. Isso acontece quando o objeto direto ou indireto representa a mesma 

coisa ou pessoa que o sujeito do verbo. A seguir, o quadro com os pronomes pessoais em suas 

formas retas e oblíquas. 

 

Quadro 1 – Pronomes pessoais retos e oblíquos 

 Pronomes 

pessoais 

retos 

Pronomes pessoais 

oblíquos 

 não reflexivos 

  Átonos 

singular 1.ª pessoa 

2.ª pessoa 

3.ª pessoa 

eu 

tu 

ele, ela 

me 

te 

o, a, lhe 

plural 1.ª pessoa 

2.ª pessoa 

3.ª pessoa 

nós 

vós 

eles, elas 

nos 

vos 

os, as, lhes 

Fonte: Cunha e Cintra, 2001, p.277. 

 

 O pronome oblíquo da 3.ª pessoa, quando objeto direto e empregado antes da forma verbal, 

apresenta-se sob as formas o, a, os, as. Exemplos: “Não o ver para mim é um suplício”; “Eles as 

trouxeram consigo” (2001, p. 277). Se o pronome vier depois da forma verbal, liga-se a ele por 

meio do hífen e sua forma dependerá da terminação do verbo. Se o verbo terminar em vogal ou 

ditongo oral, o pronome será o, a, os ou as. Exemplos: “Louvo-o”; “Louvava-a” (Idem). No caso 

                                                 
ou relativos, reconhece que os pronomes quem e onde podem aparecer com antecedente implícito, assim como 

Evanildo Bechara. Por fim, o gramático Eduardo Carlos Pereira não estabelece uma nova nomenclatura para o relativo 

que encerre em si o antecedente e informa que somente o pronome quem pode ser empregado dessa forma. 
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de a forma verbal terminar com as consoantes -r, -s ou z, ou também quando o pronome vem 

posposto a eis, ele deverá ter as seguintes formas lo, la, los, las. Exemplos: “Vê-lo para mim é um 

suplício”; “Não quero vendê-las”; “Ei-lo sorridente” (2001, p. 278). Quando o verbo terminar em 

ditongo nasal, o pronome adquire as formas no, na, nos, nas. Exemplos: “Dão-no”; “Tem-nos”; 

“Trouxeram-nas” (Idem). 

 Celso Cunha informa que o pronome oblíquo também assumirá essas formas, na língua 

popular e também literária popularizante lusitana, quando vier depois dos advérbios não, bem e 

dos pronomes quem, alguém, ninguém e outras palavras que terminem em ditongo nasal. 

Exemplos: “E assim pedia, num dó tamanho, / Não no tirassem lá donde estava” (A. Nobre, S, 

77.); “Neto sou de quem no sou!” (J. Régio, F, 13.) (2001, p. 278). Com os tempos futuro do 

presente e futuro do pretérito, o pronome oblíquo não pode vir enclítico, ocorre, então, a mesóclise, 

e o pronome tomará as formas lo, la, los e las. Exemplos: “vendê-lo-ei”; “vendê-lo-ia” (2001, p. 

279). 

 Além dos pronomes que constam no quadro anterior, há outros dois tipos especiais 

denominados reflexivos e recíprocos. Quando o objeto direto ou indireto equivale ao sujeito do 

verbo, ele assume a forma reflexiva. O pronome reflexivo faz referência à 3.ª pessoa do singular e 

do plural e pode ser representado por se, si, consigo. Exemplos: “Ele vestiu-se rapidamente”; “Ela 

fala sempre de si”; “O pintor não trouxe o quadro consigo” (Idem). 

 Com as outras pessoas, expressa-se uma ação reflexiva usando os pronomes oblíquos 

átonos correspondentes: me, te, nos e vos. Exemplos: “Eu me feri”; “Tu te lavas”; “Nós nos 

vestimos”; “Vós levantais” (2001, p. 280). Os pronomes nos, vos e se são também pronomes 

recíprocos, ou seja, são empregados quando a ação é mútua entre duas ou mais pessoas. Exemplos: 

“Carlos e eu nos abraçamos”; “Vós vos queríeis muito”; “José e Antônio não se cumprimentam” 

(Idem). 

 Como os pronomes reflexivos e recíprocos apresentam as mesmas formas, pode haver 

ambiguidade em alguns casos. Recomenda-se, então, o emprego de expressões reforçativas 

especiais. Para reforçar uma ação reflexiva, pode-se empregar a mim mesmo, a ti mesmo, a si 

mesmo etc. Ex.: “Joaquim e Pedro enganaram-se a si mesmos” (Ibidem). No caso de uma ação 

recíproca, é possível acrescentar as expressões um ao outro, uns aos outros, entre si ou os advérbios 

reciprocamente, mutuamente ou também uma forma verbal derivada com o prefixo entre. 

Exemplos: “Joaquim e Pedro enganaram-se entre si”; “Joaquim e Pedro enganaram-se 

mutuamente”; “As duas entreolharam-se e Luísa atendeu” (Coelho Netto, OS, I, 67.) (2001, p. 

280). 
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 A 2.ª pessoa, ou seja, a pessoa com quem se fala, pode vir representada pelos pronomes de 

tratamento, os quais levam o verbo para a 3.ª pessoa. Esses pronomes são expressos por palavras 

e locuções que atuam como verdadeiros pronome pessoais, como por exemplo: você, o senhor, 

Vossa Excelência. Como formas de tratamento reverente, o gramático recomenda conhecer os 

seguintes pronomes, suas respectivas abreviaturas e entidades a que se referem, conforme o quadro 

a seguir. 

 

Quadro 2 – Pronomes de tratamento e abreviaturas 

ABREVIATURA TRATAMENTO USADO PARA 

V. A. Vossa Alteza Príncipes, arquiduques, duques 

V. Em.ª Vossa Eminência Cardeais 

V. Ex.ª Vossa Excelência No Brasil: altas autoridades do 

governo e oficiais generais das 

Forças Armadas. 

Em Portugal: qualquer pessoa a 

quem se deseja manifestar 

grande respeito 

V. Mag.ª Vossa Magnificência Reitores das Universidades 

V. M. Vossa Majestade Reis, imperadores 

V. Ex.ª Rev.ma Vossa Excelência 

Reverendíssima 

Bispos e arcebispos 

V. P. Vossa Paternidade Abades, superiores de 

conventos 

V. Rev.ª 

V. Rev. ma 

Vossa Reverência ou 

Vossa Reverendíssima 

Sacerdotes em geral 

 

 

V. S. 

V. S.ª 

 

Vossa Santidade 

Vossa Senhoria 

Papa 

Funcionários públicos 

graduados, oficiais até coronel; 

Na linguagem escrita do Brasil 

e na popular de Portugal, 

pessoas de ceriômina 

Fonte: Cunha e Cintra, 2001, p. 290. 

 

 É possível também empregar o possessivo sua diante das formas de reverência, quando se 

quer expressar a máxima cerimônia, seguidas de aposto com um título determinado por artigo. 

Assim, ao invés de “Vossa Excelência, Senhor Ministro, aprova a medida?” , pode-se dizer: “Sua 

Excelência, o Senhor Ministro, aprova a medida?” (2001, p. 291). Esses pronomes costumam vir, 

na linguagem escrita, acompanhados de seus respectivos verbos a fim de se evitar confusão com 

o sujeito da 3.ª pessoa. Na língua oral, porém, as dúvidas são eliminadas pelo próprio contexto. 

Quando os pronomes de tratamento atuam como sujeito de vários verbos, não se faz necessário 

repeti-los. Exemplo: “Você parece que não está com nenhuma vontade e ver aquele finório, não 

é?” (A. Callado, MC, 104.) (Idem). 
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 Os pronomes possessivos indicam o que cabe ou pertence às pessoas gramaticais. 

Apresentam três séries de formas, de acordo com a pessoa a que fazem referência. Essas formas 

variam segundo o gênero e número do objeto possuído e também segundo o número de pessoas 

representadas pelo possuidor. Eis o quadro dos pronomes possessivos e sua relação com as pessoas 

do discurso. 

 

Quadro 3 – Pronomes possessivos 

 Um possuidor 

 Um objeto Vários objetos 

1.ª pessoa masc. 

   fem. 

meu 

minha 

meus 

minhas 

 2.ª pessoa masc. 

   fem. 

 

teu 

tua 

teus 

tuas 

3.ª pessoa masc. 

   fem. 

seu 

sua 

seus 

suas 

Fonte: Cunha e Cintra, 2001, p. 319. 

  

 Os pronomes demonstrativos são aqueles que situam no tempo ou no espaço a pessoa ou 

objeto designado em relação às pessoas dos discursos. Eles também servem para fazer referência 

ao que já foi dito ou o que vai ser mencionado. Eles apresentam formas variáveis e invariáveis : 

 

Quadro 4 – Pronomes demonstrativos 

Variáveis 

Masculinos Feminino 

este estes esta estas 

esse esses essa essas 

aquele aqueles aquela aquelas 

Fonte: Cunha e Cintra, 2001, p. 329. 

 

 Os pronomes demonstrativos acima podem combinar-se com as preposições de e em, dando 

origem a deste, desta, disto; neste, nesta, nisto; desse, dessa, disso; nesse, nessa, nisso; daquele, 

daquela, daquilo; naquele, naquela, naquilo. As formas aquele, aquela e aquilo podem ainda se 

contrair com a preposição a, formando: àquele, àquela, àquilo. Além desses pronomes, atuam 

como demonstrativos o (e flexões), mesmo, próprio, semelhante e tal. 

 Os pronomes relativos são os que, normalmente, fazem referência a um termo expresso 

anteriormente. Apresentam formas variáveis e invariáveis, como nos mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 5 – Pronomes relativos 

Variáveis  

masculino feminino 

o qual os quais a qual 

cujo cujos cuja 

quanto quantos - 

Fonte: Cunha e Cintra, 2001, p. 343. 

  

 Os pronomes interrogativos são aqueles empregados em perguntas diretas ou indiretas. 

São, pois, quatro: que, quem, qual e quanto. Os pronomes que e quem são invariávies, enquanto 

que o pronome qual é variável apenas em número (quais) e o pronome quanto variável em gênero 

e número (quantos, quanta, quantas) (2001, p. 353). 

 Os pronomes indefinidos são os que se referem à 3.ª pessoa do discurso, porém de modo 

vago e indeterminado. Eles apresentam formas variáveis e invariáveis, como mostra o quadro. 

 

Quadro 6 – Pronomes indefinidos 

Variáveis 

Masculino Feminino 

algum alguns alguma algumas 

nenhum nenhuns nenhuma nenhumas 

todo todos toda todas 

outro outros outra outras 

muito muitos muita muitas 

pouco poucos pouca poucas 

certo certos certa certas 

vário vários vária várias 

tanto tantos tanta tantas 

quanto quantos quanta quantas 

qualquer quaisquer qualquer quaisquer 

Fonte: Cunha e Cintra ,2001, p. 357. 

 

 Existem algumas locuções pronominais que, segundo o autor, equivalem a pronomes 

indefinidos. São elas: cada um, cada qual, quem quer que, todo aquele que, seja quem for, seja 

qual for etc. (2001, p. 357). 

 

 

5.4 Topologia pronominal 

  

 Neste momento, trataremos do emprego do pronome oblíquo nas obras dos sete gramáticos 

adotados neste pesquisa. 
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5.4.1 Eduardo Carlos Pereira 

 

 Na obra Grammatica expositiva (1918), Pereira nos relata que as formas oblíquas dos 

pronomes pessoais me, te, se, o, lhe, nos, vos, os, lhes são monossílabos átonos que se incorporam 

ao verbo de três maneiras: por próclise, ênclise ou mesóclise. 

 Usa-se a ênclise quando se inicia uma frase pela forma verbal, pois não se deve iniciar uma 

frase com pronome oblíquo. Assim, deve dizer: “Levantou-se para sahir” e não “Se levantou para 

sahir.” (1918, p. 251). Pereira, no entanto, chama a atenção para o fato de que no Brasil, essa regra 

não é fixa; na língua coloquial é comum iniciar a sentença com o pronome oblíquo. 

 Também se usa a ênclise junto ao gerúndio29. Exemplos: “O polvo, escurecendo-se a si, 

tira a vista aos outros” (A. V.); “O levita, tendo-se levantado o sol, partiu”. Porém, quando em 

locuções perifrásticas e também quando precedido pela preposição em:, usa-se a próclise: “O sol 

ia-se pondo; Tudo, em me vendo chegar, me perguntava por ella e m'a pedia” (A.C.) (1918, p. 

252). 

 Deve-se empregar a ênclise nas frases imperativas. Exemplo: “E' tempo, apressa-te, faze-

te ao largo” (Idem). Com os infinitivos, regidos ou não pela preposição a, também deve-se 

empregar a ênclise. Ex.: “Foi bom dizer-lh'o, foi bom ter-lh'o dicto” (E. Dias); “Corriamos a 

abraçar-nos com ella” (A. H.) (Ibidem). 

 Pereira esclarece que o emprego da ênclise só se tornou necessário quando se buscava 

evitar o hiato provocado pela próclise. Se não ocorre o hiato, pode-se empregar a próclise. 

Exemplo: “offerecendo-se os cercados a se vender a partido (A.V.)” (1918, p. 252). Nas orações 

intercaladas, seu emprego é facultativo: “Monstro fero, lhe digo (ou digo-lhe) não te espantes” (E. 

Dias)”. “- Não as póde começar a plantar, ou -Não póde começá-las a plantar, ou – Não póde 

começar a plantá-las” (Id.). Se o verbo poder estiver no infinitivo, é possível também dizer: “não 

podê-las começar a plantar” (Id.) (Idem). 

 A próclise se emprega nas negativas, uma vez que a negação atrai o pronome. Ex.: “Não 

me confiei de vós” (M.B.); “Nada lhe póde resistir” (A. V.); “Ninguem vos vence em amar” (M. 

B.); (1918, p. 253). Se a negação modificar o infinitivo, o emprego da próclise é facultativo. Ex.: 

“E' um não contentar-se de contente – Mas quem, por não deixar-te, a não deixara!” (C.) (Idem). 

 Pereira informa que é comum encontrar nos clássicos e nos escritores portugueses a 

anteposição do pronome oblíquo ao advérbio não: “A Achilles lhe não bastou um mundo” (A. V.) 

                                                 
29Pereira, em sua obra, faz a distinção entre particípio presente e gerúndio. Contudo, ele mesmo chama a atenção para 

o fato de que muitos gramáticos não fazem tal distinção, porque eles acabam se confundindo. Na concepção atual não 

temos tal tempo verbal, mas tão somente particípio e gerúndio. 
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(Ibidem). O autor informa ainda que, embora seja menos comum, a posposição do pronome ainda 

é a posição preferida pelos brasileiros. Há também um tipo de colocação pronominal, diferente do 

que os brasileiros costumam empregar; trata-se do emprego do pronome oblíquo antes do sujeito. 

Ex.: “Isto que vos eu escrevo – Uma tarde de verão que me eu estava acompanhado só de minhas 

cogitações” (A. C.) (1918, p. 253). 

 Emprega-se a próclise nas orações subordinadas ligadas pelos pronomes relativos que, o 

qual, quem, cujo, quanto, onde e pelas conjunções subordinadas que, quando, enquanto, se, 

porque, para que, segundo, conforme, quer...quer etc. Exemplos: “Amores menos entendidos das 

turbas a quem se referiam” (A.C.); “Vede como se conformou com ella...”(C.C.B.) (1918, págs. 

253-254). No entanto, Pereira irá informar em uma nota de observação que existem muitas 

exceções em relação às conjunções que e porque. Exemplos: “Sejam liberaes, porque o povo paga-

se muito desta virtude” (A. de F.); “Antigamente convertia-se o mundo; hoje porque se não 

converte ninguém? Porque hoje prégam-se palavras e pensamentos, e antigamente prégavam-se 

palavras e obras?” (A.V.) (1918, p. 254). 

 Usa-se a próclise nas orações optativas30. Ex.: “Bons olhos o vejam – Bom proveito lhe 

faça” (A.H.) (Idem). Emprega-se a próclise com os indefinidos todo, tudo, isto, isso, muito, pouco 

etc, quando aparecerem antes da forma verbal. Ex.: “De todas lhe resultam harmonias...de todas 

se reflecte o amor e a sabedoria” (A.C.). Encontram-se exceções a essa regra, conforme nos diz 

Pereira, mas ela mostra uma tendência da língua. 

 Emprega-se a próclise com os advérbios antepostos ao verbo. Ex.: “Agora me dizem que é 

chegada a ratificação da paz” (A.V.). Esse caso de emprego do pronome é semelhante ao anterior; 

mostra, pois, uma tendência da língua, conquanto apareçam exceções. 

 Pereira, antes de abordar o emprego da mesóclise, informa que, assim como disse Said Ali, 

o que irá determinar o uso tanto da próclise, quanto da ênclise é a pausa ou a sua ausência na 

pronúncia dessas palavras de atração. Se houver pausa, não há atração: “Isto passava-se um dia 

antes” (L.S.). Se não houver pausa, deve-se atentar para a regra: “Já se vê, cá me tens, aqui se 

canta” (1918, p. 255). 

 Emprega-se a mesóclise com o futuro de presente e com o futuro do pretérito, quando for 

obrigatório o uso da próclise. Exemplos: “Dae e dar-se-vos-á” (A.P.); “Far-se-á juizo sem 

misericordia aos que não usaram de misericordia” (Id.); “Faltar-me-ia o tempo se eu quisesse 

fallar de tudo” (Idem). 

                                                 
30Frase optativa é a que expressa desejo ou permissão (p. 269). 
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 Em uma nota, Pereira relata que as pessoas oxítonas do futuro do presente não aceitam a 

ênclise, por torná-las antieufônicas. Segundo ele, ninguém diz “fallarei-te”, “fallarás-nos”, 

“fallará-vos” (Ibidem). Deve-se empregar nesse caso a próclise ou a mesóclise. Do mesmo modo, 

as pessoas proparoxítonas repelem também a ênclise: “amáramos-te”, “amassemo-lo” (1918, p. 

255). 

 Em se tratando das conjugações perifrásticas do infinitivo, o pronome pode ocupar quatro 

posições, desde que não se oponha às regras já estabelecidas. Ele poderá vir antes ou depois do 

verbo auxiliar ou antes e depois do infinitivo. Ex.: “Pedro se tem de calar”; “Pedro tem-se de 

calar”; “Pedro tem de calar-se”31; “Pedro tem de se calar” (Idem). 

 Se a sentença for negativa, o pronome só poderá ocupar três posições: “Pedro não se tem 

de calar”; “Pedro não tem de calar-se”; “Pedro não tem de se calar”. 

 

 

5.4.2 Manuel Said Ali 

 

 As formas pronominais átonas me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os e as, são, normalmente, 

segundo o gramático, colocadas depois do verbo a que servem de complemento, sendo 

pronunciadas como se formassem uma única palavra. No entanto, existem alguns fenômenos de 

ordem fonética que impedem esse tipo de colocação, deslocando, assim, esses pronomes para antes 

da forma verbal. Além disso, pode-se, também, o pronome ser enclítico de uma outra palavra 

precedente, sem ser o verbo, o que, de acordo com Said Ali, é o que acontece na maior parte dos 

casos. 

 Com os tempos futuro do presente e futuro do pretérito não é possível a posposição da 

forma pronominal (ênclise). Nesses casos, devem-se interpor o pronome entre a parte verbal 

correspondente ao infinitivo e as terminações -ei, -ás, -á, -ia, -ias, etc. Esses pronomes são, pois, 

denominados “mesoclíticos32”. 

 As regras de colocação pronominal no Brasil divergem das regras lusitanas, uma vez que 

a pronúncia brasileira difere da dos portugueses. Partindo de textos lusitanos, Said Ali irá formular 

algumas regras práticas, as quais se aplicam à realidade brasileira. Ele, porém, chama a atenção 

                                                 
31Gladstone Chaves de Melo não admite a ênclise nas locuções verbais com infinitivo preposicionado. Assim, “Pedro 

tem de calar-se” é, na sua concepção, um emprego equivocado do pronome. 
32

Cumpre observar que, Said Ali admite tão somente o emprego mesoclítico com os futuro do presente e futuro do 

pretérito. Os outros autores, com exceção de Rocha Lima, que não fala em mesóclise na sua obra, também admitem a 

próclise nesses casos. 
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para o emprego dos pronomes com o verbo no infinitivo, gerúndio, com as formas finitas e com 

as conjugações perifrásticas e compostas. 

 Em relação ao emprego pronominal como complemento do infinitivo, ele diz que o artigo, 

preposicionado ou não, não pode deslocar o pronome da sua posição natural, ou seja, o pronome 

é sempre enclítico. Exemplos: “O fazer-se a obra é que importa”; “Ao verem-no partir começaram 

a chorar” (1964, p. 205). 

 Se o infinitivo sem artigo vier regido por preposição, exceto a e por, o pronome pode vir 

proclítico. Se o infinitivo estiver flexionado, é obrigatória a próclise, e, caso não esteja flexionado 

o infinitivo, é facultativa a anteposição pronominal. Exemplos: “Para se sustentarem tantos 

exércitos” ; “De lhe entregar a metade de suas naus”; “Depois de cansar-se muito” (Idem). 

 Se o infinitivo vier regido pela preposição por, o emprego dos pronomes o, a, os, as não 

atentará para a regra mencionada acima, visto que o uso consagrou essas formas pronominais como 

sendo enclíticas ao infinitivo. Exemplos: “Por vê-las desamparadas”; “Por merecem-no muito” 

(Ibidem). 

 No caso de se utilizarem outros pronomes, é possível empregá-los junto a preposição por. 

Exemplos: “por te dizer” ou “por dizer-te”, “por lhes agradarem”, “por se desfazerem” . Se a 

preposição a vier antes do infinitivo, os pronomes átonos deverão ser sempre pospostos ao verbo. 

Ex.: “A amá-la” [ e não: a a amar]. (1964, p. 206). 

 Se dois verbos ou mais no infinitivo forem regidos por uma única preposição, o pronome 

que rege o primeiro verbo pode vir anteposto ou posposto a ele, já os outros pronomes somente 

poderão ser pospostos aos seus respectivos verbos. Exemplos: “Apto para mandá-los e regê-los” 

(Camões); “Para de nôvo se revirar, desbarretar-se e curvar-se” (Herculano) (Idem). 

 Se o infinitivo tiver além da preposição, um outro complemento em relação aditiva ou 

alternativa, o pronome complemento deverá ser enclítico. Nesses casos, é comum repetir o 

pronome átono, porém em sua forma tônica, precedido de a, ou então, repetir o verbo no infinitivo. 

Exemplos: “Para livrá-lo a êle e a terra da pátria” (Herculano); “Expediente único de salvar-me e 

salvá-la de maiores dores” (Camilo); “Para censurar-te a ti ou aos outros” (Ibidem). 

 Se em frases diferentes são empregados infinitivos, cada um com sua preposição clara e 

denotando contraposição de ideias, os pronomes complementos devem ser enclíticos aos seus 

respectivos verbos. Exemplos: “Para servir-vos, braço às armas feito; para cantar-vos, mente às 

musa dada (Camões)”; “Não tinha o desejo de contentar-te, mas de servir-te quando fôsse preciso” 

(1964, p. 206). 

 No caso de não se tratar de contraposição de ideias e de complemento múltiplo, os 

pronomes que acompanham os infinitivos impessoais regidos por preposições (exceto a e por), 
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são, normalmente, antepostos. Segundo Said Ali, trata-se de uma prática muito comum entre os 

bons escritores, quando o objetivo é realçar a forma verbal ou vocábulo final da oração. Ex.: 

“Tendes razão de me odiar mortalmente” (Herculano) (1964, p. 207). O gramático informa também 

que muitas vezes a colocação pronominal é determinada pela intenção de se criar uma estrutura 

mais agradável ao ouvido. 

 A anteposição do pronome ao verbo no infinitivo impessoal, sendo facultativa em alguns 

casos, se torna obrigatória quando nos mesmos casos se tenha de usar o infinitivo flexionado. 

Nessa situação, evita-se a formação de palavras proparoxítonas. Entre “de nos falarem” e “de 

falarem-nos” é comum que o escritor clássico dê preferência à primeira forma de emprego 

pronominal. 

 Se o infinitivo flexionado for regido pelo advérbio de negação não ou pela palavra nem (= 

não), ele irá deslocar o pronome, no entanto, poderá ou não deslocá-lo se for infinitivo impessoal. 

Exemplos: “O melhor será não nos aproximarmos do perigo”; “O merecê-las é a principal parte 

para não alcançá-las” (H. Pinto); “A noção que a natureza humana tem para despertar-se de 

preceitos e não submeter-se a obrigações, é a mesma que tem um novilho para não entrar no arado” 

(Bernardes); “bom será não se queixarem nem se afligirem” (Idem). 

 Se o infinitivo impessoal for precedido por preposição e advérbio de negação, ainda que 

venham juntos, não exigem a anteposição do pronome. Exemplos: “Dizei-me quanto perderemos 

em não amar-vos” (Bernardes); “Por não deixá-lo ao mundo, da janela o atira” (Castilho); “Por 

não arrojar-nos a discorrer em cousas mais odiosas” (Bernardes) (Ibidem). 

 Se o infinitivo vier acompanhado por outros verbos, como querer, dever, poder, mandar e 

ir, o pronome complemento do infinitivo pode ligar-se ao verbo auxiliar. Ex.: “Podem dizer-me ou 

podem-me dizer” (1964, p. 208). No entanto, as preposições, o advérbio de negação não, a palavra 

nem e os verbos auxiliares são os elementos capazes de alterar o emprego natural do pronome 

átono ao verbo no infinitivo. 

 Em se tratando de alguns casos de orações adjetivas, quando se omite o verbo auxiliar, a 

anteposição do pronome se deve ao auxiliar subentendido. Ex.: “Tenho muito que te contar”[isto 

é: que te devo contar] (Idem). 

 Sobre a colocação dos pronomes átonos de verbo finito, Said Ali diz que ele deve vir 

sempre após (ênclise) o gerúndio. Porém, caso o gerúndio venha precedido pela preposição em, 

pelo advérbio de negação não ou advérbio de modo que o modifique diretamente, deve-se usar a 

próclise. Exemplos: “Em o vendo logo foge”; “Não se sabendo de que terra vinha”; “Assim o 

querendo o céu” (Ibidem). 
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 Em algumas situações, as negativas e o advérbio que antecedem o gerúndio não exercem 

influência sobre ele, mas sim, sobre outros verbos. Ex.: “Não se conquista a amizade do inimigo 

senão [isto é, se não se conquista] tratando-o como amigo” (1964, p. 208). Segundo o autor da 

gramática, a conjunção ou não atrai o pronome átono quando empregado como complemento do 

gerúndio ou do infinitivo. Exemplos: “ou privando-os dêle” (Vieira); “condená-lo ou absolvê-lo” 

(1964, p. 208). 

 Normalmente, as conjunções coordenativas não influenciam na colocação pronominal. 

Contudo, há alguns casos em que se exige a mudança de posição. Segundo Said Ali, as conjunções 

e e mas, ainda que átonas, não requerem o deslocamento do pronome. Exemplos: “Chegou e disse-

me”; “Tomou a faca, mas feriu-se” (1964, p. 209). 

 A conjunção ou, ao indicar equivalência ou retificar uma informação, mantém o pronome 

posposto à forma verbal. Exemplos: “Pedro era sabedor ou mostrava-se, pelo menos, sabedor do 

caso”; “Leu-o algures, ou ouvi-o contar, que é o mesmo” (Herculano) (Idem). 

 No caso de se empregar a conjunção ou para indicar a oposição dos fatos e que a escolha 

de um exclui o outro, pode-se, se desejar, reforçar a pronúncia de “ou” deslocando o pronome nas 

frases afirmativas. Ex.: “O povo ou se rege com a espada do cavaleiro, ou êle vem colocar ascuma 

do peão sôbre o trono real (Herculano)” (Ibidem). Nas frases interrogativas e imperativas, a 

conjunção ou não atrai o pronome. Exemplos: “Trabalham ou divertem-se?”; “Parte 

imediatamente, ou sujeita-te às conseqüências” (1964, p. 209). 

 Com a conjunção porque, temos a anteposição ou posposição do pronome. Se a oração for 

coordenativa e causal, pospõe-se o pronome. Se a oração for subordinativa, a conjunção atrai o 

pronome. Cumpre ressaltar que nem sempre é fácil distinguir entre as duas espécies de oração. Na 

frase “Recomendou-me, porém, segrêdo; porque as almas assanham-se” (Herculano), temos o 

primeiro tipo de colocação. Em “Foi porque êle te entregou a ti só as riquezas” (Herculano), temos 

o último caso descrito de emprego pronominal. (1964, p. 210). 

 A conjunção que em oração causal, integrantes e consecutiva permite a anteposição ou 

posposição do pronome, desde que o verbo esteja no modo indicativo. Exemplos: “Se assim 

procedo é que te julgo meu amigo”; “O certo é que em Lisboa ouvem-se os repiques” (Vieira) 

(Idem). Entretanto, se o tempo verbal empregado for o subjuntivo, quer seja uma oração 

consecutiva, quer seja integrante, o pronome deverá vir proclítico ao verbo. Exemplos.: “De 

maneira que as dúvidas se dissipassem”; “De sorte que tal cousa se diga” (1964, p. 211). 

 A anteposição do pronome átono também ocorre em frases em que a conjunção que forma 

uma locução conjuncional com o termo anterior. Exemplos: “Visto que o queres”; “Ainda que êles 

o neguem” (Ibidem). A anteposição do pronome, além disso, é exigida por quaisquer conjunções 
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subordinativas, desde que se obedeçam às regras expostas anteriormente quanto ao emprego de 

que causal, integrante e consecutivo. Exemplos: “Se o discípulo se esquecer”; “Quando o mestre 

lhe disse”; “Embora êle me afirme”; “Como êle te mostrou”; “Apenas a casa se desocupou”; 

“Enquanto eu me vestia” (Idem). 

 A palavra não e outras que contenham a negação, tais como nem, nunca, ninguém, nenhum, 

nada atraem o pronome átono, desde que não sirvam de advérbio a um verbo conjugado. 

Exemplos: “Pedro não me escreve”; “Ninguém me disse para onde êle foi”; “Nada se sabe da sua 

vida”; “Nunca me pareceu que tal sucederia”; “Nenhum se salvou do naufrágio” (Ibidem). 

 Se essas palavras de negação fizerem referência à verbo anterior, requerendo, assim, a 

pausa, elas não exercem influência na colocação pronominal de outro verbo que se enunciar em 

seguida. O pronome deve, assim, ficar posposto. Exemplos: “Viste-o ontem? Não; vi-o hoje”; 

“Tomo nota do pedido: senão, esqueço-me”; “Sujeitar-me? Nunca; despeço-me”; “Ficou alguma 

cousa? Nada; perdeu-se tudo” (1964, p. 212). 

 Com os outros advérbios deve-se, também, atentar para a pausa. Se a pronúncia é ligada, o 

pronome deve ser proclítico ao verbo e, se houver a pausa, o pronome deverá vir enclítico. 

Exemplos: “Bem me dizias que là não fôsse”; “Bem; pedes-me que não vá, não irei”; “Hoje contam-

se noventa e cinco anos que recebi o batismo” (Herculano) (Idem). 

 Quando o sujeito da oração é expresso por um substantivo, pronome pessoal ou 

demonstrativo, e o verbo é um fato novo para o ouvinte, faz-se uma pequena pausa e o pronome 

átono deve vir depois da forma verbal. Exemplos: “As lágrimas correram-lhe então mais 

abundantes” (Herculano); “E êle passou-se à ilha da Madeira” (Barros); “Isso pergunta-se?” 

(Herculano) (Ibidem). Contudo, se o substantivo, o pronome pessoal ou o pronome demonstrativo 

representam um sujeito enfático, a pausa deixa de existir e o pronome átono deve vir proclítico à 

forma verbal. Exemplos: “Uma cena horrenda se passava entretanto, além das atalaias, no extenso 

sarçal (Herculano); “Sorriso doloroso lhe pousava nos lábios” (Herculano); “Há entre nós um 

abismo: tu o abriste, e eu precipitei-me nêle” (Herculano) (1964, p. 213). 

 Said Ali esclarece que esse tipo de colocação pronominal irá depender da intenção da 

pessoa que fala em querer ou não enfatizar o sujeito. Trata-se, pois, como o gramático bem o disse, 

de um tipo de emprego nada rigoroso. Ele, inclusive, menciona exemplos extraídos da obra de 

Vieira em que se percebe essa liberdade de colocação: “Tu, Demônio, ofereces-me de um lanço 

todo o mundo... Tu, Demônio, me ofereces todos os reinos do mundo...” (Idem). 

 Nas orações imperativas, quando se enuncia o sujeito tu ou vós para maior clareza, o 

pronome vem, normalmente, enclítico ao verbo. Ex.: “Agora tu, Calíope, me ensina” (Camões) 

(Ibidem). Quando os numerais e os indefinidos um, algum, outro constituem expressões enfáticas, 
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o pronome átono deve vir anteposto ao verbo. Quando eles são seguidos de pausa, recaindo a 

ênfase sobre o verbo ou complemento do verbo, o pronome deve vir posposto. Exemplos: “Outros 

faziam-se mui de casa” (Fr. L. de Sousa); “Outros lhe dão vários sentidos” (Vieira); “Os outros 

elementos servem-nos de graça” (Vieira) (1964, p. 213). 

 Os pronomes indefinidos pronunciados, geralmente, sem pausa atraem o pronome para a 

posição proclítica. Exemplos: “Ninguém te viu sair”; “Qualquer o podia avaliar”; “Muitos lhe 

aconselhavam outra cousa”. Os pronomes relativos, interrogativos e o advérbio interrogativo são 

pronunciados sem pausa, ligados ao verbo e, dessa forma, requerem o pronome proclítico ao verbo. 

Exemplos: “O documento que nos mostraram”; “Como se chama teu filho?”; “Onde te demoraste 

tanto?”. Said Ali faz uma observação logo após esse caso, na qual informa que encontrou em 

Herculano um emprego que vai de encontro a essa regra: “as gerações nascidas durante a reação 

contra o islamismo, que surgem e e vivem” (1964, p. 214). 

 Nas orações exclamativas e optativas, como o sujeito, objeto ou advérbio é enfático, eles 

atraem o pronome, requerendo que o mesmo seja anteposto à forma verbal. Exemplos: “Deus lhe 

pague a esmola que me fêz!”; “Bons olhos o vejam”; “A outros o mostre!” (Idem). Numa situação 

expositiva, o complemento do verbo pode ser o primeiro termo a ser enunciado, e o sujeito, depois 

do verbo. Essa mudança de colocação pode deslocar o pronome átono para antes da forma verbal. 

No entanto, caso se queira enfatizar os termos finais da oração, faz-se a pausa, mantendo-se, assim, 

o pronome átono depois da forma verbal. Exemplos: “Muitas vêzes a bons princípios seguem-se 

bons fins” (Vieira); “Dos godos restam-nos códigos” (Herculano); “Dessas rosnaduras e pragas 

ria-se êle” (Herculano) (Ibidem). 

 Se o pronome átono está repetindo pleonasticamente um objeto dito no início e, este objeto 

não é m pronome pessoal, o pronome é posposto ao verbo. Ex.: “O milagre viam-no nos olhos do 

cego” (Vieira) (1964, p. 215). Se o complemento que se inicia a frase for um pronome pessoal, 

pode-se antepor ou pospor o pronome átono. Exemplos: “A mim me desconsola infinito” (Vieira); 

“A mim parece-me demasiado dizer (Vieira) (Idem). 

 Said Ali cita um caso comum ao falar lusitano: o emprego da negativa não com outra 

palavra deslocante, a qual requer o pronome átono imediatamente antes da forma verbal ou antes 

da negativa33. Ex.: “Que o não recebessem com festa... e também que não lhe falassem 

por senhoria” (Barros) (Ibidem). 

                                                 
33

Eduardo Carlos Pereira faz referência também a esse tipo de emprego pronominal, encontrada nos clássicos e na 

literatura lusitana. Mas, não deixa de mencionar que, embora não seja tão comum, também se encontra a posposição 

pronominal, que é a forma de colocação preferida na língua falada dos brasileiros. 
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 No que tange às colocações perifrásticas ou tempos compostos, se o verbo principal é um 

particípio passado, o pronome deve vir com o auxiliar. Exemplos: “Tinha-lhe mostrado as jóias”; 

“Foi-nos revelado o segrêdo pelo inimigo”; “Eu não o tenho visto” (1964, p. 215). Se o verbo 

principal estiver no gerúndio, o pronome átono é empregado junto ao verbo auxiliar, se ele vier 

antes. Se o verbo auxiliar vier depois, o pronome fica ligado ao gerúndio. Exemplos: “Estava-se 

com as ondas ondeando” (Camões); “Andai-vos matando por achar a boa vida (Vieira); “Outros 

em derredor levando-a estavam” (Camões) (Idem). 

 Se o verbo principal estiver no infinitivo, se o pronome átono não se referir a ele, deve-se 

juntar ao verbo subsidiário. Exemplos: “Fêz-nos mudar de opinião”; “Mandou-me copiar a carta” 

(1964, p. 216). Se o infinitivo for dependente de verbos como poder, querer, dever, ir, vir, mandar, 

tornar a, começar a, saber etc., ele deve vir com o pronome posposto ou deve-se transferir o 

pronome para o verbo auxiliar. Nesse caso, os verbos devem estar na ordem direta, ou seja, o 

infinitivo deve ser o último. Exemplos: “Devia sentir-se perplexo”; “Mandei-vos chamar” 

(Herculano) (Idem). 

 Nas composições compostas de haver de com o verbo no infinitivo, o pronome pode vir 

posposto ao infinitivo ou antes da preposição de. Exemplos: “Hás de mandar-me o teu retrato”; 

“Hás de me dizer o que houve” (Ibidem). É possível, também, o emprego da forma pronominal 

antes de haver de. Ex.: “Daqui a poucas horas me hás de conhecer” (Herculano) (1964, p. 216). 

 

 

5.4.3 Antenor Nascentes 

 

 Para Nascentes não há colocação certa ou errada em nossa língua. Há colocações por ele 

chamadas elegantes e deselegantes. Para ele, “as formas oblíquas dos pronomes pessoais colocam-

se onde o escritor quiser, antes ou depois do verbo” (1964, p. 151). O gramático informa também 

que, no português do Brasil, a vogal e que termina as formas oblíquas me, te, se, lhe é pronunciada 

como i e essas formas costumam aparecer no início do período, da mesma forma como ocorre no 

espanhol, no italiano e no francês. 

 Nascentes observa que a língua escrita está divorciada da língua oral, de modo que na 

língua falada é comum o emprego das formas oblíquas no início de uma sentença, enquanto que 

os escritores evitam esse tipo de colocação. 

 No que concerne ao pronome enclítico, Nascentes esclarece que seu emprego é 

deselegante, de modo que o nosso ouvido rejeita esse tipo de colocação. Deselegante também, ao 

seu ver, é o emprego da ênclise em orações subordinadas e em sentenças negativas, com o futuro 
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do presente, futuro do pretérito e com particípio. O autor considera elegante o emprego da 

mesóclise, no futuro do presente e no futuro do pretérito, mas alerta para o fato de se usar com 

muita discrição. 

 

 

5.4.4 Rocha Lima 

 

 De acordo com Rocha Lima, no tocante à colocação dos pronomes átonos com as formas 

verbais, a colocação mais comum é a ênclise, ou seja, a posposição do pronome. Ela ocorre nos 

seguintes casos: 

 a) quando a forma verbal inicia o período ou quando inicia qualquer das orações que 

integram esse período. Ex.: “Criei-o, dei-lhe o meu nome, tornei-o um cidadão útil à sociedade” 

(1994, p. 450). 

 Nas orações intercaladas, porém, é possível antepor (próclise) ou pospor o pronome: “Tão 

altos exemplos de nobreza, me disse o velho diplomata, eram comuns no meu tempo” (Idem). 

 Rocha Lima, no entanto, informa que com os tempos futuro do presente e futuro do 

pretérito não se deve empregar a ênclise. 

 b) quando o sujeito, seja ele substantivo ou pronome (que não tenha significação negativa) 

vier antes da forma verbal em frases afirmativas ou interrogativas. Exemplos: “O combate 

demorou-se”; “Deus chamou-o para si”, “Os dois amavam-se desde a infância?” (Ibidem). 

 Em certas situações em que haja problema de eufonia ou em casos particulares de ênfase, 

o pronome poderá assumir outra posição. Ex.: “(...) cada dia lhe desfolha um afeto” (1994, p. 451), 

percebe-se que a anteposição do pronome se deve ao fato de se querer evitar a repetição dos sons 

palatais “desfolha-lhe”. Diante disso, o gramático esclarece que, tal como defende Said Ali, a 

colocação do pronome átono depende, nessas situações, da intenção e da maneira como sente a 

pessoa que está falando. 

 c) nas orações coordenadas sindéticas. Exemplos: “Ela chegou e perguntou-me logo pelo 

filho”; “Persegui-o, mas ele fugiu-me”; “Estudam ou divertem-se?” (Idem). 

 Nessas citações, pode-se empregar o pronome também antes da forma verbal, desde que 

não inicie o período. 

 Sobre o emprego da próclise, o gramático a admite nos seguintes casos: 
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 a) nas orações com palavras negativas (não, nem, nunca, jamais, ninguém, nenhum, nada 

etc), mas desde que não haja pausa34 entre essas palavras e a forma verbal. Exemplos: “Não me 

recuses este favor”; “Ninguém nos convencerá da tua culpa”; “Nunca se viu tal arrogância”; “Nada 

o demoveu do seu propósito”; “Não faz a felicidade dos outros, nem se sente feliz ele mesmo” 

(1994, p. 452). 

 b) nas orações iniciadas por palavras exclamativas e nas orações optativas. Exemplos: 

“Quanto sangue se derramou inutilmente!”; “Deus o abençoe, meu filho!” (Idem). 

 c) nas frases interrogativas, iniciadas por pronome ou advérbio interrogativos. Exemplos: 

“Quem o obrigou a sair?”; “Por que te afliges tanto?” (Ibidem). 

 d) nas orações subordinadas. Exemplos: “[Quando o recebo em minha casa], fico feliz”; 

“É clara e arejada a casa [para onde nos mudamos]”; “Espero (que) me atendas sem demora]” 

(1994, p. 452). 

 e) com pronomes indefinidos e também advérbios, desde que não se faça a pausa. 

Exemplos: “Aqui se aprende / a defender / a pátria”; “Bem me avisaram / que ele era / um 

impulsivo”; “Tudo se fez/ como você /recomendou” (Idem). 

 Caso haja a pausa, deve-se empregar a ênclise. Exemplos: “Aqui, / não há preconceitos 

filosóficos; aqui, / não há distinções religiosas; aqui, / não há desigualdades raciais; aqui, / estuda-

se e trabalha-se com amor”; “Bem, / luta-se ou não se luta?” (Ibidem). 

 Com os verbos no infinitivo, o gramático nos informa que a regra, em geral, é a ênclise. 

Exemplos: “Viver é adaptar-se”; “Foi bastante olharem-se e logo se compreenderam” (1994, p. 

452). Porém, se o infinitivo não vier flexionado e estiver acompanhado de preposição ou palavra 

negativa, é possível também empregar a próclise. Exemplos: “Estou aqui para servir-te” ou “Estou 

aqui para te servir”; “Meu desejo era não o incomodar” ou “”Meu desejo era não incomodá-lo” 

(1994, p. 453). 

 Contudo, a emprego da ênclise é obrigatório se o verbo no infinitivo vier regido pela 

preposição a e o pronome for o (s), a (s). Exemplos: “Estou inclinado a perdoá-lo”; “Comecei a 

compreendê-la naquele dia” (Idem). Se o infinitivo estiver flexionado, é de costume empregar a 

próclise. Exemplos: “Perseguia-os a obsessão de se vingarem”; “Não nos cansarmos demais – foi 

a recomendação primeira do médico” (Ibidem). 

 Com o gerúndio, a regra geral, segundo nos diz o gramático, é a ênclise. Exemplos: 

“Cumprimentou os presentes, retirando-se mudo como entrara”; “O professor entregou o prêmio 

                                                 
34

Rocha Lima, assim como Celso Cunha, Eduardo Carlos Pereira, Evanildo Bechara e Manuel Said Ali recorrem ao 

critério da pausa em suas obras ao analisarem a colocação pronominal. Os dois autores que não se utilizam desse 

critério são Antenor Nascentes e Gladstone Chaves de Melo. 
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ao filho, abraçando-o com emoção” (1994, p. 453). Porém, o uso da próclise se torna obrigatório, 

quando o gerúndio vier precedido pela preposição em e de advérbio que o modifique diretamente, 

sem pausa. Exemplos: “Em se tratando de minorar o sofrimento alheio, podemos contar com sua 

colaboração”; “Não nos provando essa grave denúncia, a testemunha será processada” (Idem). 

 Os outros gramáticos estão de acordo com o emprego proclítico do pronome, quando o 

gerúndio for precedido de palavra negativa ou por em. Antenor Nascentes trata muito 

superficialmente do tema, nos diz somente que o emprego da ênclise em frases negativas não é 

elegante. O autor não aborda o gerúndio precedido pela preposição em. 

 Sobre o emprego dos pronomes átonos nas locuções verbais, o gramático irá analisar 

primeiro a locução formada pelo verbo auxiliar + verbo no infinitivo. Segundo ele, são quatro as 

possibilidades de colocação: 

 a) Pode-se colocar a ênclise ao verbo no infinitivo: “O presidente quer falar-lhe ainda 

hoje”; 

 b) Pode-se colocar a ênclise ao verbo auxiliar: “O presidente quer-lhe falar ainda hoje”; 

 c) Pode-se colocar a próclise ao verbo auxiliar: “O presidente lhe quer falar ainda hoje”; 

 d) Pode-se colocar a próclise ou a ênclise ao infinitivo, caso venha precedido de preposição: 

“Jamais deixei de ajudar-te”; “Jamais deixei de te ajudar” (1994, p. 454). 

 Na locução formada por verbo auxiliar + gerúndio, temos três possibilidades de emprego 

pronominal: 

 a) Pode-se colocar a ênclise ao gerúndio: “As visitas foram retirando-se”; 

 b) Pode-se colocar a ênclise ao verbo auxiliar: “As visitas foram-se retirando”; 

 c) Pode-se colocar a próclise ao auxiliar: “As visitas se foram retirando” (Idem). 

 Por fim, na locução em que constam um verbo no auxiliar e um particípio, temos as 

seguintes possibilidades: 

 a) Pode-se colocar a ênclise ao auxiliar: “Os alunos tinham-se levantado”; 

 b) Pode-se colocar a próclise ao auxiliar: “Os alunos se tinham levantado” (Ibidem). 

 O gramático chama a atenção para um tipo de emprego de colocação pronominal bastante 

comum na sintaxe brasileira: a interposição do pronome nas locuções verbais, sem se ligar por 

hífen ao verbo auxiliar35. Exemplos: “O morcego vem te chupar o sangue” (Alencar); “(...) estava 

se distanciando da outra...” (Taunay); “Vais te perder!” (Olavo Bilac); “Estou me afogando” 

(Drummond)”; “Vivia sozinho, não quisera se casar” (José Lins do Rego) (1994, p. 455). 

                                                 
35

Celso Cunha, Evanildo Bechara, Gladstone Chaves de Melo e Pereira também fazem referência a esse tipo de 

colocação pronominal, típico da sintaxe brasileira, embora o último autor mencione a interposição do pronome 

somente em perífrase com o verbo no infinitivo. Antenor Nascentes, por sua vez, não faz nenhuma referência ao 

assunto. 
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 Esse tipo de colocação, no entanto, não ocorre com o pronome o (a, os, as), por ser uma 

forma de volume fonético menor do que as outras formas pronominais átonas. Assim, não se diz: 

“estou o esperando” (Idem). Rocha Lima, após o exposto, trata dos casos em que se repete ou 

omite o pronome átono. Segundo ele, quando os pronomes vêm pospostos à forma verbal, repetem-

se junto de cada verbo: “depois de saudar-me e abraçar-me”. No entanto, quando os pronomes 

aparecem antepostos à forma verbal, é possível empregar o pronome átono somente no primeiro 

verbo e omiti-lo nas outras formas verbais: “depois de me saudar e abraçar” (Ibidem). 

 Quando se deseja enfatizar, é possível repetir o pronome átono anteposto. Rocha Lima, 

então, nos oferece três maneiras de dizer a mesma frase: “A lei deslegitima-se, anula-se e torna-

se inexistente”; “A lei se deslegitima, anula e torna inexistente”; “A lei se deslegitima, se anula e 

se torna inexistente” (1994, p. 455). 

 Cumpre ressaltar que, no capítulo em que trata da colocação dos pronomes átonos, Rocha 

Lima não faz menção ao emprego mesoclítico. Rocha Lima é, pois, o único gramático que não 

trata da mesóclise. 

 

 

5.4.5 Evanildo Bechara 

 

O gramático, em uma pequena introdução sobre a colocação dos pronomes átonos, deixa 

claro que as regras expostas em sua obra possuem como base a língua escrita e falada das pessoas 

cultas. Desde que não contrarie as regras apresentadas, o emprego pronominal passa a ser questão 

pessoal de escolha, observando, pois, a eufonia. Diante disso, Bechara informa que o pronome 

átono pode aparecer em três posições: enclítico, proclítico ou mesoclítico. 

 A ênclise ocorre quando se coloca o pronome átono depois do vocábulo tônico a que está 

ligado: “Deu-me a notícia”. A próclise ocorre quando se coloca o pronome átono antes do vocábulo 

tônico: “Não me deu a notícia”. E a mesóclise é quando se interpõe o pronome átono ao vocábulo 

tônico: “Dar-me-ás a notícia” (1970, p. 399). Bechara estipula os seguintes critérios de colocação 

dos pronomes pessoais átonos quando se trata de um só verbo: 

 a) Não se deve iniciar o período com um pronome átono: “Sentei-me, enquanto Virgília, 

calada, fazia estalar as unhas” (M. De Assis, Brás Cubas, 125) (Idem). 

 b) Numa oração subordinada, não se deve pospor o pronome átono ao verbo flexionado: 

“Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro” (M. De Assis, Brás Cubas, 79) (Ibidem). 

  No caso de orações subordinadas coordenadas entre si, há exemplos em que se usa a 

ênclise na segunda oração subordinada e também em oração subordinada intercalada por 
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vocábulos ou oração. Ex.: “Mas a primeira parte se trocou por intervenção do tio Cosme, que, ao 

ver a criança, disse-lhe entre outros carinhos...” (M. De Assis, apud M. Barreto, Últimos Estudos, 

197) (1970, p. 400). O gramático, porém, informa que não se deve atentar para esse tipo de 

colocação. 

 c) Se o verbo vier modificado por advérbio (sem que haja a pausa entre os dois elementos, 

indicada ou não por vírgula) ou precedido de palavra de sentido negativo, não se deve usar a 

ênclise: “Sempre me recebiam bem”; “Ninguém lhe disse a verdade” (Idem). 

 Caso haja a pausa, o pronome pode vir enclítico ou proclítico à forma verbal: “Êle estêve 

alguns instantes de pé, a olhar para mim; depois estendeu-me a mão com um gesto comovido” (M. 

De Assis, Brás Cubas, 69) (Ibidem). 

 d) Não se usa ênclise no futuro do presente e no futuro do pretérito. Desde que não infrinja 

às regras anteriores, o pronome pode vir proclítico ou mesoclítico à forma verbal: “Teodomiro 

recordar-se-á ainda de qual foi o desfecho do amor de Eurico...” (A. Herculano, Eurico, 60) (1970, 

p. 401). 

 e) Em frases iniciadas por palavra interrogativa ou exclamativa, não se deve empregar a 

ênclise e nem a mesóclise numa forma verbal flexionada: “Quantos lhe dá?” (M. De Assis, ibid., 

97); “Como te perseguem!” (Idem).  

 Sobre o emprego dos pronomes átonos em locução verbal, deve-se atentar para dois casos: 

 1) quando a oração for constituída por um verbo auxiliar + verbo no infinitivo e quando for 

um verbo auxiliar + gerúndio. Se as regras anteriormente mencionadas não forem contrariadas, 

pode-se empregar o pronome: 

 a) antes do verbo auxiliar: “Eu lhe quero falar”; “Eu lhe estou falando” (Ibidem). 

 b) depois do auxiliar com hífen: “Eu quero-lhe falar”; “Eu estou-lhe falando”; “Eu quero 

falar-lhe”; “Eu estou falando-lhe” (uso mais raro) (1970, p. 401). 

 Bechara chama a atenção para o fato de que na linguagem falada e escrita dos brasileiros é 

comum o pronome vir proclítico ao verbo principal e sem o hífen, embora a gramática tradicional 

ainda não aceite esse emprego: “Eu quero lhe falar”; “Eu estou lhe falando”. No entanto, o 

pronome pode vir proclítico ao verbo principal se o infinitivo vier precedido de preposição: 

“Começou a lhe falar ou a falar-lhe” (Idem). 

 Com o verbo no infinitivo, são possíveis as seguintes colocações “ Eu não quero falar-lhe”; 

“Espero que não queira falar-lhe”, as quais contrariam os princípios anteriores (letras b e c). 

 c) se for verbo auxiliar + particípio, desde que não contrarie os princípios iniciais, o 

pronome poderá vir anteposto ao auxiliar (Eu lhe tenho falado) ou posposto a ele (Eu tenho-lhe 

falado) (1970, p. 402). Não se pode é pospor o pronome átono ao particípio. 
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 É comum, no falar dos brasileiros, a próclise ao particípio, embora a gramática não aceite 

tal emprego. Deve-se empregar a próclise com o gerúndio precedido pela preposição em: 

“Ninguém, desde que entrou, em lhe chegando o turno, se conseguirá evadir à saída” (R. Barbosa, 

Oração aos Moços, 30) (Idem). Seu emprego também é recomendado em orações exclamativas e 

optativas com o verbo no subjuntivo e o sujeito empregado antes da forma verbal: “Bons ventos o 

levem!”; “Deus te ajude!” (Ibidem). 

 Bechara conclui suas considerações acerca do emprego do pronome átono no Brasil, 

explicando que a gramática não aceita algumas tendências, visto que está apegada a um critério de 

autoridade, o qual, segundo ele, precisa ser revisto. Observa que, no Brasil, emprega-se, por 

exemplo, o pronome proclítico ao particípio: “Aquêles haviam se-corrompido” (escrito sem hífen 

aqui e nos mesmos exemplos). Também é comum empregar a ênclise ao futuro do presente e do 

pretérito: “Poderá se-reduzir”, “poderia se-reduzir”, deixando de ligar-se aos futuros, para se unir 

ao infinitivo. 

 O gramático informa, além disso que, em frases como “vamos nos-encontrar”, o pronome 

passou a antepor-se à forma nominal ao invés da forma verbal pura e conclui dizendo que, por 

diversas razões, no Brasil é possível iniciar o período com pronome átono. 

 

 

5.4.6 Gladstone Chaves de Melo 

 

 O ilustre gramático, no capítulo que trata da colocação dos pronomes átonos, nos informa 

que trará uma solução prática e objetiva sobre o tema. Para ele, temos de considerar alguns fatores, 

como a tradição, a clareza, a eufonia, a ênfase ocasional e a eurritmia (1970, p. 372). Ressalta 

também que, como a pronúncia no Brasil difere da portuguesa, certamente a colocação do pronome 

complemento no uso coloquial será diferente da que é feita em Portugal. 

 A gramática, na sua visão, expõe as tendências gerais extraídas da observação da língua 

escrita, não são, porém, regras rígidas válidas para todas as situações. Outra observação feita pelo 

gramático é que não devemos adotar a metodologia “magnética”, segundo a qual determinadas 

palavras, como por exemplo, que, como, quanto e não atraem o pronome oblíquo. Gladstone 

defende a ideia de que a palavra não pode atrair outra, porque quando é pronunciada, passa a não 

existir e a palavra supostamente atraída ainda não existe. Gladstone exporá, dessa forma, normas 

válidas que são incontestavelmente observáveis como tendências em nossa língua. 

 a) Não se deve começar frase com pronome oblíquo. Ex.: “Chamava-se Sete- de- Ouros, e 

já fôra tão bom, como outro não existiu” (Guimarães Rosa, Sagarana, p. 8) (1970, p. 375); 
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 b) Com os gerúndios que não são precedidos pela preposição em e nem modificados por 

elemento de negação e também com os infinitivos não preposicionados, usa-se a ênclise. 

Exemplos: “E quando o caracu-pelixado solta seus mugidos de nariz fechado, começando por um 

eme e prolongando-se em rangidos de porteira velha...” (1970, p.10); “[A chuva] Alcançou a 

boiada, enrolando-a tôda em bruma e continuando corrida além.” (1970, p. 30); “Mudo chamado 

leva o garrote moço a impelir tôda uma fileira, até conseguir aproximar-se de outro” (1970, p.10); 

 c) Em orações negativas, nas subordinadas, nas interrogativas, exclamativas iniciadas por 

palavra interrogativa e nas frases optativas com sujeito anteposto, usa-se a próclise. Exemplos: “A 

presença do filho recém-chegado, em férias, não lhe modificava essa impressão” (José Américo, 

A Bagaceira, ibid., p.9); “Sete-de Ouros riscava o chão com o rebordo do casco desferrado, que 

lhe rematava o pèzinho de Borralheira” (Guimarães Rosa, ibid., p.9); “Quem te ensinou, guerreiro 

branco, a linguagem de meus irmãos?” (Alencar, Iracema, p. 13); “Deus te leve a salvo, brioso e 

altivo barco, e te poje nalguma enseada amiga!” (Idem); 

 d) Com o futuro do presente e do pretérito deve-se usar a próclise ou a mesóclise. 

Exemplos: “Que diabo me fariam? Imaginei um desacato, tiros ou facadas, em hora de 

movimento.” (Graciliano Ramos, Memórias, I, p. 17); “De certo modo as ameaças dos telefonemas 

me agradavam: embora indeterminadas, indicavam mudança, forçar-me-iam a azeitar as 

articulações perras.” (Ibid); 

 e) Deve-se usar a próclise quando a oração é iniciada por objeto direto, indireto, adjunto 

adverbial (elementos que normalmente viriam depois do verbo), desde que não haja pausa. 

Exemplos: “O pão nosso de cada dia nos dai hoje!”; “Sempre se revelara razoável, nunca entre 

nós houvera choque” (Ibid., p.13); “Provàvelmente me substituiria” (1970, p. 14); 

 f) Com os tempos compostos36 , o pronome ficará enclítico ou proclítico ao auxiliar, 

segundo as regras já conhecidas. Exemplos: “Já me havia achado em situação pior, sem emprêgo, 

numa cama de hospital” (1970, p.15); “Tem-se repetido que êste augusto Luís de Camões é um 

poeta católico...” (Murilo Mendes, O Discípulo de Emaús, Agir, Rio, 1945, p. 81); 

 g) Com as locuções verbais, o pronome pode sempre vir antes ou depois do infinitivo ou 

gerúndio. Pode também ficar proclítico ou enclítico ao auxiliar, segundo as normas anteriores. 

Exemplos: “Contudo, devem comportar-se [os poetas, na ilha] como se poetas não fôssem:” (C. 

Drummond de Andrade, Passeios na ilha, Simões, Rio, 1952, p. 15); “Estêve observando-os o 

sertanejo por algum tempo” (Alencar, O Sertanejo, p. 59); “A conversa começou por monossílabos 

                                                 
36Os tempos compostos são formados pelos verbos ter ou haver e um particípio. Eles fazem parte da conjugação 

normal e apresentam cada qual seu nome. As locuções verbais são combinações de verbos, compostas por um verbo 

auxiliar e um principal (no infinitivo ou gerúndio). 
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e frases truncadas, mas foi a pouco e pouco fazendo-se natural e correta.” (Machado, Histórias da 

Meia Noite, Garnier, Rio, s/d, p. 141); “Haverá pedras à mão – cascalho miúdo – que se possa 

lançar ao céu, a título de advertência quando demasiada arte puser em perigo o ruminar bucólico 

da ilha.” (Carlos Drummond, Ibid., ps. 14-15); “Está-se vendo, pelo enunciado que, o informante 

vai à missa da Matriz do Fundo de Ouro Prêto.” (Ibid., p.66); “Certamente não se realizariam [os 

projeto literários], mas anulavam desavenças conjugais intempestivas, que se vinham amiudando 

e intensificando sem causa.” (Graciliano, Memórias, I, p. 15). 

 Gladstone chama atenção para o emprego do pronome solto entre o verbo auxiliar e o verbo 

principal, na linguagem coloquial, tanto nos tempos compostos quanto nas locuções verbais. E 

essa prática, segundo ele, tem repercutido na linguagem literária. Os dois primeiros exemplos que 

ele traz em sua obra são de autores parnasianos, e, portanto, atentos à norma gramatical. “E, se 

morreres por ventura, / Possa eu morrer / Contigo, e a mesma noite escura / Nos envolver!” (Bilac, 

Poesias, ps.8-9); “Breve momento após comprido dia / De incômodos, de penas, de cansaço, / Inda 

o corpo a sentir quebrado e lasso, / Posso a ti me entregar, doce Poesia.” (Alberto de Oliveira, 

Poesias, 3.ª série, Alves, Rio, 1928, p. 52). 

 O outro exemplo que o gramático nos oferece, de Carlos Drummond, apresenta um tom 

bastante familiar: “nem ninguém ia se amolar ou perder o sono só porque do lado de fora da parede 

se aconselhava ao mesmo tempo a votar em Getúlio, Brigadeiro, Cristiano, populistas, 

integralistas, comunas disfarçados, pessedistas, potistas e surrealistas.” (Carlos Drummond, 

Passeios, p. 66). 

 Após esses casos de emprego do pronome, Gladstone informa que a colocação depende da 

escolha estilística do falante e do escritor, que devem, pois, atentar para a clareza, ênfase e senso 

do ritmo (1970, p. 379). 

 

 

5.4.7 Celso Cunha 

 

 O pronome átono pode, segundo o gramático, assumir três posições em relação à forma 

verbal, de modo que pode vir enclítico, proclítico ou mesoclítico. A sua posição normal é a ênclise, 

uma vez que a forma pronominal átona é ou objeto direto ou objeto indireto do verbo. Entretanto, 

em certas situações na língua culta, esse tipo de emprego é evitado ou se pode evitar, o que muitas 

vezes irá trazer conflitos entre a norma lusitana e a norma brasileira. Sendo assim, o autor irá 

diferenciar os casos em que o emprego proclítico é regra geral da língua das situações em que seu 
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uso é optativo e também dos casos em que as variantes europeia e americana se confrontam. Em 

relação às regras gerais, temos: 

 a) com os tempos futuro do presente e futuro do pretérito só é possível empregar a próclise 

ou a mesóclise: “Eu me calarei”; “Calar-me-ei” (2001, p. 310). 

 b) emprega-se a próclise nas orações com palavra negativa (não, nunca, jamais, 

ninguém...). Exemplos: “- Não lhes dizia eu?” (M. de Sá-Carneiro, CF, 348.); “Nunca o vi tão 

sereno e obstinado” (C. dos Anjos, M, 316.) (Idem). 

 c) emprega-se a próclise nas orações que começam com pronomes ou advérbios 

interrogativos. Exemplos: “Quem me busca a esta hora tardia?” (M. Bandeira, PP, I, 406.); “Por 

que te assustas de cada vez?” (J. Régio, JA, 98.) (Ibidem). 

 d) emprega-se a próclise nas orações exclamativas e optativas. Exemplos: “Que o vento te 

leve os meus recados de saudade” (F. Namora, RT, 89.); “Que Deus o abençoe!” (B. Santareno, 

TPM, 18.) (2001, p. 310). 

 e) usa-se a próclise nas orações subordinadas desenvolvidas, estando oculta ou não a 

conjunção. Exemplos: “Quando me deitei, à meia-noite, os preços estavam à altura do pescoço” 

(C. Drummond de Andrade, BV, 20.); “Que é que desejas te mande do Rio?” (A. Peixoto, RC, 

174.) (2001, p. 311). 

 f) usa-se a próclise quando o gerúndio vier precedido da preposição em. Ex.: “Em lhe 

cheirando a homem chulo é com ele” (Machado de Assis, OC, I, 755.) (Idem). 

 Com o particípio não se empregam a próclise nem a ênclise. Se o particípio não estiver 

acompanhado de um verbo auxiliar, emprega-se o pronome oblíquo regido de preposição. Ex.: 

“Dada a mim a explicação, saiu” (Ibidem). Com o infinitivo desacompanhado, ainda que 

modificado por palavra negativa, é possível empregar a próclise ou a ênclise, embora haja uma 

preferência pela colocação enclítica. Exemplos: “E ah! que desejo de a tomar nos braços... (O. 

Bilac, P, 72.); “Para não fitá-lo, deixei cair os olhos” (Machado de Assis, OC, I, 807.) (2001, p. 

312). Além das situações mencionadas, há uma tendência em empregar o pronome enclítico nos 

seguintes casos: 

 a) quando certos advérbios (bem, mal, ainda, já, sempre, só, talvez etc.) ou expressões 

adverbiais precedem o verbo, de modo que não se faça pausa entre esses elementos. Exemplos: 

“Até a voz, dentro em pouco, já me parecia a mesma (Machado de Assis, OC, I, 858.); “Só depois 

se senta no chão a chorar” (Alves Redol, MB, 255.) (Idem). 

 b) quando se inicia a oração com o objeto direto ou predicativo. Exemplos: “Tiram mais 

que na ceifa; isso te digo eu” (Alves Redol, G, 108); “Razoável lhe parecia a solução proposta” 

(2001, p. 312-313).  
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 c) quando o sujeito que antecede à forma verbal é composto por ambos ou pronome 

indefinido. Exemplos: “Ambos se sentiam humildes e embaraçados” (F. Namora, TJ, 293.); “Algém 

lhe bate nas costas” (A. M. Machado, JT, 208) (2001, p. 313). 

 d) nas orações alternativas. Exemplos: “-Das duas uma: ou as faz ela ou as faço eu” (Sttau 

Monteiro, APJ, 39.); “Maria, ora se atribulava, ora se abonançava” (Ó. Ribas, EMT, 18.) (Idem) 

 Em relação ao critério da pausa, sempre que ela ocorrer entre um elemento capaz de 

provocar a próclise e a forma verbal, pode, então, ocorrer a ênclise: “Pouco depois, detiveram-se 

de novo” (Ferreira de Castro, OC, I, 403) (Ibidem). A ênclise se faz obrigatória quando o elemento 

que é contíguo à forma verba não fizer referência a ela, conforme o exemplo: “- Sim, sim, disse 

ela desvairadamente, mas avisemos o cocheiro que nos leve até a casa de Cristiano. / - Não, apeio-

me aqui...” (Machado de Assis, OC, I, 690.) (2001, p. 313). 

 Celso Cunha nos informa que na norma lusitana é comum intercalar uma palavra, sobretudo 

a partícula de negação não, entre o pronome proclítico e a forma verbal. Exemplos: “Conformado 

pelas suas palavras, o tio calara-se, só para lhe não dar assentimento” (Alves Redol, F, 310.); “Há 

tanto tempo que o não via!” (Luandino Vieira, CI, 64.) (2001, p. 314). 

 Sobre a colocação pronominal em uma locução verbal, o gramático esclarece que se o 

verbo principal da locução verbal for o infinitivo ou o gerúndio, são possíveis: 

 1.º) a ênclise ao infinitivo ou ao gerúndio. Exemplos: “O roupeiro veio interromper-me” 

(R. Pompéia, A, 37.); “Nós íamos seguindo; e, em torno, imensa, / Ia desenrolando-se a paisagem” 

(R. Correia, PCP, 304.) (Idem). 

 2.º) a próclise ao verbo auxiliar, mas desde que obedeçam aos critérios: 

 a) a locução é precedida por palavra negativa e não há pausa entre elas: “tempo que 

navegaremos / Não se pode calcular” (C. Meireles, OP, 141.) (Ibidem). 

 b) a oração é iniciada por pronome ou advérbio interrogativo: “Que é que me podia 

acontecer?” (G. Ramos, A, 152.) (2001, p. 315). 

 c) a oração é iniciada por palavra exclamativa ou expressa desejo. Exemplos: “Como se 

vinha trabalhando mal!”; “Deus nos há de proteger!” (Idem). 

 d) a oração é subordinada desenvolvida, com ou sem a conjunção. Exemplos: “O sufrágio 

que me vai dar será para mim uma consagração” (E. da Cunha, OC, II, 634.); “Ao cabo de cinco 

dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou me mandassem buscar ao seminário” 

(Machado de Assis, OC, I, 800.) (2001, p. 315-316). 

 3.º) a ênclise ao verbo auxiliar, desde que não confronte os critérios de emprego da próclise, 

anteriormente citados. Exemplos: “Ia-me esquecendo dela” (G. Ramos, AOH, 40.); “A cidade ia-
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se perdendo à medida que o veleiro rumava para São Pedro” (B. Lopes da Silva, C, 207.) (2001, 

p. 316). 

 A partir de então, o gramático explica que a colocação pronominal no Brasil, sobretudo na 

linguagem comum, diverge da colocação portuguesa atual. Tanto no Brasil quanto nas repúblicas 

africanas, é possível: 

 a) iniciar frase com pronomes oblíquos, sobretudo o pronome me. Exemplos: “-Me 

desculpe se falei demais” (É. Veríssimo, A, II, 487.); “Me arrepio todo...” (Luandino Vieira, NM, 

138.) (2001, p. 317). 

 b) preferência pela próclise nas orações absolutas, principais e coordenadas que não são 

iniciadas por palavras que exijam esse tipo de colocação pronominal. Exemplos: “-Se Vossa 

Reverendíssima me permite, eu me sento na rede” (J. Montello, TSL, 176.); “A sua prima Júlia, do 

Golungo, lhe mandou um cacho de bananas” (Luandino Vieira, NM, 54.) (Idem). 

 c) empregar a próclise ao verbo principal da locução verbal. Exemplos: “Será que o pai 

não ia se dar ao respeito?” (Autran Dourado, SA, 68.); “Tudo ia se escurecendo” (J. Lins do Rego, 

U, 338.) (Ibidem). 

 Esse tipo de colocação trouxe três consequências: a colocação proclítica junto a verbos no 

particípio (“Aqueles haviam se-corrompido”); o emprego do pronome depois do futuro do presente 

e do pretérito (“Poderá se reduzir”; “Poderia se reduzir”); a anteposição do pronome à forma 

nominal do verbo, ao invés da forma verbal pura (“Vamos nos-encontrar”) (2001, p. 318). 

 

 

5.5 Emprego do pronome pessoal 

 

 Veremos, a seguir, as possibilidades de emprego do pronome pessoal para cada gramático.

  

 

5.5.1 Eduardo Carlos Pereira 

 

 Os pronomes pessoais são os únicos que podem atuar como pronome substantivo, segundo 

Pereira. Eles são os únicos substitutos do substantivo, e dessa forma, desempenham todas as 

funções dessa classe gramatical. 

 O pronome pessoal no caso reto desempenha o papel de sujeito na frase. Ex.: “Eu vivo”, 

“tu vives”. Porém, também pode atuar como predicado: “Eu sou tu e tu és eu” (M.B.) (1918, p. 

316). Os pronomes pessoais em sua forma oblíquas (me, mim, migo, te, ti, tigo, o (s), a (s), lhe (s), 
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se, si, sigo, nos, nosco, vos e vosco) são empregados como complementos verbais. Ex.: “Elle me 

viu” (Idem). 

 Há casos, porém, em que o sujeito do verbo no infinitivo é representado por um pronome 

oblíquo. Isso ocorre com os verbos fazer, deixar, ver, ouvir, mandar e seus sinônimos, quando o 

sujeito do infinitivo estiver em relação de complemento com esses verbos. Exemplos: “Fazei-os 

sentar”; “Deixae-vos vir”; “Mandou-os o Senhor prégar” (A.V.); “Vê-los ou ver-lhes cahir”; 

“Ouvi-lhes ou ouvi-os dizer”; “Fiz-lhes ou fi-los esperar”; “Não nos deixes cahir em tentação” 

(1918, p. 201). 

 Os pronomes que podem funcionar como objeto direto são: me, te, se, o, a, os, as, nos, vos. 

Os que atuam exclusivamente nessa função são o, a, os, as. No entanto, como se pode observar, 

os pronomes lhe, lhes também podem ser empregados como objeto direto, desde que obedeçam às 

exigências acima. Os pronomes me, te, se, nos, vos, tanto podem atuar como objeto direto, como 

objeto indireto. Como objeto direto temos os seguintes exemplos: “elle me feriu”; “eu te estimo”; 

“elle se esforça”; “nós nos amamos”; “eu vos accuso”; “elles se respeitam”. Como objeto indireto: 

“elle me obedeceu”; “eu te dou os parabens”; “elle se arroga o direito”; “nós nos impomos o 

dever”; “eu vos perdôo”; “elles se querem muito” (1918, p. 317). Os pronomes nós, vós, nos e vos 

podem ser empregadas pelo singular, ainda que sejam pronomes de plural, pelos bispos, papas, 

reis e também escritores por modéstia. Exemplos: “Nós havemos por bem= Eu hei por bem”; 

“Escrevemos hontem= Escrevi hontem” (Idem). 

 Os pronomes mim, ti, si devem sempre vir acompanhadas por qualquer preposição, menos 

a preposição com, que serve para reger as outras formas pronominais migo, tigo, sigo, nosco e 

vosco. Nesse caso, a preposição com é justaposta aos pronomes, dando origem a: commigo, 

comtigo, comsigo, comnosco e comvosco. Os pronomes comnosco e comvosco não podem ser 

seguidas por mesmos e próprios. Em seu lugar, deve-se dizer: “com nós mesmos”, “com nós 

proprios”, “com vós proprios” (1918, p. 317). 

  Si e comsigo, formas oblíquas do pronome reflexivo se, fazem sempre referência ao sujeito 

de seu verbo. Ex.: “Pedro falla comsigo”; “Pedro está fora de si” (1918, p. 325). Os pronomes 

retos elle, nós e vós podem ser regidos por preposição. Exemplos: delle, della, delles, dellas, de 

nós, de vós, por elles etc. (1918, p. 317). 

 Como se pode observar, o pronome admite flexão, concordando, assim em gênero e em 

número com o termo ao qual se refere. No entanto, Pereira irá abordar, no capítulo destinado à 

flexões pronominais, exclusivamente o pronome oblíquo o, embora diga que os pronomes pessoais 

retos apresentam formas no singular e no plural. Ex.: “Para isso é preciso mais esforço que para 



151 

 

affrontar a morte. Mas tu o terás. Inspirar-t'o-hão o meu exemplo e a sancta memoria de nossos 

paes. -Quero tê-lo, Vasco, porque tu o desejas” (A. H.) (1918, p. 233). 

 Quando o pronome oblíquo o se refere a substantivos de gêneros diferentes, deve ser 

empregado no plural e no masculino, conforme exemplo: “Porque essas honras vãs, esse ouro 

puro, / Verdadeiro valor não dão à gente: / Melhor é merecê-los sem os ter / Que possui-los sem 

os merecer” (Idem). No caso de haver um substantivo modificado por outro regido pela preposição 

com, o pronome poderá ser empregado no plural, assim como a forma verbal. Ex.: “Passava um 

dia de inverno o arcebispo com sua comitiva a serra de Gerez... salteou-os uma chuva fria e 

importuna” (FR. L. S.) (1918, p. 233). 

 O pronome se, forma oblíqua de 3.ª pessoa, ora pode atuar como objeto direto, ora como 

objeto indireto: “Elle se achou na revolta, e se dá ares de innocente” (1918, p. 317). O pronome 

oblíquo o e suas flexões podem ser colocadas encliticamente ao advérbio de designação eis: ei-lo, 

ei-los, ei-la, ei-las (Idem). Contudo, não pode ser empregado juntamente com o reflexivo se. 

Assim, não se deve dizer: “Quando menos se o esperava, surgem difficuldades”, mas sim “Quando 

menos se esperava, surgem difficuldades” (Ibidem). Sobre o emprego do reflexivo se, Pereira 

recorre a algumas páginas de sua obra a fim de esclarecer os seis casos em que ele é empregado. 

O autor, passa então, a analisar as seguintes frases: 

 a) “Elle se feriu” / “Elle se arroga o direito”. Na primeira frase, o se atua como objeto direto 

e o sujeito da ação é agente e paciente ao mesmo tempo. Os pronomes me, te, nos, vos também 

têm a mesma função, desde que sejam da mesma pessoa que o sujeito: “eu me firo”, “tu te feres” 

(1918, p. 318). Na segunda frase “Elle se arroga o direito”, o pronome se é objeto indireto, mas 

também apresenta função reflexiva (1918, p. 318-319); 

 b) “Elle se arrependeu” / “Elle se vae embora”. O pronome na primeira frase é objeto direto, 

faz referência reflexa ao sujeito, porém de modo atenuado. Isso ocorre com os verbos pronominais 

essenciais (esquecer-se, condoer-se, abster-se, queixar-se etc.), na visão do autor. No segundo 

exemplo, ocorre que muitos verbos intransitivos podem se tornar acidentalmente pronominais, 

indicando uma reflexão atenuada. Pereira, contudo, nos informa que a pronominalidade dos verbos 

intransitivos era uma prática comum encontrada em textos antigos, e, que, portanto, deve-se ter 

cautela ao fazer uso dos verbos intransitivos pronominais; 

 c) “Elle e ella amavam-se reciprocamente”. Nesse caso, percebe-se que a ação não recai no 

indivíduo que a pratica. Pereira admite nesse caso, a mesma análise feita no primeiro caso. Ele 

informa também que, muitos gramáticos denominam tanto o verbo como o pronome de recíprocos; 
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 d) “Alugam-se quartos”. A ação verbal é refletida para o sujeito que, sendo um ser 

inanimado não pode ser agente, mas tão somente paciente. Nesse caso, o pronome se é uma 

partícula apassivadora e a frase equivale a “quartos são alugados”. 

 Pereira chama a atenção para o fato de que se o sujeito for animado ou tido como tal e, 

consequentemente, capaz de realizar a ação verbal, o pronome se é objeto direto, perdendo-se, 

assim, o caráter passivo da frase. Ex.: “Alugam-se estes homens para ganharem a vida” (1918, p. 

320). Agora na frase: “Convidam-se os estudantes a se reunirem no largo de S. Francisco”, o 

sujeito é claramente identificável, porém é paciente da ação verbal e não agente. Logo, o caráter 

da oração é passivo. Não é sempre fácil reconhecer a função do se numa frase. Assim, em 

“Castigaram-se os culpados” é difícil afirmar se o pronome é passivo, reflexivo ou recíproco. Os 

pronomes oblíquos me, te, nos e vos também podem atuar como partículas apassivadoras. Ex.: “Eu 

me baptizei na infancia”; “Vós vos chamaes Alexandre” (1918, p. 321). 

 e) “Vive-se” / “Entra-se na sala”. Nessa situação, trata-se de uma passiva impessoal, pois 

o pronome faz referência a um sujeito indeterminado. Esse tipo de frase ocorre com os verbos 

intransitivos empregados impessoalmente. 

 f) “Ama-se a Bernardes”. O pronome se é indeterminador e o sujeito é indeterminado. Esse 

caso se assemelha ao anterior, segundo Pereira. O verbo é pessoal e transitivo, mas se torna 

impessoal e intransitivo. 

 Ao retirarmos a preposição a temos a voz reflexa, pois o sujeito passa a ser agente e 

paciente da ação verbal. Na outra frase dada como exemplo pelo autor: “previnem-se as pessoas” 

temos a voz recíproca, enquanto que na frase “previnem-se às pessoas” temos o caso de voz 

passiva, com o sujeito indeterminado. Pereira chama a atenção para o emprego do objeto direto 

como coisa, sendo assim, incapaz de praticar a ação verbal. O pronome deixa de ser reflexivo ou 

recíproco, tornando-se passivo com sujeito determinado. Embora o gramático aponte para esse 

emprego do pronome se, informa que é algo raro na língua. Nas frases “E' muito justo que se 

respeitem aos dotes” (Diogo Paiva) e “E' muito justo que se respeitem os dotes”, embora as frases 

tenham o mesmo significado, são sintaticamente diferentes (1918, p. 323). 

 Pereira aponta para um sétimo tipo de emprego do pronome se, de influência francesa 

(equivalente a on francês) e que aos poucos está se implementando na língua portuguesa: o se 

pronome indefinido e sujeito do verbo. Ex.: “Assim se era amado, porque se amava, e se amava, 

porque se era amado” (Fel. pela Agricultura, pag. 25, Obs. Compt. 2.ª ed. Vol. I) (1918, p. 324). 
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5.5.2 Manuel Said Ali 

 

 Os pronomes pessoais retos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas são empregados como 

sujeito da oração. A função de complemento é expressa pelos pronomes pessoais em sua forma 

oblíqua. As formas pronominais retas e oblíquas se relacionam da seguinte forma com as pessoas 

do discurso: 

 

Quadro 9 – Pronomes pessoais 

 FORMAS DE SUJEITO FORMAS OBLÍQUAS 

1.ª pessoa singular 

2.ª pessoa singular 

3.ª pessoa singular 

1.ª pessoa plural 

2.ª pessoa plural 

3.ª pessoal plural 

eu 

tu 

ele, ela 

nós 

vós 

eles, elas 

me, mim, comigo 

te, ti, contigo 

o, a, lhe, ele, ela 

nos, nós, conosco 

vos, vós, convosco 

os, as, lhes, eles, elas 

Fonte: Said Ali, 1964, p.62. 

 

 Numa oração em que apareça mais de um sujeito ligados pela conjunção e, e o pronome eu 

ou nós, deve-se empregar o verbo na 1.ª pessoa do plural: “Eu e êle assim pensamos”.Se o sujeito 

for composto pelo pronome tu ou vós e, não havendo nenhum pronome de 1.ª pessoa, o verbo 

deverá ir para a 2.ª pessoa do plural: “Tu e êle sabeis a história” (1964, p. 150). O gramático, 

porém, informa que há escritores que desrespeitam essa regra, estabelecendo a concordância com 

o sujeito mais próximo: “Desejo que tu e quantos me ouvem se tornem tais qual eu sou” (Arrais) 

(Idem). Em uma observação, Said Ali esclarece que, uma vez que o pronome vós caiu em desuso, 

deixa-se de usar também sua respectiva forma verbal e, por isso, é comum estabelecer a 

concordância, segundo o exemplo de Arrais citado anteriormente. 

 Em frases com o verbo ser, em que um dos termos é um substantivo e o outro é um pronome 

pessoal, o verbo deverá concordar com o pronome: “O dono da fazenda serás tu”; “As vítimas 

fomos nós”; “O diretor sou eu”; “Foste tu o melhor amigo”; “Nas minhas terras, o rei sou eu” 

(Herculano) (1964, p. 152). 

 Quando os pronomes de 1.ª ou 2.ª pessoas atuam exclusivamente como sujeitos ou 

aparecem combinados com outros substantivos, empregados antes da forma verbal numa oração 

cuja ação se nega, a presença do pronome eu ou nós exige o verbo na 1.ª pessoa do plural e, a 

presença de tu ou vós (não havendo pronome de 1.ª pessoa) exige o verbo na 2.ª do plural: “Nem 

meu primo nem eu freqüentamos tal sociedade”; “Nem nós nem êle nos esquecêramos disso”; “Nem 

vós nem êle perdereis em tal negócio” (1964, p. 153). No entanto, se a ação for negativa e anteceder 
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os sujeitos de pessoas diferentes, a concordância dará com o sujeito mais próximo: “Não seriam 

nem êles nem eu quem pusesse êsse remate” (Herculano) (Idem). 

 As formas oblíquas do pronome podem ser átonas ou tônicas. Essas últimas formas são 

acompanhadas de preposição. Quando acompanhadas pela preposição com deve-se dizer: comigo, 

contigo, conosco e convosco e não com mim, com ti etc37. Cumpre destacar que Said Ali informa 

que a preposição com se junta às formas antigas do português migo, tigo, nosco, vosco, que tinham 

o mesmo significado. 

 O pronome oblíquo reflexivo é aquele que se refere ao próprio sujeito do verbo. Ex.: “Eu 

feri-me com a faca”; “Nós abstemo-nos de acompanhar os outros”; “Ele vingou-se do inimigo”; 

“Êles feriram-se a si mesmos” (1964, p. 62). As formas oblíquas da 1.ª pessoa e da 2.ª pessoa 

podem atuar na frase como pronome pessoal de fato ou pronome reflexivo. A terceira pessoal do 

singular e do plural tem como reflexivos formas especiais se, si, consigo, as quais se diferenciam 

da mesma maneira que os pronomes me, mim, comigo, te, ti, contigo. 

  Os pronomes nos, vos e se serão pronomes recíprocos quando complementos de verbo que 

tenha como sujeito respectivamente as formas retas nós, vós, eles, elas, mas que denotem ação 

recíproca. A fim de se evitar a confusão entre os pronomes reflexivos e os pronomes recíprocos, 

Said Ali diz que costuma-se empregar as expressões um ao outro e uns aos outros. Ex.: “Êles 

feriram-se um ao outro”. 

 O pronome pessoal de 2.ª pessoa tu está sendo substituído pelo termo você, embora ainda 

se utilize o tu, no tratamento familiar, em situações de muita intimidade ou liberdade. No plural, 

se está empregando a forma vocês no lugar de vós (1964, p. 62). Num contexto formal, empregam-

se o Senhor, a Senhora, os Senhores, as Senhoras, no lugar de tu e vós e, tanto os verbos como os 

pronomes oblíquos que o acompanham devem estar na 3.ª pessoa. Ex.: “O Senhor afastou tôda a 

responsabilidade de si”; “D. Laura, minha filha deseja passear com a Senhora” (1964, p. 63). O 

pronome vós caiu em desuso. Seu emprego é restrito ao estilo oratório, à poesia, à linguagem de 

ficção e ao estilo oficial. 

 

 

5.5.3 Antenor Nascentes 

 

 A colocação dos pronomes pessoais retos obedece, normalmente, à ordem direta: sujeito-

verbo-complementos: Eu estive ontem no Jardim Botânico (1964, p. 149). No entanto, Nascentes 

                                                 
37

Na obra de Eduardo Carlos Pereira, Grammatica expositiva, o gramático concebe a grafia desses pronomes com m 

em todas as formas: commigo, comtigo, comsigo, comnosco, comvosco. 
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esclarece que esse tipo de emprego não é absoluto. A língua portuguesa apresenta certa liberdade 

de colocação. 

 Normalmente, coloca-se em primeiro lugar a ideia que se quer enfatizar. Porém, há 

construções em que o emprego da ordem inversa se faz necessário. Nas orações intercaladas, nos 

imperativos, nas frases optativas e nas exclamações, o sujeito vem depois do verbo. Ex.: “Dize-

me tu quem és...” (Gonçalves Dias, Y-Juca-Pyrama) (Idem). O pronome pessoal também pode ser 

posposto quando numa oração interrogativa, iniciada por pronome interrogativo ou advérbio 

interrogativo. Exemplos: “Que pensas tu?”, “Quando comprou você este relógio?” (Ibidem).  

 Também acontece a posposição nas orações reduzidas de gerúndio e de particípio. Embora 

o autor não nos forneça exemplos com o pronome pessoal, podemos inferir por meio dos exemplos 

que ele nos oferece “Chegando o trem, partiremos”; “Chegado o trem, partiram logo” (1964, 

p.149), que basta trocar o substantivo trem por um pronome pessoal reto. Costuma-se também 

pospor o sujeito com os verbos faltar, bastar, convir, existir, aparecer, acontecer e com o infinitivo 

pessoal. Ex.: “Podermos nós sair é duvidoso” (1964, p. 150). 

 Os pronomes nós e vós regidos pela preposição com e acompanhados por outros, mesmos, 

próprios, todos, ambos não mudam suas formas. Ex.: “Ao povo, com nós outros quase mudo” 

(Camões, Lusíadas, canto V, estança 69, verso 4) (1964, p. 96). Enquanto o pronome nós pode ser 

empregado no lugar de eu, o pronome vós pode ficar no lugar de tu38. Nessas situações, os 

predicativos a eles referentes devem ir para o singular, a fim de que se perceba a diferença do 

emprego. Exemplos: “Antes sejamos breve que prolixo”(João de Barros, Gramática, p. 38, ed. De 

1957); “Também antes do dilúvio estáveis vós mui colérico...”(Vieira, Sermão pelo bom sucesso 

das armas de Portugal contra as de Holanda, § IV) (1964, p. 140). 

 Os pronomes nós e vós formam as locuções pronominais nós outros, vós outros, as quais 

servem para exprimir oposição, exclusão ou contraste entre classes diversas. Ex.: “Os espanhóis 

são apaixonados pelas touradas, nós outros pelo futebol” (1964, p. 97). Os pronomes pessoais, 

quando regidos por preposição que não seja com, se apresentam sob as formas mim na primeira 

pessoa do singular, ti, na segunda pessoa do singular e si na terceira pessoa do singular e do plural. 

Quando regidos pela preposição com, dão origem a comigo, contigo, consigo, conosco, convosco 

e consigo. 

 Os pronomes pessoais oblíquos podem combinar-se. As formas me, te, lhe se combinam 

com o, a, os, as, formando assim, mo, ma, mos, mas, to, ta, tos, tas, lho, lha, lhos, lhas. Os 

                                                 
38

Como se verá mais adiante, Bechara admite o adjetivo tanto no singular quanto no plural, quando se empregar o 

pronome nós no lugar de eu. Contudo, estará de acordo com Nascentes ao admitir o emprego do adjetivo apenas no 

singular quando se empregar vós no lugar do pronome tu. 
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pronomes nos e vos vão combinar-se com o, a, os, as, perdendo, porém o s e, dando origem a no-

lo, no-la, no-los, no-las, vo-los, vo-la, vo-los, vo-las. O pronome lhes, contudo, não se combina. 

Quando se requer a combinação, utiliza-se a forma do singular: lho, lha, lhos, lhas. Ex.: “Mas aos 

governos os devem, aos parlamentos que lhos votam!” (Manuel Ribeiro, A Catedral, 169) (Idem). 

 O pronome se não se combina com as formas oblíquas o, a, os, as. Os pronomes oblíquos 

se, si, consigo, reflexivos se referem ao sujeito da oração na terceira pessoa e, portanto, não devem 

fazer referência ao pronome de segunda pessoa. É errado falar: Há pouco falei de si. Estou zangado 

consigo. Deve-se dizer: Há pouco falei de você. Há pouco falei do Sr. Estou zangado com você 

(Ibidem). 

 

 

5.5.4 Rocha Lima 

 

 Os pronomes pessoais retos eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles, elas desempenham 

a função de sujeito e predicativo. Como predicativo, o gramático nos oferece os seguintes 

exemplos: “Nas minhas terras, o rei sou eu” (Herculano); “Quem me dera ser tu” (Herculano) 

(1994, p. 316). Os pronomes tu e vós podem atuar também como vocativos. Exemplos: “Ó tu, que 

vens de longe! ó tu, que vens cansada!” (Alceu Wamosy); “Deixai, ó vós que entrais, toda 

esperança.” (Dante – trad. do barão de Vila da Barra) (Idem). 

 Cumpre observar que os pronomes você, vocês pertencem de fato à 2.ª pessoa, mas o verbo 

que concorda com eles deve ser empregado na 3.ª pessoa. Isso se deve à origem remota dessa 

forma pronominal, oriunda de vossa mercê, conforme bem explica o gramático. A concordância, 

portanto, se faz com o substantivo mercê e não com o possessivo vossa, assim como acontece com 

os pronomes de reverência. As formas oblíquas tônicas, que atuam como objeto direto são: 

 

Quadro 10 – Formas oblíquas objetivas diretas 

1.ª pessoa 2.ª pessoa 3.ª pessoa 

me te o, a 

nos você, o, a os, as 

 vos se (singular e plural 

exclusivamente reflexivo) 

 se (sing. e plural, 

exclusivamente reflexivo) 

 

Fonte: Rocha Lima, 1994, p.317. 

 

 Exemplos: “Chamaram-me”, “Convidaram-nos” (1.ª pessoa); “Estimo-te”, “Respeito-vos” 

(2.ª pessoa); “Acompanho você (s): acompanho-o (s)”, “Você (s) se contradiz(em)” (2.ª pessoa); 
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“Diga-lhe que irei visitá-lo (s)”,”Eles se enganam” (3.ª pessoa) (1994, p. 317). As formas oblíquas 

que atuam como objeto indireto podem ser átonas ou tônicas. São átonas: 

 

Quadro 11 – Formas oblíquas objetivas indiretas átonas 

1.ª pessoa 2.ª pessoa 3.ª pessoa 

me te lhe (a ele, a ela) 

nos lhe ( a você) lhes ( a eles, a elas) 

 vos se (singular e plural 

exclusivamente reflexivo) 

 lhes ( a vocês)  

 se (sing. e plural, 

exclusivamente reflexivo) 

 

FONTE: Rocha Lima, 1994, p.317. 

 

 Exemplos: “Quer falar-me?”, “Mandara-nos as cópias” (1.ª pessoa); “Obedeço-te”, 

“Recomendo-vos silêncio” (2.ª pessoa); “Fique sossegado; aconselho-lhe que não responda” (2.ª 

pessoa); “Você se deu pressa em rever as provas” (2.ª pessoa) ; “Mande-lhe recado”, “Ele (s) se 

reserva(m) o direito de intervir” (3.ª pessoa) (Idem). As formas tônicas, as quais aparecem sempre 

regidas de preposição são: 

 

Quadro 12 – Formas oblíquas objetivas indiretas tônicas 

mim ti, você 

nós vós, vocês 

Fonte: Rocha Lima, 1994, p.318. 

 

 Exemplos: “Venham a mim”, “Venham a nós” (1.ª pessoa); “Irei a ti”, “A vós irei”; “Tudo 

direi a vocês” (2.ª pessoa). Rocha Lima esclarece que na linguagem arcaica se empregava as 

formas tônicas do objeto indireto como objeto direto. Com a evolução da língua, passou-se a 

empregar as formas tônicas como objeto direto, porém regidas pela preposição a: “Nem ele 

entende a nós, nem nós a ele” (Camões) (1994, p. 318). 

 As formas aglutinadas à preposição com comigo, contigo, conosco, convosco e consigo 

quando acompanhadas pelos determinativos outros, todos, mesmos, próprios devem ser 

substituídas por com nós, com vós. Exemplos: “com nós mesmos”, “com vós próprios”, “com nós 

outros” (Idem). 

 Não se deve empregar o pronome oblíquo como sujeito de verbo no infinitivo: “para mim 

fazer” (em vez de: para eu fazer). Do mesmo modo, não se recomenda empregar a forma reta dos 

pronomes mim e ti quando vier precedida de preposição: “Tudo ficou resolvido entre eu e tu (em 

vez de: entre mim e ti) (Ibidem). Diferentemente é o emprego em: “Entre eu ir agora e voltar 
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amanhã...” Nesse caso, a preposição não está regendo o pronome, mas sim, toda a frase (1994, p. 

319). 

 Os pronomes si e consigo somente devem ser empregados como reflexivos, ou seja, quando 

fizerem referência ao próprio sujeito da oração. Exemplos: “É criatura egoísta; só pensa em si”; 

“Leve consigo quanto é seu” (Idem). Rocha Lima informa que constam empregos diferentes na 

gramática lusitana, os quais não devem ser, segundo ele, condenados: “Quero falar consigo”; “Isso 

não depende de si” (Ibidem). 

 As formas oblíquas o, a, os, as, me, te, se, nos, vos podem atuar como sujeito dos verbos 

infinitivos mandar, fazer, deixar, ouvir e ver e servir, ao mesmo tempo, como objeto direto dessas 

formas verbais. Exemplo: “Mandei-o entrar” (1994, p. 319). O mesmo ocorre em frase progressiva, 

com o verbo no gerúndio ou no infinitivo precedido pela preposição a. Exemplos: “Deixe-as 

dormindo” ou “a dormir”; “Quero-as dançando” ou “a dançar”; “Ouvi-a cantando” ou “a 

cantar”; “Via-a querendo chorar” (Idem). 

 Sobre reflexividade, apassivação e reciprocidade, o gramático esclarece que a reflexividade 

é exercida pelos pronomes pessoais átonos quando representarem a mesma pessoa do sujeito da 

oração; o sujeito agente e paciente é um só: “Os empregados se despediram” (1994, p. 320). A 

apassivação ocorre quando a ação não parte do sujeito; o sujeito apenas sofre a ação: “Despediram-

se os empregados faltosos e admitiram-se alguns dos antigos candidatos” (Idem). A reciprocidade 

acontece quando os pronomes indicam ação mútua: “Eles se abraçaram” (Ibidem). 

 Ocorre que, em alguns casos, faz-se necessário empregar apostos esclarecedores, a fim de 

identificar se a ação é reflexiva ou recíproca. Como termos que reforçam a reflexividade podemos 

usar a si mesmo, a si próprio. As expressões um ao outro, reciprocamente, mutuamente reforçam 

uma ação recíproca. Exemplos: “Como penitência, os monges se açoitaram a si próprios”; “Como 

penitência, os monges se açoitaram um ao outro” (1994, p. 320). O pronome pode ser empregado 

em duplicidade nos seguintes casos: 

 a) numa construção anacolútica eu me parece ou eu parece-me: “Eu me parece que viverei 

pouco” (João Ribeiro) (1994, p. 321). 

 b) os possessivos seu, seus, sua, suas seguidos de dele, deles, dela, delas. Ex.: “Sara 

aceitava com opressivo silêncio estas deliberações, e não ousava perguntar a Jorge qual seria 

depois o seu destino dela” (Camilo Castelo Branco) (Idem). Rocha Lima cita também o emprego 

do possessivo reforçado por uma oração adjetiva, encontrada no Graal: “(...) falou dos seus 

pecados que fez...” (Ibidem). 

 c) um pronome átono reforçado com sua forma tônica regida de preposição: “Que me 

importa a mim a glória?” (Herculano) (1994, p. 321). Ainda sobre o emprego enfático pronominal, 
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o gramático cita uma frase comparativa em que o segundo termo é expresso por um pronome 

pessoal, assumindo assim, a forma subjetiva: “Ele é mais alto do que tu”; “Falaste menos do que 

eu” (p. 321). Informa que nos escritores quinhentistas e seiscentistas encontravam-se exemplos em 

que se empregava o pronome em sua forma oblíqua tônica: “(...) tinha mais experiência que ti” (Sá 

de Miranda); “Porque sois maior que mim” (Camões) (Idem). No tocante à combinação dos 

pronomes, Rocha Lima menciona duas regras, cujas combinações pronominais39 são pouco usuais 

no Brasil. 

 a) Os pronomes me, te, nos, vos e lhe se unem a o, a, os, as, dando origem a mo, mos, ma, 

mas, to, tos, ta, tas, no-lo, no-los, no-la, no-las, vo-lo, vo-los, vo-la, vo-las, lho, lhos, lha, lhas. 

 As formas lho (s), lha (s) são resultantes das seguintes combinações: lhe +o(s), lhe + a (s), 

lhes + o (s), lhes + a(s). como se pode observar, houve uma atrofia da desinência do plural na 

forma lhes. É possível expressar o objeto indireto com suas formas tônicas preposicionadas. Desse 

modo, são equivalentes: “Ninguém mo disse”; “Ninguém o disse a mim”; “Ninguém a mim o 

disse” (1994, p. 322). 

 b) os pronomes oblíquos me, te, nos e vos, quando são objetos diretos, não admitem outra 

forma pronominal enclítica. Nesse caso, o objeto indireto deve ser representado pela sua forma 

tônica correspondente: a mim, a ti, a nós, a vós, a ele, a eles, a ela, a elas. Assim, não se deve 

dizer “Recomendaram-te-me”, mas sim “Recomendaram-te a mim” (1994, p. 323). 

 No que concerne à omissão do sujeito pronominal, é comum omiti-lo, uma vez que é 

possível identificá-lo nas desinências verbais. No entanto, nos casos em que a forma verbal não 

permite distinguir o sujeito, deve-se empregá-lo. Isso ocorre com as formas da 1.ª e 3.ª pessoas do 

singular do imperfeito e do mais-que-perfeito do indicativo, do futuro do pretérito, do presente, 

imperfeito e futuro do subjuntivo e, do infinitivo pessoal. 

 Quando se deseja enfatizar, emprega-se, também, o sujeito: “Religião divina, misteriosa e 

encantadora, tu, que dirigiste meus passos na vereda escabrosa da eloqüência, tu, a quem devo 

todas as minhas aspirações, tu, minha estrela, minha consolação, meu único refúgio, toma esta 

coroa...” (Mont'Alverne) (Idem). 

 O pronome nós (plural) pode aparecer no singular, quando empregado por autoridade 

soberana ou do poder majestático (reis, papas, bispos): “Nós, el-rei, fazemos saber...”; “Nós, 

durante o nosso Pontificado...” (Ibidem). Pode-se usar o pronome nós no singular quando se quer 

                                                 
39

Cabe observar que, com exceção do gramático Manuel Said Ali, todos os outros autores aqui abordados fazem 

referência à combinação dos pronomes em suas obras. Segundo Celso Cunha, a combinação pronominal não é 

utilizada na língua corrente e na língua literária nos soa artificial. Rocha Lima diz que é pouco empregada, mas sem 

especificar em que modalidade da língua. 
 



160 

 

expressar modéstia, quando não se deseja informar a pessoa (redatores, profissionais da imprensa) 

ou na linguagem dos vendedores comerciais: “Queremos deixar bem clara a nossa opinião”; 

“Procuramos ouvir o diretor do departamento”; “Não temos este artigo” (1994, p.323). 

 Sobre a ordem elegante de colocação dos pronomes40, recomenda-se dar prioridade à 

primeira pessoa quando o assunto não for tão agradável, ou que importe responsabilidade ou em 

questões que envolvam autoridade e hierarquia: “Eu, o Roberto e outros demos causa a esse 

lamentável incidente”. Em situações contrárias às descritas, a modéstia requer que se mencione 

por último a 1.ª pessoa (a que fala): “Gustavo, seu primo e eu estamos bem classificados” (1994, 

p. 324). 

 No que tange à concordância, quando numa oração com o verbo ser, o sujeito ou o 

predicativo for expresso por um pronome pessoal, a forma verbal irá concordar com esse pronome: 

“O Brasil, senhores, sois vós” (Rui Barbosa); “Todo eu era olhos e coração” (Machado de Assis) 

(1994, p. 405). Quando numa oração em que aparece a locução de realce é que, a concordância 

dará normalmente com o sujeito da oração: “- Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo 

um pedaço ao outro, dou feição aos babados...” (Machado de Assis) (1994, p. 407). 

 Se o pronome pessoal for núcleo de um sujeito simples, a forma verbal concordará com ele 

em gênero e em número: “Eu ouço o canto enorme do Brasil” (Ronald de Carvalho) (1994, p. 388). 

Havendo, porém, mais de um núcleo, o verbo vai para o plural e para a pessoa que tiver primazia, 

de acordo com a escala: 

 a) a primeira pessoa tem primazia sobre as outras 

 b) não havendo a primeira pessoa, concorda-se com a segunda pessoa 

 c) não havendo primeira nem segunda pessoas, o verbo irá para a terceira pessoa. 

 No entanto, Rocha Lima informa que no Brasil não se costuma concordar o verbo com a 

2.ª pessoa. O uso corrente na linguagem culta tende a levar o verbo para a 3.ª pessoa do plural, 

conforme o exemplo: “Juro que tu e tua filha me pagam” (1994, p. 389). O gramático mostra que 

esse tipo de concordância também é comum nos escritores portugueses antigos e modernos. 

Exemplos: “Desejo que tu e quantos me ouvem se tornem tais qual eu sou” (Frei Amador Arrais); 

“O que eu continuamente peço a Deus é que ele e tu sejam meus amigos” (Camilo Castelo Branco) 

(Idem). 

 Com sujeitos compostos por quais, quanto, alguns, muitos, poucos, vários + de nós, de vós, 

dentre nós, dentre vós, o verbo deverá ficar na 3.ª pessoa do plural ou concordar com os pronomes 

                                                 
40

Assim como Rocha Lima, Celso Cunha também aborda a questão da ordem de colocação dos pronomes, quando 

numa oração de sujeito composto. Para ele, deve-se atentar, sobretudo, para a norma de civilidade, empregando-se em 

último lugar a primeira pessoa do discurso. No caso de haver algo de desagradável na frase ou que requeira 

responsabilidade, a primeira pessoa deverá preceder aos outros sujeitos. 
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nós ou vós. Exemplos: “(...) quantos dentre vós estudam conscienciosamente o passado?” (José de 

Alencar); “Quais de vós sois, como eu, desterrados no meio do gênero humano?” (Alexandre 

Herculano); “Quais dentre vós... sois neste mundo sós e não tendes quem na morte regue com 

lágrimas a terra que vos cobrir?” (Alexandre Herculano) (1994, p. 395). 

 No entanto, se o interrogativo estiver no singular, como nas expressões qual de nós, qual 

de vós, dentre nós, dentre vós, o verbo só poderá ficar na 3.ª pessoa do singular. Exemplos: “Qual 

de vós me argüirá de pecado?” (Antônio Vieira); “Abre o túmulo, e olha-me: dize-me qual de nós 

mais” (Cecília Meireles) (Idem). 

 Quando numa oração em que os sujeitos são unidos por nem e um desses sujeito for um 

pronome pessoal, a concordância se dará de acordo com os princípios da primazia. Exemplos: 

“Nem meu primo, nem eu freqüentamos tal sociedade” (1994, p. 399). Entretanto, se a forma 

verbal anteceder o sujeito, a concordância se dará com o pronome mais próximo: “Não seriam 

eles, nem eu quem pusesse esse remate” (Alexandre Herculano) (1994, p. 400). 

 

 

5.5.5 Evanildo Bechara 

  

 Os pronomes pessoais retos funcionam como sujeito da oração e a cada pronome reto 

corresponde um pronome oblíquo que, normalmente, funciona como complemento e que se 

apresenta sob a forma tônica ou átona. Quando o sujeito da oração é composto por diferentes 

pronomes em que entra eu ou o pronome nós, o verbo deve ir para a 1.ª pessoa do plural: 

“Vínhamos da missa ela, o pai e eu” (M. De Assis, Brás Cubas, 309) (1970, p. 372). 

 Se na série de sujeitos aparece o pronome tu ou vós e nenhum pronome de 1.ª pessoa, o 

verbo irá, normalmente, para a 2.ª do plural: “E, assim, te repito, Carlota, que Francisco Salter 

voltará, será teu marido, e tereis (i.é, tu e êle) larga remuneração dos sofrimentos que oferecerdes 

a Deus...” (Camilo, Carlota Ângela, 79) (1970, p. 373). No entanto, Bechara informa que poderá 

o verbo também ir para o plural: “quando tu e os outros velhacos da tua laia lhe estorroaram na 

cara lixo e terra...” (A. Herculano, Monge de Cister, I, 152 apud S. Ali, Gram. Histórica, II, 69) 

(1970, p. 373). 

 Quando o pronome pessoal reto é o sujeito de uma oração com o verbo ser, este verbo 

deverá concordar com o sujeito, independente do número de predicativo: “Ela era as preocupações 

do pai” (1970, p. 375). No caso de ser o sujeito um substantivo que denota identificação e o verbo 

ser for seguido de pronome pessoal, a forma verbal deverá concordar em número e em pessoa com 

o pronome: “Os responsáveis somos nós” (Idem). 
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 Quando utilizamos a preposição com com os pronomes átonos, dizemos comigo, contigo, 

consigo, conosco, convosco. Com os pronomes retos nós e vós, seguidos pelas palavras mesmos, 

próprios, todos, outros ou por uma oração adjetiva, dizemos com nós e com vós. 

 O pronome oblíquo pode ser reflexivo ou recíproco. Ele será reflexivo quando for a mesma 

pessoa do pronome reto, significando a mim mesmo, a ti mesmo. Exemplos: “Eu me vesti 

ràpidamente”; “Nós nos vestimos”; “Êles se vestiram” (1970, p. 116). O pronome recíproco é 

representado por nos, vos e se e significam um ao outro, reciprocamente. Exemplos: “Nós nos 

cumprimentamos” (um ao outro); “Êles se abraçaram” (um ao outro) (Idem). 

 Dentro da categoria dos pronomes pessoais, Bechara insere os pronomes de tratamento, 

que, de acordo com sua definição, são formas de tratamento indireto de 2.ª pessoa, mas que 

utilizam o verbo na 3.ª pessoa. Existem formas usadas no tratamento familiar, tratamento 

cerimonioso e aquelas utilizadas quando nos dirigimos a alguém pelos seus atributos ou cargos 

que ocupa, são as formas de reverência. 

 Os pronomes pessoais retos eu, tu, nós e vós podem ser omitidos na função de sujeito da 

oração. Ex.: “Não me lembra o que lhe disse” (M. De Assis, Brás Cubas, 65) (1970, p. 312). O 

pronome sujeito aparece, normalmente, quando se quer enfatizar ou opor as pessoas gramaticais. 

Exemplos: “Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando você, que vem atrás, obedecendo ao que 

eu faço e mando ...” (Id., Várias Histórias, 230); “Há entre nós um abismo: tu o abriste; eu 

precipitei-me nêle” (Herculano, Eurico, 295) (Idem). 

 O pronome nós pode ser empregado no lugar de eu, nesse caso, o adjetivo poderá ficar no 

singular ou no plural41: “Antes sejamos breve que prolixo” (1970, p. 370). Semelhantemente, pode-

se empregar o pronome vós no lugar de tu, em referência a uma só pessoa. Nesse último caso, no 

entanto, o adjetivo só se usará no singular: “Sois injusto comigo” (A. Herculano apud Epifânio 

Dias, Sint. Hist.,§ 14, b) (1970, p. 369). 

 Bechara informa que também é possível omitir o pronome complemento do verbo, quando 

o contexto linguístico é conhecido. Esse caso costuma ocorrer quando se repete parte da oração, a 

                                                 
41

Assim como Bechara, Antenor Nascentes também expõe em sua obra que os pronomes nós e vós podem ser 

empregados no lugar de eu e tu respectivamente. No entanto, suas concepções divergem no tocante ao adjetivo que 

com eles estabelecem concordância. Para Nascentes, o adjetivo que faz referência a esses pronomes deve estar sempre 

no singular, enquanto que Bechara admite também o plural, quando se trata do pronome nós. Eduardo Carlos Pereira 

informa que os pronomes nós e vós podem ser empregados no singular, no entanto, só nos oferece exemplo com a 

forma nós. Celso Cunha, por sua vez, admite o uso do pronome nós no singular, com o adjetivo correspondente 

também no singular e, o pronome vós empregado no lugar da primeira pessoa é um emprego raro na literatura 

arcaizante. O gramático Rocha Lima fala somente do pronome nós empregado no lugar da primeira pessoa do singular. 

Gladstone não trata do assunto em sua gramática e Manuel Said Ali informa tão somente que o pronome vós caiu em 

desuso. 
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fim de reforçar a própria declaração. Ex.: “Disse já que tinha de fazer uma explicação ao leitor. 

Tenho; e é indispensável” (Lendas e Narrativas, II, 261) (1970, p. 312). 

 A ênfase ocorre quando se repete o pronome átono, porém sob sua forma tônica precedida 

de preposição. Ex.: “Mas qual será a tua sorte quando na hora fatal os algozes, buscando a sua 

vítima, só te encontrarem a ti?” (A. Herculano, O Bôbo, 277) (Idem).  

 Também é possível enfatizar repetindo o complemento expresso por um nome, empregando 

o pronome átono correspondente ou o inverso, isso é, colocar o pronome átono e depois o 

complemento. Exemplos: “Ao avarento não lhe peço nada... Ao ingrato, ou o não sirvo, porque (= 

para que) me não magoe” (R. Lôbo, O Pastor Peregrino, 26); “Ainda hoje estão em pé, mas 

ninguém as habita, essas choupanas execrandas...” (Camilo, A Morgada de Romariz, 43) (Ibidem). 

 O pronome oblíquo o (os) é utilizado para se referir a nomes de gêneros diferentes. Ex.: “A 

generosidade, o esfôrço e o amor, ensinaste-os tu em tôda a sua sublimidade” (A. Herculano, 

Eurico, 35) (1970, p. 313). O pronome reto ele pode atuar como objeto direto, quando for 

precedido de todo ou do adjetivo só, ou também, numa situação enfática, numa prosa ou verso. 

Exemplos: “No latim eram quatro os nomes demonstrativos. Todos êles conserva o português” 

(Pacheco e Lameira, Gramática Portuguêsa, 2.ª ed., 398 apud S. da Silveira, Revista de Cultura, 

Notas Sôltas de Linguagem, nº 31); “Subiu! - e viu com seus olhos/ Ela a rir-se que dançava...” 

(G. Dias apud S. Silveira, ibid.); “Olha êle!” (E. de Queirós, ibid.) (Idem). 

 Em relação ao pronome se, ele pode exercer três funções sintáticas, segundo Bechara, a 

saber: a de sujeito do verbo no infinitivo, a de objeto direto e a de objeto indireto. Ele será sujeito 

do infinitivo, quando o verbo auxiliar se de um verbo causativo42, sobretudo deixar. Ex.: “Deixou-

se ficar à janela”. Como objeto direto, o pronome se requer uma oração com verbo transitivo direto 

na voz reflexiva. Exemplos: “Êle se feriu”; “Êles se cumprimentam”. O pronome se será objeto 

indireto quando o verbo for transitivo indireto na voz reflexiva, ou com verbo que tenha dois 

complementos: “Elas se correspondem freqüentemente”; “Êle se arroga esta liberdade” (Ibidem). 

 O pronome se como formador de uma construção reflexiva teve, segundo Bechara, um 

desdobramento importante em nossa língua. Ele passou de reflexivo para passivo e depois, 

indeterminador. A função inicial do se é a de pronome reflexivo. Ex.: “O homem cortou-se” (1970, 

p. 314). O pronome se pode ser também um pronome apassivador, quando a passividade nos 

impressiona mais do que a atividade. Ex.: “Vendem-se casas” (Idem). Como indeterminador do 

agente, faz-se desnecessário mencionar o sujeito, e o pronome se passa a assumir a função de 

indeterminador do sujeito de verbos transitivos. Ex.: “Estuda-se” (Ibidem). O pronome se pode ser 

                                                 
42Os verbos causativos são deixar, mandar, fazer e seus sinônimos (1970, p. 137). 
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também indeterminador de sujeito de verbos intransitivos. Como no caso anterior, o verbo não tem 

objeto. Ex.: “Dorme-se” (1970, p. 314). O pronome se pode indeterminar o sujeito de verbos 

transitivos, intransitivos e também de ligação. Ex.: “Está-se bem aqui” (Idem). Em uma nota de 

observação, o gramático informa que, embora não apareçam na literatura genuína frases como 

“Vende-se casas” e “frita-se ovos”, são perfeitamente corretas e figuram ao lado de “Vendem-se 

casas” e “fritam-se ovos”. São, de acordo com Bechara, dois estágios diferentes da evolução. 

 O pronome se pode aparecer também junto a verbos que indicam sentimento (indignar-se, 

ufanar-se, atrever-se, admirar-se, lembrar-se, esquecer-se, orgulhar-se, arrepender-se, queixar-se) 

e movimento ou atitude em relação ao próprio corpo (ir-se, partir-se, sentar-se, sorrir-se). No caso 

dos verbos que indicam sentimento, o pronome se não apresenta mais o sentido reflexivo da 

construção; o pronome é considerado, pois, como parte integrante do verbo. No segundo caso, 

alguns autores classificam o se como pronome de realce ou expletivo. 

 No que concerne aos pronome átonos, eles podem combinar-se, de modo que, o pronome 

que representa o objeto direto assume sempre a segunda posição. Conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 8 – Combinação de pronomes átonos 

Me + o = mo Te + o = tos Lhe + o = lho Nos + o = no-lo Vos + o = vo-lo Lhes+o= lho 

Me + a = ma Te + a = ta Lhe + a = lha Nos + a = no-la Vos + a = vo-la Lhes+ a= lha 

Me + os = mos Te + os = tos Lhe +os = lhos Nos + os = no-los Vos + os= vo-los Lhes+os= 

lhos 

Me + as = mas Te + as = tas Lhe + as = lhas Nos + as = no-las Vos + as= vo-las Lhes + as= 

lhas 

Fonte: Bechara, 1970, p.315. 

 

Se me Se nos 

Se te Se vos 

Se lhe Se lhes 

 

 Bechara informa que, no tocante às outras combinações, substitui-se o pronome átono 

objetivo indireto pelo pronome tônico correspondente, acompanhado pela preposição a. Ex.: “a 

mim te mostras” ou “te mostras a mim” (1970, p. 316). 

 O pronome se não deve se combinar com o e flexões, de modo que, ou se omite o objeto 

direto (“Não se quer”) ou emprega-se o sujeito ele ou flexões (“Não se quer êle”) (Idem). O 

gramático, no entanto, relata que é possível encontrar exemplos desse tipo de combinação na 

literatura: “Parece um rio quando se o vê escorrer mansamente por entre as terras próximas...” 

(Lima Barreto, Vida e Morte de Gonzaga de Sá, 49 apud S. Silveira, Revista de Cultura, nº 198, p. 

268) (Ibidem). 
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 O gramático informa que, ainda assim, é possível encontrar exemplos em bons escritores, 

em que se junta o pronome o a um verbo na voz reflexiva. Ex.: “Não se dá baixa ao soldado quando 

já não pode com a milícia? Não se lha dá até em tempos de guerra?” (Castilho, Felicidade pela 

Agricultura, II, 106 apud S. Silveira ibid.) (1970, p. 316). 

 São possíveis na língua padrão as construções pode-se compô-lo e pode-se compor, desde 

que não haja locução verbal. Ex.: “Pode-se de algum modo ligá-lo a Schopenhauer...(João Ribeiro, 

Fabordão, 19) (Idem). O pronome átono na forma verbal reflexiva “Dou-me ao trabalho” atua 

como objeto direto. Dou-me = objeto direto; ao trabalho = objeto indireto. 

 

 

5.5.6 Gladstone Chaves de Melo 

 

 Segundo Gladstone, os pronomes pessoais apresentam caso, como na declinação latina. De 

modo que o pronome eu é nominativo e o me é acusativo ou dativo. Os pronomes pessoais em sua 

forma reta podem atuar como sujeitos da oração ou como predicativo. Ex.: Êle não é eu, nem eu 

sou êle (1970, p. 262). 

 Quando os pronomes pessoais atuam como objeto direto da oração, eles aparecem em sua 

forma átona: me, te, o, a, nos, vos, os, as, se (reflexivo ou recíproco, tanto no singular quanto no 

plural). Ex.: Não te encontrei, como esperava, na reunião (1970, p.263). Os pronomes átonos me, 

te, lhe, nos, vos, lhes e se (reflexivo ou recíproco no singular e no plural) atuam como objeto 

indireto. Ex.: Antônio me ofereceu um bonito livro (Idem) 

 Os pronomes oblíquos tônicos mim, ti, si só se usam acompanhados de preposição, 

conforme o exemplo a seguir: “Vivei, Senhor, em mim, peregrinai em mim, por todo mim andai, e 

correi, pera que (= para que) tudo em mim santifiqueis, e a mim só em vós assentai pera que só a 

vós ame.” (Tomé de Jesus, Trabalhos de Jesus, I, 134, ap. LP, 151) (Ibidem). 

 A primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular e do plural se combinam com a 

preposição com, dando origem as formas comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. No 

entanto, quando ao pronome pessoal se referir a um adjunto adnominal ou a uma oração 

subordinada adjetiva, diz-se com nós e com vós. Ex.: “Desta gente refresco algum tomamos / E do 

rio fresca água; mas com tudo, / Nenhum sinal da Índia achamos / No povo, com nós outros quase 

mudo” (Lus., V, 69) (1970, p. 264). 

 Os pronomes si e consigo são de 3.ª pessoa e, normalmente, são empregados com valor 

reflexivo. Ex.: “deixei-a entregue a si mesma e a seus pensamentos”. No entanto, podem também 

fazer referência ao complemento do verbo: “Respondamos opondo o Dr. Rui a si próprio.” 
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(Carneiro Ribeiro, apud Sousa Lima, Gramática, p. 171) (Idem). Além desses empregos citados, 

Gladstone informa que essas formas eventualmente aparecem na linguagem coloquial fazendo 

referência à segunda pessoa indireta ou a pessoa com quem se fala. Segundo ele, esse emprego 

entre os brasileiros ocorre numa conversa de tom cerimonioso e retrata uma certa hesitação do 

falante entre o uso de você e o senhor. Ex.: “...falei em si, senhor Gregório.” (Camilo, Coisas 

Espantosas, p. 87) (Ibidem). 

 Pode-se repetir com o pronome pessoal o objeto direto ou indireto da frase. Esse emprego 

é bastante comum quando o objeto, seja direto ou indireto, inicia a frase e se antecipa ao verbo. 

Exemplos: “Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti”; “Se sois o Rei prometido, 

como crê meu companheiro, salvai-vos a vós, e a nós. Isto pediu o mau ladrão a Cristo, e o mesmo 

devem pedir todos os ladrões a seu rei.” (Vieira, Sermões, III, 1683, p. 347); “Mas o que muito se 

deve notar é que a Dimas prometeu-lhe o Senhor a salvação logo, e a Zaqueu não logo, senão 

muito depois.” (Id., ibid., p. 321) (1970, p. 265). Os pronomes podem combinar-se: 

• Mo (s) = me + o (s): Não mo disse. 

• Ma (s) = me + a (s): Deus ma concedeu para que eu a use no Seu serviço. 

• To (s) = te + o (s): Êsse lindo sorriso quem to deu? 

• Ta (s) = te + a (s): Esta mágoa jamais tá direi. 

• Lho (s) = lhe + o (s): Pediu-me dinheiro; neguei-lho. 

• Lha (s) = lhe + a (s): Essa resposta não lha dê assim, sem mais. 

• No-lo (s) = nos + lo (s): Não no-lo disse. 

• No-la (s) = nos + la (s): O Estado no-la deve, como direito. 

• Vo-lo (s) = vos + lo (s): Só o pode tirar quem vo-lo deu. 

• Vo-la (s) = vos + la (s): A razão Deus vo-la outorgou para o bem. 

• Lho (s) = lhes o (s): Peçam perdão: Deus não lho negará. 

• Lha (s) = lhes a (s): Quanto à gratificação das funcionárias, recomendou ao chefe que lha 

pagassem sem demora. 

 O pronome se pode combinar-se com os pronomes me, te, lhe, nos, vos e lhes. Ex.: Tanto 

se me dá! (1970, p. 266). Porém, não deve combinar-se com os pronomes o, os, a, as. Ex.: “Venha 

êsse pão e ponha-se (nunca ponha-se-o) na balança das boas obras.” (Bernardes, Nova Floresta, I, 

Lisboa, 1706, p. 411) (Idem). Pode-se também, combiná-lo com o pronome pessoal reto (ele ou 

ela), embora seja uma construção rara, de acordo com o gramático. Ex.: “Um crime, só um crime, 

pode unir-nos... Fêz uma pausa, e prosseguiu: - E porque não se cometerá êle?” (Ibidem). 

 No que tange à concordância, Gladstone explica que o verbo concorda com o sujeito em 

pessoa e em número: “Tu és bom, Rubião, suspirava Quincas Borba” (Machado, Quincas, p. 6) 
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(1970, p. 242). Se os sujeitos forem compostos por diferentes pessoas gramaticais, a primeira 

pessoa prevalece sobre as outras e a segunda prevalece sobre a terceira, indo a forma verbal para 

o plural (eu e tu = nós; tu e ele = vós): “Eu e o Papai queremos aproveitá-lo, para conversar” (Ciro 

dos Anjos, Abdias, p.241); “Êle e tu nesse esplêndido domínio / Vossos nomes largai; convém-vos 

outros” (Castilho, Fastos, III, 153, ap. LP, p. 210) (1970, p. 343). 

 Numa oração composta por sujeito pronome pessoal com o verbo ser, este deverá concordar 

com o sujeito, obrigatoriamente: “Edifique-se, leve-se por diante essa fábrica, que ela será os mais 

fortes muros de Lisboa” (Vieira, Sermões, ap. SCP, p. 173) (1970, p. 355). 

 

 

5.5.7 Celso Cunha 

 

 No que tange ao emprego dos pronomes retos, Celso Cunha informa que podem ser 

empregados como sujeito da oração ou predicativo. Exemplos: “Eu era a desdenhosa, a 

indiferente” (F. Espanca, S. 55.); “Meu Deus!, quando serei tu?” (J. Régio, ED, 157.) (2001, p. 

281). 

 Os pronomes tu e vós podem atuar como vocativos. Exemplos: “Ó tu, Senhor Jesus, o 

Misericordioso, / De quem o Amor sublime enaltece o Universo...” (A. de Guimarães, OC, 313.); 

“Ó vós, que, no silêncio e no recolhimento / Do campo, conversais a sós, quando anoitece” (O. 

Bilac, P. 158.) (2001, p. 281). 

 Celso Cunha é o único gramático, dentre os sete aqui abordados, a informar que o pronome 

ele aparece no português europeu como expletivo, funcionando como sujeito de um verbo 

impessoal, à semelhança do il em francês. Ex.:“Ele haveria no mundo nada mais acertado” (M. 

Torga, CM, 24.). Ele informa ser possível que exista esse emprego em outras áreas onde o 

português é falado, visto que aparece na literatura angolana: “Ele há tantas amarguras!” (Agostinho 

Neto, SE, 99.). No português do Brasil, no entanto, são raros os exemplos, os quais representam 

uma simples imitação do português europeu: “Que ele também há eleições no Amazonas; é o 

tempo da salga política, a quadra das barracas e dos regatões” (Machado de Assis, OC, II, 698.) 

(2001, p. 282). 

 Os pronomes retos, quando sujeitos da oração, podem ser omitidos, uma vez que a 

desinência do verbo é suficiente para indicar a pessoa e o número a que o predicado faz referência. 

No entanto, ele deve aparecer quando se deseja enfatizar a pessoa do sujeito, quando se quer opor 

dois sujeitos diferentes ou também quando há equivalência entre as formas verbais da 1.ª e 3.ª 

pessoas do singular e, assim, torna-se necessário evitar o equívoco. Exemplos: “Eu, náufraga da 
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vida, ando a morrer!” (F. Espanca, S, 31.); “Eu calo-me – tu descantas, / Eu rojo – tu te levantas, / 

Tu és livre – escrava eu sou!...” (Castro Alves, OC, 273.) (2001, p. 283). 

 Os pronomes retos podem adquirir valores especiais, tais como o plural de modéstia, o 

plural de majestade, a fórmula de cortesia e o vós de cerimônia. O plural de modéstia ocorre quando 

se emprega o pronome nós no lugar do pronome eu. Com esse recurso, os escritores e oradores 

retiram o tom impositivo ou pessoal de suas colocações. Ex.: “Ficamos perplexo com o que ele 

disse” (2001, p. 284). Cumpre observar que, o particípio e o predicativo que se referem ao pronome 

nós costumam ficar no singular, como se o sujeito fosse de fato eu. 

 O plural de majestade, utilizado outrora pelos reis de Portugal, é agora empregado pelos 

altos dignitários da Igreja como símbolo de poder e grandeza de suas posições. Trata-se, pois, do 

emprego do pronome nós no lugar do eu. Ex.: “Nós, Dom Fernando, pela graça de Deus Rei de 

Portugal e do Algarve, fazemos saber...” (Idem) 

 A fórmula de cortesia é o emprego da 3.ª pessoa ao invés da primeira, quando fazemos um 

requerimento e, por respeito à pessoa a quem nos remetemos, tratamos a nós mesmos pela 3.ª 

pessoa. Ex.: “Fulano de tal, aluno desse Colégio, requer a V. S.ª se digne de mandar passar por 

certidão as notas mensais por ele obtidas no presente ano letivo” (Ibidem). O emprego da 1.ª pessoa 

nessa situação é visto como uma descortesia para com a pessoa a quem nos dirigimos. 

 O vós de cerimônia seria o emprego do pronome vós para se referir cerimoniosamente a 

um grupo de pessoas qualificadas. É, pois, de um uso pouco frequente tanto no Brasil como em 

Portugal. Ex.: “Ainda de longe, pensarei em vós, e pensarei convosco. Serei um dos menores 

sacerdotes do culto que nos congrega: o da nossa história e da nossa língua. E, à míngua do brilho 

que vos posso dar, poderei dar-vos o fervor da minha crença e a honestidade do meu labor” (Olavo 

Bilac, DN, 56.) (2001, p. 285). 

 Celso Cunha esclarece que o uso do pronome vós para se referir a uma só pessoa e para 

indicar distância ou apreço social, aparece raramente e na literatura de tom arcaizante: “Por vós e 

todo o nosso temor. Por vós, que sois o nosso rei!” (J. Régio, ERS, 93.) (Idem). O pronome vós foi 

durante muito tempo e ainda é a maneira como os católicos brasileiros e portugueses se referem a 

Deus: “Pai nosso que estais no Céu...” No culto reformado, emprega-se a forma de 2.ª pessoa: “Pai 

nosso que estás no céu...” (Ibidem). Na linguagem poética, contudo, costuma-se alternar os 

pronomes na língua portuguesa contemporânea, segundo nos informa o gramático. 

 Os pronomes pessoais retos podem vir reforçados na frase, seja por meio das palavras 

mesmo, próprio, seja por meio da expressão invariável é que. Exemplos: “-Tu mesmo serás o novo 

Hércules” (Machado de Assis, OC, II, 548.); “Muitas vezes eu próprio me sinto ser o que ela pensa 
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que eu sou” (A. Abelaira, B, 129.); “-Eu é que lhe devia pedir desculpas de minha irritação” (R. 

M. F. de Andrade, V, 124.) (2001, p. 286). 

 Sobre a precedência dos pronomes sujeitos, o gramático informa que quando numa oração 

de sujeito composto houver um pronome da 1.ª pessoa do singular (eu), a norma de civilidade 

recomenda empregá-lo em último lugar. Se porém, houver na frase algo de desagradável ou que 

importe responsabilidade, esse mesmo pronome deverá iniciar a sequência de sujeitos. Exemplos: 

“Carlos, Augusto e eu fomos promovidos”; “Eu, Carlos e Augusto fomos os culpados do acidente” 

(2001, p. 287). 

 Ao tratar de equívocos e incorreções, o autor recomenda empregar com parcimônia o 

pronome de 3.ª pessoa, uma vez que pode fazer referência a qualquer substantivo mencionado 

anteriormente. Assim, numa frase como “Álvaro disse a Paulo que ele chegaria primeiro” (Idem), 

o pronome ele torna a frase ambígua, uma vez que, tanto pode se referir a Álvaro quanto a Paulo. 

 Também não se deve empregar esse pronome como substituto de um substantivo com 

sentido indeterminado, em expressões como falar verdade, pedir perdão. Exemplos: “Falaste 

verdade; ela me comoveu”; “Pedi perdão; ele me foi concedido” (2001, p. 288). Porém, se o 

substantivo estiver determinado, pode-se empregar o pronome de 3.ª pessoa: “Falaste a verdade; 

ela me comoveu”; “Pedi o seu perdão; ele me foi concedido” (Idem). 

 Ainda sobre o pronome de 3.ª pessoa, o gramático informa que se deve evitar o seu uso 

como objeto direto, em frases do tipo: “Vi ele”; “Encontrei ela” (Ibidem). Porém, chama a atenção 

para dois tipos de emprego legítimos do pronome de 3.ª pessoa como objeto direto. Segundo nos 

informa, o pronome ele pode ser objeto direto, desde que antecedido pela preposição a e desde que 

esteja repetindo o objeto direto expresso pela forma átona (o, a, os, as). Ex.: “Não sei se elas me 

compreendem / Nem se eu as compreendo a elas” (F. Pessoa, OP, 160.) (2001, p. 288). Outra 

possibilidade para o pronome de 3.ª pessoa como objeto direto ocorre quando vem precedido pelas 

palavras todo ou só. Ex.: “Conheço bem todos eles” (H. Sales, DBFM, 150.) (2001, p. 289). 

 O pronome ele também pode contrair-se com as preposições de e em dando origem a dele, 

deles, dela, delas, nele, neles, nela, nelas. Ex.: “A pasta é dele, e nela está o meu caderno” (Idem). 

Contudo, a contração não é possível quando o pronome ele for sujeito de um verbo no infinitivo. 

Ex.: “O milagre de ele existir tinha-se dado já, no momento em que a mulher lhe anunciara a 

gravidez” (M. Torga, CM, 74.) (Ibidem). 

 Em relação às formas oblíquas tônicas dos pronomes pessoais, são sempre acompanhadas 

de preposição e podem desempenhar as funções de: complemento nominal, objeto indireto, objeto 

direto, agente da passiva e adjunto adverbial. 

 a) Complemento nominal: “o meu ódio a ela crescia dia a dia” (J. Lins do Rego, ME, 54.); 
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 b) Objeto indireto: “Posso mandar incumbi-la de mostrar a ti os pontos pitorescos de 

Piratininga...” (C. dos Anjos, M, 302.); 

 c) Objeto indireto: “Paciente, obreira e dedicada, é a ela que em verdade eu amo.” (J. 

Rodrigues Miguéis, GTC, 159.); 

 d) Agente da passiva: “Eu sou daqueles que foram por ele consolados.” (Graça Aranha, 

OC, 79.); 

 e) Adjunto adverbial: “Eu já te vejo amanhã a colher flores comigo pelos campos” (F. 

Pessoa, OP, 167.) (2001, p. 297). 

 O gramático esclarece que, do cruzamento de duas construções corretas “Isto não é trabalho 

para eu fazer” e “Isto não é trabalho para mim” surgiu uma terceira que, aparentemente 

desconhecida em Portugal, mas generalizada na língua familiar no português do Brasil e combatida 

pelos gramáticos e professores de língua materna: “Isto não é trabalho para mim fazer” (2001, p. 

298). Como se pode observar, nessa nova construção, o pronome oblíquo é sujeito do verbo no 

infinitivo. 

 O pronome oblíquo tônico pode ser reforçado, quando se deseja ressaltar o objeto direto ou 

indireto. Nesse caso, ele deve vir regido pela preposição a e acompanhar um pronome átono. Ex.: 

“Ele não via nada, via-se a si mesmo” (Machado de Assis, OC, I, 431.) (Idem). Esses pronomes 

são sempre antecedidos de preposição, conforme dito anteriormente. No caso de ser precedido pela 

preposição com se dirá comigo, contigo, consigo, conosco e convosco”. Quando se refere à 3.ª 

pessoa, é regular as construções com ele, com ela, com eles, com elas. Ex.: “Estive com ele agora 

mesmo” (2001, p. 299). 

 Emprega-se com nós e com vós quando os pronomes são reforçados pelas palavras outros, 

mesmos, próprios, todos, ambos ou qualquer outro numeral. Ex.: “Terá de resolver com nós 

mesmos” (Idem). Depois das preposições acidentais afora, fora, exceto, menos, salvo e tirante 

deve-se empregar as formas retas eu e tu. Ex.: “Afinal, todos, exceto eu, sabem o que sou...” (C. 

dos Anjos, DR, 43.) (Ibidem). 

 Depois da preposição entre, a tradição gramatical recomenda o uso das formas oblíquas 

tônicas, embora o emprego das formas retas seja comum na linguagem coloquial. Ex.: “Que 

diferença há entre mim e um fidalgo qualquer?” (Sttau Monteiro, FL, 29.) (2001, p. 299). O 

gramático informa que, na linguagem literária, também é possível encontrar o emprego da forma 

reta no lugar da tônica: “Entre eu e minha mãe existe o mar” (Ribeiro Couto, PR, 365.) (2001, p. 

300). 

 Quando aparece a preposição até, deve-se usar as formas oblíquas mim, ti etc. Ex.: 

“Curvam-se, agarram a rede, erguem-na até si” (R. Brandão, P, 154.) (Idem). Porém, se a 
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preposição denotar inclusão e equivaler a mesmo, também, inclusive, deve-se empregar a forma 

reta do pronome. Ex.: “Pois é de pasmar, mas é verdade. E até eu já tive hoje quem me oferecesse 

champanhe” (J. Régio, SM, 156.) (Ibidem). 

 Sobre as formas átonas do pronome oblíquo, as que atuam como objeto direto são o, a, os, 

as. Ex.: “Eu avisei-o” (B. Santareno, TPM, 20.) (2001, p. 300). O objeto indireto, no entanto, é 

representado pelos pronomes lhe e lhes. Ex.: “Soube inspirar-lhes confiança” (B. Santareno, TPM, 

84.) (2001, p. 301). Os pronomes me, te, nos e vos podem atuar como objeto direto ou objeto 

indireto. Como exemplos de objeto direto, temos: “Queres ouvir-me um instante, sensatamente?” 

(U. Tavares Rodrigues, PC, 153.); “Queria-te ver lá em cima” (Luandino Vieira, NM, 3.); “Vinde 

e contemplai-nos, que entardece” (C. Meireles, OP, 318.); “Ninguém vos abandona, senhor” (J. 

Régio, ERS, 90.) (Idem). 

 Como objeto indireto, temos os seguintes exemplos: “Chamava-me o seu alferes” 

(Machado de Assis, OC, II, 234.); “-Ninguém te vai agradecer” (Alves Redol, BSL, 355.); “Só a 

leitura dos grandes livros nos pode trazer a compensação das misérias de certos homens de letras” 

(A. F. Schmidt, GB, 331); “-Ouvis o que vos pergunto?” (J. Régio, ERS, 186.) (Ibidem). O pronome 

oblíquo átono pode atuar como sujeito de um verbo no infinitivo. Exemplos: “Deixe-me falar”; 

“Mandam-te entrar”; “Fez-nos sentar” (2001, p. 302). 

 É possível realçar o objeto direto que aparece no início da frase, repetindo-o, porém, com 

sua forma pronominal o, a, os, as. Ex.: “Verdades, quem é que as quer?” (F. Pessoa, OP, 530.) 

(Idem). Se, porém, o objeto for constituído por substantivos de gêneros diferentes, o pronome a 

ser empregado deve ser o masculino plural os. Ex.: “Se Paulo desejava mesmo escândalo e 

agitação, teve-os à vontade” (M. Palmério, VC, 307.) (Ibidem). Os pronomes lhe e lhes também 

podem reforçar o objeto indireto apresentado no início da frase. Ex.: “Ao pobre não lhe prometas 

e ao rico não lhe faltes” (2001, p. 303). 

 Um recurso frequente da nossa língua é o emprego do pronome sem função sintática. Trata-

se do pronome de interesse ou também dativo ético ou de proveito. É pois, um recurso de que a 

primeira pessoa se utiliza para mostrar que está de fato interessada em que se cumpra a ordem que 

foi dada. Ex.: “Olhem-me para ela: é o espelho das donas de casa!” (A. Ribeiro, M, 101.) (Idem). 

 É possível empregar os pronomes átonos que funcionam como objeto indireto me, te, lhe, 

nos, vos e lhes com sentido possessivo43, sobretudo quando se referirem à partes do corpo de uma 

                                                 
43

Os outros autores aqui analisados, com exceção de Antenor Nascentes, tratam do emprego do pronome oblíquo 

átono no lugar do pronome possessivo, porém o fazem no tópico em que discorrem sobre o emprego do pronome 

possessivo. Cabe lembrar que, para Eduardo Carlos Pereira, o possessivo está inserido na classe dos adjetivos 

determinativos e não na dos pronomes. 
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pessoa ou a objetos de uso particular. Exemplos: “Tocaste-lhe os vestidos resplendentes?” 

(Fagundes Varela, PC, II, 272.) (2001, p. 303). 

 Quando vários verbos numa mesma oração apresentam a mesma regência, é possível 

empregar um único pronome oblíquo, desde que ele esteja proclítico ao primeiro da série. Ex.: “Só 

Roberto me viu e cumprimentou” (200', p. 304). No caso de o pronome vir enclítico ao primeiro 

verbo, deve-se repeti-lo com as demais formas verbais: “Viu-me e cumprimentou-me” ou “Viu-me 

e me cumprimentou” (construção desusada em terras lusitanas, segundo o gramático). Não se deve 

dizer: “Viu-me e cumprimentou”. (2001, p. 305). O mesmo se aplica ao pronome mesoclítico. 

Assim, deve-se dizer: “Procurar-me-ão e encontrar-me-ão” ou “Procurar-me-ão e me encontrarão” 

(desusada em Portugal). Não se deve dizer, no entanto “Procurar-me-ão e encontrarão” (Idem).  

 O pronome se pode ser empregado como: 

 a) objeto direto: “Viu-se ao espelho, cadavérico” (U. Tavares Rodrigues, NR, 107.); 

 b) objeto indireto: “Sofia dera-se pressa em tomar-lhe o braço.” (Machado de Assis, OC, I, 

656.); 

 O pronome pode exprimir reciprocidade da ação, como no exemplo: “Os estudantes 

passavam diante dos examinadores aglomerados, chocando-se uns aos outros como gado saindo 

em redemoinho da porta do curral” (G. Amado, HMI, 191.); 

 c) sujeito de verbo no infinitivo: “Moura Teles deixou-se conduzir passivamente” ( J. Paço 

d'Arcos, CVL, 607.); 

 d) pronome apassivador: “Ouve-se ainda o toque de rebate” (B. Santareno, TPM, 121.); 

 e) símbolo de indeterminação do sujeito: “Martelava-se , serrava-se, acepilhava-se” 

(Coelho Netto, OS, I, 131.); 

 f) palavra expletiva, quando em verbos intransitivos serve para enfatizar a espontaneidade 

de uma ação: “Foi-se embora e à passagem, mascando o charuto, mediu Maria Antônia de alto a 

baixo” (J. Paço d'Arcos, CVL, 929.); 

 g) parte integrante de verbos que exprimem sentimento ou mudança de estado, como, por 

exemplo, admirar-se, arrepender-se, atrever-se, indignar-se, queixar-se, congelar-se, derreter-se 

etc.: “D. Adélia queixava-se baixinho” (G. Ramos, A, 136.) (2001, p. 305- 307). 

 O autor esclarece que era comum no português antigo e médio empregava-se na frase o 

agente numa oração passiva pronominal: “Aqui se escreverão novas histórias / Por gentes 

estrangeiras que virão” (Lus., VII, 55.). Esse uso no português moderno nos soa artificial, de modo 

que, se evita esse tipo de construção. Se numa oração ocorrem dois pronomes átonos, um objeto 

direto e outro indireto, é possível a combinação deles, desde que observadas as seguintes regras: 
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 a) os pronomes me, te, nos, vos, lhe e lhes (objeto indireto) unem-se a o, a, os, as (objeto 

direto) formando combinações e contrações de pronomes átonos, conforme o quadro abaixo. 

 

Quadro 7 – Combinações e contrações pronominais 

Mo =  me + o Ma =  me+ a Mos = me + o Mas = me + as 

To =  te + o Ta =  te + a Tos =  te + o Tas = te + as 

Lho =  lhe + o Lha = lhe + a Lhos = lhe + os Lhas = lhe + as 

No-lo = nos + [ l ] o No-la = nos + [ l ] a No-los = nos + [ l ] os No-las = nos + [ l ] as 

Vo-lo = vos + [l ] o Vo -la = vos + [ l ] a Vo- los = vos + [ l ] os Vo-las = vos + [ l ] as 

Lho =  lhes + o Lha =  lhes + a Lhos = lhes + os Lhas = lhes + as 

Fonte: Cunha e Cintra ,2001, p. 308. 

 

 b) o pronome se se junta às formas me, te, nos, vos, lhe e lhes. Quando elas antecedem a 

forma verbal, as duas formas conservam sua autonomia, quando pospostas ao verbo, porém, se 

ligam a ele por meio de hífen. Exemplos: “O coração se me confrange...” (O. Mariano, TVP, I, 

216.); “A aventura gorou-se-lhe aos primeiros passos” (C. de Oliveira, AC, 155.) (2001, p. 308). 

 c) os pronomes me, te, nos e vos, quando atuam como objeto direto ou quando são parte 

integrante dos verbos pronominais, não admitem a posposição de outro pronome átono, nesse caso, 

o objeto direto deve apresentar-se sob sua forma tônica preposicionada. Ex.: “Como me hei-de 

livrar de ti?” (J. Régio, JA, 85.) (Idem). 

 O autor explica que as combinações mo, to, lho, no-lo, vo-lo etc. Foram banidas na língua 

corrente do Brasil e, na língua literária, quando aparecem, soam como artificiais. 

 

 

5.6 Emprego do pronome possessivo 

 

 Neste item, trataremos do emprego do pronome possessivo e de suas particularidades, 

conforme os autores elencados nesta pesquisa. 

 

 

5.6.1 Eduardo Carlos Pereira 

 

 Para Pereira, os possessivos constam em sua gramática como adjetivos determinativos, isto 

é, eles, a princípio, acompanham um substantivo, acrescentando-lhe uma ideia de posse em relação 

às pessoas gramaticais (1918, p.86). No entanto, o autor concebe que os adjetivos determinativos, 

de um modo geral, podem atuar como pronome, conquanto o único exemplo que temos com esse 
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tipo de emprego fora extraído de uma nota de observação: “Os nossos não compareceram” (1918, 

p. 97). Acreditamos, assim, que esse não se tratava de um emprego usual na época da gramática. 

 

 

5.6.2 Manuel Said Ali 

 

 Os pronomes de 3.ª pessoa do singular e do plural aplicam-se também à pessoa com quem 

se fala, no caso de se empregarem os tratamentos você, o Senhor, vossa Senhoria etc. Exemplos: 

“O menino perdeu seu pai” [= pai dêle]; “A mãe com seus filhinhos” [= filhinhos dela] (1964, p. 

63). 

 Os possessivos podem vir acompanhados de artigo. Se o pronome possessivo for 

empregado substantivamente e predicativamente junto aos verbos ser, tornar-se e algum verbo 

que signifique considerar como pertencente, a presença do artigo anteposto ao pronome indica o 

confronto com o objeto similar pertencente a outra pessoa: “Esta é a minha casa; a tua fica mais 

adiante”. Nessas mesmas condições, o pronome empregado sem o artigo, indica que o objeto 

pertence ou deve pertencer a outra pessoa: “Esta casa é minha” [isto é, ela me pertence] (1964, p. 

190). 

 O pronome substantivo possessivo deve vir acompanhado pelo artigo ou por outro 

determinativo, em qualquer outro caso. Exemplos: “Com os meus esforços e os vossos a obra 

andará mais depressa”; “O capitão acompanhado dos seus chegou por terra” (Idem). Quando 

empregado adjetivamente é, normalmente, acompanhado pelo artigo, porém, pode vir sozinho. 

Ex.: “Apascenta minhas [ou as minhas] ovelhas” (Ibidem). 

 Os nomes de parentesco prescindem o artigo, porém, pode-se empregá-lo se desejar 

reforçar enfaticamente o possessivo. Ex.: “Salvou seu pai da desgraça”; “A tua filha nunca te 

acusará ante o supremo juiz” (Herculano) (1964, p. 190). No caso de se empregarem os nomes de 

parentesco no sentido translato, costuma-se acompanhar o pronome adjetivo possessivo de artigo. 

Ex.: “Considerava-o como o mais venerável entre os seus irmãos no sacerdócio (Herculano)” 

(1964, p. 191). Nesse exemplo, a palavra irmão é aplicada à uma pessoa pertencente à uma 

determinada comunidade. O artigo também aparece diante de um pronome possessivo seguido de 

substantivo para destacar uma pessoa para alguém que se interesse pelo indivíduo que está sendo 

citado. Ex.: “Cumpria melhor que todos o nosso peregrino o que Deus prometeu” (Vieira) (Idem). 

 As expressões em poder de, em nome de, por vontade de, a respeito de, a gosto de, a favor 

de que costumam ser empregadas sem o artigo, também não devem ser acompanhadas pelo artigo 

quando o complemento formado com a preposição de for substituído por um pronome adjetivo 
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possessivo. Ex.: “Falamos em teu nome”; “Estão em nosso poder todos os documentos” (Ibidem). 

No entanto, deve-se empregar o artigo nas expressões aos olhos de alguém, aos pés de alguém, ao 

lado de e sem o artigo nas expressões a meus olhos, a seu lado, a seus pés. 

  Com as expressões Nosso Senhor, Nossa Senhora, vossa mercê, vossa senhoria, sua 

senhoria, sua excelência, sua majestade não são acompanhadas de artigo. O pronome seu e flexões 

podem se referir à pessoas diferentes. Nos casos em que possam gerar ambiguidade, deve-se optar 

pelas expressões dele, dela, deles, delas. O gramático chama a atenção, no entanto, para o emprego 

pleonástico do pronome seu ao lado dessas expressões: “a sua casa dêle”44 (1964, p. 191). 

 Said Ali menciona também o emprego dos pronomes oblíquos me, te, lhe, nos e vos no 

lugar do possessivo. Ex.: “Enfeita-nos a casa” [em vez de: enfeita a nossa casa]. Trata-se, pois, de 

um estilo elegante, mas que nem sempre é permitido, pois seu emprego é como substituto de 

complemento direto. Assim, não é possível dizer “recebi-lhe a carta”, mas sim, “recebi a sua carta” 

(Idem). 

 

 

5.6.3 Antenor Nascentes 

  

 Aos pronomes possessivos cabe o mesmo critério aplicado aos pronomes demonstrativos. 

Ou seja, normalmente, são antepostos ao substantivo. Ex.: “Meu pai” (1964, p.153) Eles também 

podem vir pospostos, quando se quer enfatizá-los ou para efeitos literários. Ex.: “Formosa filha 

minha, não temais …” (Camões, Lusíadas, II, 14, 1) (Idem). 

 

 

5.6.4 Rocha Lima 

 

 Os pronomes possessivos se relacionam com as pessoas do discurso. Assim: 

• eu – meu (s), minha (s) 

• tu – teu (s), tua (s) 

• ele (você) – seu (s), sua (s) 

• nós – nosso (s), nossa (s) 

• vós – vosso (s), vossa (s) 

                                                 
44

Os gramáticos que mencionam esse tipo de emprego são Celso Cunha, Evanildo Bechara, Gladstone Chaves de 

Melo e Eduardo Carlos Pereira embora este último não classifique seu (e flexões) como pronome, mas sim como 

adjetivo determinativo possessivo. 
 



176 

 

• eles – seu (s), sua (s) 

 Os possessivos estabelecem concordância em gênero e número com a coisa possuída e, 

concordam em pessoa com o possuidor. Exemplos: nossos trabalhos; vossa delicadeza (1994, p. 

324). Quando acompanhados de substantivo, podem vir precedidos ou não de artigo. Ex.: “O som 

que tua voz límpida exala, / Grato feitiço mágico resume: / A frase mais vulgar, na tua fala, / 

Colorido matiz, brilhando, assume.” (Teófilo Dias) (Idem). Quando o substantivo vier 

subentendido, deve-se empregar o artigo antes do possessivo. Ex.: “E viu um rosto que era o seu” 

(Machado de Assis). 

 Situações há em que a supressão do artigo concede à frase uma interpretação diferente. 

Assim, na frase “Entrou na casa que era a sua”, o pronome indica, entre a pluralidade das casas, a 

que lhe pertence. E na frase “Entrou na casa que era sua”, o possessivo, desacompanhado de artigo, 

indica a propriedade (1964, p. 325). 

 O possessivo costuma vir empregado antes do nome. No entanto, em linguagem poética ou 

em frases enfáticas ou de linguagem de características próprias é possível empregá-lo depois dos 

nomes. Exemplos: “A pena não acode ao gesto seu” (Machado de Assis); “Tinha um filho e Deus 

levou-lho. Altos juízos seus!” (Rebelo da Silva); “Filhos meus, onde estás?” (Gonçalves Dias) 

(Idem). É possível empregar um único possessivo, determinando, porém, vários substantivos. 

Nesse caso, deve o possessivo concordar com o substantivo mais próximo. Ex.: “Nossa culpa e 

arrependimento” (Ibidem). 

 O gramático esclarece que, em nome da concisão e da elegância do que se expressa, deve-

se suprimir os possessivos desnecessários: “Pedrinho vai à escola com o (seu) irmão. Leva sempre 

os (seus) livros e a (sua) merenda” (1964, p. 326). Os pronomes possessivos podem ser substituídos 

pelos pronomes oblíquos, quando objeto indireto de posse45: “Morre! Morren-te às mãos as pedras 

desejadas” (Olavo Bilac) (Idem). 

 O pronome possessivo deve ser substituído por dele, dela, deles, delas quando seu emprego 

causar ambiguidade. Assim, no lugar de dizer “Vi Maria com o seu pai, à porta de sua casa”, deve-

se dizer “Vi Maria com o pai, à porta da casa deles” (Ibidem). O pronome possessivo sua antes de 

pronome de reverência é empregado em referência à 3.ª pessoa, enquanto que o pronome vossa 

faz referência direta à pessoa. Exemplos: “A Vossa Excelência remeto, nesta data, os dados que 

                                                 
45

Os autores aqui estudados que tratam do emprego do pronome oblíquo no lugar do possessivo são Manuel Said Ali, 

Evanildo Bechara, Celso Cunha e Eduardo Carlos Pereira, embora, o admitam em circunstâncias diferentes da exposta 

por Rocha Lima. Said Ali e Bechara admitem esse tipo de emprego, porém, os exemplos que nos oferecem o pronome 

oblíquo aparece empregado no lugar do complemento direto. O gramático Eduardo Carlos Pereira admite o emprego 

do pronome oblíquo também como substituto de complemento direto, no entanto, cabe mais uma vez mencionar que, 

o possessivo é inserido no rol dos adjetivos determinativos e não na classe dos pronomes. Exemplos: “captei-lhe a 

confiança” no lugar de “captei sua confiança” (PEREIRA, 1918, p. 310). 
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recolhi.”; “Estive com Sua Senhoria em seu escritório” (1964, p. 326). O gramático por fim, 

esclarece que Nossa Senhora é nome e, por isso, deve-se determinar a expressão: “Minha Nossa 

Senhora!”; “Ganhei uma Nossa Senhora igual à sua” (Idem). 

 

 

5.6.5 Evanildo Bechara 

  

 O pronome possessivo seu pode ser substituído por dele, dela, deles, delas, de você, do 

senhor etc, a fim de evitar dúvidas em relação ao possuidor. Na frase “José, Pedro levou seu 

chapéu” o pronome seu não esclarece quem é o dono do objeto. Dessa forma, ao substituir o 

pronome seu por dele, o objeto passa a pertencer a Pedro: “José, Pedro levou o chapéu dêle” (1970, 

p. 317). Também evita-se a confusão ao empregar o adjetivo próprio: “Andrade contentou-se como 

o seu próprio sufrágio” (M. De Assis, C. Flum. 19) (1970, p. 318). 

 Bechara informa que é possível juntar dele a seu a fim de enfatizar, embora não seja um 

tipo de construção usual. Ex.: “José, Pedro levou o seu chapéu dêle” (1970, p. 317). Podem ser 

empregados com sentido possessivo os pronomes átonos me, te, se, nos, vos, lhe e lhes. Ex.: 

Tomou-me o chapéu = Tomou o meu chapéu (Idem). subir textoCom o pronome átono lhe é 

possível a repetição enfática com dele: “D. Adelaide ficou embaçada. Seria agravar as meninas de 

dezoito anos, e educadas como a filha do desembargador, e amantes como a elas de um 

comprometido espôso, estar eu aqui a definir a entranhada zanga que lhe fêz no espírito dela o 

despropósito de Calisto” (Camilo, Queda dum Anjo, 104) (1970, p. 318). 

 Sobre a localização do possessivo, normalmente, ele vem anteposto ao substantivo a que 

faz referência. Ex.: “O meu livro” (Idem). Entretanto, é possível sua posposição em estilo solene, 

em prosa ou verso e também em nome de pessoa ou grau de parentesco, a fim de indicar afeto. 

Exemplos: “Deus meu, ajudai-me!”; “Formosa filha minha, não temais” (Camões, Lus.) (Ibidem). 

Quando se quer enfatizar, é possível colocar o possessivo depois do substantivo, sobretudo quando 

este não vem acompanhado pelo artigo definido: “Conselho meu, ela não tem” (1970, p. 318).  

 Bechara alerta para a mudança de sentido com a posposição do possessivo em alguns casos. 

Assim, dizer: Minhas saudades significa que são saudades que sinto de alguém, no entanto, se 

digo Saudades minhas são saudades que alguém sente de mim. 

 O possessivo, quando empregado junto a números, indica quantidade aproximada: “Nessa 

época, tinha meus quinze anos (aproximadamente)” (1970, p. 319). O possessivo não se limita a 

expressar somente a ideia de posse. Ele adquire vários matizes de sentido, muitas vezes de difícil 

interpretação. Pode, assim, assinalar a coisa que nos interessa ou por que nos simpatizamos: “O 
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nosso herói (falando-se de um personagem de histórias) não soube que fazer. Trabalho todo dia 

minhas oito horas” (cf. João Ribeiro, Aut. Contemporâneos, p. 206) (Idem). 

 Além de indicar simpatia, pode o possessivo indicar afeto, cortesia, submissão, respeito ou 

ironia. Exemplos: “Meu prezado amigo”. “Minha senhora, esta é a mercadoria que lhe serve”. 

“Meus senhores e minhas senhoras!”,“Meu presidente, todos o esperam”. “Meu coronel, os 

soldados estão prontos!”, “Meu tolo, não vês que estou brincando?” (Ibidem). 

 Bechara chama atenção para o emprego da forma seu como a redução familiar do 

tratamento senhor e não como possessivo46: “Qual cansadas, seu Antoninho!” (Lima Barreto) (p. 

319). O uso da forma seu (e variantes seo, sô) indica familiaridade ou depreciação. Quando a forma 

aparece isoladamente, prevalece a forma senhor: “Depressa, depressa, que a filha do Lemos vai 

cantar; e depois é o senhor. Está ouvindo, seu Ricardo” (Lima Barreto, Triste Fim, 115) (1970, p. 

320). 

 Quando se quer demonstrar falso respeito ou cortesia, pode-se empregar a forma plena: 

“Diga, senhora môsca-morta?” (Herculano, Lendas, II, 251) (Idem). Embora não seja um tipo de 

uso frequente, pode-se empregar uma forma de pronome pessoal, precedida pela preposição de no 

lugar do possessivo, como, na expressão ao pé de + pronome pessoal: “Não sei se disso que isto 

se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela” 

(M. De Assis, Várias Histórias, 31) (Ibidem). 

 O possessivo pode ser expresso por meio de uma perífrase com os verbos ter, haver ou 

sinônimo: “De um Rei que temos, alto e sublimado” (Cam., Lus., II, 80). Que equivale a dizer: de 

um Rei nosso (1970, p. 320). Quando o possessivo faz referência à um sujeito indefinido, emprega-

se o pronome de 3.ª pessoa: “É verdade que a gente, às vezes, tem cá as suas birras – disse êle, 

com certo ar que queria ser fino e saía parvo” (Herc., Lendas, II, 158) (1970, p. 321). Contudo, se 

o falante se inclui na expressão indefinida, emprega-se o possessivo de 1.ª pessoa: “A gente 

compreende como estas cousas acontecem em nossas vidas”(cf. Camilo, Queda) (Idem). 

 No tocante à repetição do possessivo, quando há vários substantivos, pode-se empregar 

apenas um pronome junto ao primeiro nome, caso não se deseje enfatizar cada nome da série: “A 

prova da sua perspicácia e diligência estava em ter já no caminho da fôrca os desgraçados cuja 

sentença vinha trazer à confirmação real” (Herc., Lendas, I, 187) (Ibidem). 

 Quando se deseja enfatizar e explicitar a oposição entre os possuidores (eu e tu), repete-se 

o possessivo: “O teu amor era como o íris do céu: era a minha paz, a minha alegria, a minha 

                                                 
46

Celso Cunha também faz menção em sua gramática que a palavra senhor assume a forma seu, quando empregada 

antes de um nome próprio, na língua coloquial de Portugal, mas, principalmente no Brasil. 
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esperança” (Id., ibid., 190) (1970, p. 321). Quando o nome vem acompanhado por um modificador, 

é comum repetir o possessivo da série: “Foi a tua dignidade real, a tua justiça, o teu nome que eu 

quis salvar da tua própria brandura” (Id., ibid., 191) (Idem). 

 Numa sequência de termos sem ênfase, pode-se omitir os possessivos, ainda que os 

substantivos sejam de gênero e número diferentes: “... entendera (Calisto Elói) que a prudência o 

mandava viver em Lisboa consoante os costumes de Lisboa, e na província, segundo o seu gênio 

e hábitos aldeãos” (Camilo, Queda dum Anjo, 107) (Ibidem). Diante da presença de substantivo 

sinônimos, não se repete o possessivo: “Teu filho, de quinze anos apenas, é teu orgulho e ufania” 

(1970, p. 321). Se os substantivos apresentarem significados opostos, repete-se o substantivo: “Teu 

perdão e teu ódio não conhecem o equilíbrio necessário à vida” (Idem). 

 É possível empregar o artigo no lugar do possessivo, embora não se trate de uma norma de 

rigor absoluto. Isso acontece quando a ideia de posse é percebida pelo sentido global da oração e 

ocorre perto de nomes de partes de corpo, das peças de vestuário, faculdades do espírito e algumas 

frases feitas. Exemplos: “D. Fernando afastou-se suavemente de si: ela alevantou o rosto celeste 

orvalhado de pranto... D. Leonor ergueu as mãos suplicantes, com um gesto de profunda angústia” 

(Herc., Lendas, I, 190); “...aqui parou (Calisto Elói), e cruzando os braços, se estêve largo espaço 

quêdo, e fito nas janelas” (Camilo, Queda dum Anjo, 110); “Êle perdeu o juízo”; “Tem a vida por 

um fio”; “Recuperou a memória”. 

 Bechara traz uma observação a respeito do uso do artigo junto aos possessivos. Segundo 

ele, nas expressões Nosso Senhor, Nossa Senhora, assim como nas expressões de tratamento em 

que figura o possessivo (vossa excelência, sua majestade etc), dispensa-se o artigo. 

 Quando se empregam as formas de tratamento em que aparece o possessivo de 2.ª pessoa 

(vossa senhoria, vossa majestade etc.) emprega-se o pronome possessivo de 3.ª pessoa do singular 

(seu, sua): “Vossa Excelência conseguiu realizar todos os seus propósitos” (e não: todos os vossos 

propósitos) (1970, p. 322). 

 

 

5.6.6 Gladstone Chaves de Melo 

 

 Os pronomes possessivos são variáveis em gênero e em número, além de se referirem à 

pessoa gramatical. O que significa dizer que as flexões de gênero e de número ocorrem em relação 

ao objeto possuído. Assim, o pronome concorda com o substantivo a que faz referência. Os 

possessivos que correspondem às formas de segunda pessoa indireta são formas de tratamento de 
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terceira pessoa: seu, sua. Exemplo: “Você, meu filho, alegrou hoje muito sua mãe!”; “Vossa 

Eminência tem seu dia todo tomado com os trabalhos pastorais”. 

 A fim de evitar ambiguidade, ou para enfatizar, ou também indicar peculiaridade, emprega-

se a expressão dele, dela, reforçando o possessivo da terceira pessoa. Ex.: “Montaigne explica pelo 

seu modo dêle a variedade dêste livro.” (Machado, Páginas Recolhidas, Garnier, s/d, p. VII) (1970, 

p. 267). 

 O pronome de terceira pessoa pode também fazer referência ao complemento do verbo ou 

do nome. Ex.: “As maiores desordens das nações provêm de sua maior divergência de opiniões 

em matérias políticas.” (Marquês de Maricá, Máximas, ed. de Sousa da Silveira, Casa de Rui 

Barbosa, Rio, 1958, p. 66). Como complemento do nome, temos o seguinte exemplo: saudades 

suas, cuja interpretação é de você (Idem). 

 O possessivo da primeira pessoa pode ser empregado para indicar a personagem de conto 

ou novela. Ex.: “Chama-se Falcão o meu homem.” (Machado, Histórias sem Data, cd. Garnier, 

s/d, p. 131) (1970, p. 268). Empregados como pronomes substantivos, os pronomes possessivos 

podem indicar parentes, companheiros, correligionários. Ex.: “Fulano! exclamou o chefe da 

quadrilha, rindo; conheço muito, é dos nossos.” (Id., ibid., p. 242) (Idem). Esses pronomes podem, 

além disso, ser empregados para indicar cálculo aproximado. Ex.: “Era magro, chupado, com um 

princípio de calva; teria os seus cinqüenta e cinco anos.” (Id., D. Casmurro, Garnier, s/d, p. 11) 

(Ibidem). Empregados como substantivos e no singular, os possessivos indicam os bens, o que 

pertence a uma pessoa. Ex.: “Dar o seu a seu dono” (1970, p. 268). 

 Gladstone, ao finalizar o emprego dos pronomes possessivos, chama a atenção para o fato 

de que na língua portuguesa, é comum abrir mão do possessivo quando se refere ao sujeito ou 

quando não compromete a clareza da frase. Dizemos, assim: “êsse menino perdeu o pai”, enquanto 

que na língua francesa, segundo o gramático, se diria “cet enfant a perdu son père” (1970, p. 269). 

 

 

5.6.7 Celso Cunha 

 

 Os pronomes possessivos estão estreitamente relacionados com os pronomes pessoais, de 

modo que os possessivos irão indicar o que cabe ou pertence às pessoas do discurso. São, 

normalmente, pronomes adjetivos que equivalem a um adjunto adnominal acompanhados pela 

preposição de (de mim, de ti, de nós, de vós, de si), mas podem, também, atuar como pronomes 

substantivos. Exemplos: “Meu livro é este”; “Este livro é o meu”; “Sempre com suas histórias”; 

“fazer das suas” (2001, p. 319). 
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 O pronome possessivo estabelece concordância genérica e numérica com o substantivo que 

indica o objeto possuído e estabelece concordância de pessoa com o possuidor desse objeto. Ex.: 

“Cada um tratava de si, do seu corpo, da sua alma, dos seus ódios” (M. Torga, NCM, 204.) (Idem). 

Se um pronome possessivo fizer referência a vários substantivos, deve concordar com o que lhe 

esteja mais próximo. Ex.: “E o meu corpo, minh'alma e coração, / Tudo em risos poisei em tua 

mão...” (F. Espanca, S, 177.) (2001, p. 320). Geralmente, o possessivo antecede o substantivo que 

determina, contudo, pode vir posposto nas seguintes situações: 

 a) quando o possessivo não vem acompanhado por artigo definido. Ex.: “Esperava notícias 

tuas para de novo te escrever.” (A. Nobre, CI, 119.); 

 b) quando o possessivo vem determinado por um artigo indefinido, numeral, pronome 

demonstrativo ou pronome indefinido. Exemplos: “Recebi, no dia da posse no Instituto, um 

telegrama seu, de felicitações...” (E. da Cunha, OC, II, 639.); “Note este erro seu: “não há em mim 

(que eu seja consciente) o menor espírito de renúncia ou de esquecimento de mim próprio.” (J. de 

Figueiredo, C, 177.); “Como tu foste infiel / A certas ideias minhas!” (F. Pessoa, QGP, n.º 186); 

“pobre, mas honesta!” (Machado de Assis, OC, I, 672.) (2001, p. 320-321). 

 A colocação alternada dos possessivos confere ao texto efeitos estilísticos, como se pode 

ver no seguinte exemplo: “És meu único desejo, / Ah! Fosse o desejo teu!” (Guimarães Passos, 

VS, 24.) (2001, p. 321). 

 O emprego dos possessivos seu, sua, seus, suas pode resultar ambíguo em algumas 

situações, uma vez que se referem tanto à 3.ª pessoa do singular quanto à 3.ª pessoa do plural. A 

fim de evitar qualquer ambiguidade em relação à pessoa do possuidor, é possível substituir o 

possessivo pelas formas dele, dela, deles, delas, de você, do(s) senhor(es), da(s) senhora (s) e 

outras expressões de tratamento. O pronome possessivo pode vir reforçado, empregando-se as 

palavras mesmo e próprio: “Era ela mesma; eram os seus mesmos braços.” (Machado de Assis, 

OC, II, 484.) (2001, p. 322). 

 Além disso, é possível reforçar o possessivo, no caso do possessivo de 3.ª pessoa, 

empregando-se as expressões dele, deles, dela, delas, conforme o exemplo: “Montaigne explica 

pelo seu modo dele a variedade deste livro” (Machado de Assis, OC, II, 556.) (Idem). O pronome 

possessivo pode adquirir valores diferentes que não o de posse. Segundo a gramática, ele tem sido 

empregado como: 

 a) indefinido: “Tinha tido o seu orgulho, a sua calma, a sua certeza.” (M. Torga, V, 216.); 

 b) indicador de aproximação numérica: “Revejo sempre uma rapariga que só uma vez fitei, 

tinha eu meus vinte anos.” (A. F. Schmidt, GB, 251.); 
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 c) indicador de hábito: “Nos nossos dias, a baianinha chegava logo depois do almoço, 

muito leve e flexível, a passo rápido.” (Ribeiro Couto, NC, 89.) (2001, p. 323). 

 Os possessivos podem adquirir matizes afetivos, sobretudo quando empregados para 

enfatizar um sentimento de: 

 a) respeito: “-Não posso deixá-lo um instante, meu Fidalgo” (A. Arinos, OC, 436.); 

 b) intimidade, amizade: “-Hoje, meu caro Antônio, temos de festejar a presença do meu 

rapaz” (Sttau Monteiro, APJ, 203.); 

 c) simpatia, de interesse. Exemplos: “- Não sei para onde vou mandar o meu herói... - disse 

com um falso sorriso.” (É. Veríssimo, LS, 139.); “Ora bem, deixa-me transcrever o meu Saint-

Exupéry.” (F. Namora, RT, 190.); 

 d) ironia, malícia. Ex.: “Todos aqueles santos varões comiam, bebiam o seu vinho do Porto 

na copa.” (Eça de Queirós, O, II, 17.) (2001, p. 325). 

 Apresenta também acentuado caráter afetivo a expressão fazer (ou dizer) uma das 

acompanhado por um pronome. Ex.: “Você andou por aí fazendo das suas.” (J. Lins do Rego, MR, 

229.) (Idem). 

 Os pronomes nosso, nossa podem ser empregados no lugar de meu, minha, como fórmulas 

de modéstia e majestade, tal como ocorre com o emprego do pronome pessoal nós no lugar do 

pronome eu. O pronome nosso de modéstia pode ser observado no seguinte exemplo: “Este livro 

nada mais pretende ser do que um pequeno ensaio. Foi nosso escopo encontrar apoio na história 

do Brasil, na formação e crescimento da sociedade brasileira, para colocar a língua no seu 

verdadeiro lugar: expressão da sociedade, inseparável da história da civilização.” (S. Da Silva 

Neto, IELPB, 11.) (2001, p. 326). 

 O emprego do pronome nosso de majestade pode ser verificado no seguinte texto: 

“Mandamos que os ciganos, assi homens como mulheres, nem outras pessoas, de qualquer nação 

que sejam, que com eles andarem, não entrem em nossos Reinos e Senhorios.” (Ordenações 

Filipinas, livro V, título 69.) (Idem). 

 Do mesmo modo como o pronome pessoal vós pode ser empregado como tratamento 

cerimonioso, aplicado a pessoas qualificadas, pode-se, também, empregar os possessivos vossos, 

vossos, vossa, vossas nas mesmas condições. Ex.: “Nunca vosso avô, meu senhor e marido, achou 

que me não fosse possível compreender o ânimo dum grande português.” (J. Régio, ERS, 69.) 

(Ibidem). 

 Os possessivos, quando substantivados no singular, indicam aquilo que pertence a uma 

pessoa. Ex.: “A rapariga não tinha um minuto de seu.” (A. Rangel, IV, 61.). Quando, porém, 

substantivados no plural, designam os parentes de alguém, companheiros, compatriotas ou 
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correligionários: “Saudades a todos os teus” (R. Correia, PCP, 623.) (2001,. 327). O pronome 

possessivo é empregado, normalmente, no lugar do pronome oblíquo tônico em algumas locuções 

prepositivas. De modo que: 

• frente de ti = em tua frente; 

• ao lado de mim = ao meu lado 

• em favor de nós = em nosso favor 

• por causa de você = por sua causa 

 

 

5.7 Emprego do pronome demonstrativo 

  

 Dando continuidade ao emprego dos pronomes, analisaremos, a partir de então, o emprego 

do pronome demonstrativo. 

 

 

5.7.1 Eduardo Carlos Pereira 

 

 Segundo Pereira, são somente quatro os pronomes demonstrativos: o, isto, isso e aquilo. 

Essas são formas variantes dos adjetivos determinativos. Em sua gramática, não encontramos as 

regras de uso dessas formas pronominais, somente em relação ao artigo o. Segundo Pereira, quando 

o não acompanha substantivo, se converte em pronome demonstrativo com o significado 

equivalente à aquele, aquela, aquilo, isso, conforme o exemplo “Sabia o Camões engrandecer os 

que mereciam” (L. C. ) (1918, p. 299). 

 Os exemplos encontrados com esses pronomes nos permitem observar que eles são 

empregados no lugar de um substantivo, pois, como correspondem às antigas formas neutras dos 

adjetivos, não podem acompanhar essa classe gramatical: “Não sei o (aquillo) que dizes”; “No dia 

do nascimento ninguém póde dizer o (aquillo) para que nasce” (A.V.); “Não o digas a ninguém”, 

isto é, não digas isto ou isso a ninguém. (1918, p. 97). 

 Embora não conste na listagem dos pronomes demonstrativos, mas tão somente na dos 

adjetivos determinativos demonstrativos mesmo e tal podem atuar como pronomes, quando não 

acompanham um substantivo na frase. Exemplos: “É o mesmo” (= isso é o mesmo); “Não há tal” 

(= não ha tal coisa) (1918, p. 301). 
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5.7.2 Manuel Said Ali 

 

 Os pronomes demonstrativos podem atuar como pronomes substantivos e adjetivos. São 

sempre pronomes substantivos e também invariáveis: isto, isso e aquilo. Podem atuar como 

pronomes substantivos ou adjetivos as formas variáveis em gênero e número este, esse, aquele e 

o. Exemplos: “Isto te dizia eu”; “A pedra que procuravas é esta”; “Estes meninos são mais 

estudiosos que aquêles”; “O que seria aquilo?” (1964, p. 64). 

 A forma pronominal o confunde-se com o artigo, quando vem seguido por um substantivo. 

Quando porém o o vem seguido de preposição, da palavra que ou é construído com o verbo ser, 

ele é pronome. Exemplos: “A minha casa é menos confortável que a do vizinho”; “Entendo bem 

o que me dizes”; “Se êle é pobre, também eu o sou” (Idem). 

 Os pronomes este (e flexões) e isto, normalmente, fazem referência às coisas pertencentes 

à 1.ª pessoa. Os pronomes esse (e flexões) e isso referem-se à 2.ª pessoa. Exemplos: “Sinto forte 

dor nesta mão”; “Essa [tua] perna está ferida” (1964, p. 192). O pronome este (e flexões) faz 

referência às coisas que se encontram perto de nós. Quando as coisas se encontram mais afastadas, 

usamos esse (e flexões). Exemplos: “Não posso escrever com esta pena”; “Fulgurava uma luz de 

alegria como êsses astros que brilham a espaços nos abismos do firmamento” (Herculano) (Idem). 

Isto faz referência à algo que eu penso ou faço, enquanto que isso faz referência àquilo que tu 

pensas ou fazes. Exemplo: “Digo-te isto para teu bem”; “Isso que propões não parece aceitável” 

(Ibidem). 

 Os pronomes este (e flexões) e isto são empregados pela pessoa que fala (1.ª pessoa) a fim 

de chamar a atenção para aquilo que vai nomear ou expor, seja para relembrar o que foi exposto 

há pouco. Esse demonstrativo recebe o nome de anafórico. Exemplos: “Há ali perto uma gruta. 

Esta gruta oferece uma série se curiosidades”; “As dificuldades que encontro são estas [que vou 

discriminar]”; “Isto dizendo [equivale a: dizendo as palavras que eu acabo de repetir], os barcos 

vão remando para a frota” (Camões) (1964, p. 192). 

 Quando nos referimos a duas pessoas ou coisas diferentes mencionadas anteriormente, 

usamos aquele para o que foi dito em primeiro lugar e este para o que foi mencionado por último. 

Quando fazemos referência àquilo que uma ou mais pessoa acabou de dizer, empregamos os 

pronomes anafóricos esse ou isso. Ex.: “Escreveste-me que não virias. Isso eu já sabia” (Idem). 

 Os pronomes também podem ser aplicados à noção de tempo. Assim, o pronome este 

refere-se à períodos de tempo mais ou menos longo em relação ao momento em que se fala. Ex.: 

“Esta semana tem chovido muito”; “A encomenda deve chegar êste mês” ; “Êste ano não iremos 

veranear” (1964, p. 193). 
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 O pronome isto, conforme nos mostra Said Ali, pode ser empregado na linguagem familiar 

no lugar de agora”. Ex.: “Isto são duas horas” (Idem). O pronome este pode ser empregado para 

apontar um período passado ou futuro, próximo, porém, do momento atual. Ex: Esta noite, 

significa a noite passada ou a noite vindoura; esta manhã”significa a manhã de hoje” (Ibidem). 

Quando o pronome faz referência ao passado, a fim de reavivar a imaginação, pode-se empregar 

o pronome este no lugar de esse47. Ex.: “Neste momento aquelas vozes harmoniosas cessaram” 

(Herculano) (1964, p. 193). 

 O pronome nisto também é empregado no lugar de nisso, quando significa então, em tal 

momento, e com o qual se quer interromper o curso das ideias e chamar a atenção para outra coisa. 

Ex.: “Mas moura enfim nas mãos das brutas gentes, que pois eu fui... E nisto, de mimosa, o rosto 

banha em lágrimas ardentes” (Camões) (idem). 

 A primeira pessoa, quando quer demonstrar um real interesse pelas coisas alheias, recorre 

ao pronome este. Ex.: “Tens as mãos tão quentes! Es esta [tua] testa, esta testa escalda” (Garret) 

(Ibidem). Da mesma forma, quando a primeira pessoa quer afastar mentalmente de si coisas, ideias, 

sentimentos, mas que lhe desinteressam ou lhe desagradam, emprega-se o pronome esse. Ex.: 

“Olha essa terra tôda, que se habita dessa gente sem lei, quase infinita” (Camões) (1964, p. 193). 

Diante desse emprego dos pronomes demonstrativos, Said Ali esclarece que há casos que 

contrariam em parte às regras expostas, mas que se consagraram na linguagem. São eles: 

 a) o emprego de isto é no lugar de isso é, quando se vai esclarecer uma ideia; 

 b) o emprego, normalmente, de por isso e às vezes por isto, como locução conclusiva; 

 c) o emprego de isto de no lugar de isso de, quando equivale a o que diz respeito de, no 

tocante a. Ex.: “isto de políticos”; “isto de meter cismas às crianças” (1964, p. 194). 

 

 

5.7.3 Antenor Nascentes 

  

 Os pronomes adjetivos demonstrativos, em geral, se colocam antes do substantivo. Ex.: 

“Êste livro” (1964, p.153). É possível, contudo, a posposição para fins literários ou efeitos de 

realce: “Comprei o livro indicado, livro êste que me foi muito útil” (idem). O é uma forma 

equivalente de aquêle: Meu casaco e o de teu irmão são de tropical. Meu casaco e o que você 

trouxe são de tropical. De acordo com Nascentes (1964, p.98) o demonstrativo o pode apresentar-

                                                 
47

O gramático Gladstone Chaves de Melo diz que pode-se empregar o este no lugar de esse quando se deseja expressar 

e fazer sentir grande interesse da pessoa que fala ou para indicar que a pessoa, objeto ou lugar a que se refere o 

impressionaram sobremaneira. 
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se de duas formas: como pertencente ao gênero masculino, equivalente a aquele, e como 

pertencente ao gênero neutro (vestígio do gênero neutro do latim), equivalente a aquilo. Na frase: 

Meu livro e o de meu irmão, o demonstrativo o é do gênero masculino. E na frase: Não sei o que 

dizer, o demonstrativo pertence ao gênero neutro. 

 Segundo o autor, o gênero neutro aparece normalmente com o verbo ser a fim de evitar a 

repetição do adjetivo ou particípio dito anteriormente, independente do gênero e do número que 

possam ter. 

 Este e isso são formas que fazem referência à primeira pessoa; êsse e isso, à segunda; 

aquêle, o e aquilo, à terceira. O gramático não nos fornece exemplos. Em relação aos pronomes 

demonstrativos de identidade, não encontramos qualquer informação ou exemplo com o emprego 

dessas formas (tal, mesmo, próprio). O que Nascentes nos informa é que mesmo é variável em 

gênero e número. 

 

 

5.7.4 Rocha Lima 

  

 A colocação dos demonstrativos este, esse, aquele, isto, isso, aquilo observará o lugar onde 

se encontram os seres ou coisas determinadas por tais demonstrativos. Assim, os pronomes este, 

isto fazem referência àquilo que se encontra perto da pessoa que fala (eu). Exemplos: “Tires estes 

livros daqui”; “Leia isto que acabo de receber” (1994, p. 327). 

 Os pronomes esse, isso se referem àquilo que se encontra um pouco mais afastado; 

normalmente perto da pessoa com quem se fala (tu, você etc.). Exemplos: “-Mosca, esse refulgir, 

que mais parece um sonho, / Dize, quem foi que to ensinou?” (Machado de Assis) (Idem). 

 Os pronomes aquele, aquilo irão fazer referência à algo que não está perto nem da pessoa 

que fala, nem da pessoa com quem se fala. Exemplo: “Eu sou como aquela fonte / Que vai, tão 

triste, a chorar.” (Vicente de Carvalho) (Ibidem). Rocha Lima informa, contudo, que não se 

distingue com tanto rigor os pronomes este e esse, uma vez que seus valores estilísticos se 

sobressaem aos gramaticais. Os demonstrativos também podem ser aplicados com referência à 

distância no tempo e também ao que fora dito na extensão de um trecho, de uma obra. Exemplos: 

“Naquele tempo, dizia Jesus a seus apóstolos...”; “Nessas observações que há pocuo lemos...” 

(1994, p. 327). Os demonstrativos quando indicam proximidade ou afastamento no tempo ou 

espaço são chamados de dêiticos. Ex.: “O coração que bate neste peito, / E que bate por ti 

unicamente...” (1.ª pessoa). Quando fazem referência àquilo que foi dito ou áquilo que ainda se 
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vai dizer são chamados de anafóricos48. Exemplos: “Só lhe saiu este pequeno verso: Mudaria o 

Natal, ou mudei eu?” (1994, p. 328). 

 Quando os demonstrativos são empregados depois do substantivo, podem conferir ênfase 

à frase ou também ampliar a ideia de recapitulação indicada pelo substantivo. Exemplos: “Foram 

momentos de elevada inspiração, de sentimento e beleza, um oásis para o espírito fatigado: 

momentos esses que não se esquecem”; “São constantes, na prova, as falhas, os enganos, as 

omissões – vícios estes que a desfiguram e afeiam” (Idem). 

 Existem algumas formas compostas de demonstrativo, cujo emprego é reforçativo, mas 

que, segundo o gramático, não agradam muito aos brasileiros: estoutro, essoutro, aqueloutro 

(Ibidem). O vocábulo tal é considerado pronome demonstrativo quando empregado com sentido 

semelhante ao de este, isto, esse, isso, aquele, aquilo. Exemplos: “Tais expressões não parecem 

vernáculas”; “Não disse tal”; “O tal competidor” (1994, p. 329). 

 As palavras mesmo e próprio49 são consideradas demonstrativos de identidade e reforço. 

Exemplos: “Eu próprio (ou própria) falei à mesma pessoa que nos tem procurado”. “E a natureza 

assiste, / Na mesma solidão e na mesma hora triste,/ À agonia do herói e à agonia da tarde” (Olavo 

Bilac) (Idem). 

 Os demonstrativos o, a, os, as equivalem à aquele (s), aquela (s), aquilo. Exemplos: “Os 

que aqui se congregam...” (= aqueles); “Tudo o que se punge, tudo o que devora o coração...” 

(Raimundo Correia) (= aquilo); “Vós bem o sabeis” (= aquilo); “Inês, a que depois de ser morta 

foi rainha” (= aquela). Rocha Lima encerra o tema dos demonstrativos, informando que o exerce 

a função de predicativo e de objeto direto. Exemplos: “Capazes e enérgicos eles o são”; “Poderiam 

castigá-los, mas não o quiseram” (1994, p. 328). 

 Em relação à concordância, quando os pronomes neutros isto, isso, aquilo e o (que) atuam 

como sujeitos de uma oração com o verbo ser e o predicativo se encontra no plural, é comum 

empregar o verbo também no plural: “Isto são coisas que digo, / que invento, / para achar a vida 

                                                 
48

Os gramáticos Celso Cunha, Evanildo Bechara, Gladstone Chaves de Melo e Manuel Said Ali também trazem em 

suas obras informações a respeito do tipo de emprego dos demonstrativos, embora Said Ali só mencione em sua 

gramática o emprego anafórico. Nas obras de Antenor Nascentes e Eduardo Carlos Pereira não encontramos nenhuma 

citação a respeito. 
49

Interessante é observar que, enquanto Rocha Lima considera os vocábulos mesmo e próprio como demonstrativos 

e os insere na categoria demonstrativos de identidade e reforço, os outros autores entendem de outra maneira. Antenor 

Nascentes, por exemplo, embora sem detalhar seu emprego, considera tal, mesmo e próprio como demonstrativos de 

identidade. O gramático Evanildo Bechara explica que mesmo e próprio reforçam a identidade, conquanto não são 

iseridos numa categoria especial. Celso Cunha, por outra parte, embora considere tal, mesmo, próprio e semelhante 

como demonstrativos, apenas considera o último vocábulo como pertencente à categoria demonstrativo de identidade. 

Na concepção de Eduardo Carlos Pereira, os vocábulos mesmo e tal podem atuar como pronome, enquanto que próprio 

atue sempre como adjetivo determinativo demonstrativo. Os outros dois gramáticos abordados no decorrer da 

pesquisa, Manuel Said Ali e Gladstone Chaves de Melo não inserem nenhuma das formas apresentadas no rol dos 

pronomes. 
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boa...” (Cecília Meireles) (1994, p. 404). Há casos em que se empregou o singular, porém, o 

gramático não nos deu exemplos com esses pronomes. 

 

 

5.7.5 Evanildo Bechara 

 

 Os pronomes demonstrativos indicam a posição em relação ao espaço, ao tempo 

(demonstrativos dêiticos50) e ao discurso (demonstrativo anafórico). Sobre os demonstrativos que 

se referem à noção de espaço, emprega-se o pronome este, esta, isto para objetos que pertencem à 

pessoa que fala (1.ª pessoa) ou que estão perto dela. Os pronomes esse, essa, isso se aplicam à 

objeto que pertence ou que está próximo da pessoa com quem se fala (2.ª pessoa). O pronome esse 

também pode ser usado para indicar apenas que o objeto se encontra longe da pessoa que fala, sem 

porém, fazer qualquer referência à 2.ª pessoa: “Quero ver êsse céu da minha terra / Tão lindo e tão 

azul!” (C. de Abreu) (1970, p. 324). 

 Os pronomes aquele, aquela e aquilo fazem referência aquilo que se encontra distante da 

1.ª e 2.ª pessoas. No entanto, cabe ressaltar que os demonstrativos não são sempre empregados 

com esse rigor gramatical. O pronome este e flexões podem ser empregados numa linguagem 

animada, quando o interesse do falante for trazer para perto de si uma pessoa ou objeto que estão, 

de fato, afastados de quem está falando: “Dói-me a certeza de que estou morrendo desde o primeiro 

dia da tua união com êste homem... a certeza de que o hás de amar sempre, ainda que êle te despreze 

como já te desprezou” (Camilo, Queda dum Anjo, 152) (Idem). 

 Bechara informa que este tipo de emprego do pronome este deve justificar o seu emprego 

também quando se quer indicar as personagens que o escritor menciona: “Êste Lopo, bacharel em 

direito, homem de trinta e tantos anos, e sagaz até a protérvia, vivia na companhia do irmão 

morgado...” (Id., ibid., 149) (Ibidem). 

 De maneira oposta, o pronome esse e flexões servirão para afastar coisas ou pessoas que, 

na realidade se encontram próximas da pessoa que fala. O gramático, no entanto, informa que o 

emprego, por parte de bons escritores, não obedece fielmente aos estudos gramaticais. 

 No que tange aos demonstrativos com referência ao tempo, empregam-se este e flexões 

para indicar um tempo não tão longo, no qual se inclui o momento em que se está falando. Ex.: 

“Neste dia (= no dia de hoje) celebramos a nossa independência” (1970, p. 325). 

                                                 
50Embora discorde do termo dêitico, Bechara o adota por ser um empréstimo científico disseminado (1970, p. 323). 
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 Em se tratando de tempo já passado, deve-se empregar o demonstrativo esse (e flexões): 

“Nessa época atravessávamos uma fase difícil” (Idem). No caso de o tempo passado for 

relativamente próximo do momento em que se fala, pode-se empregar o demonstrativo este (e 

flexões): “Esta noite (= a noite passada) tive um sonho belíssimo” (Ibidem). Da mesma forma, 

com a expressão esta noite também podemos indicar a noite vindoura. 

 Quando se empregam este, esse em referência ao tempo, é dispensável a presença de outra 

expressão adverbial, desde que a circunstância de tempo não seja relevante para o falante: “Para o 

jôgo bastava êsse movimento de peão” (M. Lobato). Esse movimento equivale a o movimento que 

foi feito naquele momento (1970, p. 325). 

 Podemos utilizar os demonstrativos para fazer referência à nossas próprias palavras. 

Quando se quer fazer menção ao que acabou de se dizer ou ao que vai narrar, usamos este: “Entrou 

Calisto na sala um pouco mais tarde que o costume, porque fôra vestir-se de calça mais cordata 

em côr e feitio. Não me acoimem de arquivista de insignificâncias. Êste pormenor (isto é: o 

pormenor a que fiz referência) das calças prende mui ìntimamente com o cataclismo que passa no 

coração de Barbuda” (Camilo, Queda dum Anjo, 93) (Idem). Se o demonstrativo fizer referência 

às palavras da pessoa com quem se fala, usa-se o pronome esse (e flexões). 

 O gramático informa que há situações em que se emprega o demonstrativo anafórico este 

no lugar do dêitico esse. Tal situação ocorre quando nas referências à enunciados anteriores que 

requerem o afastamento da pessoa que fala ou do tempo em que se fala. Nesse caso, prevalece a 

preferência pelas nossas próprias palavras: - “Então que te disse êle?... / Que tinhas lá outra... e 

que te viu passear com ela. / Viu-me a passear com uma nossa parenta, viúva de um general. / 

Quem disse ao javardo que esta ( a que me refiro) senhora era minha amante” (Camilo, ibid., 157) 

(1970, p. 326). 

 Quando se expressa um nome no discurso e quer acrescentar-lhe uma explicação, 

comparação ou apontar-lhe uma característica importante, é comum repetir esse nome 

acompanhado pelo demonstrativo esse: “O olhar da opinião, êsse olhar agudo e judicial, perde a 

virtude, logo que pisamos o território da morte” (M. De Assis, Brás Cubas, 81 apud Sousa da 

Silveira) (Idem). 

 O demonstrativo pode aparecer reforçado com os advérbios aqui, aí, ali, acolá51, quando 

o falante deseja enfatizar a situação dos objetos ou pessoas de que fala. Nessas situações, essas 

palavras perdem o valor de advérbio e passam a atuar como elementos reforçadores, estabelecendo 

                                                 
51

Esses elementos são, na concepção de Rocha Lima, pronomes adverbiais demonstrativos. Para Celso Cunha, são 

considerados advérbios empregados junto ao demonstrativo por motivo de clareza ou como elementos enfáticos. 
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nítida referência às pessoas do discurso: “Eu cá tenho minhas dúvidas”; “Êle lá diz o que pensa” 

(Ibidem). 

 É possível reforçar o demonstrativo com as palavras mesmo e próprio52, quando estiverem 

ligadas ao substantivo ou pronome, significando em pessoa, no sentido próprio ou figurado. Ex.: 

“Eu próprio assisti à desagradável cena”; “Ela mesma foi verificar o fato” (1970, p. 327). Assim, 

por denotarem identidade, essas palavras são classificadas como demonstrativos. 

 Embora Bechara não enquadre no rol dos demonstrativos, o gramático nos oferece um 

único exemplo em que a palavra muito é empregada como tal: “Você ignora que quem os cose sou 

eu, e muito eu” (M. de Assis, Várias Histórias, 230) (Idem). 

 O demonstrativo mesmo pode assumir o valor de próprio, até: “Os mesmos animais de 

carga, se lhe deitam tôda a uma parte, caem com ela” (Vieira apud Epifânio, Sintaxe, § 86, a) 

(Ibidem). As palavras mesmo, próprio e tal também podem atuar como demonstrativos anafóricos, 

ou seja, podem fazer referência a ideias, pensamentos ditos anteriormente. Exemplos: “Depois, 

como Pádua falasse ao sacristão, baixinho, aproximou-se dêles; eu fiz a mesma cousa” (M. de 

Assis, D. Casmurro, 87); “Não paguei uns nem outros, mas saindo de almas cândidas e verdadeiras 

tais promessas são como a moeda fiduciária, - ainda que o devedor as não pague, valem a soma 

que dizem” (Id., ibid., 202 – F. Távora, O Cabeleira, 56); “Falaste em dois bons estudantes, mas 

não encontrei semelhantes prendas na sala de aula” (1970, p. 327). 

 As palavras tal (sozinha ou repetida) e outro são, na obra de Bechara, classificadas como 

demonstrativos de sentido indefinido. Tal vem acompanhado por designações de um dia, lugar ou 

circunstâncias reais que não desejamos ou não podemos precisar: “Ele combinou com o assassino 

assaltarem a casa em tal dia, a tal hora, por tais e tais meios” (J. Oiticica, Manual de Análise, 40) 

(1970, p. 328). 

 A palavra outro será empregada com valor de um segundo, mais um : “Êle me tratou mal e 

eu fiz outro tanto” (Idem). Bechara nos informa que alguns gramáticos interpretam tal e outro 

como indefinidos. A palavra mesmo também pode aparecer como um reforçador dos advérbios 

pronominais: agora mesmo, aí mesmo, aqui mesmo, já mesmo etc. 

 A palavra um também pode atuar com o valor de mesmo, embora não apareça no rol dos 

demonstrativos: “Oh cousa para espantar / Que ambos a ferida tem / Dum tamanho, em um lugar” 

(isto é: do mesmo tamanho e no mesmo lugar) (Camões, apud J. Moreira) (Ibidem). 

                                                 
52

Para Pereira, mesmo e próprio quando elementos reforçadores são adjetivos determinativos demonstrativos e não 

pronomes, uma vez que estabelecem concordância genérica e numérica com o pronome que representam (1918, p. 

300). 
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 O pronome demonstrativo pode, além disso, ser empregado com o valor de artigo definido, 

em ambiente informal, familiar e animado: “Êsse João é das arábias!”“Aquela Maria tem cada 

ideia! (Brás Cubas, 36) (1970, p. 328). 

 Sobre a colocação dos demonstrativos na frase, quando não se quer enfatizar, normalmente 

ele é anteposto ao nome. Quando se quer enfatizar, é possível pospor o demonstrativo, sobretudo 

quando se deseja fazer referência ao pensamento já expresso: “... Os seus olhos serenos, como o 

céu, que imitavam na côr, tomaram a terrível expressão que êle costumava dar-lhes no revolver 

dos combates, olhar êsse que, só por si, fazia recuar os inimigos” (Herculano apud S. Silv) (1970, 

p. 329). Costuma-se, também, pospor o demonstrativo nas orações exclamativas: “Que dia êste!” 

(Idem). 

 Mesmo, quando denota identidade, exige a presença do artigo ou de outro demonstrativo: 

“Disse as mesmas coisas”; “Falou a êste mesmo homem”. O pronome mesmo também pode vir 

acompanhado por um substantivo ou pronome; nesse caso, equivale a próprio, em pessoa (em 

sentido próprio ou figurado): “Ela mesma se condenou” (1970, p. 329). Nas duas acepções, mesmo 

pode vir anteposto ou posposto ao substantivo. No entanto, há uma preferência pela anteposição 

quando o demonstrativo indica identidade. 

 Em relação à concordância dos pronomes demonstrativos isto, isso e aquilo, sujeitos da 

oração, com o verbo ser seguido de predicativo no plural, o verbo poderá ficar no singular ou no 

plural, sendo essa última situação a mais comum. Bechara, porém, não nos fornece exemplos. 

 

 

5.7.6 Gladstone Chaves de Melo 

 

 No que tange à colocação dos demonstrativos, o gramático relata que há de se considerar a 

correspondência desses pronomes com as três pessoas gramaticais. Assim, este, isto são pronomes 

de primeira pessoa, esse, isso são pronomes de segunda pessoa e, aquele, aquilo, pronomes de 

terceira pessoa. 

 Dito isso, resulta que este, isto se referem às coisas que pertencem a pessoa que fala ou aos 

objetos que se encontram perto dele ou aos objetos a ela relacionados e também ao tempo presente. 

Ex.: “Esta cadeira onde estou sentado foi de meu avô” (1970, p. 269). 

 Os pronomes esse, isso se referem às coisas da pessoa com que se fala, coisas que nela se 

acham, coisas próximas a ela ou a ela referidas ou também ao tempo um pouco distante. Ex.: 

“Porque me está pondo êsses olhos de censura?” (Idem). Aquele e aquilo denotam objetos 

distantes, distantes do diálogo, coisas que se encontram distantes no tempo, no espaço ou no 
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interesse. Ex.: “Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.” 

(Alencar, Iracema, p. 11) (1970, p. 270). Os pronomes isto, isso e aquilo, quando sujeitos de oração 

com o verbo ser e substantivo no plural, levam o verbo para o plural: “Aquilo não são vozes, são 

ecos do coração”; “Isso foram conselhos desta senhora”; “Para os semeadores isto são glórias” 

(1970, p. 152). 

 O pronome esse também se refere à coisas que vão se distanciando. Ex.: “explicando (= 

desdobrando, abrindo) o passarinho os breves remos de suas ligeiras peninhas, foi cortando êsse 

gôlfo (= imensidão) dos ares, e desapareceu.” (Bernardes, apud S. da S., Trechos Seletos, 6.ª ed., 

Briguiet, Rio, 1961, p. 278) (1970, p. 270). O demonstrativo este pode ser empregado no lugar de 

esse, com valor estilístico, a fim de mostrar grande interesse ou afeto do sujeito falante ou também 

para mostrar que um objeto, uma pessoa ou um lugar o impressionaram. Ex.: “Este edifício [dentro 

do qual êle não está] era meu; porque o gerei; porque o alimentei com a substância da minha alma; 

porque necessitava de me converter todo nestas pedras, pouco a pouco, e de deixar, morrendo, o 

meu nome a sussurrar perpètuamente por essas colunas [emprêgo, já assinalado antes, de êsse: 

colunas que mentalmente vejo afastarem-se do ponto em que idealmente me acho] e por baixo 

dessas arcarias. E roubaram-me o filho da minha imaginação, dando-me uma tença!...” (Lendas e 

Narrativas, I, p. 227) (1970, p. 271). 

 Emprega-se também o pronome este e também isto em relação às palavras que ainda serão 

ditas ou que foram ditas há pouco. Nesses casos, o demonstrativo é anafórico. Ex.: “Nas vésperas 

de partir achavam-se todos juntos na sala de visitas, quando Anselmo soltou estas palavras: - 

Major, está ficando melhor e forte; eu creio que uma viagem à Europa lhe fará bem.” (Machado, 

Contos Fluminenses, Garnier, ps. 78-79) (1970, p. 272). 

 Podem, pois, os demonstrativos combinar-se, indicando, respectivamente a última e a 

primeira palavra dita anteriormente: Ex.: “O sono ou a vigília, que me importa esta ou aquêle?” 

(Herculano, Eurico, p. 48) (Idem). A sequência de pronomes este...aquele equivale a um...outro. 

Ex.: “Lá vai um para a banca de advocacia, outro para o gabinete médico, êste vende, aquêle 

compra, aquêle outro empresta, enquanto a chuva cai ou não cai, e o vento sopra ou não; mas 

sempre o mesmo vento e a mesma chuva. Tudo isto cansa, tudo isto exaure.” (Machado, Páginas 

Recolhidas, ps. 238-239) (1970, p. 273). 

 O pronome nisto, quando inicia uma frase, equivale a então, nesse momento. Ex.: “Nisto 

Febo (= o sol) nas águas encerrou / Co ( = com o ) carro de cristal o claro dia, / Dando cargo à 

Irmã (= a lua) que alumiasse / O largo mundo, enquanto repousasse.” (Lus., I, 56) (Idem). 

 Atuam como pronomes demonstrativos o, os, a, as, quando significam aquele (s), aquela 

(s) e vêm imediatamente seguidos por uma oração adjetiva ou uma expressão equivalente. Ex.: 



193 

 

“Os que mais ambicionam os altos empregos são ordinàriamente os que menos merecem.” 

(Maricá, Máximas, max. 2024) (Ibidem). O pronome o pode ser empregado como equivalente a 

isto, isso, quando faz referência a uma palavra, expressão ou oração dita anteriormente. O pronome 

o, assim, é invariável e irá assumir funções sintáticas diversas. Ex.:“Gosta de ser amado. Contenta-

se de crer que o é” [ é amado: predicativo]. (Machado, Quincas Borba, p. 42) (1970, p. 274). 

 

 

5.7.7 Celso Cunha 

 

 Os pronomes demonstrativos este, esta e isto indicam, normalmente, aquilo que se encontra 

perto da pessoa que fala. Ex.: “As mãos que trago, as mãos são estas” (C. Meireles, OP, 216.) 

(2001, p. 329). Eles também servem para indicar o tempo presente em relação a essa mesma 

pessoa. Ex.: “Esta tarde para mim tem uma doçura nova” (Ribeiro Couto, PR, 83.) (2001, p. 330). 

 Os pronomes esse, essa, isso indicam aquilo que se acha perto da pessoa com quem se fala. 

Ex.: “-Ficas aí um pedaço a descansar e remoer essas fúrias. Isso, agora, ainda incha um bocado.” 

(F. Namora, NM, 122.) (idem). Esses pronomes também expressam o tempo passado ou futuro em 

relação à época em que se acha a primeira pessoa. Ex.: “Bons tempos, Manuel, esses que já lá 

vão!” (A. Nobre, S, 51.) (Ibidem). Os pronomes aquele, aquela e aquilo expressam aquilo que se 

encontra distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Ex.: “Qualquer dia dizem 

assim: naquela casa viveu o Paulino” (Castro Soromenho, C, 116.) (2001, p. 331). Essas formas 

pronominais também denotam um afastamento no tempo de modo impreciso ou uma época 

distante. Ex.: “Naquele tempo a fogueira crepitava até horas mortas.” (C. dos Anjos, DR, 46.) 

(Idem). 

 Entretanto, essas distinções de emprego dos demonstrativos não são, na prática, seguidas 

com rigor. É comum observarmos o emprego do pronome este (esta, isto) onde se deveria empregar 

esse ou aquele. Isso ocorre, sobretudo, quando o falante se aproxima mentalmente de pessoas ou 

objetos, como se estivesse em sua presença. Ex.: “Eu só queria estar lá para receber estes cachorros 

a chicote” (J. Lins do Rego, FM, 296.) (2001, p. 331). 

 Também é possível empregar o pronome esse quando se esperaria a forma este, quando o 

objetivo do falante é demonstrar desagrado, desinteresse por algo que está perto dele. Ex.: “O 

guarda-livros, num repelão, ordenou: / - Tire esse bandido da minha frente, João! Tome conta 

dele!” (OC, I, 300) (2001, p. 332). 

 Os pronomes demonstrativos apresentam, além desses citados, empregos particulares. 

Segundo a gramática, os pronomes este, esta, isto podem aparecer numa frase para chamar a 
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atenção para aquilo que foi dito ou que se vai dizer. Exemplos: “Justamente, traz uma comunicação 

reservada, reservadíssima; negócios pessoais. Dá licença? / Dizendo isto, Rubião meteu a carta no 

bolso; o médico saiu; ele respirou.” (Machado de Assis, OC, I, 564.); “Minha tristeza é esta - / A 

das coisas reais.” (F. Pessoa, OP, 100.) (Idem). 

 Emprega-se o pronome esse (essa, isso) também para fazer alusão àquilo que já fora 

mencionado. Ex.: “A isso eu chamaria complexo de Carlitos” (C. dos Anjos, MS, 383.) (Ibidem). 

Esse mesmo pronome também é empregado para se referir ao que fora dito pelo nosso interlocutor. 

Ex.: “- Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia? / -Já tenho feito isso.” (Machado de 

Assis, OC, II, 586.) (2001, p. 332). 

 Empregam-se as formas nisto e nisso equivalendo a então, nesse momento. Exemplos: 

“Nisto, ouvimos vozes e passos.” (A. Abelaira, TM, 112.); “Nisso bateram à porta.” (Ribeiro Couto, 

NC, 261.) (2001, p. 333). Segundo o gramático, algumas expressões, consagradas pelo uso, se 

utilizam dos demonstrativos, mas com o significado diferente do seu sentido original, como é o 

caso das locuções: além disso, isto é, isto de, por isso (raramente por isto) e nem por isso. 

 Em relação à posição do demonstrativo na frase, quando ele é pronome adjetivo, 

normalmente, antecede o substantivo que determina. Ex.: “Estes homens e estas mulheres 

nasceram para trabalhar.” (J. Saramago, LC, 327.) (Idem). Contudo, pode aparecer posposto ao 

substantivo, quando se quer melhor especificar o que fora dito antes. Ex.: “Por outro lado, Siá Bina 

era ainda comadre de Nhô Felício, pois batizara um filho dele, há poucos anos, filho esse do 

segundo casamento.” (Ribeiro Couto, C, 145.) (Ibidem). 

 O pronome demonstrativo pode determinar o aposto, quando este servir para ressaltar uma 

característica da pessoa ou do objeto. Ex.: “Arlequim é o D. Quixote, esse livro admirável onde se 

experimentam ao ar livre, de dia e noite, e através de todas as eventualidades os preceitos da Honra 

e das outras teorias.” (Almada Negreiros, OC, III, 90.) (2001, p. 334). 

 Os pronomes esse e este (mais raramente) são empregados para enfatizar um substantivo 

que os preceda. Ex.: “O padre, esse andava de coração em aleluia.” (M. Torga, CM, 47.) (Idem). 

Quando se deseja fazer referência de maneira discriminada a termos já mencionados, emprega-se 

o demonstrativo aquele para aquilo que fora dito em primeiro lugar e este para o que fora dito por 

último. Ex.: “A ternura não embarga a discrição nem esta diminui aquela.” (Machado de Assis, 

OC, I, 1124.) (2001, p. 335). É possível que esses demonstrativos alternados apareçam com valor 

indefinido. Ex.: “Depois vieram outros e outros, estes fincados de leve, aqueles até à cabeça.” 

(Monteiro Lobato, U, 110.) (Idem). 

 Casos há em que aparecem dois demonstrativos em construções, cujo predicativo 

introduzido por aquele esclarece o sujeito determinado por um demonstrativo (este ou esse). Ex.: 
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“Mas esses atos são justamente aqueles que os psiquiatras designam como características de 

qualquer perturbação mental.” (T. Barreto, QV, 39.) (Ibidem). É possível, também, omitir o 

substantivo da frase: “Essa é aquela Lélia” (G. Cruls, QR, 498.) (2001, p. 335). 

 Os demonstrativos podem aparecer reforçados numa frase, a fim de especificar a situação 

das pessoas ou dos objetos a que fazem referência. Pode-se reforçar um demonstrativo com os 

advérbios aqui, aí, ali, cá, lá e acolá. Ex.: “Esse aí sabia mesmo para ensinar aos outros?” 

(Pepetela, AN, 23.). É possível, também, empregar as palavras mesmo e próprio ao lado dos 

demonstrativos: “-Recusei. Não sei se fiz bem. / -É por causa da mulher. / Isso mesmo.” (O. Lins, 

FP, 72.) (2001, p. 336). 

 Outra maneira de reforçar o demonstrativo é com o pronome outro, dando origem às formas 

aglutinadas estoutro, essoutro, aqueloutro, mas que, segundo o gramático, são formas evitadas na 

língua contemporânea53. 

 Com os pronomes demonstrativos é possível assinalar variados matizes afetivos, segundo 

a entoação e o contexto em que se apresentam. Assim, podem expressar os sentimentos de: 

 a) surpresa, espanto: “-Essa agora!” (J. de Sena, SF, 518.); “Ainda mais esta! Onde estaria 

o padre?” (A. Santos, P, 74.); 

 b) admiração, consideração: “Aquilo é que são homens fortes.” (Ferreira de Castro, OC, I, 

154.) ; 

 c) raiva: “-É tudo claro como água: este cão roubou-me. Acabo ainda hoje com este 

malandro! Isto não fica assim.” (F. Namora, NM, 193.) (2001, p. 337); 

 d) compaixão: “Aquela mulher, flor de poesia, era agora aquilo.” (A. M. Machado, HR, 

67.) (2001, p. 338); 

 e) ironia, astúcia: “-É um malandro, esse Barbaças!” (F. Namora, TJ, 193.) (Idem); 

 f) sarcasmo, desprezo: “-Depois transformaram a senhora nisso, D. Adélia. Um trapo, uma 

velha sem-vergonha.” (G. Ramos, A, 136.) (2001, p. 339). 

 As formas neutras dos demonstrativos adquirem, por muitas vezes, um alto grau 

depreciativo quando referidos à pessoas, como no seguinte exemplo: “Ninguém sabe onde ele 

anda, Seu Coronel! Aquilo é um desgraçado.” (J. Lins do Rego, ME, 80.) (Idem). Essas formas, 

porém, podem também denotar alto apreço por determinada pessoa, conforme o exemplo: “Aquilo 

é que dava um deputado às direitas!” (C. Castelo Branco, QA, 19.) (2001, p. 339). 

                                                 
53

Outro gramático que cita essas formas pronominais como atualmente evitadas na língua portuguesa é Rocha Lima. 

Na obra de Pereira, contudo, essas formas também aparecem, porém, na listagem dos adjetivos determinativos 

demonstrativos e não na dos pronomes. 
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 O demonstrativo pode intensificar o sentido de uma frase, como em: “Qual o quê! Queriam 

monte. Monte num dia daqueles!” (M. Torga, CM, 72.) (2001, p. 340). Os demonstrativos 

femininos esta e essa se fixaram nas seguintes construções elípticas: “Ora essa!”, “Essa, não!”, 

“Mais esta!...”, “Essa é boa!”, “Essa cá me fica!”, “Esta é fina!” (Idem). As formas neutras 

pronominais isto e isso aparecem na locução isto de, isso de, equivalendo a com referência a, no 

tocante a, a respeito de. Ex.: “Isso de letras é na escola...” (M. Torga, V, 174.). Os demonstrativos 

o, a, os, as atuam sempre como pronomes substantivos e são empregados quando: 

 a) aparecem determinados por uma oração ou expressão adjetiva e equivalem a aquele, 

aqueles, aquela, aquelas, aquilo: “Era terrível o que se passava.” (M. Torga, NCM, 20.); 

 b) na forma masculina singular exerce a função de objeto direto ou predicativo, fazendo 

referência a um substantivo, adjetivo ou ao sentido geral da frase ou de parte dela: “Não cuides 

que não era sincero, era-o.” (Machado de Assis, OC, I, 893.) (2001, p. 341.). 

 As palavras tal, mesmo, próprio e semelhante podem atuar como pronomes 

demonstrativos. A palavra tal será demonstrativo quando for sinônima de este, esta, isto, esse, 

essa, isso, aquele, aquela, aquilo, como nos mostra o exemplo: “Tal foi a primeira conclusão do 

Palha; mas vieram outras hipóteses.” (Machado de Assis, OC, I, 602.) (Idem). Quando a palavra 

tal for sinônima de semelhante também será demonstrativo. Assim: “A causa verdadeira de tal 

medo, não a sabia dizer.” (M. Torga, CM, 151.) (2001, p. 342). Os vocábulos mesmo e próprio são 

demonstrativos, quando empregados com o sentido de exato, idêntico, em pessoa. Exemplos: “Eu 

não posso viver muito tempo na mesma casa, na mesma rua, no mesmo sítio.” (Luandino Vieira, 

JV, 62.); “-Foi a própria Carmélia quem me fez o convite.” (C. dos Anjos, DR, 161.) (Ibidem). O 

vocábulo semelhante, segundo o gramático, serve de demonstrativo de identidade. Ex.: “O Lucas 

reparou nisso e doeu-se intimamente de semelhante descuido.” (M. Torga, CM, 84.) (2001, p. 342). 

 

 

5.8 Emprego do pronome de tratamento 

 

 Analisaremos, a seguir, a concepção de pronome de tratamento e seu emprego nas obras 

dos gramáticos adotados neste trabalho. 
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5.8.1 Eduardo Carlos Pereira 

  

 Pereira entende os pronomes de tratamento e os pronomes de reverência54 como pronomes 

que funcionam como pronomes pessoais. O gramático explica que eles pertencem 

gramaticalmente (grifo nosso) à terceira pessoa, embora os pronomes de reverência se refiram 

logicamente (grifo nosso) à pessoa com quem se fala. São pronomes de reverência V.S.ª, V. M., V. 

Ex.ª, V. Rev.ª, V. Mcê., o Senhor etc. As formas Fuão, Beltrano, Fulano, Sicrano, a gente, homem, 

um, o outro são consideradas pronomes de tratamento55 (1918, p. 324). 

 Os verbos de que são sujeitos os pronomes de tratamento, de reverência e os pronomes 

oblíquos e possessivos que a ele se referem devem estar na terceira pessoa. Exemplos: “Você se 

eleva demais em seu proprio conceito”; “Abençoe o senhor este seu filho”; “Anda homem a trote, 

para ganhar capote”; “Cuida o outro que, quando dá esmola, que a dá para perder, e engana-se” 

(A.V.); “A gente não sabe que fazer”; “Quanto um mais alto sobe, maior quéda dá” (Moraes) 

(Idem). Como se pode verificar, o pronome a gente faz referência à 1.ª pessoa, enquanto as outras 

formas de tratamento se referem à 3.ª pessoa. 

 

 

5.8.2 Manuel Said Ali 

 

 Em nenhum momento de sua análise pronominal, o gramático menciona os pronomes de 

tratamento. Em Gramática secundária (1964) o autor fala de expressões equivalentes aos 

pronomes pessoais. São, pois, expressões que, embora façam referência à pessoa com quem se fala 

(isto é, a segunda pessoa), levam o verbo e os pronomes para a 3.ª pessoa. Said Ali enquadra no 

rol dessas expressões o senhor, a senhora, você, vocês e as formas constituídas pelo pronome vossa 

(Vossa mercê, Vossa Senhoria, Vossa Alteza etc.). 

 Ao tratar de concordância, o gramático esclarece que, o verbo deve ser empregado na 3.ª 

pessoa devido aos substantivos mercê, senhoria etc e, pelo mesmo motivo, deve-se empregar os 

                                                 
54

Eduardo Carlos Pereira e Evanildo Bechara são os gramáticos que estabelecem a distinção entre pronomes de 

tratamento e pronomes de reverência, embora, os pronomes de tratamento citados por Pereira não coincidam com os 

listados por Bechara. Na obra de Bechara, figuram como pronomes de tratamento apenas as formas você, vocês, o 

Senhor e a Senhora. 
55

Pereira é, dentre os sete gramáticos aqui analisados, o único que concebe as formas acima como pronomes de 

tratamento. Na obra de Antenor Nascentes, as formas Fuão, Beltrano, Sicrano, Fulano são consideradas pronomes 

indefinidos, pois, na concepção do autor, fazem eles referência de maneira vaga à 3.ª pessoa. 
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pronomes de 3.ª pessoa seu (e variações), se, lhe, o, a. No entanto, na distinção de gênero, deve-

se fazer referência ao sexo da pessoa e não aos substantivos mercê, senhoria etc. 

 Assim, ao se dirigir a homem: “Vossa Excelência anda muito ocupado”; “Permita-me 

Vossa Senhoria que lhe diga”; “Meu caro amigo, vi-o ontem na Avenida com sua espôsa”; “Você 

deve dar-se por satisfeito” (1964, p. 157). Porém, ao fazer referência a uma mulher: “Vossa 

Excelência canta divinamente, e será muito aplaudida”; “Prometo-lhe que hei de visitá-la no 

próximo domingo”; “Queira dizer-me se sua filhinha vai passando melhor” (Idem). 

 

 

5.8.3 Antenor Nascentes 

 

 Segundo Nascentes, há substantivos e expressões que atuam como pronomes pessoais. O 

gramático não fala em pronomes de tratamento. Nesse quadro, se inserem: o degas, você, vosmecê, 

o Sr., a Sra. e as locuções formadas com o pronome vosso (Vossa Senhoria, Vossa Excelência etc.) 

(1964, p. 52). 

 Sobre essas expressões de tratamento, Nascentes faz uma breve consideração a respeito da 

concordância com seus adjetivos modificadores. Segundo o gramático, o adjetivo deve concordar 

com o sexo da pessoa a quem se faz referência: “V. Ex.ª foi eleito deputado”; “V. Ex.ª veio 

acompanhada de seu espôso” (1964, p. 140). 

 

 

5.8.4 Rocha Lima 

 

 O gramático informa que há pronomes empregados no tratamento familiar (você, vocês), 

no tratamento cerimonioso (o Senhor, a Senhora) e os pronomes de reverência, os quais se referem 

à pessoa mediante o cargo ou função que ocupa. Esses pronomes, embora sejam da 2.ª pessoa, 

exigem o verbo na 3.ª pessoa, uma vez que a concordância se estabelece com o substantivo e não 

com o possessivo vossa, no caso dos pronomes de reverência e dos pronomes você, vocês (forma 

derivada de vossa mercê). 

 Integram os pronomes de reverência na obra de Rocha Lima: Vossa Senhoria (para os 

funcionários públicos graduados); Vossa Excelência (para altas autoridades); Vossa Alteza (para os 

príncipes); Vossa Majestade (para os reis); Vossa Santidade (para o Papa); Vossa Eminência (para 

os cardeais); Vossa Reverendíssima (para os sacerdotes em geral) e Vossa Magnificência (para o 

reitor da Universidade). 
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 Essas expressões de reverência são femininas pela forma, porém, os adjetivos que fazem 

referência a elas devem estar no masculino, quando se empregam em relação a um homem56. 

Exemplos: “Vossa Majestade mostrou-se generoso”; “Vossa Excelência é injusto” (1994, p. 409). 

 

 

5.8.5 Evanildo Bechara 

 

 Bechara chama de pronome de tratamento as formas empregadas para se referir à segunda 

pessoa, mas que utilizam o verbo na 3.ª pessoa. Os pronomes de tratamento apresentam formas 

que são usadas no tratamento familiar (você, vocês), no tratamento cerimonioso (o Senhor, a 

Senhora) e formas de reverência, estas últimas quando nos dirigimos à pessoa pelos seus atributos 

ou qualidades (Vossa Alteza, Vossa Majestade etc). 

 O gramático esclarece que os pronomes de reverência, quando acompanhados pelo 

pronome de 2.ª do plural (vosso), fazem referência à pessoa com quem falamos (Exemplo: Vossa 

Alteza). Quando nos referimos à pessoa de quem falamos, devemos empregar o pronome 

possessivo de 3.ª pessoa (Exemplo: Sua Alteza)57. 

  O pronome você, segundo o gramático, é o pronome empregado em ambiente familiar; 

trata-se, pois, da forma reduzida da forma de reverência Vossa Mercê. O pronome vós, plural de tu 

e restrito ao estilo solene, foi substituído pelo pronome vocês. O substantivo gente quando 

precedido pelo artigo feminino a atua como pronome e é empregado em contexto informal. Esse 

pronome faz referência à um grupo de pessoas, no qual a pessoa que fala se inclui, ou a esta 

sozinha. 

 

 

5.8.6 Gladstone Chaves de Melo 

 

                                                 
56

Outros autores que também admitem esse tipo de concordância são Antenor Nascentes, Gladstone Chaves de Melo 

e Manuel Said Ali. Eles informam que os adjetivos que modificam as expressões de tratamento devem concordar com 

o sexo da pessoa a quem fazem referência. 
57

Além de Bechara, Rocha Lima e Celso Cunha também se preocupam em distinguir o emprego dos pronomes 

possessivos vossa ou sua junto aos pronomes de reverência. Para Rocha Lima, esses possessivos adquirem uma feição 

esteriotipada em expressões de tratamento; o vossa empregado em tratamento direto e o pronome sua quando se faz 

referência à 3.ª pessoa. 
 O gramático Celso Cunha vai um pouco além, pois, além de deixar claro a diferença entre as formas de 

reverência com vossa e as formas com sua, informa que os pronomes de reverência acompanhados pelo pronome sua 

podem fazer referência à 2.ª pessoa, quando se desejar expressar máxima cerimônia. Nesse caso, o pronome costuma 

vir seguido de aposto em que apareça um título acompanhado pelo artigo. Assim, é possível dizer Sua Excelência, o 

Senhor Ministro, aprova a medida? (2001, p. 291). 
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 Segundo Gladstone, os pronomes de tratamento atuam ao lado dos pronomes de segunda 

pessoa. Ele as chama também de segunda pessoa indireta. Essas formas são pronomes da segunda 

pessoa, mas que levam o verbo para a 3.ª pessoa, usados quando nos referimos a uma pessoa 

mediante sua dignidade ou qualidade. Enquadram-se nessa categoria: o senhor, Vossa Senhoria, 

Vossa Excelência. O pronome você, resultado da evolução de “vossa mercê”, funciona como 

pronome direto de 2.ª pessoa, mas que também leva o verbo para a 3.ª pessoa. (1970, p. 129). 

 No capítulo destinado à concordância, o gramático informa que, com as diversas formas 

de tratamento (Vossa Mercê, Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa senhoria, Vossa 

Magnificência etc.) o verbo fica na 3.ª pessoa do singular e o adjetivo poderá ficar no masculino 

ou feminino, segundo o gênero do ouvinte. A um bispo, por exemplo, dirá: “Vossa Excelência deve 

estar entusiasmado com o trabalho de seu vigário” (1970, p. 361). 

 

 

5.8.7 Celso Cunha 

 

 No tocante aos pronomes de tratamento de 2.ª pessoa, a obra de Celso Cunha informa que 

o pronome tu é empregado no português europeu como forma de tratamento informal, entre os 

membros de uma família, colegas de faixa etária igual ou próxima. Seu emprego está se 

expandindo entre os colegas de estudo ou de profissão, entre membros de partido político e, em 

certas famílias, já se verifica o tratamento de filhos para pais, tendendo, pois, a ultrapassar os 

limites da intimidade. 

 No Brasil, o pronome tu é restrito ao extremo Sul do país e alguns lugares da região Norte. 

Essa forma pronominal foi, pois, em quase todo o país, substituída pelo pronome você, como 

tratamento informal. Além desse uso, o pronome você também é empregado em contextos fora do 

campo da intimidade, como tratamento igualitário ou de superior para inferior. 

 No português lusitano, ainda que se verifique a extensão do emprego dessa forma 

pronominal, não é possível usar você como tratamento de inferior para superior, seja em idade, 

classe social ou hierarquia. Os tratamentos o senhor, a senhora são, tanto no Brasil, quanto em 

Portugal, formas de tratamento formal, respeitoso, que se opõem às formas tu e você, em Portugal, 

e a você, em grande parte do Brasil. 

 Outras formas de respeito que figuram ao lado de o senhor e a senhora são a senhorita, 

empregado no Brasil, e a menina, utilizado em Portugal, quando se referem à jovem solteira. No 

português de Portugal é comum acompanhar as formas de tratamento o senhor e a senhora pelo 
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respectivo título ou cargo. Assim: “o senhor doutor”; “o senhor ministro”, por exemplo (2001, p. 

292). 

 É possível, também, embora mais raramente, empregar somente o título desacompanhado 

de senhor, senhora, porém, é um uso menos respeitoso do que a forma acompanhada pelo 

pronome. Um emprego mais comum é apor o primeiro nome da pessoa ou o nome de família junto 

ao título, indicando, assim, certa proximidade. Exemplos: “o doutor Orlando”; “o engenheiro 

Silva” (Idem). 

 No português do Brasil, essas formas de tratamento são inusitadas. Costuma-se no 

português brasileiro empregar o nome próprio junto às patentes dos militares, aos altos cargos e 

títulos nobiliárquicos e ao título Dom. Exemplos: “O tenente Barroso”; “O Presidente Bernardes”; 

“D. Pedro” (2001, p. 293). 

 O uso de Dom é restrito tanto em terras lusitanas como no Brasil e, o feminino Dona se 

aplica, em princípio, a senhoras pertencentes a qualquer camada social. Em Portugal, é possível, 

ainda, omitir esse título, quando se trata de senhoras de classes sociais mais humildes. 

 As formas você, o senhor e a senhora podem atuar como sujeito da frase, agente da passiva 

e adjunto. Exemplos: “-Você amanhã não vá às ceifas.” (A. Ribeiro, M, 354.); “Estava desfeiteado, 

um portador dele fora maltratado pelo senhor.” (J. Lins do Rego, P, 59.); “-Deixem-me ir com 

vocês!” (Luandino Vieira, NM, 78.)” (2001, p. 294). 

 Essas mesmas formas de tratamento, tanto no Brasil como em Portugal, são empregadas 

como objeto direto ou indireto, no lugar as formas átonas pronominais correspondentes o, a, lhe. 

Exemplos: “- Há uma hora estou esperando você sozinha, neste escritório.” (C. dos Anjos, DR, 

32.); “- Devo a você e ao doutor Rodrigo.” (J. Amado, MM, 229.) (Idem). 

 O pronome tu no português de Portugal era utilizado para indicar as distâncias hierárquicas 

entre superior para inferior. Atualmente, tanto no português do Brasil como em Portugal, emprega-

se a forma o senhor nessa mesma situação. 

 A forma senhor quando seguida por nome próprio adquire a forma seu, na língua corrente 

de Portugal, mas sobretudo, no português do Brasil. Exemplos: “-Seu Malhadas, seu Malhadas, 

fosse você cavalheiro, não aceitava o meu copo!” (A. Ribeiro, M, 67.); “-Seu Firmino, o senhor 

duvida da minha palavra? / -Deus me livre, seu Alexandre. Quem é que duvida?” (G. Ramos, AOH, 

111.) (Ibidem). 

 Em relação às formas de tratamento cerimonioso, no Brasil são menos usuais que em 

Portugal. O tratamento Vossa Excelência, por exemplo, ainda é usado em Portugal, em ambientes 

como academias, corpo diplomático ou em situações em que não haja uma nítida distinção em 

relação a pessoa interpelada. Apresenta como forma reduzida na linguagem coloquial a forma 
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Vossência. Na língua escrita, e sob a forma abreviada V. Ex.ª, seu emprego é estendido, sobretudo 

na correspondência oficial e comercial. 

 No Brasil, Vossa Excelência só é empregado para Presidente da República, ministros, 

governadores dos estados, senadores, deputados e oficiais generais e, quase que, exclusivamente 

na linguagem escrita e protocolar. Verifica-se, também, o uso dessa forma para presidentes de 

instituições, diretores de serviço e altas autoridades em geral, em requerimentos, petições etc. 

 O tratamento Vossa Senhoria praticamente não existe na língua oral tanto no Brasil quanto 

em Portugal. Na língua escrita, ainda pode ser verificado seu emprego, como nas cartas, 

requerimentos e ofícios, quando não cabe o tratamento Vossa Excelência. 

 As outras formas de tratamento cerimonioso, como Vossa Eminência, Vossa Magnificência, 

Vossa Santidade são protocolares e, no tratamento direto, são muitas vezes substituídas por formas 

respeitosas, porém, menos solenes. No português do Brasil, por exemplo, é comum um sacerdote 

de o senhor ao invés de Vossa Reverência ou Vossa Reverendíssima. No Português europeu, 

emprega-se o senhor Padre (2001, p. 295). 

 É bastante comum no português europeu e raro no português do Brasil o emprego das 

formas nominais antecedidas de artigo, no lugar dos pronomes ou formas pronominalizadas de 

tratamento. Essas formas nominais podem ser representadas pelo nome próprio (de batismo ou de 

família), pelos nomes de parentesco ou equivalentes ou por outros nomes que situam o interlocutor 

diante da pessoa que fala. Exemplos: “-O Manuel já leu este livro?”; “O pai já leu este livro?”; “já 

leu este livro?” (2001, p. 295-296). 

 Na linguagem corrente, emprega-se a gente58 no lugar de nós e também no lugar de eu. 

Exemplos: “Houve um momento entre nós / Em que a gente não falou” (F. Pessoa, QGP, n.º270.); 

“-Você não calcula o que é a gente ser perseguida pelos homens. / Todos me olham como se 

quisessem devorar-me.” (C. dos Anjos, DR, 41.) (2001, p. 296). 

 Quando se emprega a gente o verbo deve ficar na 3.ª pessoa do singular. Também deve 

ficar no singular o verbo, quando tiver por sujeito expressões substantivas que figuram como 1.ª 

pessoa do singular, como por exemplo, o degas59, um brasileirismo que as gerações mais novas 

consideram antiquado. ex.: “Então, adeus. Mande cá no degas...” (J. Amado, MM, 101.) (Idem). 

 

                                                 
58

O gramático Evanildo Bechara, assim como Celso Cunha, reconhece o emprego fora do tratamento cerimonioso de 

a gente e como referência a um grupo de pessoas no qual se insere a pessoa que fala ou como referência somente à 

pessoa que fala. 
59

Em O idioma nacional (1964), Antenor Nascentes já nos deixara o degas como exemplo de expressões substantivas 

que atuam como pronomes pessoais. Celso Cunha, porém, não abre mão em resgatar essa forma pronominal, 

conquanto esclareça que seu emprego seja considerado pelos leitores de sua obra como obsoleto. 
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5.9 Emprego do pronome indefinido 

 

 Trataremos, a continuação, sobre o emprego do pronome indefinido nas sete gramáticas 

que serviram de corpus para esta pesquisa. 

 

 

5.9.1 Eduardo Carlos Pereira 

 

 Os pronomes indefinidos são, de acordo com Pereira: alguém, algo, ninguém, nada, outrem, 

al, tudo, quem quer que, cada qual. No entanto, ao abordar os determinativos, o autor acrescenta 

outros pronomes a essa lista: outro, muito, pouco, mais, menos, tanto, quanto. Outro é 

normalmente adjetivo, mas será pronome quando vier antecedido pelo artigo. Ex.: “Faze o bem e 

não olhes a quem, como diz o outro” (1918, p. 314). 

 As outras formas que Pereira admite serão pronomes indefinidos quando atuarem como 

sujeito ou objeto da oração, porém sem fazer referência a substantivo expresso na frase. Exemplos: 

“Muitos figuram de Diogenes, para se consolarem de não poderem ser Alexandre” (M. M); “Muito 

se perde por falta de intelligencia, porém mais (se perde) por preguiça e aversão ao trabalho” (Id.); 

“Perdeu elle tudo quanto ganhou” (1918, p. 315). Essas formas também serão pronomes, quando 

forem precedidas de artigo ou outro determinativo. Exemplos: “O que é fiel no menos, também é 

fiel no mais e o que é injusto no pouco, também é injusto no muito” (A. P.); “Elle fez seu tanto ou 

quanto” (Idem). 

 Os pronomes indefinidos se diferenciam dos adjetivos determinativos indefinidos por não 

poderem acompanhar um substantivo. O gramático nos informa que não se pode dizer alguem 

homem, algo negocio (1918, p. 88). 

 Os pronomes alguém, ninguém e outrem se referem à pessoas, enquanto que algo, nada e 

al fazem referência à coisas. Algo equivale a alguma coisa e al equivale a outra coisa e, segundo 

Pereira, são formas que desapareceram do uso corrente da língua (1918, p. 97). 

 Algo aparece na linguagem literária. Exemplos: “Homem que madruga de algo tem cura”; 

“Quem se gaba em algo se atreve”, “Elle está algo doente” (1918, p. 313) A forma al pode ser 

encontrada nos prolóquios populares e também na linguagem literária, segundo Pereira. Ex.: “O 

que não póde al ser deves soffrer”; “As mãos no pandeiro e em al o pensamento”; “Official tem 

officio, e al” (1918, p. 314). 

 Nada será pronome quando vier precedido de artigo ou preposição. Ex.: “O nada, um nada, 

uma coisa de nada é uma nonáda” (Idem). O distributivo cada se une com qual para formar o 
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pronome cada qual e vem raramente acompanhado por um substantivo claro. Eis o único exemplo 

oferecido pelo gramático: “... faz sobre cada uma coisa reparos de menino” (A. C.) (1918, p. 315). 

O gramático, porém, não nos oferece um exemplo de cada qual empregado como pronome. 

 

 

5.9.2 Manuel Said Ali 

 

 Os pronomes indefinidos podem atuar como pronomes substantivos (absolutos) ou 

adjetivos (adjuntos). Atuam como substantivos os pronomes alguém, ninguém, outrem, algo, tudo, 

nada, quem, qual, este. Os pronomes algum, um, certo, vário, todo, outro, nenhum e qualquer são, 

normalmente, empregados como pronomes adjetivos. Exemplos: “Visitei alguns colégios”; 

“Resolvemos outra questão”; “Aqui está todo o trabalho”; “Nenhum esfôrço fizemos” (1964, p. 

67). 

 O pronome cada, também indefinido, é sempre adjetivo. Ele pode ser usado nas expressões 

cada um, cada qual, perto de substantivo no singular, perto de numeral coletivo e também junto à 

designações de agrupamento formadas por numeral e substantivo plural. Exemplos: “Cada homem 

no seu pôsto”; “Cada qual terá sua recompensa”; “Uma garrafa de vinho para cada cinco homens” 

(1964, p. 194). 

  Os pronomes quem, qual e este também podem ser chamados de indefinidos 

distributivos60, isso porque eles aparecem de forma repetida em frases diferentes e com sentido 

distributivo. Eles podem ser substituídos por um...outro. Cumpre frisar que atuam como pronomes 

substantivos. Exemplos: “Quem se afoga nas ondas encurvadas, quem bebe o mar e o deita 

juntamente” (Camões); “Qual do cavalo voa, que não desce; qual co cavalo em terra dando, geme; 

qual vermelhas as armas faz de brancas; qual cos penachos do elmo açouta as ancas” (Camões); 

“Êste interpreta mais que sutilmente os textos; êste faz e desfaz leis; êste causa os perjúrios entre 

as gentes” (Camões) (1964, p. 66). 

 O pronome qualquer e sua forma plural quaisquer precedem o substantivo, porém, se 

vierem acompanhados pelos indefinidos um, uns, outro, outro podem vir pospostos. Exemplos: 

“Qualquer casa me serve”; “Um dia qualquer lá iremos”; “Lerei êste romance ou outro livro 

qualquer” (1964, p. 194). 

                                                 
60

Evanildo Bechara, assim como Said Ali, admite que esses três pronomes (quem, qual e este) sejam empregados com 

sentido distributivo, embora não os intitule pronomes indefinidos distributivos, mas tão somente pronomes indefinidos, 

com sentido distributivo. O gramático Celso Cunha também informa que os pronomes indefinidos quem e qual, podem 

aparecer repetidamente e de maneira simétrica, equivalendo a um...outro. Ele, porém, não estabelece uma nova 

nomenclatura como o faz Said Ali. Os outros autores não tratam desse tipo de emprego em suas respectivas obras. 
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 O pronome algum, quando numa frase afirmativa, vem antes do substantivo, porém, numa 

frase negativa, deve vir posposto, podendo, assim, ser substituído pela palavra “nenhum”. 

Exemplos: “Alguma pessoa há de estar em casa”; “Não vejo pessoa alguma” [ou nenhuma] 

(Idem). O pronome nenhum vem, normalmente, antes do substantivo, quando colocado depois 

dele, enfatiza ainda mais a negação. Ex.: “Nenhuma cousa ou cousa nenhuma” (1964, p. 195). 

 Certo (ou um certo), como pronome adjetivo indefinido, deve preceder o substantivo. Se 

colocado depois do substantivo, passa a ser adjetivo com o sentido de exato, ajustado, verdadeiro. 

Ex.: “Trabalham certas horas” [diferente de: ter horas certas de trabalho] (Idem). 

 O pronome todo irá concordar em gênero e número com o substantivo. Admite, pois, várias 

aplicações. Quando designa o conjunto ou inteireza, emprega-se antes do substantivo determinado 

por outro pronome ou pelo artigo, e no singular. Exemplo: “Todo êste país [ou êste país todo] está 

em festas” (Ibidem). Mediante essa regra, deve-se dizer todo o mundo, tanto no sentido real, quanto 

no sentido figurado. Nesse último caso, porém, não é possível a posposição de todo. Ex.: “Em todo 

o mundo não se encontra um homem sem defeitos”; “Com os fracos todo o mundo quer ser forte” 

(1964, p. 195). 

 Seguindo a mesma regra, pode-se dizer todo um dia a par de um dia todo e também toda 

uma república a par uma república toda. Said Ali nos informa que, embora alguns gramáticos 

condenem o uso da primeira forma, seu emprego é abonado pelos escritores clássicos. Exemplos: 

“ Esperarão todo um dia” (Castanheda); “Ver a Deus por tôda uma eternidade “(Bernardes) (idem). 

 O pronome todo pode vir reforçado pelas expressões o restante, o resto, o mais, o outro. 

Se a expressão o mais for equivalente a as mais coisas e não vier acompanhada por um substantivo, 

deve-se empregar tudo no lugar de todo. Exemplos: “Logo todo o restante se partiu de Lusitânia” 

(Camões); “Tudo o mais contrastava com elas” (Herculano) (1964, p. 196). 

 O pronome tudo faz referência à coisas em sua totalidade. Pode ser usado com as 

expressões isto, isso, aquilo, o que (= aquilo que), quanto, o mais (= as mais coisas). E, como 

pronome substantivo, pode vir sozinho, desacompanhado de explicação. Exemplos: “Põe tudo isso 

sôbre a mesa”; “Nem tudo quanto se diz é verdade”; “Tudo o que nasce na terra, o sol e a chuva o 

cria (Vieira)”; “Tudo se fêz para lhe agradar” (Idem). 

 Quando o pronome tudo estiver numa oração com o verbo ser seguido por substantivo no 

plural, o verbo deverá também tomar a forma plural. Exemplos: “Tudo no mundo são sombras que 

passam”; “Tudo eram armas de fogo” (1964, p. 152). Said Ali esclarece que o emprego de tudo 

junto de um adjetivo substantivado caiu em desuso. Em lugar dele, deve-se empregar todo, todo o 

necessário. Os pronomes todos, todas indicam a totalidade numérica e seu respectivo substantivo 
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usa-se com artigo ou com outro determinante. Exemplos: “Os homens são todos assim”; “Tôdas 

estas rosas murcharam” (Ibidem). 

 Quando se deseja expressar a totalidade numérica com o numeral cardinal, deve-se atentar 

para o substantivo que vier depois de todos, todas. Caso ele esteja subentendido, deve vir 

desacompanhado de artigo. Porém, se o substantivo estiver claro na frase, emprega-se o artigo. 

Exemplos: “Eu tinha três filhos. Todos três morreram”; “Todos os quatro meninos são estudiosos” 

(1964, p. 196). 

 O gramático esclarece que há uma certa tendência em colocar o artigo antes de todo, 

quando este for empregado como sinônimo de qualquer. Exemplos: “Todo o homem neste mundo 

deseja melhorar de lugar” (Vieira); “Todo o ministro enquanto não cai é grande” (Herculano) 

(1964, p. 197). Se o pronome todo, equivalente a qualquer, é seguido por um adjetivo 

substantivado, este adjetivo deve vir acompanhado pelo artigo. Ex.: “Todo o pobre receberá 

esmola”; “Todo o preguiçoso gosta de levantar-se tarde” (1964, p. 196). 

 Said Ali informa que as locuções em toda a parte, por toda a parte, de toda a parte, a toda 

parte são normalmente empregadas com o artigo, embora o autor diga que há registros em que 

aparecem sem ele. Ex.: “Cristo presente em tôda a parte” (Vieira) (1964, p. 197). Em expressões 

de valor superlativo, como a tôda a brida, a toda a pressa, a todo o galope emprega-se o artigo. 

Ex.: “Fugiu um bom pedaço pela campanha a todo o galope” (Herculano) (Idem). 

 Quando os pronomes indefinidos alguém, ninguém, outrem, algum, outro, nenhum 

encerram uma série negativa e fazem referência ao substantivo homem, a forma verbal deverá ir 

para a 3.ª pessoa do singular, mesmo que haja sujeito de 1.ª ou de 2.ª pessoa: “Nem eu nem ninguém 

tem anos nem dias” (H. Pinto); “Nem êles nem outrem há de possuir nada” (Vieira); “Não era 

necessário que êle nem outro o disesse” (Vieira) (1964, p. 153).   

 Há casos em que no final da série negativa aparece um nome combinado com um dos 

indefinidos algum, outro, nenhum, abrangendo, dessa forma, todos ou alguns dos sujeitos 

anteriores. Nesse caso, costuma-se empregar o verbo no singular. Ex.: “Nem cão, nem gato, nem 

adibe, nem outro bicho do mato chegou a pôr-lhe bôca” (F. L. de Sousa) (Idem). 

 Se o último substantivo da série for antecedido por algum de..., nenhum de..., algum dos 

outros..., nenhum dos outros... pode-se empregar o verbo no singular ou no plural. Exemplos: 

“Nem Lucas, nem algum dos outros Evangelistas dizem expressamente quando o diabo tornasse a 

tentar a Cristo” (Vieira); “E contudo nem o mesmo Adão, nem algum de seus descendentes chamou 

nunca tal nome a Eva” (Vieira) (1964, p. 154). 

 Se no final de uma enumeração de sujeitos se empregar recapitulativamente os pronomes 

tudo, nada, ninguém, a forma verbal deve estabelecer concordância somente com o termo 
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recapitulativo. Exemplos: “Remédio, dieta, mudança de ares, nada lhe aproveitou”; “O rico e o 

pobre, o orgulhoso e o humilde, ninguém escapa à morte”; “O falso e o verdadeiro, a verdade e a 

mentira, tudo passa” (Vieira) (Idem). 

 No entanto, essa regra não se aplica às construções em que se emprega o verbo ser e o 

predicado é formado por um substantivo plural. Ex.: “Pontos, coros e os mesmos comparsas, tudo 

eram parentes ou amigos íntimos” (Garret) (Ibidem). 

 

 

5.9.3 Antenor Nascentes 

 

 Os pronomes adjetivos indefinidos geralmente são antepostos ao substantivo. Exemplos: 

alguma coisa; nenhuma coisa; outra pessoa; cada pessoa (1964, p.153) O pronome algum quando 

aparece posposto apresenta valor negativo. Coisa alguma é o mesmo que nenhuma coisa. Outros 

pronomes indefinidos, como certo, vários, determinados, diversos assumem o valor de adjetivos 

quando são colocados depois do substantivo. Ex.: “Relógio certo é muito útil”(relógio que marca 

a hora certa) (Idem). 

 Todo, quando significa inteiro, atua como adjetivo e não mais como pronome. Ex.: 

“Percorri tôda a casa” (1964, p. 94). Outro, quando significa diferente, é um adjetivo. Ex.: 

“Lourenço mostrava-se na realidade outro do que viera” (Franklin Távora, O matuto, cap. V) 

(1964, p. 94). Cada apresenta valor distributivo, assim como a expressão um...e outro”. Para 

Nascentes, tal e qual, tanto e quanto são pronomes indefinidos que se correlacionam uns com 

outros. Contudo, não há exemplos na obra. 

 

 

5.9.4 Rocha Lima 

 

 Rocha Lima irá estudar, no capítulo destinado ao emprego dos pronomes indefinidos, os 

seguintes pronomes: algum, nenhum, algo, alguém, ninguém, outrem, todo, todo o, tudo, nada. O 

pronome algum, quando anteposto ao substantivo, apresenta sentido positivo. Quando posposto, 

adquire valor negativo de nenhum. Ex.: “Alguma coisa” = sentido positivo; “coisa alguma”, “coisa 

nenhuma” e “nenhuma coisa” = sentido negativo (1994, p.335). Quando algum e nenhum estão 

empregados com sentido negativo não costumam ser pluralizados. No entanto, o gramático nos 

oferece exemplos de exceção à regra: “Alguns empreendimentos” – “empreendimentos alguns”; 

“nenhuns obstáculos” - obstáculos nenhuns” (Idem). 
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 Rocha Lima cita um trecho da obra Serões gramaticais (1956), de Carneiro Ribeiro, em 

que o autor informa que é possível encontrar o adjetivo algum empregado depois de um substantivo 

em frases assertivas, porém numa frase em que não aparecem elementos negativos. Para Rocha 

Lima, no entanto, não se concebe mais o emprego desse pronome nessa situação, por conta disso, 

dificilmente faria a leitura correta dos seguintes fragmentos da obra camoniana: “Desta gente 

refresco algum tomamos / E do rio fresca água...” (V, 69). / “Palavra alguma Arábia se conhece / 

Entre a linguagem sua que falavam.” (V, 76) (1994, p. 336). 

 As expressões alguma coisa grandiosa, alguma coisa de grandioso ou algo de grandioso 

apresentam o mesmo significado. Cumpre ressaltar que alguma coisa de é uma expressão de 

influência francesa, que requer o adjetivo sempre no masculino. 

 Sobre a diferença entre nenhum e nem um, o gramático informa que nem sempre é fácil 

estabelecer a distinção entre os dois termos. Nenhum apresenta sentido menos preciso e generaliza 

a negativa, enquanto que nem um define por unidade. Exemplos: “Não tenho nenhum amigo” (= 

não tenho amigos); “De tantos que tive nem um só me ficou” (Idem). 

 Algo equivale a alguma coisa: “Vossas Mercês em que se ocupam: jogam ou fazem algo?” 

(Jorge Ferreira de Vasconcelos) (Ibidem). Pode ser empregado também como advérbio, quando 

significar algum tanto, um pouco: “Perdeu um estribo, e fez um revés desairoso” (Francisco de 

Morais) (1994, p. 336). Os vocábulos alguém, ninguém e outrem fazem referência à pessoa e são 

indefinidos que não se flexionam. Alguém significa alguma pessoa; ninguém significa nenhuma 

pessoa e outrem significa outra pessoa (sem determinação). Os adjetivos que acompanham os 

indefinidos podem, por concordância siléptica, mental, assumir o gênero feminino. Exemplos: 

“Alguém andava então bem saudosa” (Barros); “Não havia ali ninguém que destas coisas estivese 

isenta” (Idem); “Outrem mais bem preparada” (Apud Carneiro Ribeiro, Serões, p. 549) (1994, p. 

337). 

 Rocha Lima informa que Rui Barbosa admite o emprego de homem como indefinido, o 

qual ainda aparece nos escritores modernos. Exemplos: “Tediosa e impolida coisa é falar homem 

de si mesmo” (Castilho); “Dês que homem nasce té que morre, não trata coisa de mor peso que a 

do seu casamento” (Sá de Miranda) (Idem). O emprego de homem, nessa situação, é semelhante 

ao on do francês e à nossa partícula apassivadora se. 

 Todo e todo o apresentam significação diferente, embora essa distinção não seja rígida. 

Enquanto todo significa cada, qualquer, todos, todo o significa inteiro. Exemplos: “Todo homem 

tem direito ao trabalho”; “Corri toda a cidade” (Ibidem). Na tradição da língua, essas expressões 

eram utilizadas como sinônimas e o artigo era dispensável. No português moderno, a presença do 

artigo é essencial, sobretudo quando estiver no plural. 
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 Quando é empregado depois do substantivo, todo é qualificativo e equivale a inteiro, 

integral: “o céu, o mar, a terra toda” (1994, p. 338). Não se deve dizer todos os dois, todos os três 

etc. , mas sim: os dois ou ambos”, “os três etc.: “Mande os oito aqui” (Idem). Quando em formas 

adjetivas compostas, todo não se flexiona. Exemplos: “senhores todo-poderosos”; “vontade todo-

poderosa” (Ibidem). As expressões todo o sempre e para todo o sempre devem vir sempre 

acompanhadas pelo artigo, ainda que se encontre exemplo sem o determinante. 

 O pronome tudo equivale a todas as coisas e o pronome nada significa coisa nenhuma. 

Ambos são pronomes sintéticos e pertencentes ao gênero neutro. Ex.: “E quando enfim cuidava e 

quanto via, / Eram tudo memórias de alegria?” (Os Lusíadas, III -121); “E vós nada dizeis?” (1994, 

p. 338). As expressões tudo o que e tudo que são empregadas indistintamente, embora a primeira 

seja a mais comum: “Tudo o que punge, tudo o que devora / O coração...” (Raimundo Correia) 

(Idem). 

 Devido ao caráter de síntese desses pronomes, quando resumem os elementos que 

compõem o sujeito, levam o verbo para o singular. Exemplos: “Leitura, conversas, passeios, nada 

o distrai”; “Leituras, conversas, passeios, tudo o aborrece” (Ibidem). Quando esses pronomes 

concluem uma série negativa, o verbo deverá concordar com eles. Exemplos: “Nem eles, nem 

outrem há de possuir nada” (Antônio Vieira); “Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra 

pessoa desta história poderia responder mais” (Machado de Assis) (1994, p. 400). 

 Quando o pronome tudo é sujeito de uma oração com o verbo ser e o predicativo dessa 

oração estiver no plural, é comum o emprego da forma verbal no plural: “Eram tudo travessuras 

de criança” (Machado de Assis). Entretanto, há casos em que se emprega o singular: “Era tudo 

ameaças de demência” (Camilo Castelo Branco) (1994, p. 404). 

 Embora o gramático não trate especificamente do pronome cada, no capítulo destinado ao 

emprego dos pronomes indefinidos, sabemos que concebe seu emprego apenas como pronome 

adjetivo61. 

 

 

5.9.5 Evanildo Bechara 

  

 Bechara informa que nem sempre é fácil estabelecer a diferença entre um simples 

indefinido e o quantitativo indefinido, pois, alguns indefinidos podem aparecer numa frase 

                                                 
61

Compartilham a mesma visão os demais autores aqui abordados, com exceção de Eduardo Carlos Pereira, visto que 

o mesmo entende esse vocábulo como adjetivo determinativo indefinido e não como pronome. 
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aplicados à quantidade. Os pronomes indefinidos, segundo a definição do gramático, são aqueles 

que se referem à 3.ª pessoa de modo impreciso ou indicam quantidade indeterminada. 

 Atuam como simples indefinidos alguém, ninguém, tudo, nada, algo, outrem, cada, 

nenhum, outro, um, certo, qualquer, algum. Os indefinidos que fazem referência à quantidades 

indeterminadas são: mais e menos, muito, mais, menos, pouco, todo, algum, tanto, quanto, vario, 

diverso. Integram também a lista dos pronomes indefinidos as duplas: quem...quem, qual...qual, 

este...este, um...outro, com sentido distributivo. 

 O pronome indefinido pode fazer referência a todos os indivíduos de uma classe. 

Exemplos: “Todos os homens são bons”; “Cada livro deve estar no lugar próprio”; “Qualquer falta 

merece ser punida”; “Livro algum será retirado sem autorização”; “Nenhum êrro foi cometido” 

(1970, p. 329). 

 O indefinido, também, pode fazer referência a um ou a alguns indivíduos de uma classe. 

Ex.: “Certas fôlhas ficaram em branco”; “Daí surgirão outros enganos” (1970, p. 330). Embora 

figure um número bastante expressivo no rol dos pronomes indefinidos, o gramático tratará, de 

maneira específica, apenas da colocação dos pronomes algum, cada, certo e nenhum. 

 O pronome algum, quando antecede o substantivo, apresenta valor positivo. Ex.: “Recebeu 

algum recado importante” (Idem). Quando posposto, pode ser substituído por nenhum e apresenta 

significação negativa. A colocação posposta ao substantivo é bastante comum em frases que 

contenham outras expressões negativas, como não, nada, sem, nem. Ex.: “Não vimos sinal algum 

de perigo” (Ibidem). Bechara informa que em outras situações o pronome posposto podia assumir 

valor positivo. Ex.: “Desta gente refrêsco algum tomamos / e do rio fresca água; mas contudo / 

Nenhum sinal aqui da Índia achamos” (Cam., Lus., V, 69) (1970, p. 330). 

 Além do emprego de algum posposto ao substantivo com valor positivo, era possível, 

também, pospor a palavra negativa ao substantivo acompanhado de algum. Ex.: “Assim fomos 

abrindo aquêles mares / Que geração alguma não abriu” (Cam., Lus., V, 2) (Idem). 

 O pronome cada pode acompanhar um substantivo no singular, um numeral coletivo e 

expressões com numeral seguido de substantivo plural. Exemplos: “Cada século possui seus 

homens importantes”; “Faz prova em cada trinta dias” (1970, p. 331). Condena-se o emprego de 

cada no lugar de cada um, quando fizer referência a nome expresso anteriormente: “Os livros 

custam trinta cruzeiros cada” (por cada um) (Idem). O pronome cada também pode ser empregado 

com valor intensivo: “Conta cada história!” (Ibidem). 

 O vocábulo certo atua como pronome indefinido, quando anteposto ao substantivo: “A vida 

celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tênues, e compradas a trôco da solidão 

(M. De Assis, Brás Cubas, 306) (1970, p. 331). Na Moderna gramática portuguêsa (1970), a 
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palavra certo pode vir acompanhada pelo artigo indefinido um, a fim de enfatizar a expressão, 

embora Bechara nos diga que alguns gramáticos condenam esse tipo de emprego. Ex.: “Forçoso é 

que um poeta creia no pensamento, que o agita, e no ideal, aonde tem de ir buscar um certo número 

d'existência...” (Fragmentos, 162) (1970, p. 332). 

 Quando empregado depois do substantivo, a palavra certo é adjetivo, significando 

ajustado, acertado, exato, verdadeiro: “Tenho certos amigos que não são amigos certos” (Idem). 

Quando a palavra certo é anteposta a nome que indica qualidade, propriedade ou modo de ser, ele 

atenua o que na significação do nome seja absoluto. Nesse caso, o pronome certo equivale a algum. 

Exemplos: “Goza de certa reputação de talento”; “A ópera tem um certa novidade” (Ibidem). 

Bechara esclarece que a palavra certo já fora empregada como adjetivo, mesmo anteposta ao nome. 

Ex.: “Deveis ter sabido claramente/ Como é dos fados grandes certo intento” (isto é: intento certo) 

(Camões, Lus., I, 24) (1970, p. 332). 

 O pronome nenhum reforça a palavra negativa não e pode ser substituída pelo indefinido 

algum. Ex.: “Não tínhamos nenhuma dívida até aquêle momento” (1970, p. 333). Quando se quer 

enfatizar a negação, emprega-se nenhum depois do substantivo. Ex.: “Que é lá? Redargüi; não cedi 

cousa nenhuma, nem cedo” (M. De Assis, Brás Cubas, 134) (Idem). O pronome nenhum admite a 

forma plural, quando acompanha nome também no plural. Ex.: “Mas se anda nisto mistério, como 

quer o condestável, espero que não serão nenhuns feitiços...” (Rebêlo da Silva, Contos e Lendas, 

3.ª ed., 195) (Ibidem). Nenhum pode assumir valor afirmativo em certas frases afirmativas, 

equivalendo, assim, a qualquer. Ex.: “Mais do que nenhum homem, êle trabalhava para a 

tranqüilidade” (1970, p.333). Interessante observar que, dentre os autores aqui abordados, Bechara 

é o único que faz menção ao valor afirmativo que pode assumir o pronome nenhum. 

 Bechara esclarece, além disso, que enquanto a palavra nenhum generaliza a negação, nem 

um, grafado separadamente, faz referência à unidade: “Não tenho nenhum livro”; “Não tenho nem 

um livro, quanto mais dois” (Idem). 

 

 

5.9.6 Gladstone Chaves de Melo 

 

 No tocante ao emprego dos pronomes indefinidos, Gladstone estudará os pronomes: certo, 

cada, algum, todo, tudo e mais, embora liste outros pronomes como pertencentes a essa categoria. 

 O autor chama a atenção para o fato de que o pronome cada deve ser empregado sempre 

como adjetivo. No entanto, as combinações cada um e cada qual atuam como substantivo. Assim, 
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é incorreto dizer, por exemplo: “laranjas a 20 cruzeiros cada”. Mas sim: “laranjas a 20 cruzeiros 

cada uma” (1970, p. 132). 

 Sobre a palavra certo, diz que quando colocado antes do substantivo tem valor de 

indefinido, mas quando posposto atua como adjetivo. Assim: certo homem; hora certa. Quando 

empregado como indefinido, pode ser precedido de um, deixando, dessa forma, a frase menos 

imprecisa. Ex.: “As crônicas da vila de Itaguaí dizem que, em tempos remotos, vivera ali um certo 

médico, o Dr. Simão Bacamarte.” (Machado, Papéis Avulsos, p. 1) (1970, p. 278). 

 A palavra cada só atua como pronome indefinido, quando vem seguida por um substantivo, 

como em cada pessoa, cada cidade. Fora esses casos, deve-se dizer: cada qual, cada um: 

“Comprei oito discos, a 7.000 cruzeiros cada um” (1970, p. 279). Quando a palavra cada vem 

precedida por um numeral, poderá referir-se a um substantivo no plural, a fim de indicar um grupo, 

um conjunto: cada dez pacotes; cada cem pessoas (Idem). 

 Sobre o emprego de outro, Gladstone informa que, quando aparece precedido de artigo 

equivale a um demonstrativo de 3.ª pessoa. Ex.: “Abadalah abaixou a cabeça e partiu 

vagarosamente, sem olhar para trás. Os outros sarracenos seguiram-no Almuulin ficou só.” 

(Herculano, Lendas, I, p. 12) (Ibidem). 

 O pronome algum é sempre indefinido. Porém, quando anteposto ao substantivo tem 

significação positiva, mas, se posposto ao substantivo, seu significado passa a ser negativo62. 

Exemplos: “Só na Cadeia e passados alguns dias [José Miguel] conseguira refletir sôbre o caso. 

Quisera enforcar-se, os companheiros não deixaram.” (Ciro, Explorações, p. 109); “digo que em 

tempo algum sou obrigado a responder.” (Latino Coelho, A Oração da Coroa, Lisboa, 1887, p. 24) 

(1970, p. 279). 

 Sobre o emprego de todo, Gladstone diz que quando colocado antes do substantivo equivale 

a qualquer ou também a cada e, o substantivo vem, normalmente no português do Brasil, sem 

artigo: “As atividades apostólicas deveriam adquirir por tôda parte nôvo impulso, no século XVII, 

quando Gregório XV funda, a 6 de janeiro de 1622, uma congregação permanente para a 

propagação da fé.” (Fernando de Azevedo, A Cultura Brasileira, II, ed. Melhoramentos, 3.ª ed., 

ps. 15-16) (1970, p. 280). 

 Todo também anteposto ao substantivo equivale a inteiro e o substantivo vem precedido de 

artigo. Ex.: “Dá-me dias de luz, horas felizes, / Tôda a inocência das manhãs de outrora:” 

                                                 
62

Em O idioma nacional (1964), Antenor Nascentes também teve o cuidado em explicar o emprego de algum 

anteposto e posposto ao substantivo. Do mesmo modo, procedem também Gladstone Chaves de Melo e Evanildo 

Bechara. Para eles, algum tem significado positivo quanto anteposto ao subtantivo e tem significado negativo, quando 

posposto a ele. Em Grammatica expositiva (1907), Eduardo Carlos Pereira não admite algum como pronome 

indefinido, mas sim como determinativo indefinido. 
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(Alphonsus, Poesia, p. 46) (idem). Todo empregado no singular e posposto ao substantivo também 

equivale a “inteiro”. Ex.: “No espaço, em cada estrêla há uma eucaristia. / A natureza tôda é como 

um sacramento...” (Id., ibid., p. 93) (Ibidem). 

 O gramático chama a atenção para um último emprego de todo. Segundo nos informa, todo 

pode atuar como advérbio, equivalendo a muito, completamente, concordando em gênero e número 

com o substantivo a que estiver fazendo referência. Ex.: “A catedral ebúrnea do meu sonho / 

Aparece, na paz do céu risonho, / Tôda branca de sol.” (Id., ibid., p. 82) (1970, p. 281). 

 Sobre o emprego de tudo, normalmente referente a coisas, pode fazer referência a pessoas, 

um emprego bastante frequente na linguagem coloquial, segundo o gramático. Ex.: “Quem vai 

passando, sinta / Nojo embora, ali pára. Ao princípio era um só; / Depois dez, vinte, trinta / 

Mulheres e homens... tudo a contemplar Jó.” (Raimundo Correia, Poesias, p. 139, ap. LP, p. 178) 

(Idem). 

 A palavra outro, quando significa diferente, transformado, novo, não atua como indefinido, 

mas sim como adjetivo. Ex.: “Não sabia que assim tão outra voltarias: / Eras de negro olhar, de 

olhar azul tu voltas.” (Alphonsus, Poesias, p. 35) (Ibidem). A palavra mais é pronome indefinido 

quando vem antecedida pelo artigo, equivalendo, assim a outro, restante, os outros, os restantes. 

Ex.: “Nisto chegou do Rio de Janeiro a espôsa do alienista, a mulher do Crispim Soares e tôda a 

mais comitiva,” (Machado, Papéis Avulsos, p. 31) (1970, p. 281). 

 Os pronomes relativos quem (quando equivale a aquele que), onde (quando equivale a no 

lugar em que) , quanto (quando equivale a tudo o que; ou flexionado, todos os que, por conterem 

em si o antecedente, atuam como indefinido. Gladstone denomina condensação sintática esse 

fenômeno: “Quem quer vai, quem não quer manda / Continuo onde sempre estive / Consegue 

sempre tornar claro quanto (i. é, tudo quanto) escreve.” (1970, p. 133) 

 Em relação à concordância, a forma verbal irá concordar com o predicativo quando o 

sujeito da frase for um pronome indefinido: “Tudo serão modas neste mundo, exceto as estrêlas e 

eu, que sou o mesmo antigo sujeito” (Machado, Memorial, p.44) (1970, p. 355). 

 

 

5.9.7 Celso Cunha 

 

 Os pronomes indefinidos alguém, ninguém, outrem, algo e nada atuam sempre como 

pronomes substantivos. Exemplos: “E se alguém fosse avisar a Guarda?” (M. Torga, NCM, 52.); 

“Ninguém ainda inventou fósforos contra o vento?” (A. Abelaira, QPN, 25.); “Outrem a repetiu [a 

frase do discurso], até que muita gente a fez sua” (Machado de Assis, OC, I, 921.); “Minha Teresa 
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tem algo a me dizer, não é?” (J. Amado, TBCG, 289.); “Não devo nada a ninguém” (Alves Redol, 

BC, 43.) (2001, p. 357- 358). 

 O pronome tudo atua, geralmente, como pronome substantivo, mas nas combinações tudo 

isto, tudo isso, tudo aquilo, tudo o que, tudo o mais e combinações equivalentes atua como 

pronome adjetivo: “Pensando bem, tudo aquilo era muito estranho.” (A. Meyer, SI, 25.) (2001, p. 

358). 

 Os pronomes algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, vário, tanto e quanto atuam, 

normalmente, como pronomes adjetivos. Mas podem também atuar substantivamente. Exemplos: 

“Todos estavam admirados” (Castro Soromenho, TM, 186.); “Quando nos tornamos a ver, nenhum 

teve para o outro a mínima palavra, ficamos a um banco, lado a lado, em expansivo silêncio.” (R. 

Pompéia, A, 205.) (Idem). O pronome certo só é empregado adjetivamente. Ex.: “Em certo ponto 

a água cobria um homem.” (R. Pompéia, A, 47.) (Ibidem). 

 Os indefinidos cada e qualquer devem ser empregados como adjetivos, segundo a boa 

traição da língua. Exemplos: “Cada coisa a seu tempo tem seu tempo” (F. Pessoa, OP, 206.); 

“Qualquer caminho / Em qualquer ponto seu em dois se parte”(F. Pessoa, OP, 476.) (2001, p. 358-

359). Na ausência do substantivo para acompanhar o pronome cada, deve-se empregar um numeral 

cardinal ou um outro pronome, constituindo, assim, uma locução pronominal indefinida. Ex.: 

“Amava a Deus em cada uma das suas criaturas” (B. Santareno, TPM, 47.). A mesma orientação 

cabe ao pronome qualquer. Ex.: “Certas palavras não podem ser ditas em qualquer lugar e hora 

qualquer” (C. Drummond de Andrade, MA, 143.) (2001, p. 359). 

 Segundo o gramático, tanto o pronome cada quanto o pronome qualquer deverão sempre 

vir acompanhados de substantivo, pronome ou numeral cardinal. Embora o autor informe que, na 

linguagem coloquial, seja frequente o emprego do pronome cada substantivamente, como no 

exemplo: “Estas águas-fortes custam dez mil cruzeiros cada.” (2001, p. 362). O pronome cada 

também pode ser anteposto a um numeral cardinal, a fim de estabelecer uma discriminação entre 

as unidades, grupos ou séries de unidades. Ex.: “Vinha ver-me cada três dias” (Idem). 

 Há entre alguns indefinidos oposições sistemáticas bastante nítidas. Assim, percebe-se o 

caráter afirmativo dos pronomes algum, alguém e algo. Entre os pronomes nenhum, ninguém e 

nada nota-se o caráter negativo. O aspecto de totalidade inclusiva é verificado nos pronomes tudo 

e todo, enquanto que o da totalidade exclusiva revelam os pronomes nada e nenhum. A ideia da 

presença da pessoa se nota em alguém e ninguém e a ausência da ideia de pessoa em algo e nada. 

Por fim, verifica-se o valor particularizante no pronome certo e a total ausência de particularização 

no pronome qualquer. Além dessas, o gramático informa que se encontram outras oposições como 

entre certo e qualquer, entre muito e pouco, entre outro e outrem etc. 
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 O pronome algum, quando anteposto ao substantivo, apresenta caráter positivo. É, pois, o 

contrário de nenhum. Ex.: “- Com ele podes arranjar alguma coisa” (Castro Soromenho, TM, 248.) 

(2001, p. 360). Quando posposto ao substantivo, assume caráter negativo, mais forte do que a 

significação expressa por nenhum. Geralmente, é assim empregado em frases onde já existam 

formas negativas, como não, nem e sem. Ex.: “Não escreveu, que eu saiba, livro algum” (A. F. 

Schmidt, GB, 71-72.) (Idem). O autor informa que, no português antigo e médio, a posposição 

desse pronome tinha sentido positivo63. Ex.: “Desta gente refresco algum tomamos / E do rio fresca 

água; mas com tudo / Nenhum sinal aqui da Índia achamos / No povo, com nós outros quase 

mudo.” (Camões, Lus., V, 69.) (2001, p. 361). 

 Esse pronome quando empregado em sua forma feminina apresenta grande valor afetivo. 

Ex.: “Alguma ele andou fazendo” (F. Sabino, ME, 31.) (2001, p. 361). O pronome nenhum quando 

acompanhado por outra expressão negativa, pode equivaler ao indefinido um. Ex.: “Eu, Marília, 

não fui nenhum vaqueiro / Fui honrado pastor da tua aldeia.” (T. A. Gonzaga, OC, I, 137.) (Idem). 

Certo atua como pronome indefinido quando precede um substantivo. Normalmente, dispensa o 

artigo indefinido, porém sua presença torna a expressão menos vaga e lhe confere um tom mais 

afetivo. Ex.: “No fim das contas, tinha uma certa mágoa da forma como a tratara.” (J. Paços 

d'Arcos, CVL, 765.) (2001, p. 362). Certo atua como adjetivo, quando posposto a um substantivo 

ou quando precedido de tão em frases comparativas e, nesse último caso, seguido ou não de 

substantivo. Como adjetivo equivale a seguro, verdadeiro, exato, fiel, constante. Exemplos: “-

Idade certa não sei.” (G. França de Lima, JV, 35.); “Estou tão certo do que digo como da luz que 

nos alumia.” (A. Ribeiro); “Mais certo amigo é João do que Pedro, tão certo amigo é João como 

Paulo.” (Sousa da Silveira, LP, 244.) (2001, p. 363). 

 Nada significa nenhuma coisa, no entanto, em certas frases interrogativas negativas 

equivale a alguma coisa. Ex.: “De tempos em tempos aparecia, perguntava se eu não queria 

“nada.” (M. De Andrade, CMB, 285.) (Idem). Quando aparece acompanhado por um adjetivo ou 

verbo intransitivo, pode atuar como advérbio. Exemplos: “-Não foi nada caro, tive um grande 

desconto.” (A. Abelaira, QPN, 14.); “O cavalo não correu nada.” (Ibidem). 

 Sobre o vocábulo outro, o gramático chama a atenção para o seu emprego nas seguintes 

expressões outro dia ou o outro dia que significam um dia passado, porém próximo e no outro dia 

ou ao outro dia que significam no dia seguinte. Exemplos: “-Outro dia fui à casa do Sebastião e 

lá aceitei um café.” (C. Drummond de Andrade, FA, 209.); “No outro dia, de volta do campo, 

                                                 
63

Outros gramáticos que irão mencionar em suas obras o antigo emprego de algum com significação positiva quando 

posposto a um substantivo são Evanildo Bechara e Rocha Lima. Bechara, no entanto, acrescenta que podia esse 

pronome com significação positiva, vir, inclusive, seguido de palavra negativa. 
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encontrei no alpendre João Nogueira, Padilha e Azevedo Gondim” (G. Ramos, SB, 52.) (2001, p. 

364). 

 As expressões de reciprocidade um ao outro, um do outro, um para o outro são empregadas 

no masculino, ainda que façam referência à indivíduos de sexos diferentes. Ex.: “A Judite dava 

toda atenção ao seu par, a uma distância perigosa um do outro.” (Almada Negreiros, NG, 93.) 

(Idem). Outro será adjetivo quando equivaler a diferente, mudado, novo. Ex.: “Entrei em casa outro 

homem: calmo e bem humorado.” (R. M. de Andrade, V, 127.) (2001, p. 365). 

 Qualquer quando antecedido de artigo indefinido apresenta caráter pejorativo. Ex.: “Não é 

uma qualquer coisa não!” (Luandino Vieira, NM, 116.) (Idem). Esse tom pejorativo pode ser 

acentuado se o indefinido vier acompanhado de nome de pessoa. Ex: “Já não era uma Judite 

qualquer, era a Judite do Antunes.” (Almada Negreiros, NG, 86.) (Ibidem). 

 Em relação à palavra todo, ela poderá vir ou não acompanhada de artigo. A presença ou 

ausência do artigo depois dela dependerá se o substantivo que a seguir aceita ou não a 

determinação. Ex.: “Todo o Brasil pensa assim”; “Todo Portugal pensa assim” (2001, p. 230). 

Quando, porém, a palavra aparecer no plural todos e seguida por um substantivo plural, poderá vir 

acompanhada por um determinativo, desde que não haja outro que o exclua. Exemplos: “Conheceu 

todos os salões e todos os antros.” (C. Castelo Branco, OS, II, 302.); “Todos estes costumes vão 

desaparecer.” (R. Brandão, P, 165.) (2001, p. 230-231). 

 Não se deve empregar o artigo antes de numeral que acompanha todos. Ex.: “Vi-os felizes 

a todos quatro.” (Machado de Assis, OC, I, 1126.). Porém, se o substantivo estiver explícito, deve-

se empregá-lo: “Vi-os felizes a todos os quatro meninos.” (2001, p. 231). 

 Todo, quando empregado no singular, virá acompanhado de artigo, se indicar a totalidade 

das partes: “Toda a praia é um único grito de ansiedade.” (Alves Redol, FM, 306.) (Idem). Todo 

também indica a totalidade das partes, quando empregado no singular e depois do substantivo e 

no singular antecedendo um pronome pessoal. Exemplos: “Toda a obra é vã, e vã a obra toda.” (F. 

Pessoa, OP, 486.); “Todo ele evidenciava um cansaço íntimo.” (M. Torga, V, 105.) (2001, p. 366). 

Quando empregado no plural, designa a totalidade numérica. Ex.: “Todos os homens caminhavam 

em silêncio.” (Ferreira de Castro, OC, I, 446.) (Idem). Nesse caso, pode vir ou não acompanhado 

de artigo. Ex.: “Falava bem como todo francês.” (G. Amado, PP, 168.) (2001, p. 231). 

 Quando todo é anteposto ao artigo indefinido, equivale a inteiro, completo. Ex.: “Para 

conseguir o seu intento cobriu de ridículo toda uma geração, e lançou as bases de toda uma 

remodelação social.” (G. Amado, TL, 29.) (2001, p. 232). Todo quando antecede um elemento 

nominal, aposto ou predicativo, significa inteiramente, em todas as suas partes, muito. Ex.: “Silva 
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estendeu a guia de trânsito a Vasconcelos, levantando-se da secretária com um sorriso, todo 

amável.” (Castro Soromenho, TM, 132.) (2001, p. 366). 

 Empregado como advérbio, todo (ou toda) não admite ser antecedido por artigo. Ex.: “Vi 

então um homem todo amarrado de cordas a carregar uma cruz, com outro de chicote na mão 

batendo nele.” (J. Rins do Rego, MVA, 13.) (2001, p. 232). Todo aparece seguido de artigo em 

locuções: a todo o custo, a todo o galope, a todo o instante, a todo o momento, em todo o caso, a 

toda a brida, a toda a hora, a toda a pressa, em toda a parte, por toda a parte. 

 Tudo faz referência, normalmente, a coisas, mas pode também aplicar-se a pessoas. 

Exemplos: “Não se fala noutra coisa, e está tudo furioso.” (A. de Quental, C, 358.); “Fidélia 

chegou, Tristão e a madrinha chegaram, tudo chegou.” (Machado de Assis, OC, I, 1069) (2001, p. 

367). 

 

 

5.10 Emprego do pronome interrogativo 

 

 A seguir, o emprego do pronome interrogativo, segundo as obras de Eduardo Carlos 

Pereira, Manuel Said Ali, Antenor Nascentes, Rocha Lima, Evanildo Bechara, Gladstone Chaves 

de Melo e Celso Cunha. 

 

 

5.10.1 Eduardo Carlos Pereira 

 

 Os pronomes interrogativos para Pereira são que?, o que?, quem?, qual? quanto?. Essas 

formas não podem acompanhar um substantivo, pois, se assim o fazem, são consideradas adjetivos 

determinativos e não pronomes. 

 O gramático não nos apresenta uma definição de pronome interrogativo e somente nos 

oferece informações a respeito do emprego do interrogativo que. Sobre quem e qual somente 

constam informações como pronomes relativos. O que o gramático nos oferece são apenas 

exemplos com as formas que, o que, quem, qual e quanto, empregadas como pronomes 

interrogativos: “Que horas são?”; “o que succede?” (A.V.); “Quem és tu?”; “Qual será o amor 

bastante de nympha que sustente o de um gigante?” (C.); “Quanto é hoje?” (1918, p. 308). 

 Em relação ao pronome que, informa o gramático que será interrogativo, quando 

empregado numa oração interrogativa seguido por uma forma verbal. Ex.: “Que leva ahi consigo?” 

(A.H.) (1918, p. 302). Cabe lembrar que esse pronome também pode ser relativo. Pereira nos 



218 

 

informa que é correto o uso do artigo o antes do pronome que, embora muitos gramáticos o 

condenem. Ele nos cita alguns exemplos retirados de obras de escritores “acima de qualquer 

suspeição” (1918, p. 308) e esclarece que o emprego dessa forma é comum no falar do povo. Ex.: 

“Cortam-se as amarras, embarcae-vos: e o que succede?” (A.V.); “O que te fez, meu filho?” (O. 

Mendes); “O que será feito de Frei Timotheo?” (A.H.); “O que são syllabas?” (C. Aulete) (Idem). 

 

 

5.10.2 Manuel Said Ali 

 

 Os pronomes interrogativos são quem, que, o que e qual. Os três primeiros são empregados 

substantivamente. O pronome quem se aplica a pessoas, enquanto que os pronomes que e o que a 

coisas. Exemplos: “Quem é aquêle homem?”; “Que é isto?”; “Senão é drama, o que é?” (Castilho) 

(1964, p. 65). 

 Os pronomes que podem ser empregados adjetivamente são que, equivalendo a que espécie 

de, e qual (quais) indicando seleção. Exemplos: “Que motivos te trouxeram aqui?”; “Qual aluno 

foi premiado?”; “Em quais dias [ou em que dias] da semana te poderei encontrar em casa?” (1964, 

p. 66). 

 Nem sempre o interrogativo qual vem imediatamente seguido pelo substantivo. Muitas 

vezes, caracteriza-se a seleção empregando as expressões qual dos, qual das antes do substantivo. 

Ex.: “Qual dos prédios foi destruído pelo incêndio?” (Idem). 

 Nas orações com o verbo ser, é comum empregar o verbo depois do interrogativo qual. 

Ex.: “Qual é o quarto de dormir?” [Em vez de: Qual quarto é o quarto de dormir?] (Ibidem). Os 

pronomes que, quem e o que empregados como interrogativos absolutos, em perguntas diretas ou 

indiretas, com o verbo ser irá concordar com o nome ou pronome que vier depois: “Quem eram 

aquêles mancebos?”; “Que são honras e glórias para vós?”; “Quem são êles?” (1964, p. 152). 

 

 

5.10.3 Antenor Nascentes 

 

 Os pronomes adjetivos interrogativos, por serem palavras enfáticas, iniciam a frase. Ex.: 

“Quem vem lá?”, “Que trazes aí?” (1964, p. 153) Quando o interrogativo quem se refere a pessoas 

e o que se refere a coisas, ambos apresentam caráter indefinido. Exemplos: “Quem bate?” “Que 

trazes aí?”. O pronome “qual” apresenta a ideia de escolha. Ex.: “Qual de Vossas Mercês é aqui o 

doente?” (Antônio José – Guerra do alecrim e da manjerona, 2.ª parte, cena V). (1964, p. 53). 
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 Não se deve antepor ao pronome que o artigo o. E se o pronome que vier acompanhado de 

preposição, nunca se deve empregar o artigo. Assim, devemos dizer, por exemplo: “Em quê 

pensas?” E não: “No que pensas?” (Idem). 

 Nascentes, no entanto, informa que Said Ali considera correto o emprego do artigo o com 

o pronome que nas interrogativas diretas. Said Ali considera átono o pronome que e por isso, torna-

se necessário reforçá-lo por meio do emprego do artigo o. Para Nascentes, o artigo nesse caso é 

somente um reforço fonético do pronome que interrogativo, quase átono. 

 

 

5.10.4 Rocha Lima 

 

 Os pronomes interrogativos são aqueles que destacam as frases interrogativas diretas ou 

indiretas. Exemplos: “Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos?” (José de 

Alencar); “Perguntam quem os acompanhará”; “Quer saber quantos ficarão” (1994, p. 334-335). 

 O pronome que empregado substantivamente equivale a que coisa. Ex.: “Que dizes?” (p. 

335). Os pronomes que e quem são invariáveis, enquanto que qual se flexiona em quais e quanto 

varia em gênero e em número (quantos, quanta, quantas). Os pronomes que e qual interrogativos 

não são precedidos de artigo64. Exemplos: “Qual preferes?”; “Que novas trazeis?” (Idem). 

 O pronome quem faz referência à pessoas ou coisas personificadas e equivale a que pessoa 

(s). Exemplos: “Quem o molde achará para a expressão de tudo?” (Olavo Bilac); “Quem eram? de 

que terra? que buscavam?” (Camões) (Ibidem). Quando o pronome interrogativo quem for sujeito 

de uma oração com o verbo ser e o predicativo for um substantivo no plural, é comum empregar 

o verbo no plural, embora o gramático informe que há exemplos no singular. No entanto, ele não 

nos dá exemplos com o pronome quem, mas somente com o indefinido tudo e com os 

demonstrativos neutros isto, isso, aquilo e o (que). Exemplo com o verbo ser no singular: “Tudo é 

flores no presente” (Gonçalves Dias) (1994, p. 404). 

 Rocha Lima informa que há interrogativos adverbiais. Exemplos: “Quando voltarão?”; 

“Onde encontrá-los?”; “Como transcorreram os debates?”; “Porque (sic) está tão triste?” (1994, p. 

335). Observa-se que esses interrogativos modificam diretamente a forma verbal. 
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Dentre os gramáticos aqui abordados, Antenor Nascentes e Rocha Lima são os autores que não admitem o uso do 

artigo anteposto ao pronome interrogativo que. 
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5.10.5 Evanildo Bechara 

 

 No capítulo de sua gramática destinado ao estudo do emprego dos pronomes, Bechara não 

trata dos pronomes interrogativos. A única menção que faz a esse tipo de pronome, consta no 

capítulo sobre definição dessa classe gramatical. Segundo o gramático, são quatro os pronomes 

interrogativos: quem, que, qual e quanto, que tanto podem aparecer nas interrogações diretas, 

quanto nas indiretas. 

 A interrogação direta é aquela em que aparece no final da pergunta o ponto de interrogação 

e se caracteriza pela entonação ascendente. Ex.: “Quem veio aqui?” (1970, p. 121). A interrogação 

indireta pode ser uma pergunta que se faz indiretamente e para a qual não se pede a resposta 

imediata; ela também se caracteriza por ter uma entonação descendente, não termina com ponto 

de interrogação e vem depois de tempo verbal que denota incerteza ou interrogação, como os 

verbos perguntar, indagar, não saber, ignorar etc. Exemplos: “Quero saber quem veio aqui”; 

“Ignoro que cabeça, senhora”; “Indagaram-me que compraste”; “Perguntei-te por que vieste aqui”; 

“Não sei qual autor desconhece”; “Desconheço qual consideras melhor”; “Indagaram quantos 

vieram” (Idem). 

 Bechara informa, por meio de uma nota de observação que, os interrogativos saem dos 

pronomes indefinidos e que, por conta disso, são chamados indefinidos interrogativos. Esses 

pronomes também podem aparecer nas frases exclamativas, nesse caso, o pronome que apresenta 

valor intensivo: “Que susto levei!” (Ibidem). 

 O pronome quem faz referência a pessoas e é empregado substantivamente: “Quem veio 

aqui?” (1970, p. 120). O pronome que pode se referir a pessoas e a coisas e pode atuar como 

pronome substantivo ou pronome adjetivo. Quando empregado como substantivo equivale a que 

coisa? e quando empregado adjetivamente equivale a que espécie?. Os pronomes qual e que são 

indicadores de seleção e atuam, normalmente, como pronomes adjetivos. Exemplos: “Em qual 

livraria compraremos o presente?”; “Em que livraria compraremos o presente?” (Idem). É 

possível, pois, enfatizar a seleção empregando antes do substantivo plural as expressões qual dos, 

qual das: “Em qual dos livros encontraste o exemplo?” (Ibidem). 

 O pronome que pode ser substituído pela forma enfática o que: “Agora por isso, o que será 

feito de frei Timóteo?! Era naquele tempo um frade guapo e alentado! O que será feito dêle?” (A. 

Herculano, Lendas e Narrativas, II, 135) (1970, p. 120). Nas orações interrogativas com os 

pronomes que, o que, quem e com o verbo ser, deverá este verbo concordar com o nome ou com 

o pronome que lhe seguir: “O que são comédias?” (Camilo, A Queda dum Anjo, 40); “Quem eram 

os convidados?” (1970, p. 375). 
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5.10.6 Gladstone Chaves de Melo 

  

 São poucas as informações a respeito do emprego dos pronomes interrogativos na obra do 

Gladstone. O gramático admite a anteposição do artigo masculino o ao pronome interrogativo 

que65. E, para ratificar sua afirmação, recorre a um exemplo extraído da obra de Machado de Assis 

e informa que há exemplos também em Heráclito Graça e em Said Ali: “Mas, suponha que não 

acontecia assim e que não mudava de vocação: o que é que acontecia?” (Machado, Dom Casmurro, 

p. 119). (1970, p. 278). 

 Nas interrogativas diretas ou indiretas com o verbo ser, o pronome quem servirá de 

predicativo a sujeito no plural. Ex.: “Quem são aquêles rapazes que estiveram em sua casa ontem 

à noite? / “Quis saber quem eram meus pais” (Machado, Páginas Recolhidas, p. 30) (Idem) 

 

 

5.10.7 Celso Cunha 

 

 Os pronomes interrogativos que e quem não variam. O pronome qual varia em número, 

formando quais. E o pronome quanto varia em gênero e número, formando quantos, quanta e 

quantas. 

 O pronome interrogativo que pode ser empregado substantivamente e adjetivamente. Será 

substantivo quando equivaler a que coisa e será adjetivo quando significar que espécie de, nesse 

caso, pode se referir à pessoas e coisas. Exemplos: “Que tenciona fazer quando sair daqui?” (A. 

Abelaira, TM, 86.); “Não sei que vento mau turvou de todo o lago.” (A. de Guimarães, OC, 56.) 

(2001, p. 353). 

 Quando se deseja enfatizar a perguntar, emprega-se “o que” no lugar de “que”. Ex.: “O 

mundo? O que é o mundo, ó meu amor?” (F. Espanca, S, 90.). Ambas as formas também podem 

aparecer reforçadas por é que. Exemplos: “-Que é que o senhor está fazendo? Gritou-lhe.” (C. 

Lispector, ME, 313.); “O que é que eu vejo, nestas tardes tristes?” (Teixeira de Pascoaes, OC, III, 

24.) (2001, p. 354). 

 O interrogativo quem é empregado como pronome substantivo e faz referência somente a 

pessoas ou coisas personificadas. Exemplos: “Quem não a canta? Quem? Quem não a canta e 
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Os autores Celso Cunha, Eduardo Carlos Pereira, Evanildo Bechara e Manuel Said Ali também admitem o emprego 

do determinante antes do pronome que. Nas obras de Eduardo Carlos Pereira e Manuel Said Ali, inclusive, a forma o 

que é listada como pronome interrogativo ao lado das outras formas pronominais. Celso Cunha e Evanildo Bechara 

informam que a anteposição do artigo é um instrumento enfático. Para Antenor Nascentes e Rocha Lima, no entanto, 

tal emprego não é permitido. Nascentes, embora recorra constantemente aos ensinamentos de Manuel Said Ali, no 

que tange ao emprego dos interrogativos, irá discordar da posição do mestre. 
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sente?” (J. de Lima, OC, I, 212.); “Mas a Idéia quem é? Quem foi que a viu, / Jamais, a essa 

encoberta peregrina?” (A. de Quental, SC, 59.) (Idem). Quando o relativo quem aparece em 

orações com o verbo ser, pode atuar como predicativo do sujeito plural: “Quem sois vós, meus 

irmãos e meus algozes?” (A. de Quental, SC, 92.) (2001, p. 355). 

 Qual pode referir-se a pessoas e a coisas e é normalmente empregado como pronome 

adjetivo, embora o substantivo nem sempre apareça junto a ele. Quando aparece nas perguntas 

com o verbo ser, o verbo costuma vir depois do pronome qual. Ex.: “-Qual é o hotel, em que rua 

fica?” (U. Tavares Rodrigues, NR, 76.) (Idem). A ideia seletiva do pronome qual pode vir reforçada 

por meio das expressões qual dos, qual das e qual de, empregadas antes do substantivo, pronome 

no plural ou numeral. Exemplos: “Qual dos senhores é pai dum menino que está de cócoras no 

jardim há mais de meia hora?” (A. M. Machado, JT, 51.); “Qual deles tinha coragem para 

começar?” (F. Namora, TJ, 293.); “-Então, moça? qual foi dos nove?” (C. Castelo Branco, BP, 25) 

(Ibidem). 

 Quanto pode fazer referência a coisas e a pessoas e, pode ser empregado como pronome 

substantivo e pronome adjetivo. Exemplos: “-Quanto devo?” (G. Ramos, A, 167.); “Quantas 

sementes lhe dás tu?” (F. Namora, TJ, 158.) (2001, p. 355-356). 

 Os pronomes interrogativos são frequentemente utilizados nas exclamações, as quais, na 

realidade, são perguntas carregadas de admiração. Exemplos: “-Que vovozinha que nada! explodiu 

amarga a aniversariante.” (C. Lispector, LF, 58.); “-Coitada!… quem diria... quem imaginaria que 

acabaria assim!?...”(A. de Assis Júnior, SM, 52.); “Quanto sonho a nascer já desfeito!” (F. Espanca, 

S, 81.) (2001, p. 356). 

 

 

5.11 Emprego do pronome relativo 

   

 Por fim, trataremos do emprego do pronome relativo apresentado nos sete compêndios 

gramaticais que compõem nosso corpus de pesquisa. 

 

 

5.11.1 Eduardo Carlos Pereira 

 

 Para Pereira, são dois os pronomes relativos (ou conjuntivos), a saber: que e quem. O 

pronome que pode atuar também como pronome interrogativo. Ele será pronome conjuntivo 

quando vier depois de um substantivo, que é o seu antecedente. Nesse caso, poderá ser ele 
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substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Exemplos: “Os bens que (= os quais) a virtude 

não dá ou não preserva são de pouca duração” (M. M); “Amigo que (= o qual) não presta, e faca 

que (= a qual) não corta, que se percam pouco importa” (1918, p. 302). 

 Caso haja vários substantivos antecedendo o pronome que, é, normalmente, o substantivo 

determinado mais próximo o seu antecedente. Nas frases: O chapéo de palha que comprei e o 

chapéo da palha que comprei, observa-se que no primeiro exemplo o substantivo palha está 

indeterminado, sem o artigo e, assim, o antecedente do pronome que será obrigatoriamente chapeo, 

uma vez que está determinado pelo artigo. Já na segunda frase, o item comprado foi a palha e, 

como os dois substantivos estão determinados, pode haver uma ambiguidade em relação à 

referência do pronome relativo (Idem). 

 O pronome que aparece no final da oração e funciona sempre como sujeito ou complemento 

do verbo dessa oração. Exemplos: “o homem que me viu”; “o homem que eu vi”; “o homem de 

que eu fallei” (1918, p. 303). O pronome quem quando significar o que, o homem que , ou seja, 

equivale ao relativo com seu antecedente. O pronome encerra em si o antecedente. Na frase: “Eu 

amo quem me ama”, o pronome quem desempenha duas funções, a saber: é o objeto direto de amo 

e também sujeito de ama, o que se pode claramente verificar ao se desdobrar o pronome Eu amo 

aquelle que me ama (Idem). 

 Quem também pode apresentar-se como conjuntivo de relação simples, equivalendo ao 

pronome que, porém, tendo como antecedente somente pessoa ou ente animado. Ex.: “O homem 

de quem fallei” (1918, p. 304). Quando o pronome quem sofre regência do verbo seguinte diferente 

da do verbo anterior, deve-se separar os dois elementos do pronome relativo, de modo que cada 

verbo mantenha sua própria regência. Assim, não se deve dizer: “eu amo de quem fallas”, mas 

sim, “eu amo o de quem fallas” ou “eu amo aquelle” ou “ o homem ou a pessoa de quem fallas” 

(Idem). 

 Pereira informa que entre os clássicos encontramos o emprego do relativo quem com 

antecedente coisa. E cita: “Quem mais temia eram as terras de Gibraltar -Não lhes basta para 

miseria o andarem quasi sempre malavindos com a fortuna? o duvidarem a miudo da gloria por 

quem se matam?” (A. C.) “- Jaz a soberba Europa, a quem rodeia... o Oceano (C.)” (Ibidem). 

 Outro emprego clássico do relativo quem é com a significação partitiva de este, aquele, 

aquele outro. Ex.: “Quem rompe a cabeça, quem o braço” (Dicc. D.V.) (1918, p. 304). Se o 

pronome relativo quem for objeto direto, pode ser regido ou não pela preposição a: “Eu sei quem 

procuro” (A.C.), “-Nós sabemos a quem procuramos” (Id.) (Idem). O pronome relativo quem não 

deve, no entanto, ser regido pela preposição sem. Recomenda-se, nessa situação, substituir o 
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relativo quem pelo o qual. Assim, não se deve dizer: “O doce e amado esposo, sem quem não quiz 

amor que viver possa”, mas sim sem o qual (Ibidem). 

 

 

5.11.2 Manuel Said Ali 

 

 Os pronomes relativos fazem referência a um termo dito anteriormente, chamado 

antecedente e compõem a nova oração subordinada a esse antecedente. São esses os pronomes 

relativos que, quem, o qual, cujo, onde e donde. Atuam como substantivos os pronomes relativos 

que e quem. O pronome quem vem regido por preposição e faz referência a pessoa ou coisa 

personificada. Exemplos: “O poeta que escreveu êstes versos já morreu”; “O môço com quem 

falaste é estudante de Direito” (1964, p. 64). 

 O pronome o qual concorda em gênero e número com o antecedente, podendo formar assim 

os quais, a qual, as quais. Normalmente atua como pronome substantivo. Exemplo: “Trazia 

sobretudo, sem o qual nunca saía de casa”; “São emprêsas para as quais aparecem muitos 

candidatos” (1964, p. 65). No entanto, esses pronomes podem vir seguidos por um substantivo, 

quando, então, passarão a atuar como pronomes adjetivos. 

 O pronome cujo também estabelece concordância em gênero e número com o nome do 

objeto possuído. Ele é, pois, sempre pronome adjetivo. Ex.: “Árvore cujo tronco secou e cujas 

fôlhas caíram” (Idem). Said Ali irá chamar de pronome relativo indefinido o pronome quem66 

quando ele aparecer sem antecedente algum e significando homem que, pessoa que. Exemplos.: 

“Quem porfia mata a caça”; “Dá-se o prêmio a quem melhor trabalho apresentar”; “Não te mostres 

ingrato a quem sempre te protegeu”; “Gosto de conversar com quem me entende” (Ibidem). 

 Onde e donde67 atuam normalmente como advérbios de lugar. No entanto, eles podem 

também desempenhar a função de pronome quando empregados no lugar de em que, de que ao se 

referirem a coisas no espaço. Exemplos: “Casa onde todos mandam é casa sem govêrno”; “Eis a 

terra donde se colhem tão bons frutos”; “A papelaria onde sempre compro” (1964, p. 64). 

                                                 
66

É possível observar que todos os gramáticos aqui estudados admitem que o pronome quem pode aparecer sem o 

antecedente, embora não haja um consenso em relação à nomenclatura dada por eles. Antenor Nascentes diz, tão 

somente, que o pronome apresenta o antecedente implícito, enquanto que Eduardo Carlos Pereira e Gladstone Chaves 

de Melo informam que esse tipo de pronome encerra em si o antecedente. Os gramáticos Celso Cunha, Evanildo 

Bechara e Rocha Lima é que irão estipular, assim como o fez Said Ali, um novo rótulo, o dos relativos indefinidos. 
67

Cumpre observar que onde consta na lista dos pronomes relativos dos gramáticos Antenor Nascentes, Gladstone 

Chaves de Melo. Na lista de Carlos Eduardo Pereira, no entando, constam como pronomes relativos somente que e 

quem. No que tange a forma donde, não a encontramos na listagem dos pronomes relativos de nenhum outro autor 

abordado nesta pesquisa. Na Gramática normativa (1972), de Rocha Lima, as formas onde e donde não constam como 

pronomes relativos. A forma onde é, pois, listada em sua obra como advérbio relativo ou advérbio interrogativo. 
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 Quando o pronome relativo que é sujeito, o verbo concorda com o antecedente, seja sujeito 

ou objeto da outra oração. Exemplos: “Eu, que estive ausente, nada sei do caso”; “Também me 

culpava a mim, que vos fiz companhia” (Bernardes); “Nós que éramos ricos, empobrecemos 

depressa” (1964, p. 158). Se o antecedente do pronome sujeito que for um pronome demonstrativo, 

o verbo da oração adjetiva é, normalmente, empregado na 3.ª pessoa: “Aquêle que não quiser ficar 

pode retirar-se”; “Os que mais falam são os que menos trabalham” (Idem). 

 O gramático esclarece que, os escritores clássicos costumam empregar o verbo na 1.ª ou na 

2.ª pessoa do plural, quando usam os demonstrativos os, as, para sinalizar a inclusão da pessoa que 

fala ou da pessoa ou pessoas a quem se está dirigindo a palavra: “Os que nascemos homens 

respondemos tão mal às obrigações de nosso nascimento” (Vieira); “só resta fazer-vos uma 

advertência muito necessária para os que viveis nestes mares” (Vieira) (ibidem). 

 Quando o antecedente do pronome que for predicativo do verbo ser, é possível fazer a 

concordância com o sujeito desse verbo. Exemplos: “Fui também o primeiro que mostrei o 

engano” (Castanheda); “Sou eu o primeiro que não sei classificar êste livro” (Herculano) (1964, 

p. 159). Esse tipo de concordância com o sujeito da oração anterior é também utilizado quando se 

omite o demonstrativo o das expressões eu sou o que, fui eu o que, foste tu o que etc. Exemplos: 

“Fui eu que escrevi a carta”; “Fomos nós que não quisemos”; “Fôste tu que denunciaste o plano 

da conspiração” (Idem). Quando se emprega o pronome quem nessas expressões, as pessoas cultas 

utilizam o verbo na 3.ª pessoa. Exemplos: “Fui eu quem escreveu a carta”; “tal cousa” (Ibidem). 

 

 

5.11.3 Antenor Nascentes 

 

 Os pronomes relativos fazem referência à substantivos ou à pronomes substantivos 

expressos anteriormente. Quem pode ser empregado com antecedente implícito. Ex.: “Quem 

(aquêle que) porfia mata caça” (1964, p.52). Seu antecedente pode estar tanto no singular quanto 

no plural. Exemplos: “Haveria sòmente um homem em quem palpitasse coração tão sêco...” 

(Joaquim Manuel de Macedo, O rio do quarto, 2.ª ed., p. 6)., “É por isso e por muito mais, é porque 

foi meu berço, berço daqueles a quem mais amei …” (Idem, p. 8) (1964, p. 99). 

 Cujo equivale a expressão de que e tem valor possessivo. O gramático não nos oferece 

exemplos com esse pronome. Onde equivale a expressão em que e pode ser usado com antecedente 

implícito. Ex.: “Não sei onde (o lugar em que ) deixei meu caderno” (1964, p. 52). 

 Nascentes esclarece que os pronomes que e qual não devem ser empregados 

indistintamente. Enquanto que é o relativo comum, o qual apresenta maior força e serve para 
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desfazer ambiguidade resultante da presença de mais de um antecedente. Ex.: “Aí, a-pesar-dos 

cuidados que demandava dêle a lavoura do açúcar a qual se entregou...” (Varnhagem – História 

Geral do Brasil, 2.ª edição, tomo II, p. 1176) (1964, p. 52). 

 O pronome quanto, embora apareça somente listado por Nascentes como pronome 

indefinido, pode desempenhar a função de um relativo. Ex.: “É necessário resgatar as almas de 

tudo quanto é baixo” (D. Antônio de Macedo Costa, discurso de 28 de setembro de 1888) (1964, 

p. 95). Como regido pela preposição por também pode atuar como pronome relativo. Ex.: “Vendo 

o modo como (por que) costumavam fazer suas obras...” (trancoso, O português em Florença) 

(Idem). Outra palavra que também pode atuar como pronome relativo é quando, desde que regido 

pela preposição em. Ex.: “Como no dia venturoso quando (em que) carinhosa lho deu...” 

(Gonçalves Dias, Os timbiras, canto I) (Ibidem). Antenor Nascentes é, pois, o único gramático 

aqui estudado, que insere no rol dos pronomes relativos as formas como e quando, desde que 

regidas pelas preposições por e em respectivamente. 

 No capítulo destinado à concordância, Nascentes informa que se o pronome que fizer 

referência a um pronome pessoal, o verbo deverá concordar com a pessoa desse pronome: “Fui eu 

sempre que me governei” (Gastão Cruls, Vertigem, p.90) (1964, p. 142). 

 Deve-se empregar o verbo na terceira pessoa quando o pronome quem atuar como 

predicativo de um pronome pessoal: “És tu quem vai libar o mel dêstes nectários túmidos (Garcia 

Redondo, Carícias, 132) (Idem). Na expressão um dos que... o verbo deve ir para o plural, embora 

o gramático informe que se encontram exemplos no singular em bons escritores e na linguagem 

vulgar. Ex.: “Um dos quadros que mais me comoveram há alguns anos, em uma famosa galeria de 

obras de arte, foi uma pequena tela de artista desconhecido” (Humberto de Campos, Carvalhos e 

roseiras, 3.ª ed., 211) (1964, p.144). 

 Na locução com o verbo ser seguido de que, não se estabelece nenhuma relação com o 

sujeito. É pois, de uma locução para realçar o sentido. Assim, o verbo que segue a locução 

estabelece concordância com o sujeito normalmente: “Nós é que fazemos ministérios” (Machado 

de Assis, A Semana, 176) (Idem). 

 

 

5.11.4 Rocha Lima 

 

 Sobre o emprego dos relativos, Rocha Lima irá abordar em sua obra os pronomes quem, 

que, cujo e onde. O pronome que pode se referir à pessoas e à coisas. Ele é um elemento que, além 

de ligar as orações, exerce função na oração adjetiva. No exemplo: “Zagais do monte, (que um 
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lindo Rebanho estais a guardar,) / Essa empós da qual vou indo, / Acaso a vistes passar?” 

(Raimundo Correia), o pronome que apresenta função subjetiva (1994, p. 330). No exemplo “Essa 

felicidade (que supomos,) / Árvore milagrosa (que sonhamos / Toda arreada de dourados pomos,) 

… / Existe, sim:...” (Vicente de Carvalho) (Idem), o pronome que, nos dois casos, exerce a função 

de objeto direto. 

 Em razão da variedade das funções que pode desempenhar numa frase, o pronome irá 

requerer uma multiplicidade de preposições: “A casa a que vou”; “Os elementos com que conto”; 

“Os recursos de que disponho”; “Não há por que desistir do intento”; “As razões em que se 

estribam” (Ibidem). Quando o pronome que numa oração adjetiva faz referência ao sujeito da 

oração principal, o verbo deverá concordar com a pessoa antecedente: “Não fui eu que o chamei”; 

“Foi você que o convidou”; “Sereis vós que o recebereis” (1994, p. 330). 

 Não se deve repetir o pronome relativo nas orações adjetivas que se coordenam, salvo para 

efeitos literários, ênfase, métrica, ritmo etc: “Um sino, um rio, um pontilhão e um carro / De três 

juntas bovinas que ia e vinha / Rinchando alegre, carregando barro.” “Havia a escola que era azul 

e tinha / Um mestre mau, de assustador pigarro...” (B. Lopes) (1994, p. 330- 331). 

 O pronome que faz referência a nomes ou pronomes. Exemplos: “As boas palavras que me 

disse”; “Aquilo que lhe disseste”; “O que nos afirma”; “Os que estiveram contigo” (1994, p. 331). 

Esse pronome, em algumas frases de sentido aposto explicativo, significa e isto. Ex.: “Todos 

estavam na sala, o que facilitou a chamada” (idem). É possível, em alguns casos, empregá-lo no 

lugar de a qual: “As sessões a que (às quais) assisti”; “Os motivos por que (pelos quais) me afasto”; 

“Os dados de que (dos quais dispunha)”. No entanto, em outras situações não se recomenda a troca 

ou nem mesmo é possível fazê-la: “Muitos dos candidatos, alguns dos quais adolescentes, não 

tiveram forças para realizar a prova. As disposições segundo as quais se regem os concursos...” 

(1994, p. 331). É possível omitir o antecedente do pronome que: “Não vejo (nada) que reclamar”; 

“Não teve (coisa) que dizer” (Ibidem). 

 O gramático chama a atenção para a diferença entre por que e porque. O primeiro equivale 

a pelo qual, pela qual etc. e é pronome preposicionado. Ex.: “São estes os motivos por que (pelos 

quais) não compareceu” (1994, p. 331). A forma porque é conjunção causal, advérbio relativo ou 

interrogativo. Rocha Lima também fala do emprego em que o relativo que aparece empregado fora 

de sua função própria. É, pois, de um caso já fossilizado: “Tenho que sair imediatamente” (Idem). 

Na expressão idiomática é que a partícula que aparece sem função lógica, somente à serviço da 

ênfase: “Nós (é que) erramos” (Ibidem).  

 Os pronomes o qual, a qual, os quais, as quais estão à serviço do nome e, por isso, 

estabelecem uma relação mais nítida com ele: “Estas divergências para as quais peço a sua 
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atenção...” (1994, p. 332). O pronome quem tem como antecedente pessoa. Rocha Lima, no 

entanto, informa que já fora empregado tendo como antecedente coisa, como no exemplo extraído 

de Camões: “Nomes com quem se o povo néscio engana” (IV, 96) (Idem). O antecedente de quem 

pode estar no singular ou no plural, quer esteja claro ou subentendido: “Mestre querido! Viverás 

enquanto / Houver quem pulse o mágico instrumento, / E preze a língua que prezavas tanto!” 

(Olavo Bilac) (Ibidem). 

 O pronome quem pode aparecer na frase como sinônimo de ninguém que: “Zombam. Não 

há quem dele se condoa!” (Raimundo Correia) (1994, p. 332). O relativo quem pode vir 

acompanhado por várias preposições a quem, com quem, de quem, por quem, segundo a função 

que desempenha. No entanto, não se deve usar sem quem, embora se encontre exemplo com esse 

emprego. Recomenda-se trocar, nesse caso, o pronome que por o qual. 

 O pronome cujo68 e suas flexões (cuja, cujos, cujas) concordam em gênero e número com 

o substantivo que lhe segue, embora faça referência a um substantivo que o antecede: “Esse rapaz, 

cuja inteligência tanto gabas...” (a inteligência do qual...) (1994, p. 333). O gramático informa que 

no regime preposicional do pronome cuja (s) não existe crase e, por conta disso, ele não pode ser 

determinado. Dizemos: “Tribunal a cujas decisões devemos respeito e não às cujas...”(Idem). 

 O pronome onde é pronome-advérbio, que faz referência à lugar e equivale a lugar em que, 

no qual. Ex.: “Leva-me contigo até mais longe, a essa / Fímbria do horizonte onde te vais sumindo 

/ E onde acaba o mar de onde o céu começa...” (Vicente de Carvalho) (\ibidem). 

 Onde também pode ser empregado como simples relativo: “As deduções por onde (pelas 

quais) chegamos a esses resultados...” (1994, p. 333). Segundo nos informa Rocha Lima, nos 

clássicos não se diferenciava onde de aonde. Na linguagem culta moderna, onde indica 

estabilidade e equivale a o lugar em que: “Ninguém sabe onde eu moro, onde tu moras” (Luís 

Delfino) (1994, p. 334). A forma aonde exprime movimento e equivale a lugar a que: “Que os 

leve aonde sejam destruídos, / Desbaratados, mortos ou perdidos” (Camões) (Idem). 

 Rocha Lima é o único gramático que traz a informação a respeito das formas onde e aonde. 

Os outros autores tratam somente da forma onde como pronome relativo. O vocábulo onde, além 

disso, não consta no rol dos pronomes relativos de todos os gramáticos aqui estudados; consta na 

listagem de Antenor Nascentes, Evanildo Bechara, Celso Cunha e Gladstone Chaves de Melo. 

 Interessante observar que, enquanto que para os gramáticos citados acima, o pronome onde 

pode não apresentar antecedente claro, sendo assim, classificado como pronome relativo 

                                                 
68

Nem todos os gramáticos aqui abordados consideram cujo como pronome relativo. Ele integra o rol dos pronomes 

relativos dos gramáticos Antenor Nascentes, Celso Cunha, Gladstone Chaves de Melo e Manuel Said Ali. 
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indefinido, Rocha Lima informa que, empregado nessa situação onde é pronome-advérbio. Caso 

esse pronome apresente antecedente, será considerado simples relativo. 

 O pronome onde pode ser precedido pelas preposições de, para e por. Exemplos: “Quem 

me mandou a esta viagem? / Donde parti? Quando embarquei?” (Augusto de Lima); “Escada de 

Jacó serão teus raios / Por onde asinha subirá minh'alma” (Fagundes Varela) (1994, p. 334). 

Quando os pronomes que e quem constituem sujeito, são possíveis as seguintes construções, 

segundo o gramático (1994, p. 403): 

 a) Fui eu que resolvi a questão; 

 b) Fui eu o que resolvi a questão; 

 c) Fui eu quem resolveu a questão; 

 d) Fui eu quem resolvi a questão. 

 

 

5.11.5 Evanildo Bechara 

 

 Os pronomes relativos que constam na obra de Bechara são qual, o qual (e flexões), cujo 

(e flexões), que, quem, quanto (e flexões) e onde. O pronome quem refere-se à pessoas ou coisas 

personificadas e vem sempre acompanhado de preposição. Os pronomes que e o qual fazem 

referência a coisas e pessoas. Os pronomes que e quem atuam como pronomes substantivos, 

enquanto que o pronome o qual pode atuar tanto como substantivo como adjetivo. Exemplos: “As 

pessoas de quem falas não vieram”; “O ônibus que esperamos está atrasado”; “Não são poucas as 

alunas que faltaram”; “Êste é o assunto sôbre o qual falará o professor”; “Não vi o menino, o qual 

menino os colegas procuram”; “A casa onde moro é espaçosa” (1970, p. 122). 

 O pronome cujo é sempre empregado adjetivamente e indica que ao termo antecedente 

pertence o objeto indicado pelo substantivo a que faz referência: “Ali vai o homem cuja casa 

comprei” (a casa do homem) (Idem). O pronome quanto possui como antecedente um pronome 

indefinido (tudo, todo, todos, todas, tanto): “Esqueça-se de tudo quanto lhe disse” (Ibidem). 

 Os pronomes quem e onde podem aparecer numa frase sem fazer referência a um termo 

anterior. Eles são chamados de relativos indefinidos. O pronome quem, nessa situação, é 

considerado do gênero masculino e do singular. Exemplos: “Quem com ferro fere com ferro será 

ferido”; “Moro onde mais me agrada” (1970, p. 122). 

 O pronome o qual (e flexões) pode ser empregado no lugar do pronome que, quando se 

emprega o relativo distante do antecedente, quando este possa dar margem a mais de uma 

interpretação. Ex.: “O guia da turma, o qual nos veio visitar hoje, prometeu-nos voltar depois”. É 
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possível evitar a ambiguidade também, repetindo-se o antecedente: “Arrastaram o saco para o 

paiol e o paiol ficou a deitar fora” (C. Neto, Apólogos, 12) (1970, p.333). 

 De acordo com Bechara, o relativo pode aparecer distante do antecedente, como nos mostra 

o exemplo: “No fundo de um triste vale dos Abruges, terra angustiada e sáfara, um pobre eremita 

vivia que deixara as abominações do século pela soledade do deserto” (João Ribeiro, Floresta de 

Exemplos, 2, 219) (Idem). Contudo, informa que o emprego mais comum seria: “eremita que 

deixara... vivia” ou “vivia um pobre eremita que deixara...” (1970, p. 334). 

 É comum substituir o pronome que por o (a) qual depois de preposição ou locução 

prepositiva que contenham duas ou mais sílabas. É correto dizer sem que ou sem o qual, a que ou 

ao qual, de que ou do qual, no entanto, é mais frequente o emprego de apesar do qual, conforme 

o qual, perante o qual etc, porque assim exigem o movimento rítmico da frase e a necessidade 

expressiva. 

 A preposição, que deveria acompanhar o relativo, pode acompanhar o seu termo 

antecedente: “A barra é perigosa, como dissemos; porém a enseada fechada é ancoradouro seguro, 

pelo que (o porque, razão por que) tem sido sempre couto dos corsários de Berbéria” (A. 

Herculano, Fragmentos, 69) (Idem). O emprego regular da preposição é pouco comum e nos soa 

artificial: “Assim me perdoem, também, os a quem tenho agravado, os com quem houver sido 

injusto, violento, intolerante...” (R. Barbosa, Oração aos Moços, 23) (Ibidem). 

 Emprega-se, na linguagem coloquial e popular, o pronome relativo sem função sintática, 

como simples conectivo da oração. A função do relativo passa a ser desempenhada por um 

substantivo ou pronome precedido de preposição. É o chamado relativo universal. Ex.: “Ali vai o 

homem que eu falei com êle” (no lugar de “ali vai o homem com quem eu falei”) (1970, p. 344). 

 Bechara esclarece que, embora criticado pelo rigor gramatical, é comum o emprego de que 

e quem seguido de pronome oblíquo, ao invés de antepor a esses relativos a preposição. Ex.: 

“Agora sim, disse então aquela cotovia astuta, agora sim, irmão, levantemos o vôo e mudemos a 

casa, que vem quem lhe dói a fazenda” (= o a quem dói a fazenda) (Manuel Bernardes, I, 70) 

(1970, p. 335). 

 O relativo pode fazer referência não ao seu antecedente, mas a um termo que está 

relacionado a ele. Como se pode ver, no exemplo a seguir, o relativo que se refere a lusitanos, ideia 

que contém o adjetivo lusitânicas: “Bem vês que as lusitânicas fadigas/ Que eu já de muito longe 

favoreço” (Camões, Lusíadas, II, 171) (Idem). Não se deve repetir a função sintática exercida pelo 

pronome relativo com outra forma pronominal, embora haja exemplos na literatura: “(nome) que 

to dissesse a brisa perfumada / Lasciva perpassando pelas flôres” (Casimiro de Abreu, Obras, ed. 

S. Da Silveira, § 29) (Ibidem). 
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 O gramático termina suas observações acerca do emprego do pronome relativo informando 

que o pronome cujo (e flexões) não deve ser empregado como o qual (e flexões), porém, não nos 

oferece exemplos. No capítulo que trata da concordância verbal, Bechara traça algumas 

considerações a respeito dos pronomes relativos. São elas: 

 a) se o relativo que funciona como sujeito da oração, o verbo irá concordar com o 

antecedente, desde que este não seja predicativo da outra oração: “Ó tu, que tens de humano o 

gesto e o peito” (Camões, Lusíadas, III, 127) (1970, p. 376); 

 b) caso o antecedente seja predicativo, o verbo da oração adjetiva concorda com o sujeito 

de sua principal ou vai para a 3.ª pessoa, desde que seja objetivo insistir na íntima relação entre o 

predicativo e o sujeito: “Já que não me é dado buscar-te, serás tu que virás lançar-te nos braços do 

teu amigo” (A. Herculano, Eurico, 74); “Éramos dois sócios, que entravam no comércio da vida 

com diferente capital” (M. De Assis apud S. Silveira, Lições de Português,§ 461) (1970, p. 377); 

 c) Nas expressões do tipo sou eu que, és tu que, foste tu que etc., o verbo irá concordar com 

o sujeito. É comum o emprego do demonstrativo o como antecedente do relativo: ”Não fui eu que 

o assasinei” (A. Herculano apud Said Ali, Gram. Histórica, II, 75) (Idem); 

 d) com o pronome quem, o verbo da oração subordinada pode ir para a 3.ª pessoa do 

singular ou pode concordar com o antecedente do relativo: “Eram as paixões, os vícios, os afetos 

personalizados quem fazia o serviço dos seus poemas” (A. Herculano apud Said Ali, ibid., 77). 

“És tu quem dás rumor à quieta noite, / És tu quem dás frescor à mansa brisa, / Quem dás fulgor 

ao raio, asas ao vento, / Quem na voz do trovão longe rouquejas” (G. Dias apud Said Ali, ibid.) 

(Ibidem). 

 

 

5.11.6 Gladstone Chaves de Melo 

 

 Os pronomes relativos atuam duplamente na frase: eles substituem o nome e ao mesmo 

tempo subordinam a oração que iniciam o termo antecedente. É, nas palavras de Gladstone, “um 

sincretismo de pronome e conectivo” (1970, p. 274). Eles também acabam exercendo uma função 

sintática na oração que ligam e subordinam, por isso, são frequentemente acompanhados por 

preposição. Que é o relativo que pode ser substituído por o qual (e flexões = a qual, os quais, as 

quais), se o antecedente for um substantivo. O qual e flexões devem ser empregados depois de 

preposições que contenham mais de duas sílabas e de locuções prepositivas: perante a qual, em 

relação à qual, segundo o qual, por intermédio dos quais etc. 
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 O pronome quem se refere à pessoa ou coisa personificada e pode vir acompanhado de 

preposição, segundo a função que desempenha. Ex.: Assim me perdoem, também, os a quem tenho 

agravado, os com quem houver sido injusto, violento, intolerante, maligno, ou descaridoso.” (Rui, 

Oração aos Moços, p. 24) (1970, p. 276). 

 O pronome relativo quanto tem como antecedente tudo. Exemplo: “Repetiu na presença 

dêle tudo quanto dissera antes.” (Idem). Quanto pode também conter a ideia do antecedente, 

equivalendo a tudo quanto, todas as coisas que. Exemplo: “E quanto em fim cuidava [o Príncipe] 

e quanto via, / Eram tudo memórias de alegria.” (Lus., III, 121) (Ibidem). 

 O relativo que pode fazer referência a um adjetivo ou particípio, atribuindo à oração um 

significado concessivo. Exemplo: “Tio Cosme, por mais modesto que quisesse ser, sorria de 

persuasão.” (Machado, D. Casmurro, Garnier, p. 17) (1970, p. 276). 

 A sequência qual...qual equivale a um … outro e apresenta sentido indefinido. Ocorre o 

mesmo com a sequência quem...quem. Exemplos: “Qual do cavalo voa, que não desce; / Qual, co 

(= com o ) cavalo em terra dando geme; / Qual vermelhas as marmas fez de brancas [que eram]; / 

Qual cos penachos do elmo açouta as ancas.” (Lus., VI, 64) (1970, p. 277). / “Quem se afoga nas 

ondas encurvadas, / Quem bebe o mar e o deita juntamente.” (Lus., I, 92) (Idem). 

 Qual também pode ser empregado como equivalente de cada qual., embora seja um 

emprego raro. Exemplo: “[Xavier] era um saco de espantos. Quem conversava com êle sentia 

vertigens. Imagine uma cachoeira de ideias e imagens, qual mais original, qual mais bela, às vêzes 

extraordinária, às vêzes sublime.” (Machado, Papéis Avulsos, Garniers, p. 180) (Ibidem). 

 O pronome cujo tem valor possessivo e só é empregado adjetivamente. Exemplo: “Ligeiro 

como relâmpago, um vulto saíra do cemitério, galagara o cabeço e se aproximara sem ser sentido: 

vinha envolto num albornoz escuro, cujo capuz quase lhe encobria as feições, vendo-se-lhe apenas 

a barba negra e revôlta.” (Herculano, Lendas, I, p. 9) (1970, p. 277). 

 O gramático chama a atenção para o uso coloquial do pronome cujo, empregado 

adjetivamente, porém sem valor possessivo, com o antecedente afastado e também não abonado 

pela tradição literária: “Estive há dias com um alfaiate português, morador aqui há 30 anos e aqui 

casado, cujo alfaiate me disse que...” (Idem). Nesse exemplo, deveria ser empregado o qual. 

 No capítulo destinado à concordância, vemos que se o sujeito da oração for pronome 

relativo que, o verbo irá concordar com o termo antecedente, desde que ele não atue como 

predicativo da outra oração: fui eu que fiz (1970, p. 350). No caso de haver o predicativo, 

representado por pronome demonstrativo ou por substantivo, o verbo poderá concordar com o 

predicativo fôste tu o que teve melhor nota (exemplo de Sousa Lima, Gramática, p. 257), caso se 
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queira distinguir pessoas e situações. Quando não se quer fazer a distinção, a concordância se 

estabelece com o sujeito do verbo ser: fôste tu o único que reclamaste (Idem). 

 Sobre a concordância do verbo quando se refere ao pronome relativo, na construção um 

dos que..., o autor informa que deve-se usar o plural, embora haja exemplos abonadores do 

singular69. Exemplos: “No testemunho dos grandes convertidos uma das observações que ocorrem 

com mais freqüência é a impressão de novidade, de verdadeira revelação, ao se aproximarem 

sinceramente do cristianismo e lhe conhecerem os ensinamentos genuínos” (Leonel Franca, A 

Psicologia da Fé, 4.ª ed., CENac, 1940, p. 76); “Uma das cousas que derrubou Galba do Império 

foi tardar algum tanto em aplacar com donativos os cabos do exército” (Bernardes, Floresta, II, 

1708, p.181) (1970, p. 352). 

 Quando o sujeito de uma oração for o pronome quem, a tendência da língua é empregar o 

verbo na 3.ª pessoa do singular70: “são êles quem está com a razão”. No entanto, é possível a 

concordância com o sujeito do verbo ser, embora o autor acredite que isso só ocorra com as três 

pessoas do singular: “Fôste tu quem lhe deste a mão nesse terrível transe” (1970, p. 350). 

 

 

5.11.7 Celso Cunha 

 

 Os pronomes relativos fazem referência a um termo antecedente. Esse antecedente pode 

ser um substantivo, um pronome, um adjetivo, um advérbio ou também uma oração. Assim: 

 a) substantivo: “Dêem-me as cigarras que eu ouvi menino.” (M. Bandeira, PP, 387.); 

 b) pronome: “Não serás tu que o vês assim?” (A. Sérgio, D, 31.); 

 c) adjetivo: “As opiniões têm como as frutas o seu tempo de madureza em que se tornam 

doces de azedas ou adstringentes que dantes eram.” (Marquês de Maricá, M, 166.); 

 d) advérbio: “Lá, por onde se perde a fantasia / No sonho da beleza; lá, aonde / A noite tem 

mais luz que o nosso dia...” (A. de Quental, SC, 61.); 

 e) oração (resumida pelo demonstrativo o): “Só a febre aumenta um pouco, o que não 

admirará ninguém.” (A. Nobre, CI, 145-6.) (2001, p. 343-344). 

                                                 
69

Para Antenor Nascentes, o verbo deverá ir para o plural, embora se encontrem exemplos com o verbo no singular. 

Bechara admite também que o verbo pode ir para o plural, aliás, faz questão de esclarecer que essa prática é a mais 

frequente. No entanto, aceita também o emprego da forma verbal no singular, concordando, assim, com um. 
70

Outro gramático que está de acordo com a posição de Gladstone sobre a concordância com o pronome quem é 

Evanildo Bechara, embora não especifique que a concordância com o sujeito do verbo ser se dê apenas com as três 

pessoas do singular. 
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 O pronome relativo, ao mesmo tempo que representa o termo que o antecede, serve de 

elemento de ligação subordinante da oração que inicia; dessa forma, sempre desempenha uma 

função sintática na oração da qual faz parte. As funções sintáticas que o pronome relativo pode 

exercer são: 

 a) Sujeito: “Quero ver do alto o horizonte, / Que foge sempre de mim.” (O. Mariano, TVP, 

II, 434.); onde que = sujeito do verbo foge; 

 b) Objeto direto: “-Já não se lembra da picardia que me fez?” (A. Ribeiro, M, 67.); onde 

que = objeto direto de fez; 

 c) Objeto indireto: “Eu aguardava com uma ansiedade medonha esta cheia de que tanto se 

falava.” (J. Lins do Rego, ME, 58.); onde de que = objeto indireto de se falava; 

 d) Predicativo: “Não conheço quem fui no que hoje sou.” (F. Pessoa, OP, 91.); onde quem 

e que = predicativos do sujeito oculto eu; 

 e) Adjunto adnominal: “Há pessoas cuja aversão e desprezo honram mais que os os seus 

louvores e amizade.” (Marquês de Maricá, M, 223.); onde cuja = adjunto adnominal de aversão e 

desprezo, embora esteja em concordância apenas com o substantivo mais próximo; 

 f) Complemento nominal: “Lembrava-me de que deixara toda a minha vida ao acaso e que 

não pusera ao estudo e ao trabalho com a força de que era capaz.” (Lima Barreto, REIC, 287.); 

onde de que = complemento nominal de capaz; 

 g) Agente da passiva: “-Sim, sua adorável pupila, a quem amo, a quem idolatro e por quem 

sou correspondido com igual fervor.” (A. Azevedo); onde por quem = agente da passiva de 

corresponder. (2001, p. 344-345). 

 O gramático chama a atenção para os relativos cujo e onde, os quais atuam sempre na 

mesma função: a de adjunto adnominal e a de adjunto adverbial, respectivamente. Os pronomes 

relativos quem e onde podem aparecer numa frase sem o antecedente. São, por isso, denominados 

relativos indefinidos. Exemplos: “Quem tem amor, e tem calma, / tem calma... Não tem amor...” 

(A. Tavares, PC, 81.); “Passeias onde não ando, / Andas sem eu te encontrar.” (F. Pessoa, QGP, 

n.º 47.) (2001, p. 346). 

 Nesse caso, Celso Cunha informa que alguns gramáticos admitem um antecedente interno, 

no qual o pronome quem equivaleria a aquele que e o relativo onde a no lugar em que. Assim, os 

exemplos anteriores seriam interpretados da seguinte forma: “Aquele que tem amor...”; “Passeias 

no lugar em que não ando...” (Idem). 

 O antecedente do relativo quanto (s) costuma vir omitido na frase. Ex.: “Hoje penso quanto 

faço.” (F. Pessoa, OP, 92.) (Ibidem). O relativo que pode ter como antecedente pessoa ou coisa, 

no singular ou plural e pode ele iniciar orações adjetivas restritivas ou explicativas. Exemplos: “-
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Não diz nada que se aproveite, esse rapaz!” (A. Bessa Luís, QR, 134.); “O ministro, que acabava 

de jantar, fumava calado e pacífico.” (Machado de Assis, OC, I, 638.) (2001, p. 346-347). O 

antecedente do relativo que pode ser o significado de uma expressão ou oração anterior. Ex.: “E 

seu cabelo em cachos, cachos d'uvas, / E negro como a capa das viúvas... / (À maneira o trará das 

virgens de Belém / Que a Nossa Senhora ficava tão bem!” (A. Nobre, S, 39.) (2001, p. 347). 

 Quando o que tem como antecedente uma oração anterior, ele costuma vir antecedido pelo 

demonstrativo o ou da palavra coisa ou termo equivalente que resume a oração à que faz referência. 

Exemplos: “Vendia cautelas, o que requer muito cálculo, muito olho e muita porfia.” (J. de Araújo 

Correia, FX, 54.); “Ela então consentiu que eu erguesse seu rosto, gesto que não me haviam 

autorizado.” (N. Piñon, CP, 65.) (Idem). O antecedente do relativo que pode, também, não 

aparecer, conforme exemplo: “Esta palavra doe-me muito, e não achei logo que lhe replicasse.” 

(Machado de Assis, OC, I, 826.) (Ibidem). 

 O relativo o qual (e flexões) pode substituir o relativo que quando nas orações adjetivas 

explicativas em que o antecedente seja substantivo. Ex.: “Sei que estou plagiando nosso famoso 

cronista, o qual, certa vez, deu-lhe na telha fazer essa comunicação ao jornal e aos leitores.” (C. 

Drummond de Andrade, CB, 57.) (2001, p. 347). O emprego do pronome qual no lugar de que 

pode ser um recurso de estilo, porém, há situações em que é obrigatório o uso da forma o qual. 

Assim, temos as seguintes orientações: 

 a) emprega-se o relativo que, de preferência, depois das preposições a, com, de, em e por. 

Exemplos: “A verdade é um postigo / A que ninguém vem falar.” (F. Pessoa, QGP, n.º 21.); “As 

artes com que o bacharel flautista vingou insinuar-se na estima de D. Maria I e Pedro II, não as sei 

eu.” (C. Castelo Branco, OS, I, 322.); 

 b) com as outras preposições e locuções prepositivas, deve-se empregar o relativo o qual. 

Exemplos: “Tinha vindo se libertar do abismo sobre o qual sua negra alma vivia debruçada.” (M. 

Torga, NCM, 49.); “O livro tinha numa página a figura de um bicho corcunda ao lado do qual, em 

letras graúdas, destacava-se esta palavra: ESTÔMAGO.” (G. Amado, HMI, 42.); 

 c) o relativo o qual também pode ser empregado como partitivo, depois de indefinidos, 

numerais e superlativos. Exemplos: “O Luís, que cuidava da horta de cima, era pai de uns sete ou 

oito, alguns dos quais já principiavam a ajudá-lo.” (R. M. F. de Andrade, V, 135.); “Cinco cadeiras 

das quais uma de braços no centro do semicírculo.” (Costa Andrade, NVNT, 13.)”; “Os filhos, 

quatro crianças, a mais velha das quais teria oito anos, rodeavam-no aos gritos.” (Artur Azevedo, 

CFM, 5.) (2001, p. 348-349). 

 Qual é indefinido quando aparece repetido simetricamente e equivale a um... outro. Ex.: “-

Imagine uma cachoeira de ideias e imagens, qual mais original, qual mais bela, às vezes 
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extravagante, às vezes sublime.” (Machado de Assis, OC, II, 326.) (2001, p. 349). Quem apresenta 

como antecedente pessoa ou coisa personificada. Ex.: “Feliz é quem tiver netos / De quem tu sejas 

avó!” (F. Pessoa, QGP, n.º 118.) (2001, p. 350). Quando o seu antecedente aparece explícito, 

equivale a o qual e vem sempre acompanhado de preposição. Ex.: “A senhora a quem 

cumprimentara era a esposa do tenente-coronel Veiga.” (Machado de Assis, OC, II, 172.) (Idem). 

Cabe ressaltar que, quando a preposição é sem, deve-se dizer sem o qual, sem a qual, e não sem 

quem. 

 Quem é indefinido e equivalente a um...outro, quando aparece repetido simetricamente, 

embora seu emprego se perceba um tanto artificial. Ex.: “Quem no Rostro pasmado se extasia; / 

Quem pelo cúneo aos redobrados vivas / Da plebe e dos patrícios embasbaca; / Outro em sangue 

de irmãos folga ensopar-se...” (Odorico Mendes, VB, 125.) (Ibidem). 

 Cujo é equivalente a do qual, de quem e de que. É apenas empregado como pronome 

adjetivo e estabelece concordância genérica e numérica com o objeto possuído. Ex.: “Herculano é 

para mim, nas letras, depois de Camões, a figura em cujo espírito e em cuja obra sinto com 

plenitude o gênio heróico de Portugal.” (G. Amado, TL, 36.) (2001, p. 351). 

 Quanto apresenta como antecedente os pronomes indefinidos tudo, todos (ou todas), os 

quais podem também ser omitidos. Dessa forma, esse relativo apresenta também valor indefinido. 

Exemplos: “Em tudo quanto olhei fiquei em parte.” (F. Pessoa, OP, 231.); “Entre quantos te 

rodeiam, / Tu não enxergas teus pais.” (Gonçalves Dias, PCP, 385.) (Idem). 

 Onde exerce, normalmente, a função de adjunto adverbial, uma vez que equivale a o lugar 

em que, o lugar no qual, sendo, por isso, considerado por alguns gramáticos advérbio relativo. 

Ex.: “Sob o mar sem borrasca, onde enfim se descansa.” (A. Nobre, S, 90.) (Ibidem). O autor 

esclarece que a distinção que a norma gramatical tenta estabelecer entre onde (= o lugar em que) 

e aonde (= o lugar a que), na língua culta contemporânea, está praticamente anulada na língua 

coloquial. Encontram-se exemplos em que uma forma está empregada no lugar de outra e também 

exemplos em que ocorrem ambas as formas no mesmo enunciado: “Não perceberam ainda onde 

quero chegar.” (Alves Redol, BC, 47.); “Mas aonde te vais agora, / Onde vais, esposo meu?” 

(Machado de Assis, OC, III, 109.) (2001, p. 352). 
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CONCLUSÃO 

 

Após analisarmos os compêndios gramaticais do século XX, publicados em diferentes 

momentos da história da gramaticografia brasileira, convém-nos, por fim, tratar de algumas 

particularidades na abordagem pronominal nas obras que serviram de corpus para esta pesquisa. . 

No que concerne à definição pronominal, observamos uma identificação entre os autores 

aqui abordados (ANEXO 2). De um modo geral, o pronome indica os seres, mediante sua relação 

com a pessoa do discurso. Duas definições, das sete analisadas, no entanto, nos soam interessantes, 

a primeira, de Celso Cunha, que diz que os pronomes exercem as funções semelhantes às dos 

elementos nominais. Outro conceito um pouco curioso é o que nos traz Gladstone Chaves de Melo, 

que diz que o pronome é a palavra que tanto pode substituir quanto “lembrar” o nome. Nenhum 

outro gramático fala em “lembrar” o pronome, mas tão somente denotar o nome ou o ser. 

A definição trazida por Evanildo Bechara se assemelha à de Antenor Nascentes e à de 

Manuel Said Ali; essa semelhança pode ser atribuída ao fato de Bechara ter convivido com esses 

gramáticos e, consequentemente, lido suas obras e adotado algumas de suas ideias. 

A concepção de pronome exposta por Eduardo Carlos Pereira é, pois, a que se destaca 

dentre as sete apresentadas. Para Pereira, o pronome não pode acompanhar um substantivo, mas 

tão somente substituí-lo. Cabe, pois, ao adjetivo determinativo essa função de acompanhar o 

substantivo para determiná-lo ou indicar alguma circunstância externa. As consequências dessa 

definição de pronome se refletirão nos tópicos que seguem ao de conceituação pronominal.  

O gramático Gladstone Chaves de Melo, embora concorde com a posição adotada por 

Pereira, decide adotar o que a Nomenclatura gramatical brasileira (NGB) determinava à época da 

publicação de sua obra, a fim de que sua gramática fosse bem recebida pelo público e não causasse 

confusão na mente dos discentes. Gladstone Chaves de Melo, no entanto, não deixa de mostrar sua 

posição divergente ao longo de sua obra. Outro autor que nos chamou a atenção pela definição 

apresentada foi Rocha Lima. O gramático lança mão da definição de Said Ali, fazendo, pois, as 

devidas referências. 

No tópico que trata da classificação pronominal, há um consenso entre os gramáticos, de 

modo que todos eles entendem que o pronome pode ser substantivo e adjetivo, embora haja uma 

sutil diferença na abordagem desses dois tipos de pronome. Enquanto que Antenor Nascentes, 

Celso Cunha, Said Ali e Gladstone Chaves de Melo entendem o pronome adjetivo como aquele 

que acompanha um substantivo expresso na frase, Evanildo Bechara e Rocha Lima admitem que 

esse substantivo pode estar oculto também.  
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A concepção de pronome substantivo e adjetivo de Eduardo Carlos Pereira se destacará em 

meio às outras aqui estudadas. Isso porque, conforme dito anteriormente, o pronome, para ele, não 

pode acompanhar o substantivo. Assim, enquanto o pronome substantivo é equivalente ao 

pronome pessoal, o pronome adjetivo será aquele que se empregará no lugar do substantivo, 

acrescentando-lhe uma limitação. O pronome adjetivo é, pois, uma variante dos adjetivos 

determinativos. 

No tocante à tipologia pronominal, nota-se um consenso entre os seis autores, dos sete, 

abordados ao longo desse trabalho (ANEXO 3). Eles entendem que o pronome pode ser pessoal, 

possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. Apenas Eduardo Carlos Pereira não 

lista os possessivos como pertencentes ao rol dos pronomes, uma vez que são entendidos como 

adjetivos determinativos. 

No item dedicado ao emprego dos pronomes oblíquos, destacamos a posição de Said Ali e 

Rocha Lima em relação ao uso pronominal com os tempos futuro do presente e futuro do pretérito. 

Enquanto o primeiro autor só concebe o emprego mesoclítico do pronome, Rocha Lima, por sua 

vez, não aborda esse tipo de colocação pronominal em sua obra, admitindo para esses tempos 

verbais, apenas a próclise. 

Outro ponto que merece destaque na topologia pronominal recai sobre o emprego do 

pronome enclítico com o gerúndio. Antenor Nascentes informa, tão somente, que não é elegante 

empregar a ênclise no gerúndio, quando este estiver em frases negativas. Os outros gramáticos 

admitem a próclise em gerúndio nas frases negativas ou quando este tempo verbal for precedido 

por em; em outras situações admitem a ênclise. 

Ainda sobre a ênclise ao gerúndio, cumpre observar que quase todos os autores recorrem 

ao critério da pausa para determinar o emprego ou não do pronome depois da forma verbal. Celso 

Cunha, Eduardo Carlos Pereira, Evanildo Bechara, Manuel Said Ali e Rocha Lima esclarecem 

que, se houver pausa entre o advérbio de negação e o verbo, usa-se a ênclise. Os gramáticos que 

não tratam do recurso da pausa em suas obras são Antenor Nascentes e Gladstone Chaves de Melo. 

Outro aspecto interessante a se destacar em topologia pronominal são as locuções verbais. 

Os gramáticos Celso Cunha, Evanildo Bechara, Gladstone Chaves de Melo e Rocha Lima citam 

em suas obras o emprego do pronome solto, sem se ligar por hífen, entre o verbo auxiliar e o verbo 

principal, como típico da sintaxe brasileira. Enquanto Bechara esclarece que a gramática ainda não 

reconhece esse uso, Rocha Lima diz que esse emprego já está consagrado na literatura. 

Antenor Nascentes, contudo, não trata do tema em sua obra, e para Said Ali, o pronome 

vem sempre ligado ao verbo. Na obra de Eduardo Carlos Pereira encontramos o emprego do 

pronome intercalado sem hífen somente na perífrase com o verbo no infinitivo. 
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Em relação aos pronomes pessoais, destacamos que quase todos os autores, com exceção 

de Said Ali, tratam da combinação dos pronomes átonos em suas obras. Enquanto Celso Cunha 

informa que não se usa na língua corrente do português do Brasil e na língua literária seu emprego 

soa como artificial, Rocha Lima diz que as combinações são pouco usuais no Brasil. 

Outro tema abordado por quase todos os gramáticos é o emprego do pronome oblíquo átono 

no lugar do pronome possessivo. Enquanto Bechara, Said Ali, Rocha Lima analisam a questão no 

item emprego dos pronomes possessivos, Celso Cunha fala em emprego dos pronomes pessoais. 

Nas obras de Antenor Nascentes e Gladstone Chaves de Melo não encontramos nenhum tipo de 

referência. 

Assunto também recorrente é o emprego do pronome nós com referência à primeira pessoa 

do singular. Não encontramos nenhuma alusão ao tema, no entanto, nas obras de Gladstone Chaves 

de Melo e Said Ali. Os gramáticos Antenor Nascentes e Evanildo Bechara admitem que, além 

dessa forma pronominal, o pronome vós também pode ser empregado no lugar de tu, porém, 

divergem no tocante ao número em que deve figurar o adjetivo que se refere ao pronome nós: para 

Nascentes, deve o adjetivo estar somente no singular, enquanto que Bechara admite também o 

plural. 

Eduardo Carlos Pereira também reconhece que ambas as formas pronominais possam ser 

empregadas no singular, porém, seus exemplos se limitam ao pronome nós. Gladstone e Said Ali 

não mencionam a questão e, Rocha Lima faz referência tão somente ao pronome nós. Celso Cunha 

admite o uso do pronome nós no singular, e com o qual devem concordar o predicativo e o 

particípio. Segundo o gramático, esse pronome também pode ser empregado, em Portugal, pelos 

altos dignitários da Igreja; nesse caso é chamado plural de majestade. Sobre o pronome vós, 

esclarece que, praticamente, não se usa mais na linguagem corrente de Portugal e do Brasil. Como 

referência a uma só pessoa, é raramente empregado na literatura de tom arcaizante, a fim de indicar 

distância, apreço social. 

No tocante aos pronomes de tratamento, cabe aqui ressaltar que Celso Cunha, Evanildo 

Bechara e Gladstone adotam essa nomenclatura. Celso Cunha, insere no rol dos pronomes de 

tratamento você, o senhor e as expressões formadas com os possessivos vossa e sua, embora 

especifique essas últimas formas como de tratamento reverente. Celso Cunha faz menção ao uso 

de o degas como forma de tratamento de primeira pessoa, mas que, assim como os outros 

pronomes de tratamento, deve levar o verbo para a 3.ª pessoa do singular. 

Outro gramático que também irá adotar a nomenclatura pronomes de tratamento é Evanildo 

Bechara e, em seu rol, constam você, o senhor. As formas com o pronome vosso pertencem, 

segundo ele, às formas de reverência. Gladstone também se utiliza da nomenclatura pronomes de 
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tratamento em sua gramática e insere nela você, o senhor e as formas com o pronome possessivo 

vossa. Antenor Nascentes fala em expressões que equivalem aos pronomes pessoais e, além de 

citar os pronomes equivalentes à 2.ª pessoa (você, vosmecê, o senhor, a senhora, Vossa excelência 

etc.), menciona também o degas, assim como o faz Celso Cunha, como forma de tratamento de 1.ª 

pessoa. 

Na obra de Said Ali não há nenhuma nomenclatura específica para essas formas 

pronominais. Ele diz tão somente que os tratamentos o senhor e a senhora, formas polidas de se 

referir a alguém, assim como você, vocês, vossa mercê, Vossa Senhoria etc., levam o verbo e os 

respectivos pronomes oblíquos para a 3.ª pessoa. 

Rocha Lima trata em sua obra dos pronomes pertencentes à 2.ª pessoa, mas que requerem 

o verbo na 3.ª pessoa. Não define, portanto, uma nova nomenclatura; ele os insere nos pronomes 

pessoais. No entanto, as formas com o pronome vossa são arroladas nos pronomes de reverência. 

Pereira, assim como Bechara, faz uma distinção entre os pronomes de tratamento e os 

pronomes de reverência. Segundo ele, ambos os pronomes pertencem gramaticalmente a 3.ª 

pessoa, porém, os pronomes de reverência fazem referência a 2.ª pessoa. Cabe lembrar aqui que, 

se inserem nos pronomes de tratamento Fuão, Sicrano, Beltrano, Fulano, a gente, homem, um e o 

outro. Nenhum outro gramático insere no rol dos pronomes de tratamento essas formas. Na obra 

de Antenor Nascentes, os quatro primeiros pronomes constituem os pronomes indefinidos. 

Em relação aos possessivos, destacamos a concepção de Bechara, Celso Cunha, Pereira e 

Said Ali, os quais concebem, ainda que em circunstâncias diferentes, que o pronome oblíquo pode 

ser empregado no lugar de um pronome possessivo. Outro ponto de destaque em relação aos 

possessivos é o emprego pleonástico desse tipo de pronome. São quatro os autores que tratam 

desse tema em suas obras: Bechara, Celso Cunha, Gladstone e Pereira, embora este último 

gramático classifique seu como adjetivo determinativo.   

Por fim, cabe aqui mencionar a abordagem feita somente por Bechara e Celso Cunha. Trata-

se do uso de seu como substituto do tratamento senhor. Enquanto Bechara informa que o uso de 

seu pode indicar tratamento íntimo ou depreciativo, Cenho Cunha discorre somente a respeito do 

seu emprego na linguagem coloquial em Portugal, mas sobretudo no Brasil. 

Em relação aos demonstrativos, cinco dos sete gramáticos admitem outras formas, que não 

as tradicionais (este, esse, aquele, aquilo, o e flexões), como integrantes dessa classe. Dentre os 

cinco autores, Antenor Nascentes, Rocha Lima, Celso Cunha concebem, inclusive, uma nova 

nomenclatura para esses elementos, os demonstrativos de identidade, embora admitam diferentes 

elementos como pertencentes a essa categoria. Para Nascentes, as palavras mesmo, próprio e tal 

são demonstrativos de identidade. Enquanto Rocha Lima reconhece somente as duas primeiras 
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palavras; Celso Cunha, contudo, aceita somente a palavra semelhante como pertencente a essa 

categoria. Na concepção de Cunha, mesmo e próprio são pronomes demonstrativos, porém, não 

integram a classe dos demonstrativos de identidade. 

Evanildo Bechara, embora aceite os vocábulos mesmo e próprio como reforçadores de 

identidade, os concebe tão somente como integrantes da classe dos demonstrativos. Eduardo 

Carlos Pereira admite que as formas originalmente utilizadas como adjetivos determinativos 

demonstrativos mesmo e tal possam ser empregadas como pronomes. Contudo, o vocábulo próprio 

consta apenas como adjetivo determinativo demonstrativo. Os gramáticos Said Ali e Gladstone 

Chaves de Melo, porém, não concebem as formas acima como pronomes, tampouco traçam uma 

nova categoria para os demonstrativos em suas gramáticas. 

Sobre os anafóricos e dêiticos, observou-se que Bechara, Celso Cunha, Gladstone e Said 

Ali trazem em suas obras informações a respeito desse tipo de emprego dos demonstrativos. Said 

Ali, porém, trata somente do emprego anafórico do pronome. Nas obras de Nascentes e Pereira 

não se encontrou nenhuma alusão ao tema. 

No tocante aos pronomes indefinidos, é interessante observar as formas al e este, inseridas 

no rol dessa classe pronominal por Eduardo Carlos Pereira e Manuel Said Ali, respectivamente. 

Nenhum outro autor aborda esses dois vocábulos como pronomes indefinidos. A forma al integra 

essa classe dos pronomes na obra de Pereira, embora o autor esclareça que seu emprego é restrito 

aos provérbios populares e à língua literária. A forma este pertence aos pronomes demonstrativos, 

na obra dos outros gramáticos, com exceção de Eduardo Carlos Pereira, que a concebe como 

adjetivo determinativo demonstrativo. Na obra de Evanildo Bechara, o gramático entende que, 

empregado repetidamente “este...este” apresenta caráter distributivo. 

Um emprego bastante curioso e mencionado apenas por Evanildo Bechara é o uso do 

pronome indefinido nenhum com sentido afirmativo. Quando empregado dessa forma equivale, 

segundo o autor, a qualquer. 

Ainda sobre os pronomes indefinidos, ressalta-se a preocupação de Celso Cunha, Evanildo 

Bechara e Rocha Lima em mencionar, em suas respectivas obras, um emprego que, embora não 

mais usual em nossa língua, nos soa bastante interessante, uma vez que, dificilmente um leitor 

consulente interpretaria de maneira correta seu emprego. Trata-se do pronome algum com sentido 

positivo, quando posposto a um substantivo. Evanildo Bechara, inclusive, informa a possibilidade 

de o pronome vir seguido de palavra negativa. 

Não podemos deixar de mencionar aqui o uso do pronome cada apenas como adjetivo. 

Ainda que seja usual na linguagem corrente seu emprego como substantivo, os autores aqui 

elencados recomendam que esse pronome seja acompanhado por um substantivo. Eduardo Carlos 
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Pereira também informa que cada deve ser anteposto a um substantivo, embora esse vocábulo 

conste em sua obra como adjetivo determinativo indefinido e não como pronome. 

Cabe-nos por fim, mencionar o uso de este como indefinido, empregado repetidamente e 

com sentido distributivo, ainda que seja normalmente inserido no rol dos pronomes 

demonstrativos. Apenas dois autores, dos sete abordados, concebem esse emprego: Evanildo 

Bechara e Manuel Said Ali. 

No tocante aos pronomes interrogativos, observamos que a forma que é considerada por 

todos os autores como interrogativo. No entanto, não há consenso quando se trata de antepor o 

artigo masculino a essa forma pronominal. Enquanto que Antenor Nascentes e Rocha Lima não 

admitem o determinante antes do pronome, Celso Cunha, Evanildo Bechara o concebem como 

recurso enfático. Para os gramáticos Eduardo Carlos Pereira e Manuel Said Ali o que figura como 

pronome interrogativo ao lado das outras formas. 

No tocante aos pronomes relativos, Pereira só reconhece como pertencente a essa categoria 

que e quem. Em relação a esse último pronome, todos os autores aqui abordados admitem que 

pode aparecer na frase sem antecedente explícito. Bechara, Said Ali, Celso Cunha e Rocha Lima 

denominam esse tipo de pronome sem antecedente relativo indefinido. Antenor Nascentes, Pereira 

e Gladstone, contudo, não estipulam uma nova nomenclatura. Nascentes se limita em dizer que o 

pronome pode ter o antecedente implícito, enquanto que Pereira e Gladstone informam que há 

pronomes que encerram em si o antecedente. 

Ainda sobre os pronomes inseridos na categoria dos relativos, é bastante curiosa a 

concepção de Nascentes. O autor é o único dos sete gramáticos que admite as formas como e 

quando como integrantes dessa classe, porém, desde que acompanhadas pelas preposições por e 

em respectivamente. 

Em relação a onde, os autores Nascentes, Gladstone, Bechara e Celso Cunha o enquadram 

no rol dos pronomes relativos e informam que seu antecedente pode estar explícito. Para Rocha 

Lima, onde é um pronome-advérbio; só será considerado pronome relativo se o seu antecedente 

estiver claro na frase. 

Após análise do corpus, chegou-se à conclusão de que a concepção de pronome de Eduardo 

Carlos Pereira se destaca em relação às outras aqui analisadas, uma vez que nos apresenta uma 

abordagem diferente desse elemento gramatical. Sua gramática, pois, é a que mais se aproxima da 

escola comparativista do século XIX. 
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ANEXO 1 

Contexto histórico -autores – 1.ª edição 

 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

AUTORES 

 

OBRAS /1.ª EDIÇÃO 
BRASIL REPÚBLICA 

 
  

Afonso Pena (1907-1909) Eduardo Carlos Pereira Gramática expositiva (1907) 

Arthur Bernardes (1922-1926) Said Ali Gramática secundária da língua portuguesa 

(1923?) 

O ESTADO GETULISTA 

 

  

Getúlio Vargas (1930-1945) Antenor Nascentes O Idioma nacional (1937) 

 

A EXPERIÊNCIA DEMOCRÁTICA 

 

  

Juscelino Kubitschek (1956-1960) Rocha Lima Gramática normativa da língua portuguesa (1957) 

João Goulart (1961-1964) Evanildo Bechara Moderna gramática portuguesa (1961) 

REGIME MILITAR 

 

  

Costa e Silva (1967-1969) Gladstone Chaves de Melo Gramática fundamental da língua portuguesa 

(1968) 

DEMOCRACIA 

 

  

José Sarney (1985-1990) Celso Cunha71 Nova gramática do português contemporâneo 

(1985) 

 

                                                 
71Em coautoria com Luís Lindley Cintra. 



 

ANEXO 2 

 

 Definição de pronome 

EDUARDO 

CARLOS 

PEREIRA 

(1918 [1907]) 

MANUEL SAID 

ALI 

(1964 [1923?]) 

ANTENOR 

NASCENTES 

(1964 [1937]) 

CARLOS 

HENRIQUE DA 

ROCHA LIMA 

(1994 [1957 ]) 

EVANILDO 

BECHARA 

(1970 [1961]) 

GLADSTONE 

CHAVES DE 

MELO 

(1970 [1968]) 

CELSO CUNHA 

(2001 [1985]) 

“É a palavra que tem 

por funcção designar 

os seres pelas suas 

relações com a 

pessoa grammatical” 

(1918, p. 95). 

“É a palavra que 

denota o ente ou a 

êle se refere, 

considerando-o 

apenas como pessoa 

do discurso” ( 1964, 

p. 61). 

“Palavras que 

denotam os sêres, 

considerando-os 

apenas como pessoa 

do discurso” (1964, 

p. 51). 

“É a palavra que 

denota o ente ou a 

ele se refere, 

considerando-o 

apenas como pessoa 

do discurso” (1994, 

p. 110). 

“É a expressão que 

designa os sêres sem 

dar-lhes nome nem 

qualidade, 

indicando-os apenas 

como pessoa do 

discurso” ( 1970, p. 

114). 

“É a palavra que 

substitui ou lembra o 

nome, ou então o 

designa em 

perspectiva de 

pessoa gramatical” 

(1970, p. 127). 

“Os pronomes 

desempenham na 

oração as funções 

equivalentes às 

exercidas pelos 

elementos nominais” 

(2001, p.275). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

 

 Tipologia pronominal 

EDUARDO 

CARLOS 

PEREIRA 

MANUEL SAID 

ALI 

ANTENOR 

NASCENTES 

 

CARLOS 

HENRIQUE DA 

ROCHA LIMA 

EVANILDO 

BECHARA 

GLADSTONE 

CHAVES DE 

MELO 

CELSO CUNHA 

Pessoal (reto e 

oblíquo, reflexivos) 

 

Pessoal (reto e 

oblíquo, reflexivos e 

recíprocos) 

Pessoal (reto e 

oblíquo) 

Pessoal subjetivo (ou 

reto), objetivo (ou 

oblíquo), de 

referência 

Pessoal (reto e 

oblíquo) 

Pessoal (reto, 

oblíquo e 

tratamento) 

Pessoal reto e 

oblíquo ( recíproco, 

reflexivo) 

e de tratamento 

  -------- possessivo possessivo possessivo possessivo possessivo possessivo 

demonstrativo demonstrativo demonstrativo demonstrativo demonstrativo demonstrativo demonstrativo 

 

conjuntivo ( ou 

relativo) 

relativo relativo relativo relativo relativo relativo 

interrogativo interrogativo interrogativo interrogativo interrogativo interrogativo72 interrogativo 

indefinido indefinido indefinido indefinido indefinido indefinido indefinido 

                                                 
72Embora o gramático acate a nomenclatura da NGB, não deixa de expor sua opinião acerca do pronome interrogativo. Em sua concepção, o pronome interrogativo é uma 

variante do pronome indefinido. 



 

 


