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RESUMO 

 

Com a expansão, nas duas últimas décadas, das políticas e ações voltadas 

para a internacionalização da língua portuguesa, cresceu também a produção 

de materiais didáticos destinados ao ensino de Português do Brasil a 

estrangeiros (PBE). Contudo, nos textos desses materiais, as amostras da 

variedade brasileira oferecidas aos aprendizes nem sempre são 

representativas de nossa fala e escrita. Nesta pesquisa, analisamos - em 

diálogos impressos em livro didático de PBE contemporâneo e de ampla 

circulação, que declara enfatizar a comunicação no português como é falado 

no Brasil - se o uso dos pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos e 

relativos é consistente com essa proposta. Analisamos as ocorrências de 

pronomes desses tipos nos diálogos da obra selecionada, à luz de descrições 

presentes em gramáticas e estudos recentes sobre o português brasileiro, que 

contemplam a fala, e também de descrições contidas em gramáticas com base 

na tradição escrita. Concluímos que, nos diálogos do livro didático analisado, 

no que se refere ao uso desses pronomes, sobretudo os pessoais e 

demonstrativos, ainda são frequentes as representações da fala inadequadas, 

ou seja, distanciadas das descrições contemporâneas do português do Brasil 

falado e influenciadas pela descrição com base na tradição gramatical escrita. 

 

Palavras-chave: Ensino do Português do Brasil para Estrangeiros (PBE). 

Materiais didáticos de Português do Brasil para Estrangeiros. Uso dos 
pronomes no ensino a estrangeiros do português falado no Brasil. 
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ABSTRACT 

 
 

As a result of an development of politics and activities regarding the 

internationalization of the Portuguese language, an increase on the production 

of didactic material has happened with the purpose of teaching foreigners the 

Portuguese of Brazil (PBE). Nevertheless in the set texts of these materials, the 

examples that are presented to the learners in order to demonstrate the wide 

scope of the Brazilian linguistic diversity, not always represent the way we 

speak and write. In this research we analyse the consistancy of the usage of 

Personal Pronoun, Demonstrative Pronoun, Possessive Pronoun, and Relative 

Pronoun according to this proposal by means of examining written dialogues on 

contemporary book for the Teaching of Brazilian Portuguese For Foreigners 

(PBE) with broad circulation and that it emphasizes communication in the 

Portuguese language as people speak it in Brazil. We analysed these pronouns 

as they appeared in the set texts, bearing in mind up to date grammatical 

studies on Brazilian Portuguese which deal with the Brazilian Portuguese 

speach as well as structures and rules on grammars based on written tradition. 

We come to the conclusion that the dialogues on the analysed book in 

reference to these pronouns, mainly Demonstrative and Personal Pronoun, are 

to some extent inadequate concerning the speach, meaning that, they are 

rather distant from the contemporary structures of the Brazilian Portuguese the 

way it is spoken and as they are influenced by the description based on the 

written grammatical tradition. 

 

Key-words: Teaching Portuguese of Brazil for Foreigners. Didactic materials of 

Portuguese of Brazil for Foreigners. Usage of pronouns in the Teaching of 
Foreigners Portuguese spoken in Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

No bojo das políticas e ações de difusão da língua portuguesa 

intensificadas a partir da última década do século XX e da visibilidade política e 

econômica adquirida pelo Brasil nesse período, nosso idioma e nossa cultura 

passaram a atrair a atenção de muitos estrangeiros. 

Destaca Júdice (2013, p.139): 

um número crescente de estrangeiros, atraídos, entre outros fatores, 
por nossa economia em expansão e por nossa cultura multifacetada, 
vem buscando conhecimentos sobre a variedade do português falada 
por quase 200 milhões de brasileiros (...). 

 

O interesse desses estrangeiros pelo aprendizado da língua e cultura 

brasileiras resultou, em nosso contexto, na intensificação de políticas de 

difusão do idioma, com o crescimento de pesquisas sobre ele; em uma 

preocupação maior com a formação de professores de Português do Brasil 

para Estrangeiros (PBE); e ainda na publicação de materiais voltados para o 

ensino da língua e da cultura de nosso país. 

O interesse em difundir nossa língua, ampliou também a necessidade de 

pesquisas sobre os usos Português do Brasil contemporâneo que dessem 

subsídios para seu ensino a estrangeiros. Vários dentre esses estudos tiveram 

como ponto de apoio descrições do Português do Brasil, sobretudo falado, 

surgidas nas últimas décadas do século XX. Dentre essas descrições, em sua 

maioria não abordando nossa língua como estrangeira, destacamos a obra de 

Dino Preti e Luiz Antônio Marcuschi, entre outros. 

Registre-se também, nesse período, o interesse de pesquisadores 

brasileiros por estudos relativos às abordagens e metodologias empregadas no 

processo de ensino-aprendizagem de nossa língua e cultura a falantes de 

outros idiomas, com ênfase na abordagem comunicativa. 

Embora ainda não tenhamos publicações de dicionários específicos para 

a área de Português do Brasil para Estrangeiros, no que se refere a gramáticas 

já dispomos de algumas. Paralelamente ao crescimento da produção de 
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materiais didáticos de português para estrangeiros, surgiram, na primeira 

década do século XXI, publicadas no Brasil e no exterior, gramáticas dirigidas a 

esse público, desde a gramática pedagógica de Masip (2000), até outras obras 

mais consistentes e específicas como a Modern Portuguese: a reference 

grammar, de autoria de Perini (2002) e, mais recentemente, a Gramática 

Brasileña para hablantes de espanõl, elaborada por Carvalho e Bagno (2015) 1 

No tocante à formação de professores de Português do Brasil para 

Estrangeiros em nosso país, na virada do século XX para o XXI, diversas 

iniciativas foram implementadas: criação de umas poucas licenciaturas na área; 

constituição de setores de Português para Estrangeiros em departamentos de 

Cursos de Letras de diversas universidades públicas e privadas; 

desenvolvimento de pesquisas e formação de mestres e doutores na área em 

Programas de Pós-graduação; formação de avaliadores para os exames 

Celpe-Bras; cursos, eventos e publicações acadêmicas destinados à 

atualização de docentes de PBE, oferecidos por associações de profissionais 

da área locais e internacionais. 

Em síntese, já contamos com diversos estudos descritivos do Português 

do Brasil e com algumas gramáticas específicas, focalizando aspectos 

diversificados da variedade brasileira em suas manifestações, sobretudo na 

modalidade falada; dispomos de pesquisas sobre abordagens e metodologias 

utilizadas no processo de ensino-aprendizagem de PBE; observamos que a 

formação de professores vem se organizando e consolidando. 

Era de se esperar, portanto, que, no país, a crescente produção de 

materiais de ensino para o ensino do Português do Brasil a estrangeiros se 

beneficiasse desses fatores. 

Júdice (2015)2 apontou um significativo crescimento, nas duas últimas 

décadas, da publicação de materiais brasileiros para o ensino da língua e da 

                                                             
1
 Em 2010, também são publicadas duas importantes gramáticas com descrições do português 

brasileiro contemporâneo, a de Castilho (2010) e a de Perini(2010), que não visam 
especificamente o ensino de nosso idioma a estrangeiros, mas que constituem obras de 
referência que podem oferecer importantes subsídios para o ensino da língua falada no Brasil a 
esse público. 
2
 Palestra realizada no V Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa, realizado em 

outubro de 2014, na Università del Salento, em Lecce- Itália. 
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cultura do Brasil a falantes de outros idiomas, alguns com sucessivas edições e 

com distribuição e circulação também no exterior. 

Mas em que medida essas publicações se beneficiaram das pesquisas 

acima mencionadas e da melhor formação/informação de autores/ 

professores? 

Os livros didáticos recentemente publicados no Brasil para o ensino de 

PBE geralmente declaram, em sua apresentação, a adoção de uma 

abordagem comunicativa, considerando-a sintonizada com as modernas 

metodologias de ensino de línguas. O discurso dos autores/editores neles 

impressos deixa entrever que, pelo menos teoricamente, seus elaboradores 

têm consciência de que usar uma abordagem de base comunicativa, implicaria, 

entre outros aspectos, propor atividades que proporcionassem ao aprendiz 

oportunidades de desenvolver, em situações que se aproximassem da 

realidade, suas habilidades de produção oral, produção escrita, compreensão 

oral e compreensão escrita em Português do Brasil, levando em conta sua 

variação no uso. 

Por um lado, pode-se perceber, nesses materiais publicados nas duas 

últimas décadas, essa tentativa de sintonização com as metodologias para o 

ensino de línguas estrangeiras contemporâneas, que pode ser observada, por 

exemplo, em muitos sumários organizados por situações de comunicação; na 

inclusão mais frequente de textos de gêneros3 variados, por vezes autênticos; 

e ainda no espaço mais amplo dedicado ao desenvolvimento das habilidades 

relacionadas ao aprendizado da língua falada. 

Por outro lado, porém, nesses materiais, observam-se ainda vestígios de 

metodologias de ensino e concepções de língua ultrapassadas, tais como: a) a 

organização dos livros didáticos partindo de tópicos gramaticais 

tradicionalmente considerados “mais fáceis” até chegar àqueles “mais difíceis”; 

b) a utilização frequente de textos artificiais criados pelos autores 

exclusivamente para o ensino de tópicos gramaticais e de vocabulário, sem a 

                                                             
3
 Gêneros textuais, de acordo com Marcuschi (2008, p. 155), são “textos que encontramos em 

nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos, definidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos, e estilos concretamente realizados na 
integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas” 
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necessária preocupação com o uso da língua em situação; c) as interferências 

da tradição escrita no que é oferecido ao aprendiz como amostra da língua 

falada no Brasil. 

O desejável seria que os professores de português para estrangeiros e 

seus alunos, ao utilizarem livros didáticos voltados para o ensino da língua e da 

cultura do Brasil a falantes de outras línguas, encontrassem, nos textos de 

diferentes gêneros contidos nessas obras, amostras confiáveis da língua-alvo, 

ou seja, insumos relevantes para o processo de ensino-aprendizagem.  Mas 

não é exatamente isso que acontece, pois muitos autores de livros didáticos 

que elaboram textos para integrar esses materiais de ensino frequentemente 

ignoram as descrições já existentes das variedades do português brasileiro 

contemporâneo falado e escrito, no registro formal e informal, que, se 

consideradas, contribuiriam para a construção de amostras linguísticas mais 

confiáveis para os professores e aprendizes da área. 

Marcuschi (2003, p. 15), estudando aspectos da oralidade em dez 

materiais didáticos destinados ao ensino de PBE destaca que, embora todos os 

autores enfatizem a relevância da oralidade no ensino de língua estrangeira, 

não conseguem ir além da intenção, pois “o que se apresenta como oralidade é 

uma escrita informal e um diálogo artificial (....)”. 

Temos observado, na representação de falas do gênero conversação 

espontânea presentes em diálogos inseridos nos livros didáticos de português 

para estrangeiros, que, além de não incluírem ou incluírem raramente os 

fenômenos típicos da oralidade mencionados por Marcuschi (marcadores 

conversacionais, interjeições etc.), não utilizam adequadamente nem os 

componentes gramaticais, que juntamente com o vocabulário são o que os 

autores parecem privilegiar no ensino de língua. 

Marcuschi (2003, p. 36) destaca que o foco do ensino de uma língua 

estrangeira não deveria mais incidir exclusivamente no sistema da língua e na 

modalidade escrita. Segundo ele, os autores de livros didáticos de PBE 

contemporâneos, pelo menos no discurso presente na apresentação das obras, 

parecem estar de acordo com o princípio da relevância do oral no 

funcionamento da língua e na produção de sentido. Lembra, contudo, que 
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paralelamente à preocupação com a questão do uso e das peculiaridades da 

fala, “continua importante e essencial o aprendizado do sistema linguístico, 

com atenção para as questões gramaticais e as peculiaridades léxicas e 

especificidades fonético-fonológicas”. 

Trabalhando com materiais didáticos de PBE disponíveis no mercado e 

preocupada com a questão da necessidade de oferta por esses materiais de 

amostras confiáveis da língua em uso na atualidade, decidi pesquisar se os 

textos contidos em livros didáticos editados recentemente no Brasil são 

selecionados e/ou elaborados pelos autores com atenção para esse aspecto. 

Em nossa prática de ensino em imersão no Brasil, considerando que a 

primeira necessidade do aprendiz estrangeiro é a de interagir na língua-alvo 

por meio de textos falados e que os materiais didáticos contemporâneos 

declaram colocar ênfase no desenvolvimento das habilidades de produção e 

compreensão oral, decidimos concentrar nossa pesquisa nos textos que têm 

esse propósito - os diálogos - para verificar se constituem amostras 

consistentes do português brasileiro em uso. 

Escolhemos examinar se o componente gramatical apresentado nas 

conversas representadas nos diálogos impressos em livros didáticos de PBE 

corresponde a uma amostra confiável em função das descrições do português 

atualmente falado no Brasil. Ou esses textos falados estariam representados 

com marcas da tradição gramatical escrita? 

Preferimos analisar os diálogos impressos no corpo do livro, pois, além 

de possibilitarem ao pesquisador uma observação e análise mais fácil e 

sistemática da amostra de língua em questão, funcionam para o aprendiz como 

um importante recurso de visualização e fixação dos componentes linguísticos. 

Grande parte desses diálogos também consta em gravações que 

frequentemente complementam os livros didáticos. Seu preço, muitas vezes 

mais elevado que o do livro do aluno, faz com que nem todos adquiram esse 

componente, desenvolvendo a atividade de compreensão oral proposta pelo 

autor apenas com base no diálogo escrito. 
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Passamos então a buscar um livro didático de PBE de circulação ampla 

no contexto nacional e internacional e com sucessivas edições (algumas delas 

revistas) até hoje, para nele observar como são selecionadas/ construídas 

pelos autores as amostras da língua-alvo oferecidas aos aprendizes nos textos 

contidos no material. Um dos poucos livros didáticos de PBE editados no Brasil 

que apresenta essas características é Bem-Vindo! A Língua Portuguesa no 

mundo da comunicação (BV), de autoria de Ponce e colaboradores, cuja 

primeira edição é da década de 90. Dirigimos o foco de nossa pesquisa para 

uma edição mais recente de BV, a de 2010, nela observando mais 

especificamente os textos de diálogos que representam a conversação do 

cotidiano. 

Dessa forma constituímos um corpus com 41 diálogos impressos na 

edição de BV de 2010, que objetivam representar cenas de conversação 

cotidiana, neles observando as inadequações em relação ao uso do Português 

do Brasil falado. 

Pretendemos, nesta pesquisa, encontrar respostas para seguintes 

questões: a) As falas do cotidiano representadas por escrito nos diálogos de 

livros didáticos de PBE são amostras verossímeis da fala do brasileiro nas 

situações de comunicação neles delineadas?; b) São compatíveis com as 

descrições contemporâneas do português falado ou apresentam inadequações 

referentes a interferências das descrições tradicionais do português com base 

na escrita?; c) Quais são as inadequações mais frequentes? 

Em uma primeira abordagem assistemática dos diálogos, considerando 

as situações de comunicação neles delineadas, observamos, de forma geral, 

se as falas representadas estavam em sintonia com as descrições 

contemporâneas do uso do Português do Brasil falado ou se ainda traziam 

muitas marcas da descrição nos moldes da tradição gramatical de base escrita. 

Encontramos descompassos entre as falas representadas e as descrições 

contemporâneas do Português do Brasil falado em uso. Por exemplo: a) no uso 

de tempos e modos – emprego de formas de presente e de futuro simples do 

indicativo, onde na fala cotidiana seria esperada a utilização de perífrases 

verbais; b) no uso de formas de imperativo em situações de fala em que seria 
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evitado; b) no uso, na fala, de conjunções utilizadas sobretudo na escrita (ex: 

pois); c) em muitas regências verbais em sintonia com a tradição escrita e não 

com o uso atual falado. Mas, na representação das falas nos diálogos de BV, 

encontramos, inconsistências principalmente em relação ao uso de pronomes. 

Em uma primeira observação assistemática, deparamo-nos com muitas delas 

em relação aos pronomes pessoais e demonstrativos e algumas outras, 

esporádicas, no que se refere aos possessivos e relativos. Nessas 

inconsistências no uso de pronomes nas representações da fala nos diálogos 

de BV, focalizamos, então, nossa pesquisa, tendo em vista, entre outros 

fatores, sua importância na marcação das pessoas do discurso em interações 

formais e informais; seu papel na coesão e coerência dos textos e suas 

especificidades na variedade brasileira do português. 

Nosso objetivo geral foi, portanto, verificar se, na elaboração dos 

diálogos do livro didático Bem-Vindo!: a língua portuguesa no mundo da 

comunicação, que se declara comunicativo e voltado para o ensino da língua 

falada no Brasil a estrangeiros, há interferências da descrição com base na 

tradição gramatical escrita no que diz respeito aos pronomes pessoais, 

demonstrativos, possessivos e relativos. 

Para o exame do corpus, tomamos como referências principais de 

descrição tradicional do português a Nova Gramática do Português (NGP), de 

Cunha e Cintra, em edição de 20134, recorrendo esporadicamente a outras 

obras. Como ponto de partida para a descrição do português do Brasil atual, 

tomamos como referência, a Nova Gramática do Português Brasileiro (NGPB), 

de Castilho, em edição de 2010, e a Pequena Gramática do Português 

Brasileiro, de Castilho e Elias, em edição de 2012, além de estudos 

contemporâneos sobre o português do Brasil falado, entre eles os de 

Marcuschi (2003, 2008), Castilho (1993), Bagno (2004), Perini (2004, 2010), e 

outros contidos em obras que têm como autor ou organizador Preti (1982, 

1984, 1999a, 1999b, 1999c, 2000, 2003, 2006, 2011). 

No segundo capítulo, vamos abordar a fala e a escrita, suas 

características e abordagens em materiais didáticos de língua estrangeira. 

                                                             
4
 A primeira publicação é de 1985. 
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No terceiro, trataremos das representações da fala em diálogos de livros 

didáticos de PBE publicados no Brasil, focalizando mais especificamente BV, a 

obra escolhida como fonte dos textos a serem analisados. 

No quarto, apresentaremos a metodologia utilizada no desenvolvimento 

deste estudo, mencionando as bases teóricas, os critérios de seleção do 

corpus, os objetivos, as questões de pesquisa, as etapas de seu 

desenvolvimento e os procedimentos utilizados. 

No quinto, abordaremos estudos sobre pronomes pessoais, 

demonstrativos, possessivos e relativos, na ótica da tradição gramatical e de 

estudos contemporâneas do Português do Brasil, resumindo em quadros 

alguns aspectos relevantes para a análise do corpus. 

No sexto, analisaremos e comentaremos, à luz dos estudos 

apresentados no capítulo anterior, as ocorrências de pronomes pessoais, 

demonstrativos, possessivos e relativos, encontradas nas falas dos diálogos de 

BV, não representativas do Português do Brasil falado na contemporaneidade. 

No sétimo, vamos expor as conclusões a que chegamos nesta pesquisa. 

Em seguida, apresentaremos as Referências com as obras que deram 

suporte para a pesquisa e os Anexos com as ocorrências registradas nos 

diálogos de BV. 
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2. FALA E ESCRITA: CARACTERÍSTICAS E ABORDAGEM EM 

MATERIAIS DIDÁTICOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Neste capítulo, vamos focalizar as características da língua falada e da 

língua escrita, suas manifestações em textos de diferentes gêneros e sua 

abordagem em materiais didáticos destinados ao ensino de língua estrangeira. 

Segundo Marcuschi (2003, p.25): 

 
A fala seria uma forma de produção textual-discursiva para fins 
comunicativos na modalidade oral (situa-se no plano da oralidade, 
portanto), sem a necessidade de uma tecnologia além do aparato 
disponível pelo próprio ser humano. Caracteriza-se pelo uso da língua 
na sua forma de sons sistematicamente articulados e significativos, 
bem como de aspectos prosódicos, envolvendo ainda uma série de 
recursos expressivos de outra ordem, tal como a gestualidade, os 
movimentos do corpo e a mímica. 

 

Acrescenta o autor (2003, p. 26):  

 A escrita seria um modo de produção textual-discursiva para fins 
comunicativos com certas especificidades materiais e se 

caracterizaria por sua constituição gráfica, embora envolva também 
recursos de ordem pictórica e outros (situa-se no plano dos 
letramentos). 

Faz-se necessária, então, com o objetivo de tornar a análise que 

empreenderemos menos complexa, uma reflexão inicial sobre as 

peculiaridades da fala e da escrita e também sobre suas interseções nos textos 

de diferentes gêneros elaborados nessas modalidades. 

Textos falados e escritos apresentam diferenças entre si, situadas em 

diversos planos. Algumas estão relacionadas à sua própria natureza, ou seja, 

devem-se ao próprio modo de produção e compreensão de cada uma dessas 

modalidades. 

A língua falada, conforme ressalta Rodrigues (1999, p. 31), constitui o 

resultado de uma tarefa cooperativa entre interlocutores, em um mesmo 

momento e espaço. Já o ato de escrever é algo solitário. Prossegue a autora 

destacando que as condições de produção da fala e da escrita são diferentes, 

havendo, na primeira, a tendência ao não planejamento e ao envolvimento e, 

na segunda, uma propensão ao planejamento e ao distanciamento. 
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Destacamos em seguida alguns pontos importantes que exemplificam 

essa afirmação. No que se refere ao texto falado, a produção é praticamente 

instantânea; a postura, a gestualidade, as inflexões de voz e o apoio no 

contexto contribuem importantemente para a construção do sentido; repetições, 

pausas, hesitações e interrupções são frequentes e as reformulações podem 

ser feitas de imediato pelo produtor e mesmo pelo(s) seu(s) interlocutor(es). A 

recuperação do texto falado pelo ouvinte é complexa, não contando ele, numa 

interação face a face, com a possibilidade de, em sua “leitura”, recuar ou 

avançar no texto que está sendo produzido. Já no texto escrito, a produção é 

mais lenta e refletida; não conta com recursos como postura, gestualidade, 

inflexão de voz e apoio no contexto imediato, mas sim com os recursos 

específicos da escrita (p. ex. pontuação e paragrafação, entre outros); a 

repetição é menos frequente e as frases se completam; as reformulações 

podem ser feitas pelo autor no momento da produção e também depois dele, 

mas o(s) leitores(s) não têm a possibilidade de intervir no texto, no instante de 

sua produção. 

A efemeridade, incompletude e envolvimento da fala e a estabilidade, 

completude e distanciamento da escrita implicariam, em nossa sociedade, 

conforme ressalta Barros (2006, p.58- 60), um maior prestígio da escrita. 

Outras diferenças entre textos falados e escritos manifestam-se no plano 

linguístico, como na estrutura das frases, no uso de marcadores 

conversacionais, na seleção dos componentes lexicais e gramaticais, porém 

não são tão nítidas assim nem estão ligadas de forma absoluta à questão da 

fala e da escrita, devendo ser observadas no quadro dos gêneros em que se 

realizam esses textos em uma dada língua e situação de comunicação. 

Perini (2004, p. 57), estudando o Português do Brasil contemporâneo, 

comenta a questão das diferenças entre a fala e a escrita, destacando que, 

além daquelas relacionadas com “a maneira como estruturamos o próprio texto 

ao falar ou ao escrever”, há outras, “de caráter gramatical”. O autor prossegue 

(op. cit. p. 58-71), apontando, em textos falados e escritos no português 

brasileiro, algumas diferenças gramaticais como as que se verificam no plano 
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do uso dos tempos e modos verbais, dos pronomes e da estruturação das 

frases. 

Castilho e Elias (2012, p. 462), focalizando o português brasileiro falado 

e o português escrito, declaram: “Na verdade, as duas variedades se dispõem 

num continuum, indo da oralidade para a escrituralidade, percorrendo 

diferentes graus de formalidade”. Os autores apontam, em uma extremidade do 

continuum língua falada / língua escrita, o gênero conversa do cotidiano e, em 

outra, o ensaio. Marcuschi (2003, 2008) e Hilgert (2000) também abordam 

amplamente a distribuição dos gêneros no continuum da relação fala-escrita, 

exemplificam e apresentam quadros de distribuição de textos de uso falado e 

escrito. 

De acordo com Hilgert (2000, p. 20), muitos linguistas que vêm 

estudando essa questão “estabelecem as relações entre fala e escrita no 

contexto do efetivo uso lingüístico, o qual se realiza na produção de textos”. 

A língua falada e a língua escrita, portanto, devem ser estudadas dentro 

do contexto do uso, pois um texto escrito pode ter características de texto oral 

e um texto oral pode ter características de texto escrito. Segundo Marcuschi 

(1997, p.136)5, podemos fazer a seguinte classificação: a) textos escritos com 

características de escrita; b) textos escritos com características de fala; c) 

textos falados com características de escrita; d) textos falados com 

características de fala. Na primeira categoria, podemos apontar, entre outros, 

artigos científicos, contratos, textos profissionais, documentos oficiais e e-mails 

não familiares. Na segunda, bilhetes, cartas pessoais, bate-papos de internet, 

diálogos de livros didáticos, e-mail para familiares. Na terceira, conferência, 

sermão. Na última, a conversação cotidiana. 

Destaca, portanto, Marcuschi (op.cit., p. 136) que temos não só textos 

falados e textos escritos com as características peculiares a cada uma dessas 

duas modalidades (ex: artigo científico e conversação cotidiana), mas também 

encontramos, numa linha intermediária entre esses dois extremos, textos 

                                                             
5
 Marcuschi, L.A. Oralidade e escrita. Signótica- Revista do Mestrado em Letras e Linguística 

Goiânia: UFGO,9,119-145. Citado por Hilgert (2000, p. 20). 
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escritos com características da fala (ex. diálogos de livros didáticos) e textos 

falados com características da escrita (ex. conferência). 

Então, entre fala e escrita “há uma relação de continuidade, não de 

segmentação”, conforme ressalta Leite (2006, p.88), citando Biber6 (1988), que 

estudou textos falados e escritos considerando a variação linguística. 

Acrescente-se que a fala e a escrita devem ser observadas nos contextos de 

uso. 

Analisar textos nas modalidades falada e escrita é uma tarefa complexa. 

Leite (1999, p.179) chama a atenção para essa questão e justifica sua 

afirmação: 

Em primeiro lugar, porque não se pode, simplesmente, tomar o 
enunciado e começar a fazer conjeturas sobre ele; em segundo, 
porque esse enunciado resulta de um complexo de fatores, de 
natureza diversa (cognitiva, sócio-interacional, linguística etc.), que 
necessariamente tem de ser levado em conta (...) 

Ao se analisar um texto falado ou escrito em uma dada língua, além das 

características da fala e da escrita, da questão do continuum em que se 

dispõem os gêneros textuais configurados nessas modalidades, é preciso 

atentar também para o que Marcuschi (2003, p. 95) denomina de diferenças de 

estilo: 

Dentro da própria fala existem vários estilos, desde o mais formal (em 
geral automonitorado) ao mais informal (sem monitoramento). Assim 
também ocorre na escrita, de maneira que a fala e a escrita não 
podem ser vistas como dois estilos dicotômicos e rígidos em si 
mesmos. Há um conjunto de variações sobrepondo-se ou justapondo-
se nesses casos. 

Preti (1982, p.34-35) rotula de níveis de linguagem ou registros “as 

variações determinadas pelo uso da língua, em situações diferentes”. O autor 

denomina esses níveis de linguagem ou registros de formal, coloquial e comum 

(um nível intermediário). 

Sobre essa questão Urbano (2011, p. 160) cita Camacho (2001, p.56)7 

que destaca: 

                                                             
6
 Biber, D. Variation across speech and writing. Cambridge/New York: Cambridge University 

Press, 1988. 
7
 Camacho, R. G. Sociolinguística. In: Mussalim, F.; Bentes, A.C.(org.) Introdução à 

Linguística, v.1. São Paulo: Cortez, 2001. 
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Um indivíduo pode alternar entre diferentes formas linguísticas, de 
acordo com a variação das circunstâncias que cercam a interação 
verbal, incluindo o contexto social propriamente dito, o assunto 
tratado, a identidade social do interlocutor (...) 

Abordando também os níveis de linguagem ou registros, destaca Leite 

(2011, p. 58): 

a existência de dois eixos básicos de variação da língua: o usuário, 
com sua configuração sociogeográfica, que dá origem ao que se 
denomina dialeto, e o uso, com todas as nuanças de variação de 
situação, que dá origem ao que se denomina registro ou níveis de 
linguagem, formal ou informal. Essas duas ordens de variação se 
superpõem sempre quando a língua entra em funcionamento, isto é, 
qualquer falante será sempre originário de uma região X, de uma 
classe social/cultural Y, inserido num contexto de formalidade ou 
informalidade que repercutirá em sua linguagem, para que esteja 
adequado à situação de comunicação. 

Castilho (2010, p. 211) também aborda a questão dos registros, 

considerando-os “diferentes graus de intimidade caracterizam o espaço social 

interindividual.” Acrescenta o autor: “A língua produzida segundo esse eixo é 

denominada registro, em que se reconhece o PB8 informal (ou coloquial) e o 

PB formal (ou refletido)”. 

A terminologia semiformal que acrescentamos refere-se a produções em 

situações que poderiam ser enquadradas em um nível situado entre esses 

dois. 

Em relação aos níveis de linguagem ou registros empregados em 

diferentes situações de comunicação, empregaremos, neste estudo, os termos 

formal, informal e semiformal, estes dois últimos equivalendo respectivamente 

aos termos coloquial e comum da categorização de Preti (1982). 

Hoje em dia, com o mundo globalizado, a comunicação se dá, 

frequentemente, por meio da internet. Pessoas de quase todos os lugares do 

mundo podem se conhecer através de sites e conversar, geralmente por meio 

da escrita. Esse tipo de comunicação escrita, além de suas especificidades 

(abreviaturas, sinais gráficos etc) implica o uso de muitas construções da 

língua falada no registro informal. 

Quando nos comunicamos por meio de whatsapp, facebook, twitter e 

chats, estamos também mesclando a língua falada e a escrita. Destaca Belfort 

Duarte (2009, p.12): 

                                                             
8
 Sigla utilizada por Castilho para o português do Brasil. 
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Se antes vivíamos em uma sociedade na qual a comunicação e as 
trocas, em todos os aspectos das atividades humanas, passavam 
principalmente por dificuldades linguísticas e espaciais, hoje as 
mesmas são facilitadas pela quebra desse paradigma. Assim, 
observamos uma transformação que enfatiza a passagem de uma 
sociedade mais simples para uma sociedade extremamente 
complexa. 

 

E, nessa sociedade complexa, em que a comunicação se tornou ágil e o 

ensino de idiomas se dinamiza, é importante oferecer aos aprendizes de uma 

língua estrangeira materiais de ensino cujos textos de diferentes gêneros sejam 

amostras realmente representativas de diferentes usos contemporâneos da 

escrita e da fala em variadas situações formais, informais e semiformais de 

comunicação. 

Porém, na atualidade, isso nem sempre se verifica. Em textos de livros 

didáticos de língua estrangeira, sobretudo nos textos não autênticos 

elaborados pelos próprios autores dos materiais, encontramos, com certa 

frequência, amostras não representativas dos usos da língua-alvo. Esse tipo de 

amostra pode ser observado, por exemplo, em falas de diálogos que destoam 

do uso, percebendo-se em sua construção interferências da descrição com 

base na tradição gramatical escrita. Isso deixa entrever que ainda há “uma 

atitude de valorização das formas mais cultas9, como ideais para serem 

gravadas”, conforme ressalta Preti (1984, p. 76). 

Nesses diálogos de livros didáticos de língua estrangeira, cujo objetivo 

fica, às vezes, muito concentrado no “ensino” de tópicos gramaticais e/ou 

lexicais, não se observam, por exemplo, marcas da linguagem oral, tais como 

interjeições e marcadores conversacionais.Levando-se em consideração a 

importância dessas marcas de oralidade, vejamos o que diz Preti (2004, p. 110) 

sobre a questão do ensino de segunda língua para a comunicação, ou seja, 

baseado no uso linguístico: 

O ensino de uma segunda língua, como visa, em geral, a atender aos 
problemas de comunicação mais imediatos do falante, que já se 
encontra em um país estrangeiro ou que pretende viajar para ele, 
precisa estar atento, não só às formas próprias de dizer de cada 
língua, mas também às transformações que elas sofrem ao longo do 

                                                             
9
 Ao longo da dissertação veremos que o termo “culto” também é empregado por alguns 

autores para designar o registro “formal” (ou monitorado). 
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tempo. Antigamente, esse ensino se pautava pela norma culta de 
cada língua, com ligeiras incursões pela língua coloquial, 
caracterizando uma homogeneidade perigosa em termos de 
comunicação. Os estudos sobre variação linguística, amplo e 
renovado campo da Sociologia e, mais recentemente, as incursões 
pela Análise da Conversação, demonstraram que, talvez seja 
preferível aplicar um método baseado no uso linguístico, 
incorporando modificações que, embora ainda não sancionadas pela 
gramática culta, favorecem uma comunicação mais natural, permitem 
uma interação mais fácil entre os falantes. 

Desta forma, percebe-se que, no ensino de línguas estrangeiras, 

anteriormente pautado pela norma culta (ou de prestígio), passou-se a utilizar 

abordagens que levam em conta estudos que priorizam o uso linguístico. 
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3.  REPRESENTAÇÕES DA FALA EM MATERIAIS DIDÁTICOS 

DE PORTUGUÊS DO BRASIL PARA ESTRANGEIROS 

 

Neste capítulo, primeiramente vamos tratar da questão das abordagens 

da fala nos livros didáticos de português para estrangeiros editados no Brasil, 

mais especificamente, das representações da fala em diálogos escritos. Em 

seguida, focalizaremos o livro didático Bem-Vindo!: a língua portuguesa no 

mundo da comunicação, como um exemplo de material didático de Português 

do Brasil para Estrangeiros (PBE) contemporâneo de grande circulação, 

fazendo uma descrição do conjunto da obra e, em linhas gerais, das 

interferências da escrita em textos de diálogos nela inscritos. 

 

3.1. Abordagens da fala em diálogos de livros didáticos de 

português para estrangeiros publicados no Brasil 

No ensino de português para estrangeiros, ao longo do século XX, 

observou-se uma ênfase progressiva em abordagens que valorizavam os usos 

da língua e a modalidade falada. Isso se refletiu na produção de materiais 

didáticos de PBE publicados no Brasil, que passaram a introduzir, de forma 

crescente, primeiramente sob a forma impressa e na abertura de suas lições ou 

unidades, textos dialogados (formais, informais e semiformais) desenvolvidos 

nas mais diversas situações de comunicação10. Posteriormente, também foram 

se agregando aos livros didáticos aqui produzidos gravações desses diálogos, 

sob a forma de fitas e CDs. 

Os textos dialogados hoje presentes nos materiais didáticos de PBE em 

versão falada (gravações) e versão escrita (abertura ou corpo de lições e 

unidades) teriam como principal função apresentar ao aprendiz interações em 

                                                             
10

 Entre outras obras publicadas no Brasil, da década de 1940 até a atual, podemos citar a 
presença de diálogos no livro de Töpker, editado na década de 40; no de Marchant, na de 50; 
no de Gomes de Matos (Yázigi), na de 70; no de Lima e Iunes, na de 80; no de Laroca, Bara e 
Pereira, na de 90; e ainda em diversas obras de Ponce e colaboradores publicadas entre os 
anos 90 e 2000, entre elas Bem Vindo! aqui analisada. 
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diferentes situações de comunicação. A versão falada dos diálogos tem 

importância sobretudo para o aprendiz em não imersão, porém a versão 

escrita, fixada no suporte livro e de fácil acesso, leitura e memorização, é 

relevante não só na situação de aquisição da língua e cultura estrangeira em 

não imersão mas também na situação de aquisição em imersão. 

Caberia então aos autores, ao elaborarem esses diálogos, tentarem 

captar o uso real do Português do Brasil nos contextos representados, 

recorrendo não só à sua experiência de falantes nativos (quando o forem), mas 

também a estudos contemporâneos sobre o uso falado da língua-alvo nos 

registros formal, semiformal e informal - o que nem sempre é feito. 

Nos materiais de ensino brasileiros de português para estrangeiros, 

apesar do interesse - declarado pelos autores nas apresentações, capas e 

contracapas de seus livros - em enfatizar a fala e representá-la por escrito em 

diálogos desenvolvidos em situações de comunicação consideradas relevantes 

para a aquisição da língua e da cultura em foco, nem sempre esses textos são 

elaborados em sintonia com os usos da fala nos contextos de comunicação 

contemplados. Observam-se com frequência diálogos funcionando apenas 

como textos criados para a introdução e/ou fixação de vocabulário e/ou de 

componentes gramaticais, em total desarmonia com os usos e construídos na 

perspectiva das descrições gramaticais tradicionais de base escrita. 

É verdade que, em alguns diálogos de livros didáticos contemporâneos 

de PBE publicados no Brasil, algumas representações de falas do cotidiano 

relacionadas ao uso do registro informal e semiformal, são por vezes utilizadas 

para se buscar um efeito de oralidade, determinados procedimentos 

discursivos atribuídos à fala (p. ex. interjeições, marcadores conversacionais e 

formas sincopadas de para (pra), estou (tô) etc). Esses textos, todavia, não 

conseguem atingir um grau maior de aproximação com a língua falada 

propriamente dita (a conversação na sua real situação) nem representam 

amostras confiáveis da língua-alvo. Numa observação de caráter superficial, 

podemos encontrar, em representações do português do Brasil falado informal 

inscritas nessas obras, ocorrências de pronomes oblíquos enclíticos; de verbos 

ortodoxamente seguidos de preposição a em construções em que o brasileiro 
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nesse registro usaria em; de formas simples de futuro do presente em lugar 

das perífrases com o verbo ir seguido do verbo principal etc. 

3.2. Bem-Vindo!: uma visão geral da obra 

O volume analisado nesta pesquisa faz parte da oitava edição da obra 

Bem-Vindo!: a língua portuguesa no mundo da comunicação, de  autoria de 

Maria Harumi de Ponce, Silvia  Andrade Burim e Susana Florissi, tendo sido 

publicado em 2010, em São Paulo,  pela editora SBS (Special Book Services 

Livraria).  A obra é composta por livro do aluno, cadernos de exercícios 

específicos para falantes de diferentes idiomas, CDs e livro do professor, que 

são vendidos separadamente, sendo o preço dos CDs mais elevado que os 

dos demais componentes. 

O livro, impresso a cores, em papel de qualidade e fartamente ilustrado, 

possui 221 páginas. A capa tem as cores verde, amarela e azul, trazendo além 

dos nomes de autores, editora e do título precedido pela informação “Português 

do Brasil para Estrangeiros”, imagens relativas à natureza e à cultura do Brasil. 

A obra é dividida em 20 unidades, distribuídas por cinco grupos 

temáticos, cada um com quatro unidades. Os cinco grupos temáticos se 

intitulam respectivamente: Grupo 1 - "Eu e você"; Grupo 2 - "O Brasil e sua 

língua"; Grupo 3 - "A sociedade e sua organização"; Grupo 4 - "O trabalho e 

suas características"; Grupo 5 - "Diversão- Cultura". 

As unidades que compõem esses grupos são as seguintes: 

Grupo 1 - "Prazer em conhecê-lo"; "Meu presente, meu passado (1)"; 

"Meu presente, meu passado (2)"; "Meu futuro". 

Grupo 2 - "Minhas expectativas"; "Meus sonhos e desejos"; "A chegada"; 

" O país e o idioma". 

Grupo 3 - "O lar"; "O bairro"; "A educação"; "A saúde". 

Grupo 4 - "O local de trabalho"; "O mercado de trabalho"; "A cultura 

brasileira no trabalho"; "Trabalho, trabalho, trabalho...". 

Grupo 5 - "Lazer em casa"; “Saindo de casa”; "Esportes"; "Arte-Música". 
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Nas páginas iniciais, o sumário, com a indicações de páginas dos cinco 

grupos abarcando as 20 unidades do livro, é seguido por quadros com 

conjugações verbais e por indicações dos apêndices localizados no final do 

livro, intitulados "O Alfabeto", "O Acordo Ortográfico", "Gramática” e 

“Vocabulário", e pela apresentação dos símbolos e cores empregados na obra. 

Na última página do livro, existe um mapa do Brasil dividido por estados 

com suas respectivas capitais e, na terceira capa, ladeando o mapa, são 

encontradas informações "telegráficas" sobre o Brasil (capital, idioma, religião, 

forma de estado, forma de governo, sistema de governo, moeda, população e 

divisão política). 

Na apresentação da obra, os elaboradores declaram que o livro tem por 

objetivo ser um “material dinâmico e interativo cujo foco central é a 

comunicação” Acrescentam que se destina ao público de estrangeiros que 

desejam aprender o português “falado como ele é”, porém não deixando de 

lado as “necessárias referências à Gramática Normativa”. 

O livro apresenta textos relativamente diversificados em relação aos 

gêneros. Dentre esses textos, encontramos 41 diálogos cujo papel deveria ser 

(além de introduzir e fixar tópicos gramaticais e vocabulário) o de apresentar a 

interação em diversas situações do cotidiano, servindo assim para o 

desenvolvimento pelo aprendiz de suas habilidades de comunicação no 

português brasileiro. 

Nem todas as 20 unidades incluem diálogos: as unidades 17, 19, 20 não 

os apresentam. Por outro lado, existem unidades de BV que incluem mais de 

um diálogo. Os 41 diálogos (31 encimados por ícone que se refere a “conteúdo 

gravado em áudio”) ocupam 23 páginas da obra, das quais algumas 

apresentam mais de um texto dessa natureza. 

Os diálogos de BV constituem, em sua maioria, textos de abertura de 

unidades, em grande parte usados como ponto de partida para exercícios. 

Esses textos de abertura parecem pretender auxiliar o aprendiz estrangeiro nas 

suas primeiras necessidades de comunicação no país, abordando temas como: 
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"Na recepção de um hotel"; "Ao sair do aeroporto"; "No restaurante", “Alugando 

uma casa”, “Ao telefone” etc. 

Em um livro didático como BV, que declara explicitamente, na capa e na 

apresentação, que pretende ensinar “o português do Brasil para estrangeiros” e 

“o português falado como ele é”, espera-se que os textos, entre eles os 

diálogos, representem esse português, e que as “necessárias referências à 

gramática normativa”, também mencionadas na apresentação, funcionem 

apenas como complemento visando a sistematização do que foi aprendido pelo 

aluno a partir dos textos. Espera-se dos diálogos, portanto, que sejam 

representações adequadas do português falado no Brasil em diversas 

situações de comunicação informais, semiformais e formais. 
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4. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, abordaremos, além das questões e do objetivo deste 

estudo, os critérios de seleção do corpus, as etapas do desenvolvimento da 

pesquisa, os instrumentos nela utilizados e o suporte teórico ao qual 

recorremos. 

Acreditando que, em amostras de linguagem oferecidas aos aprendizes 

em textos de livros didáticos de língua estrangeira, pode haver inadequações 

nas representações do Português do Brasil usado em diferentes situações de 

comunicação, decidimos pesquisar, em manual de PBE contemporâneo, se 

nas representações da fala contidas em diálogos nele impressos o uso dos 

pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos e relativos é condizente com 

as descrições contemporâneas de nossa língua nessa modalidade ou se ainda 

reflete descrições com base na tradição gramatical. 

Nossas questões de pesquisa foram as seguintes: 

 As falas do cotidiano representadas por escrito nos diálogos de livros 

didáticos de PBE são amostras verossímeis da fala do brasileiro nas 

situações de comunicação neles delineadas? 

 As ocorrências de pronomes são compatíveis com as descrições 

contemporâneas do português falado ou apresentam inadequações 

referentes a interferências das descrições tradicionais do português, 

com base na escrita? 

 Quais são as inadequações relativas a pronomes pessoais, 

demonstrativos, possessivos e relativos mais frequentes? 

Tomamos como fonte dos diálogos a serem analisados o livro didático de 

PBE intitulado Bem-Vindo! a língua portuguesa no mundo da comunicação, em 

sua edição de 2010. O livro em questão foi selecionado como um material 

didático brasileiro representativo da área de português para estrangeiros, por 

ter distribuição nacional e internacional e amplo uso, com inúmeras edições e 

reimpressões. E, além disso, pelo fato de ser apresentado por seus autores 



29 
 

como uma obra que enfatiza o ensino da língua falada no Brasil e prioriza a 

comunicação em diferentes situações. 

No livro em questão, levantamos todos os diálogos inscritos em suas 

unidades, os quais, por não apresentarem remissão às fontes, acreditamos 

terem sido elaborados pelos autores do material. Foram encontrados, nas 20 

unidades do livro, 41 diálogos que apresentavam essa característica. Não 

foram computados os diálogos com autoria declarada (p. ex. em crônicas) e as 

breves falas apresentadas em díades ou em balões que acompanhavam 

ilustrações. 

Optamos por não focalizar, em nosso estudo, as gravações dos diálogos 

em CD, mas suas representações escritas no livro do aluno. Nossa escolha 

pelo estudo dos diálogos nesse suporte foi determinada pela facilidade de 

acesso e manuseio dos textos impressos e pela segurança e rapidez na coleta 

de dados. Foi determinante, também, para essa escolha o fato de termos 

observado que muitos estudantes estrangeiros que utilizaram este livro didático 

sob nossa orientação ou de outros professores da região em que atuamos, 

adquiriram de imediato o livro, mas poucos realizaram a compra dos CDs, cujo 

preço é significativamente mais elevado. Ou seja, em nossa experiência, a 

exposição dos aprendizes aos diálogos impressos nos livros do aluno tem sido 

mais ampla do que aquela às gravações dos mesmos diálogos em CD. 

Após levantarmos os 41 diálogos que constituíram nosso corpus, 

identificamos a situação de comunicação em que se inscrevia cada um deles e 

refletimos se era compatível com o uso do registro formal, informal ou 

semiformal11. 

Em seguida, observamos, de forma geral, as falas de cada diálogo à luz 

da situação de comunicação em que se enquadravam, buscando construções 

utilizadas pelos autores que destoassem da fala esperada na situação em foco, 

ou seja, avaliamos em que medida esses autores haviam elaborado amostras 

da língua-alvo calcadas na descrição com base na tradição gramatical escrita. 

Localizamos, com relativa facilidade, em representações de falas informais, 

                                                             
11

 Categorização por nós adotada após a leitura de Preti (1982), Marcuschi (2003) e Castilho 
(2010). (Ver capítulo 2). 
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ocorrências não usuais em enunciados dessa natureza, por exemplo: uso de 

formas verbais sintéticas onde seriam esperadas formas perifrásticas; emprego 

inadequado para a fala de determinados modos e tempos verbais; associação 

de verbos com proposições registradas principalmente em dicionários de 

regência verbal mais ortodoxos. Porém, as ocorrências mais instigantes, por 

serem em maior número e destoarem das descrições contemporâneas do 

português do Brasil falado, foram aquelas relativas ao uso dos pronomes, 

sobretudo pessoais e demonstrativos (e mais raramente possessivos e 

relativos). 

Diante da alta incidência das inadequações referentes aos pronomes, 

sobretudo pessoais e demonstrativos, e considerando sua importância nos 

textos em relação à marcação das pessoas do discurso, à mostração no 

espaço e no tempo, à indicação de posse, aos nexos que estabelecem 

contribuindo para a coesão e coerência textuais e ainda às diferenças de uso 

no continuum dos gêneros que vão da oralidade informal à escrita culta, 

decidimos neles concentrar nossa pesquisa. 

Passamos, então, a fazer uma busca sistemática, nas falas dos diálogos 

de BV, de ocorrências desses pronomes que representassem usos 

discrepantes da fala do cotidiano no português do Brasil, ou seja, que não 

constituíssem amostras confiáveis da língua-alvo em uso. Essas discrepâncias 

foram elencadas por unidade, título do diálogo (quando existente), registro 

esperado na situação de comunicação em que se desenvolvia o diálogo, 

página e linha em que se situavam (Anexo A). E, em seguida, foram agrupadas 

de acordo com o tipo de pronome (pessoal, demonstrativo, possessivo e 

relativo) encontrado na ocorrência (Anexo B). 

Para examinar, nessas ocorrências de pronomes pessoais, 

demonstrativos, possessivos e relativos registradas em diálogos impressos em 

BV, as discrepâncias no que se refere ao uso do português do Brasil falado 

contemporâneo, recorremos a descrições recentes do português do Brasil e 

estudos do português desenvolvidos sob a ótica da tradição gramatical. 

Com base neles, elaboramos quadros que resumiam essas perspectivas 

para nos auxiliarem na análise das ocorrências elencadas. Construímos não só 
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quadros descritivos dos pronomes com base em estudos contemporâneos do 

uso de palavras dessa classe no português do Brasil falado mas também 

quadros com base nas descrições da língua segundo a tradição gramatical de 

base escrita. 

Para a construção desses instrumentos de análise, tomamos como 

referências para as descrições da classe dos pronomes dois grupos de 

estudos. O primeiro grupo constituído por estudos referentes aos usos do 

português do Brasil contemporâneo, com destaque para a modalidade falada: 

gramáticas de Castilho (1993; 2010) e de Castilho e Elias (2012); livros e 

artigos de Marcuschi (2003a, 2003b, 2008); textos de Bagno (2004) e Perini 

(2004), e ainda capítulos de diversos autores inscritos em obras que têm Preti 

como autor ou organizador (1982, 1984, 1999a, 1999b, 1999c, 2000, 2003, 

2004, 2006, 2011). O segundo grupo, foi constituído por estudos desenvolvidos 

na ótica da tradição gramatical, que privilegia a escrita, como os de Cunha e 

Cintra (2013) e de outros gramáticos como Bechara (1985) e Ribeiro (2000). 

 Após a análise, com os instrumentos mencionados, das ocorrências de 

pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos e relativos e a reunião de 

exemplos de cada tipo de achado, discutimos, na etapa final da pesquisa, 

esses achados à luz da literatura tomada como referência para a pesquisa. 
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5. PRONOMES PESSOAIS, DEMONSTRATIVOS, POSSESSIVOS 

E RELATIVOS: DA DESCRIÇÃO TRADICIONAL À DESCRIÇÃO 

ATUAL 

 

Neste capítulo, vamos, primeiramente, expor as abordagens da língua 

portuguesa que embasam as descrições de nossa língua feitas na ótica 

tradicional e numa ótica atual. Em seguida, focalizaremos traços característicos 

do Português do Brasil, situados no plano da morfossintaxe, relevantes para 

nossa pesquisa. Finalmente, apresentaremos sínteses das descrições dos 

pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos e relativos do português. 

Cada categoria pronominal acima citada será descrita primeiramente na ótica 

da tradição gramatical (com base na escrita) e, em seguida, na perspectiva dos 

estudos mais recentes da língua (que comtemplam também a fala). As 

descrições incluirão quadros dos pronomes focalizados nesta pesquisa, nas 

duas visões acima mencionadas e levando em conta os diferentes registros de 

uso da língua. 

Como principais obras de referência para a descrição dos pronomes 

pessoais, demonstrativos, possessivos e relativos na ótica da tradição escrita, 

tomaremos a Nova gramática do português contemporâneo (NGPC), de Cunha 

e Cintra (2013), complementada por outras já mencionadas no capítulo anterior 

- Metodologia. Já para a descrição em uma ótica atual, recorreremos, entre 

outras, à Pequena gramática do português brasileiro, de Castilho e Elias (2012) 

e à Nova gramática do português brasileiro (NGPB), de Castilho (2010) e a 

estudos também já indicados no capítulo anterior. 

Na obra de Cunha e Cintra (2013, p. 24), o prefácio escrito pelos autores 

e datado de 1985 (ano da primeira edição) deixa claro que a NGPC enfatiza a 

unidade do português, embora contemple suas variedades nacionais europeia 

e sul-americana. Na NGPC, a língua portuguesa é descrita primordialmente em 

sua forma culta e escrita, com exemplificação colhida em textos literários. 

Ilari, no prefácio da NGPB, de Castilho (2010, p.26), faz uma 

comparação entre esta e a NGPC, de Cunha e Cintra, e declara em relação a 

essa última obra que os “exemplos foram procurados de modo a provar que o 
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português europeu e o sul-americano ilustram exatamente os mesmos fatos 

gramaticais”. Ilari, ainda no prefácio da NGPB, prossegue destacando as 

pesquisas de Castilho sobre o português falado no Brasil e declara que esse 

autor: “Em vez de tomar como referência os textos escritos, elege como 

amostra preferencial da língua a sua manifestação aparentemente mais caótica 

– a conversação falada”. 

Castilho e Elias (2012, p. 14), na apresentação de sua Pequena 

gramática do português brasileiro, voltada para o ensino, declaram: “Ao mesmo 

tempo em que expressamos nosso conhecimento sobre o português brasileiro, 

reconhecemo-nos como falantes do português brasileiro. Esta não é uma 

gramática tradicional de uma língua supostamente engessada.” 

Ao descreverem as principais mudanças gramaticais do português 

brasileiro contemporâneo em contraponto com o europeu, Castilho e Elias 

(2012, p. 447-448) apontam diferenças em diversos planos, destacando 

aquelas referentes à reconfiguração dos quadros dos pronomes pessoais, 

possessivos e demonstrativos. 

Apontam a redução do quadro dos pronomes pessoais às formas: eu, 

você, ele (e nas variações de número e de gênero) a gente (que ainda convive 

com nós). Mencionam também que a morfologia verbal acompanha essa 

simplificação. 

No português do Brasil, esses autores citam ainda, no plano 

morfossintático, a redução do quadro dos pronomes pessoais de caso oblíquo:   

a tendência do pronome objeto direto ao desaparecimento ou à substituição 

pelo pronome reto ele e suas variações (ex: Ainda não (o) vi hoje/ Ainda não vi 

ele hoje) e a substituição do pronome objeto indireto –lhe/ lhes pela construção 

para + ele/ ela, eles, elas. 

Apontam também como características do português brasileiro o 

emprego de pronomes átonos no início da sentença; a utilização da preposição 

em com verbos de movimento; a preferência por perífrases de estar + gerúndio 

e de ir + infinitivo em lugar de formas verbais simples. 
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5.1 Pronomes pessoais 

 

5.1.1. Pronomes pessoais oblíquos átonos 

Abordando as formas átonas dos pronomes oblíquos, a gramática de 

Cunha e Cintra (2013, p. 314-315) descreve nessa categoria as formas de 

objeto direto o, a, os, as, e de objeto indireto lhe, lhes, sendo todas elas formas 

de 3ª pessoa. Acrescenta que as formas me, te, nos e vos podem empregar-se 

como objeto direto e indireto. 

Registram ainda Cunha e Cintra (2013, p. 322) que esses pronomes 

podem combinar-se “quando numa mesma oração ocorrem dois pronomes 

átonos, um objeto direto e outro indireto”. Por exemplo, juntando-se me, te, 

nos, vos, lhe, lhes, que são formas de objeto indireto, às formas de objeto 

direto do masculino singular, tem-se mo, to, lho, no-lo, vo-lo, lho. Esse tipo de 

combinação também pode se dar com as formas de feminino e de plural dos 

pronomes objeto direto. Cunha e Cintra (2013, p.323) admitem que, no Brasil, 

“quase não se usam as combinações mo, to, lho, no-lo, vo-lo, etc. Da língua 

corrente estão de todo banidas e, mesmo na linguagem literária, só aparecem 

em escritores um tanto artificiais”. 

Com o modernismo vai emergindo o que se pode chamar de “norma 

brasileira mínima”, como, por exemplo, na “liberdade de colocar os pronomes 

átonos à moda brasileira” (TEYSSIER, 2001, p.114), diferenciando-se assim a 

variedade brasileira da europeia. 

Sobre o uso de pronomes no português do Brasil falado, Bagno (2004, p. 

102) observa, na contemporaneidade, que é comum o uso do pronome ele com 

função de objeto direto e que existe ainda o “objeto nulo”. 

O uso do pronome ele com função de objeto direto é atestado na 
língua há muitos séculos, aparecendo em obras literárias do período 
arcaico do português. O objeto nulo surge em fase mais recente na 
língua. (BAGNO, 2004, p. 102) 

O mesmo autor considera que o uso dos oblíquos átonos está restrito a 

determinados gêneros de texto escrito e, quando ocorre na fala, isso se dá 
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apenas em algumas manifestações de língua falada extremamente 

monitoradas. 

Tamanho é o uso do pronome ele como objeto direto que Bagno (2004, 

p.105) afirma que há ocorrência desse pronome, até mesmo, em textos 

literários de autores brasileiros consagrados, e cita a obra “A hora da estrela”, 

de Clarice Lispector, para comprovar isso. 

Através de suas pesquisas, Bagno (2004, p. 107) percebeu que o objeto 

nulo é a preferência até mesmo entre os falantes cultos e isso está associado à 

“capacidade que temos de interpretar adequadamente as categorias vazias da 

língua, com bases nas estruturas sintáticas constitutivas da nossa gramática”. 

Já o pronome ele aparece em um patamar de nível linguístico abaixo do uso do 

pronome nulo, porque acaba sendo associado às variedades linguísticas de 

falantes com baixa escolaridade, assim os falantes cultos tentam evitar esse 

tipo de construção. 

No entanto, quando Bagno (2004) examinou o corpus de língua escrita, 

encontrou um resultado exatamente oposto ao anterior, a preferência de uso 

passou a ser o de frases construídas com o pronome oblíquo átono, verificando 

assim um caráter conservador da língua escrita culta. Vale ressaltar que o 

mesmo raramente ocorreria no uso da língua escrita feito por um falante que 

não domina a linguagem culta. 

Sintetizando o que foi exposto a respeito do uso dos pronomes oblíquos 

átonos, apresentamos as seguintes formas de uso em relação aos níveis de 

linguagem: a) na língua escrita culta12, aparecem os oblíquos átonos; b) na 

língua falada culta, a preferência é pelo pronome nulo, embora se faça uso dos 

pronomes na fala culta extremamente monitorada; c) na língua escrita 

coloquial13, há tanto o uso do pronome nulo quanto do pronome reto como 

objeto direto e na língua falada coloquial, tem-se o uso do pronome reto como 

objeto direto e do pronome nulo. 

                                                             
12

 O termo “culto/culta” relacionado a níveis de linguagens ou registros deve ser lido aqui como 
um equivalente de “formal”.  
13

 O termo “coloquial” relacionado a níveis de linguagens ou registros deve ser lido aqui como 
um equivalente de “informal”. 
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Apresentaremos, em seguida, três quadros referentes aos usos dos 

pronomes pessoais oblíquos átonos, que os resumem na ótica da descrição da 

tradição gramatical e da descrição atual. 

No primeiro quadro, sintetizaremos a forma como são apresentados 

esses pronomes na gramática de Cunha e Cintra (2013). As formas 

pronominais serão apresentadas com e sem combinação/ contração dos 

pronomes objeto indireto com os pronomes objeto direto. 

 

QUADRO 1 

Pronomes pessoais oblíquos átonos: ótica de Cunha e Cintra (2013) 

 

  
Objeto direto 

  

 
Objeto indireto 

 
Pronomes 
oblíquos 
átonos  

me  me 

te te 

o, a * lhe 

nos nos 

vos vos  

os, as  lhes 

Com 
combinação e 

contração 

Masculino 
singular 

Feminino 
singular 

Masculino 
plural  

Feminino 
plural  

 
 

Objeto direto + 
objeto indireto 

mo  ma  mos mas  

to  ta tos tas 

lho lha lhos lhas 

no-lo no-la no-los no-las 

vo-lo vo-la vo-los vo-las 

lho lha lhos lhas 

 

* Bechara (2005, p. 164) acrescenta o pronome oblíquo se a esse grupo. 

No segundo quadro, apresentaremos o emprego atual das formas 

substitutas daquelas tradicionais dos pronomes átonos, conforme a perspectiva 

de Bagno (2004). 
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QUADRO 2 

 

Pronomes pessoais oblíquos átonos: formas substitutas na 

ótica de Bagno (2004) * 

  
 

Pessoa do discurso 
 

 
Objeto direto  

 
Objeto indireto 

3ª singular 
ele, ela, ɸ a ele, a ela (para ele, 

para ela) 

3ª plural 
eles, elas, ɸ a eles, a elas (para eles, 

para elas) 

 

* Análise apenas das terceiras pessoas 

 

No terceiro quadro, com base também em Bagno (2004), 

correlacionaremos o uso ou o não uso dos pronomes átonos com os níveis de 

linguagem ou registros em que são observados no português do Brasil atual. 

 

QUADRO 3 

 

Uso dos pronomes átonos e níveis de linguagem ou registros * 

 

Níveis de linguagem Usos  

Escrita culta 
  

Uso dos pronomes átonos  

Falada culta extremamente monitorada 
 

Uso dos pronomes átonos  

Falada culta 
  

Pronome nulo  

Escrita coloquial Pronome nulo  
Pronome reto como objeto direto  

Falada coloquial  Pronome nulo  
Pronome reto como objeto direto 

 

*Sobre o uso dos termos “culta” e “coloquial” ver observação nos rodapés das páginas 

anteriores. 
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5.1.2. Pronomes oblíquos tônicos 

Os pronomes oblíquos tônicos distinguem-se dos pronomes átonos por 

virem acompanhados de uma preposição. 

As formas desses pronomes, segundo a gramática de Cunha e Cintra 

(2013, p. 291), são: 1ª pessoa do singular – mim; 2ª pessoa do singular- ti; 3ª 

pessoa do singular -  ele (ela); 1ª pessoa do plural -  nós; 2ª pessoa do plural -  

vós; 3ª pessoa do plural -  eles (elas) . A gramática de Bechara (2005, p. 164) 

acrescenta ainda para as terceiras pessoas a forma si. 

Todas essas formas vêm acompanhadas de preposições. A combinação 

da preposição com e alguns pronomes originou as formas comigo, contigo, 

consigo, conosco e convosco. Cunha e Cintra (2013, p.313) admitem ainda, as 

formas com ele (com ela) e com eles (com elas) para as terceiras pessoas. 

Bechara (2005, p.165) acrescenta: “empregam-se com nós e com vós, 

ao lado de conosco e convosco, quando estes pronomes tônicos vêm seguidos 

ou precedidos de mesmos, próprios, todos, outros, ambos, numeral ou oração 

adjetiva, a fim de evidenciar o antecedente”.14 

O uso das preposições nos remete à questão da função desses 

pronomes. Segundo Cunha e Cintra (2013, p. 311), dependendo da preposição 

que os acompanhe (ver, em seguida, entre parênteses), eles podem 

desempenhar o papel de complemento nominal (de, a); objeto indireto (a); 

objeto direto (antecedido da preposição a e dependente, em geral, de verbos 

que exprimem sentimento); agente da passiva (por) e adjunto adverbial (com). 

Em sua função de adjunto adverbial, na linguagem formal, não se usa, 

portanto, dizer “ele vai com nós”, por exemplo. O que diz a gramática 

tradicional é que se deve dizer “ele vai conosco”, segundo o que vimos acima 

nos três autores. Já se admite, porém, o uso mais coloquial, no qual em lugar 

de conosco, podemos utilizar - com a gente - seguindo a lógica de uso dos 

                                                             
14

 Ribeiro (2000, p. 166) também ressalta que “as formas comigo, contigo, consigo, conosco, e 
convosco apresentam-se com as preposições aglutinadas aos pronomes”. Segundo o mesmo 
autor (2000, p.167), assim como vimos acima em Bechara, “os pronomes si e consigo só 
devem ser empregados em relação ao sujeito (são reflexivos)”, e conosco e convosco só são 
substituídos por "com nós e com vós quando estes pronomes são seguidos de outros, todos, 
mesmos, próprios, outro numeral ou uma oração adjetiva". 
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pronomes pessoais do caso reto, no português brasileiro, em que o a gente, 

substitui o nós na língua oral. Isso será abordado com base em Castilho e Elias 

(2012). 

Conforme percebemos, existem diferenças nos usos desses pronomes.  

Assim, enquanto o português de Portugal segue as regras tradicionais dos 

usos dos pronomes como evidenciamos acima em Cunha e Cintra (2013) 

Bechara (2005) e Ribeiro (2000), no português brasileiro, já podemos observar 

algumas diferenças, principalmente no que tange à língua falada. 

Castilho e Elias (2012, p. 87) diferenciam o uso dos pronomes pessoais 

em português brasileiro formal e informal. Em relação aos pronomes de 

primeira pessoa oblíquos tônicos, temos, no português formal, as formas mim, 

comigo e, no português informal, a forma mim, e as construções preposição + 

eu e preposição + mim. Para a segunda pessoa, além de ti e contigo, 

acrescentam que no português formal, podemos usar a preposição acrescida 

do pronome de tratamento senhor (senhora) e, no português informal, podemos 

usar a preposição mais o pronome você (ou variantes ocê e cê); na 3ª pessoa 

do singular, no português formal, tem-se, segundo esses autores, si /consigo, 

e, no informal, tem-se a preposição acrescida dos pronomes ele (ela); na 1ª 

pessoa do plural, temos no português formal nós/ conosco, e, no informal, a 

preposição + a gente; na 2ª pessoa do plural, no português formal, tem-se 

preposição + senhores (senhoras), e, no português informal, temos a 

preposição + vocês (ou a variante ocês) e, por fim, a 3ª pessoa do plural 

apresenta-se como a 3ª do singular, com a diferença de que, no informal, 

temos preposição + eles (ou a variante eis) e  elas. 

Apresentaremos, em seguida, três quadros que resumem o que foi 

tratado no texto que se refere aos pronomes oblíquos tônicos, tanto na ótica da 

tradição gramatical quanto na perspectiva da descrição atual do português 

brasileiro. 

No primeiro quadro, podemos observar como são apresentados 

tradicionalmente esses pronomes nas gramáticas de Cunha e Cintra (2013) e 

de Bechara (2005). Os pronomes serão apresentados com e sem preposições. 
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QUADRO 4 

Pronomes pessoais oblíquos tônicos: ótica de Cunha e Cintra  

(2013) e de Bechara (2005) 

 

Pessoa do 
discurso 

Preposições Pronomes 
tônicos 

Preposição Pronomes 
tônicos 

1ª singular 

a 
para 
de 

mim 

com 

comigo 

2ª singular ti contigo 
3ª singular ele/ela/si com ele/ 

com ela/ 
consigo 

1ª plural  nós conosco 

2ª plural  vós convosco 
3ª plural  eles/ elas  com eles/ 

com elas 

 

No segundo quadro, apresentaremos a descrição do uso atual desses 

pronomes, conforme proposta de Castilho e Elias (2012).  

 

QUADRO 5 

Pronomes pessoais oblíquos tônicos: ótica de Castilho e Elias 

(2012) 

 

Formal 

 

Informal 

mim, comigo mim / prep. + eu / prep. + mim 

ti/contigo, prep.+ senhor/ senhora  ti, prep. + você / prep. + ocê  

si/ consigo prep. + ele / prep. + ela 

nós/ conosco prep. + a gente  

Prep. + senhores / senhoras prep. + vocês / prep. + ocês 

si/ consigo prep. + eles , eis / prep. + elas  

 

No terceiro quadro, por nós elaborado com base nas leituras feitas, 

correlacionamos o uso dos oblíquos tônicos com os níveis de linguagem ou 

registros em que são usados no português do Brasil. 
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QUADRO 6 

 

Pronomes oblíquos tônicos e níveis ou registros de linguagem 

 

 

  

Língua escrita 

formal 

 

Língua falada 

formal 

 

Língua escrita e 

falada 

informal 

1ª singular 
mim / comigo / prep. 
+ mim 

mim / comigo/ 
prep. + mim 

mim / comigo / 
 prep. + mim 

2ª singular 

ti / contigo / prep. + 
senhor (senhora) / 
prep. + você 

ti / contigo / prep. + 
senhor (senhora) / 
prep. + você 

ti / contigo / prep. + 
senhor (senhora) / 
prep. + você (na 
fala pode ocorrer 
prep. + ocê / prep. 
+ cê)  
 

3ª singular 
si / consigo /  prep. 
+ ele/ prep. + ela 

 prep. + ele / prep. 
+ ela 

prep. + ele / prep. 
+ ela 

1ª plural 
nós / conosco    nós/ prep. + a 

gente  
prep. + a gente  

2ª plural 

vós / convosco / 
prep. + senhores 
(senhoras) / prep. + 
vocês  

prep. + senhores 
(senhoras) / prep. 
+ vocês 
 

prep. + senhores 
(senhoras) / prep. 
+ vocês (na fala 
pode ocorrer:  
prep. + ocês)  

3ª plural 
si / consigo / prep.. 
+ eles/ prep. + elas 

 prep. + eles / 
prep. + elas 
 

 prep. + eles (na 
fala pode ocorrer 
eis) /prep. + elas  
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5.1.3. Colocação dos pronomes pessoais oblíquos 

 

A colocação dos pronomes na frase possui regras muito complexas para 

os falantes da língua portuguesa no Brasil, pelo fato de alguns pronomes 

serem pouco usados na língua falada. 

Nesta seção, descreveremos as normas gerais de colocação de 

pronomes átonos a partir da gramática tradicional e, posteriormente, 

abordaremos algumas diferenças no uso, no tocante aos registros. Faremos 

também, eventualmente, alguns breves comentários sobre as diferenças entre 

o português do Brasil e o europeu. 

A colocação dos pronomes deve ser observada em dois quadros: em 

frases com um só verbo e em frases com locuções verbais. De início, nos 

ateremos às normas a respeito do modo de colocação nas frases com um só 

verbo. Posteriormente, descreveremos as regras que se aplicam à colocação 

dos pronomes em locuções verbais. 

Para o lugar ocupado por estes pronomes na frase, existem os termos 

próclise, que se refere à colocação do pronome antes do verbo; ênclise, 

utilizado para a colocação do pronome depois do verbo e mesóclise, 

relacionado à inscrição do pronome no corpo da forma verbal. 

A mesóclise é muito pouco usada no português brasileiro. Esta pode ser 

estudada para se compreender alguns usos literários, em que predomina a 

linguagem antiga do português. A gramática tradicional estabelece que seu uso 

se restringe ao futuro do presente e ao futuro do pretérito. 

Cunha e Cintra (2013, 324- 325), ao descreverem as regras da próclise, 

estabelecem que a mesma é preferida nos seguintes casos: antes de palavra 

negativa (não, nunca, jamais, ninguém, nada etc) quando não houver pausa 

entre ela e o verbo; em orações iniciadas com pronomes e advérbios 

interrogativos (quem, por que, como etc); em orações iniciadas por palavras 

exclamativas, assim como em orações que exprimem desejo; em orações 

subordinadas desenvolvidas, ainda quando a conjunção esteja oculta; com 

gerúndio regido da preposição em. Cunha e Cintra (2013, p. 326-327) 



43 
 

assinalam ainda, que a língua portuguesa tende à próclise nos seguintes 

casos: quando o verbo é antecedido de determinados advérbios (bem, mal, 

ainda, já, sempre, só, talvez, etc) ou expressões adverbiais e não há pausa que 

os separe; quando a oração, disposta em ordem inversa, se inicia por objeto 

direto ou predicativo; quando o sujeito da oração, anteposto ao verbo, contém o 

numeral ambos ou algum dos pronomes indefinidos (todo, tudo, alguém, outro, 

qualquer, etc) e nas orações alternativas. 

Na descrição de Cunha e Cintra (2013, p. 327) sobre o uso da ênclise, 

percebemos que ela se restringe a alguns poucos casos como: sempre que 

houver pausa entre um elemento capaz de provocar a próclise e o verbo; 

quando aquele elemento, contíguo ao verbo, a ele não se refere. Também é 

usada a ênclise em casos em que o verbo esteja no início da frase; com o 

verbo no imperativo afirmativo; com o verbo no infinitivo impessoal e com o 

verbo no gerúndio, salvo se este vier precedido de preposição ou de palavra 

atrativa. 

Segundo Cunha e Cintra (2013, p. 325) há ainda casos em que podem 

ser usadas tanto a próclise quanto a ênclise. É o que ocorre quando há 

infinitivos soltos, mesmo quando modificados por negação, sendo que, neste 

caso, dá-se a preferência pela ênclise. 

Para as locuções verbais, podemos tomar basicamente os tempos 

verbais infinitivo, gerúndio e particípio como norteadores da regra. Cunha e 

Cintra (2013, p. 328 - 330) dizem que quando o verbo principal está no infinitivo 

ou gerúndio, pode ocorrer sempre a ênclise e ainda a próclise ao verbo auxiliar, 

em casos como: com locução precedida de palavra negativa; orações iniciadas 

por pronomes ou advérbios interrogativos; orações iniciadas por palavras 

exclamativas, bem como nas orações que exprimem desejo e nas orações 

subordinadas desenvolvidas. 

Quando o verbo principal está no particípio, o pronome átono não pode 

vir depois dele. Poderá surgir proclítico ou enclítico ao verbo auxiliar, em 

consonância com as normas expostas para os verbos simples. 



44 
 

Quanto à colocação dos pronomes átonos, Cunha e Cintra (2013, p. 

331) reconhecem a diferença que existe entre o português do Brasil e o 

português europeu. Destacam que verifica-se no português brasileiro a 

possibilidade de se iniciarem frases com pronomes oblíquos átonos; há uma 

preferência pela próclise nas orações absolutas, principais e coordenadas não 

iniciadas por palavra que exija ou aconselhe tal colocação e também ocorre a 

preferência pela próclise ao verbo principal nas locuções verbais. 

Ainda nos assegura Bechara (2005, p. 590) que “com mais frequência 

ocorre entre brasileiros, na linguagem falada ou escrita, o pronome átono 

proclítico ao verbo principal, sem hífen”. Este mesmo autor (2005, p. 591) em 

sua Moderna Gramática Portuguesa, faz algumas ressalvas em relação às 

tradicionais regras de colocação dos pronomes átonos, ao comentar a posição 

expressa em texto do professor Martinz de Aguiar (apud Bechara, 2005, p. 

591): 

Numa frase como ele vem-me ver, geral em Portugal, literária no 
Brasil, o fator lógico deslocou o pronome me do verbo vem, para 
adjudicá-lo ao verbo ver, por ser ele determinante, objeto direto, do 
segundo e, não, do primeiro. Isto é: deixou a língua falada no Brasil 
de dizer vem-me ver (fator histórico, por ser mera continuação do 
esquema geral português), para dizer vem me-ver (escrito sem hífen), 
que também vigia na língua, ligando-se o pronome ao verbo que rege 
(fator lógico). Esta colocação de tal maneira se estabilizou, que pouco 
se diz vem ver-me e trouxe consequências imprevistas: 

 

1. Pôde-se juntar o pronome ao particípio, procliticamente: 
 
 

2. Pôde-se pôr o pronome depois dos futuros (do presente e do 
pretérito): 
 
 

3. Em frases como vamos nos-encontrar, deixando o pronome de 
pospor-se à forma verbal pura, para antepor-se à nominal deixou 
igualmente de determinar a dissimilação das sílabas parafônicas, 
podendo-se então dizer vamos-nos encontrar.” 

 

A partir do exposto, Bechara (2005, p. 591) conclui que "pelas mesmas 

razões variadíssimas é que no Brasil, na linguagem coloquial, o pronome átono 

pode assumir posição inicial de período". 
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Apresentaremos, em seguida, três quadros que resumem, na ótica das 

gramáticas tradicionais e na ótica de descrições do português falado 

contemporâneo, o que foi tratado na seção sobre colocação pronominal. 

Nos dois primeiros quadros, apresentaremos a colocação dos pronomes 

servindo-nos das gramáticas de Cunha e Cintra (2013) e de Bechara (2005), 

que abordam a colocação no português europeu (Quadro 7) e no português do 

Brasil (Quadro 8). 

 

 

QUADRO 7 

 

Colocação pronominal no português europeu: ótica de Cunha e 

Cintra (2013) e de Bechara (2005)  

 

 
Tempo 
verbal 

 

 
Colocação dos pronomes nas frases 

 

Infinitivo 

 

Tomara que eu 

 

possa 

possa- 

 

comunicar – 

me 

 

me. 

comunicar. 

 

Gerúndio 

 

 

Ele  

Ele 

  

 

vai  

vai- 

 

comunicando- 

se 

 

se. 

comunicando. 

 

Particípio 

 

 

Ele  

Ele 

  

 

pode- 

me  

 

me 

pode  

 

ter comunicado. 

ter comunicado. 
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QUADRO 8 

 

Colocação pronominal no português do Brasil: ótica de Cunha 

e Cintra (2013) e de Bechara (2005)  

 

 
Tempo 
verbal 

 

 
Colocação dos pronomes nas frases 

Infinitivo Tomara que eu possa me comunicar.  

Gerúndio Ele vai se comunicando.  

Particípio Ele pode ter me comunicado. 

 

No terceiro quadro, correlacionaremos a colocação pronominal no 

português do Brasil com os níveis de linguagem ou registros. 

 

QUADRO 9 

 

Colocação pronominal e níveis de linguagem 

 

Níveis de linguagem 

 

Usos 

 

Escrita formal  

Tomara que eu possa comunicar-me. 
Tomara que eu possa-me comunicar. 
Tomara que eu possa me comunicar. 

 

Falada formal  

 

Tomara que eu possa me comunicar. 

 

Escrita informal 

 

Tomara que eu possa me comunicar. 

 

Falada informal 

 

Tomara que eu possa me comunicar.  
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5.2 Pronomes demonstrativos  

 

De acordo com Cunha e Cintra (2013, p. 342), os pronomes 

demonstrativos “situam a pessoa ou coisa designada relativamente às pessoas 

gramaticais. Podem situá-la no espaço ou no tempo”. São também 

empregados “para lembrar ao ouvinte ou ao leitor o que foi mencionado ou o 

que se vai mencionar”. 

Segundo Castilho e Elias (2012, p. 109), os demonstrativos, assim como 

o artigo e o pronome pessoal de terceira pessoa “integram uma mesma classe, 

e poderiam ser conjuntamente denominados mostrativos”. Posteriormente 

Castilho e Elias (2012, p. 110) demonstram que o esquema ternário em que os 

pronomes demonstrativos são apresentados rotineiramente “não corresponde 

ao uso contemporâneo do português” brasileiro e menciona a existência de um 

sistema binário. Isso significa, segundo o autor, que os demonstrativos perdem 

progressivamente sua relação com as pessoas do discurso, servindo mais à 

indicação do lugar ocupado por pessoas e objetos. Acrescenta ainda que sua 

função mais forte ocorre nas retomadas de referentes, ou em sua anunciação. 

A gramática de Cunha e Cintra (2013, p.343) considera pronomes 

demonstrativos, este, esse, aquele (e suas variações de gênero e número), e 

também isto, isso e aquilo, que são formas invariáveis. Acrescentam os autores 

(2013, p.343) que estes demonstrativos podem ser combinados com as 

preposições de e em, tomando as formas deste, desse e daquele, disto, disso, 

daquele, daquilo, nesse, neste, naquele, naquilo. Os autores admitem outros 

tipos de demonstrativos, como (o, a, os, as; mesmo, próprio, semelhante e tal), 

mas, neste estudo, vamos levar em consideração somente este, esse, aquele e 

isto, isso, aquilo e suas variações, por serem mais utilizados. 

Em relação aos usos dos demonstrativos, segundo Galembeck (2011, 

p.140), são duas as formas de referência: a situacional e a textual. Acrescenta 

o autor (2011, p. 139-140) que Halliday e Hasan (1976, p. 33)15 utilizam os 

termos exófora e endófora no lugar de situacional e textual. Mas são termos 

não muito usados, pois “a maioria dos autores que tratam desse assunto" 
                                                             
15

 Halliday, M.A.K.; Hasan, R. Cohesion in english. London: Longman, 1976. 
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(formas de referência dos demonstrativos), "empregam dêixis para designar 

referência situacional e anáfora para a referência textual”. Sabemos que existe 

também a catáfora para a referência textual, porém os catafóricos ocorrem com 

menor frequência, como foi registrado na pesquisa de Galembeck (2011, p. 

146), que mostrou que eles só tiveram uma ocorrência de 5% nos casos em 

que os demonstrativos figuram como elementos de correferência textual. 

Levando-se em conta a gramática tradicional de Cunha e Cintra (2013, 

p. 343-345), em referência às relações dos demonstrativos com as pessoas do 

discurso, esses pronomes possuem as seguintes características: este, esta e 

isto indicam “o que está perto da pessoa que fala”; esse, essa e isso designam 

“o que está perto da pessoa a quem se fala” e aquele, aquela e aquilo denotam 

“o que está afastado tanto da pessoa que fala como da pessoa a quem se fala”. 

Essa descrição tem relação com o espaço. Em relação ao eixo temporal, este, 

esta e isto representam “o tempo presente em relação à pessoa que fala”; 

esse, essa e isso representam “o tempo passado ou futuro em relação à época 

em que se coloca a pessoa que fala” e aquele, aquela e aquilo “denotam o que 

está afastado tanto da pessoa que fala como da pessoa a quem se fala”, a um 

afastamento no tempo de uma forma vaga ou a uma época remota. Esses são 

os valores básicos do emprego dêitico dos demonstrativos. 

Além disso, existe também o emprego dos pronomes demonstrativos 

com função fórica. Então, comparando o uso das formas este, esta e isto com o 

uso das formas esse, essa e isso, Cunha e Cintra (2013, p. 346) afirmam que, 

do primeiro grupo de formas “nos servimos para chamar a atenção sobre aquilo 

que dissemos ou que vamos dizer” e o segundo é usado “para aludirmos ao 

que por nós foi antes mencionado” e também, para nos referirmos “ao que foi 

dito por nosso interlocutor”. 

Galembeck (2011, p. 143) mostra, a partir de uma pesquisa realizada 

com inquéritos representativos da fala culta, como os demonstrativos são 

usados no português brasileiro contemporâneo. Obteve como um dos 

resultados que, na maior parte das ocorrências de demonstrativos anafóricos, o 

que figura são os pronomes esse e isso e que o uso mais frequente desses 

pronomes como anafóricos é o emprego de isso com antecedente cotextual. 
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Devido à funcionalidade que caracteriza a língua falada, os locutores 
optam pelo emprego de isso, que – como já se viu – não constitui um 
determinante e, assim, pode retomar de forma genérica o cotexto 
anterior. (GALEMBECK, 2011, p. 144) 

Em relação ao uso dos demonstrativos como catafóricos, evidenciou-se, 

na referida pesquisa que, na fala culta, não foram encontrados exemplos de 

este e isto com esse valor, demonstrando-se assim, segundo Galembeck 

(2011, p.146), “o afastamento do uso falado culto em relação às prescrições da 

gramática normativa, que recomenda o uso de este e isto nesta função, o que 

não é observado pelos falantes cultos”. Acrescenta o autor (2011, p. 147): 

O exame dos pronomes demonstrativos empregados como 
anafóricos ou catafóricos revela a funcionalidade da elocução falada 
que, em ambos os usos, seleciona as mesmas formas (esse,/isso). 
Essa seleção não é fortuita, pois esses pronomes cumprem a mesma 
função como articuladores textuais, à medida que instauram o 
contexto com um novo referente (anáfora cotextual) ou permitem a 
expansão do tópico em andamento. Esse emprego, ademais, tem um 
nítido papel interacional, visível no fato de esses pronomes 
participarem da criação e da manutenção do contexto comum 
partilhado pelos interlocutores. 

 

De acordo com Castilho (1993, p. 127): “As gramáticas do português 

fixaram-se na cara dêitica de este, esse, aquele”. Prossegue o autor 

destacando que, contudo, logo se percebeu que o esquema ternário (este, 

esse, aquele, correspondendo à 1ª, à 2ª e à 3ª pessoa respectivamente) não 

corresponde ao uso contemporâneo do português do Brasil. O autor explica 

que há duas razões para esse esquema ter caído em desuso - a primeira delas 

é porque “esses itens não são exclusivamente dêiticos” e a segunda é “porque 

mesmo em seus usos dêiticos, eles não mostram uma estrita adesão às três 

pessoas do discurso”. Segundo Castilho (1993, p. 127), nos anos 1970, 

Câmara Jr. (1975)16 já afirmava: “esse já é mais comum na fala do Rio de 

Janeiro”. 

Se, na língua falada, como vimos, não se faz mais a distinção entre 

esse/ este, usando-se um sistema binário no uso dêitico e optando-se e por 

esse e isso, na referência textual, então, seria de se esperar que as 

                                                             
16

 Câmara Jr.J.M.  Dispersos. Rio de Janeiro: FGV, 1975. 
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representações da fala nos livros didáticos de PBE fossem compatíveis com 

essa realidade linguística. 

Apresentaremos, em seguida, três quadros que resumem o que foi 

tratado nos textos no que se refere aos demonstrativos. 

No primeiro, vamos sumarizar a forma como são representados os 

demonstrativos na gramática de Cunha e Cintra (2013). Esse quadro apresenta 

os demonstrativos variáveis, com e sem preposição, e os demonstrativos 

neutros, com e sem preposição. 

 

QUADRO 10 

 

Pronomes demonstrativos: ótica de Cunha e Cintra (2013) 

 

Preposições 
 

Demonstrativos variáveis 

 Masculino 
singular 

Feminino 
singular 

Masculino 
plural 

Feminino 
plural 

 este esta estes estas 

esse essa esses essas 

aquele aquela aqueles aquelas 

 
Em 

+ este = neste + esta = nesta +estes = nestes + estas = 
nestas 

+ esse = nesse + essa = nessa + esses = nesses + essas = 
nessas 

+aquele = naquele + aquela = 
aquela 

+ aqueles = 
aqueles 

+ aquelas = 
naquelas 

 
De 

+ este = deste + esta = desta + estes = destes + estas = 
destas 

+ esse = desse + essa = dessa + esses = desses + essas = 
dessas 

+ aquele = 
daquele 

+ aquela = 
aquela 

+ aqueles = 
daqueles 

+ aquelas = 
daquelas 

 

Preposições 
 

Demonstrativos neutros 
 

 
isto 

isso 

aquilo  

Em 
+ isto = nisto  

+ isso = nisso 

+ aquilo = naquilo  

De 

+ isto = disto 

+ isso = disso  

+ aquilo = daquilo  
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No quadro, a seguir, apresentaremos os demonstrativos conforme 

descrição na gramática de Castilho e Elias (2012), trazendo as formas variáveis 

e neutras, com e sem preposição. 

 

QUADRO 11 

 

Pronomes demonstrativos: ótica de Castilho e Elias (2012) 

 

 
Preposições 

 

 
Demonstrativos variáveis 

 Masculino 
singular 

Feminino 
singular 

Masculino 
plural 

Feminino 
plural 

 esse essa esses essas 

aquele aquela aqueles aquelas 

Em 

+ esse = nesse + essa = nessa + esses = 
nesses 

+ essas = 
nessas 

+ aquele = 
naquele 

+ aquela = naquela + aqueles = 
naqueles 

+ aquelas = 
naquelas 

De 

+ esse = desse + essa = dessa + esses = 
desses 

+ essas = 
dessas 

+ aquele= daquele + aquela = daquela + aqueles = 
daqueles 

+ aquelas = 
daquelas 

 

 
Preposições 

 

 
Demonstrativos neutros  

 
isso 

aquilo 

Em 
+isso = nisso 

+aquilo = naquilo 

De 
+isso = disso 

+ aquilo = daquilo 

 

 

No terceiro quadro, apresentado a seguir, correlacionaremos o uso dos 

pronomes demonstrativos com os níveis de linguagem ou registros em que são 

usados no português do Brasil. Nele, adotaremos o termo sistema ternário 

(CUNHA e CINTRA, 2013, p. 345) correspondendo ao uso dos demonstrativos 

em relação às pessoas do discurso, em que este, corresponde à primeira 

pessoa do discurso, esse à segunda e aquele à terceira. Adotaremos ainda o 

termo sistema binário, com base em Castilho e Elias (2012, p. 110), que 

consideram que este / esse são usados na indicação de objetos ou pessoas 
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distanciadas da primeira ou da segunda pessoas, não se fazendo, portanto, a 

distinção de ambos como se faz no sistema ternário.  

 

QUADRO 12 

Pronomes demonstrativos e níveis de linguagem 

  

 

Níveis de linguagem 

 

Sistema adotado 

Escrita formal Sistema ternário 

Fala formal 

Sistema binário Escrita informal 

Fala informal 

 

Concluindo, usamos os demonstrativos na escrita formal recorrendo ao 

sistema ternário descrito pela gramática tradicional e utilizamos o sistema 

binário, na escrita informal e na fala formal e informal. 

 

5.3 Pronomes possessivos  

 

Castilho e Elias (2012, p. 106) chamam a atenção para a complexidade 

da semântica, ou seja, dos sentidos dos possessivos: 

Possessivos + substantivos constituem uma realidade 
semanticamente complexa, em que o substantivo remete a um 
referente, privativamente da 3ª pessoa, que representa a entidade/ 
possuído/, enquanto o possessivo remete a qualquer das pessoas 
gramaticais, atribuindo-lhe o traço de/ possuidor/. Dito de outro modo, 
o possessivo se aplica a duas expressões, sendo uma referencial, 
expressa pelo substantivo, e outra contextual, que são as pessoas do 
discurso, expressas por ele mesmo. 

 

Cunha e Cintra (2013, p. 333), ao definirem os pronomes possessivos, 

afirmam: “os possessivos acrescentam à noção de pessoa gramatical uma 

ideia de posse”. Posteriormente, esses autores vão além e mostram outros 

valores dos possessivos. Acrescentam que “o pronome possessivo não 
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exprime sempre uma relação de posse ou pertinência real ou figurada” 

(CUNHA e CINTRA, 2013, p. 337- 338), destacando que ele assume outros 

valores, tais como: de afetividade, de indefinição, de indicação de aproximação 

numérica e de designação de hábito. 

Encontramos também, em muitos casos, os possessivos usados apenas 

na sua função fórica, sem qualquer compromisso com a ideia de posse. Neste 

caso, eles podem ser anafóricos e catafóricos e contribuem para a coesão do 

texto. Normalmente, são os pronomes possessivos de 3ª pessoa que têm essa 

função, pois, conforme constata Castilho (1993, p. 152), o “possuidor” de 3ª 

pessoa “se recupera no próprio texto (endófora), quer numa porção 

antecedente (anáfora), quer numa subsequente (catáfora)". 

De acordo com Neves (1993, p. 153), a relação de posse pode ser 

estabelecida de diferentes maneiras, dentre as quais o possuidor pode ser 

designado da seguinte forma: de + nome; de + pronome pessoal; e com o uso 

do pronome adjetivo possessivo. 

A gramática tradicional estabelece que os possessivos podem ser 

empregados como pronomes adjetivos e como pronomes substantivos. Os 

mesmos apresentam-se da seguinte forma: 1ª pessoa do singular – meu 

(minha, meus, minhas); 2ª pessoa do singular- teu (tua, teus, tuas); 3ª pessoa 

do singular- seu (sua, seus, suas); 1ª pessoa do plural- nosso (nossa, nossos, 

nossas); 2ª pessoa do plural – vosso (vossa, vossos, vossas); 3ª pessoa do 

plural- seu (sua, seus, suas). 

Nesta seção, abordaremos ainda a problemática em torno dos seguintes 

pares: a) seu/ dele (e suas variações: seus, sua, suas/ deles, dela, delas); b) 

seu / teu (e suas variações); c) vosso (e suas variações) / de vocês, do senhor 

(e suas variações); d) nosso (e suas variações) / da gente. 

O uso de seu, sua, seus suas, tanto para a 3ª pessoa do singular quanto 

para a 3ª pessoa do plural, pode implicar construções ambíguas. 

Conforme Cunha e Cintra (2013, p. 333) “o pronome possessivo 

concorda em gênero e número com o substantivo que designa o objeto 

possuído; e, em pessoa, com o possuidor do objeto em causa”, porém como as 
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formas de 3ª pessoa (seu, sua, seus, suas) se aplicam tanto ao possuidor da 3ª 

pessoa do singular ou da 3ª pessoa plural, seja ele masculino ou feminino, 

esse fato pode provocar dúvidas a respeito do possuidor. Por isso, a língua 

portuguesa nos oferece recursos para resolver esse problema da ambiguidade 

– “a substituição de seu(s), sua(s) pelas formas dele(s), dela(s), de você(s), 

do(s) senhor(es), da(s) senhora(s) e outras expressões de tratamento que 

concordam em gênero e número com o possuidor. 

Para resolver esse problema da ambiguidade, o falante, no português 

brasileiro, passou a usar na fala, os pronomes dele(s) e dela(s), em 

substituição a seu e sua. O uso tornou-se constante no português brasileiro 

falado, sendo possível a utilização também na escrita. 

No entanto, Neves (1993, p. 161) considera que “não se pode afirmar 

que o uso de de + ele responda sempre a uma necessidade de se obter maior 

especificação, ou mesmo, de se fugir à ambiguidade”, pois em muitos casos 

seria indiferente para a compreensão da informação. 

Com a substituição dos pronomes de 3ª pessoa seu, sua, seus, suas por 

dele, dela, deles, delas, o falante da língua portuguesa acabou por passar 

também a usar os pronomes seu (sua, seus, suas) como sendo de 2ª pessoa. 

Então, os pronomes teu (tua, teus, tuas) foram substituídos por seu (sua, seus, 

suas) no português brasileiro17, na maioria das vezes, na língua falada, sendo 

possível também esse uso na língua escrita. 

 

Castilho e Elias (2012, p. 103) referem-se a essas alterações no quadro 

dos possessivos: 

 

O participante/ possuidor/, expresso pelo possessivo, distribui-se 
pelas três pessoas do discurso. Dentre eles, o pronome vosso 
desapareceu no português culto falado no Brasil. Com o 
enfraquecimento de teu e vosso, deixou-se uma “casa vazia” na 
segunda pessoa do quadro pronominal, que foi ocupada por seu, 
seus, migrando essas formas da 3ª pessoa, que passou a ser 
ocupada por dele.  
 

                                                             
17

 Registre-se, porém, que, em algumas regiões do Brasil, os pronomes teu (tua, teus, tuas) 
continuam a ser usados em referência a 2ª pessoa do singular. 
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Há de se ressaltar que o pronome vosso, quando se refere a um grupo 

de pessoas, foi desaparecendo da língua falada e escrita do português 

brasileiro, do mesmo jeito que aconteceu com o seu pronome pessoal do caso 

reto correspondente, vós. Vosso passa a ser substituído por de vocês, 

relacionado à 2ª pessoa do plural, ou por dos senhores/ das senhoras, em caso 

de maior formalidade para com os interlocutores. Quanto ao denominado vosso 

de cerimônia, usado para uma só pessoa, como forma de respeito, Cunha e 

Cintra (2012, p. 309) afirmam que “as formas de tratamento propriamente 

cerimonioso usam-se muito menos no Brasil do que em Portugal”. Por 

exemplo, em relação à utilização de Vossa Excelência18. Bechara (2005, p.186) 

também faz observações sobre esse uso19. 

O pronome possessivo de 1ª pessoa do singular nosso, não caiu em 

desuso nem na língua mais coloquial, mas convive com da gente. O uso de 

uma ou de outra forma vai depender do contexto e da ênfase que se queira 

atribuir. Porém o uso de da gente é ainda sentido como mais popular. 

Percebemos, pelo exposto, que o quadro dos possessivos não sofreu 

grande alteração. Algumas formas foram substituídas, e outras acrescentadas, 

como na 1ª pessoa do plural, em que se adiciona a forma da gente. As formas 

de possessivos de 1ª pessoa do singular continuam sem alteração; houve a 

substituição quase total das formas de 2ª pessoa do singular pelas formas de 

3ª do singular e as formas dele /dela ocuparam este lugar.  As formas de 3ª 

pessoa do plural também foram substituídas por deles/delas e, por fim, as 

formas de 2ª pessoa do plural foram substituídas por de vocês e/ou dos 

senhores (do senhor). Castilho e Elias (2012, p.104) simplificam essa 

                                                             
18

 “Embora o seu emprego, no português europeu, tenha se restringido bastante nas últimas 
décadas, e em particular nos últimos anos, ainda se usa a forma Vossa Excelência, na 
linguagem oral, em determinados ambientes (por ex: academias, corpo diplomático) ou 
situações (empregado de comércio dirigindo-se a cliente, telefonista dirigindo-se a quem 
solicita uma ligação etc), sem que haja qualquer discriminação nítida quanto à categoria da 
pessoa interpelada (...). 
No Brasil só se emprega para o Presidente da República, ministros, governadores dos estados, 
senadores, deputados e oficiais-generais. E assim mesmo quase que exclusivamente na 
comunicação escrita e protocolar.” (CUNHA; CINTRA, 2013, p.309). 
19

 “Empregando-se as expressões de tratamento do tipo vossa excelência, vossa 
reverendíssima, vossa majestade, vossa senhoria, onde aparece a forma possessiva de 2ª 
pessoa do plural, a referência do possuidor se faz hoje em dia com os termos seu, sua, isto é, 
com possessivo de 3ª pessoa do singular: "Vossa Excelência conseguiu realizar todos os seus 
propósitos (e não: todos os vossos propósitos)". (BECHARA, 2005, p.186). 
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configuração, e, com base nesses autores, mostramos a nova composição do 

quadro dos possessivos no português do Brasil, na maior parte das regiões. 

Fica desta maneira: 1ª pessoa (singular e plural) – meu(s), minha(s)/ nosso(s), 

nossa(s); 2ª pessoa (singular e plural) – seu(s), sua(s); 3ª pessoa (singular e 

plural) – dele(s), dela(s). 

Conclui-se que, quanto ao registro, na língua escrita formal ou culta, há 

a possibilidade de usar para a 1ª pessoa do singular, o pronome possessivo 

meu (e variações20); para a 2ª do singular, teu (e variações)/ seu (e variações); 

para a 3ª do singular, seu (e variações) dele (e variação); para a 1ª do plural, 

nosso (e variações); para a 2ª pessoa do plural, vosso e variações 

(dependendo da situação, pois o uso é bem restrito), de vocês, dos senhores 

(este último dependeria de haver a formalidade entre os interlocutores); para a 

3ª pessoa do plural, seu (e variações) e deles (e variação). 

Na língua falada formal ou culta, considerando as pessoas e as formas 

de possessivos (implícitas aqui suas variações de gênero e número), temos: 

para a 1ª pessoa do singular, meu; para a 2ª pessoa do singular, teu (em 

algumas regiões do Brasil), seu; para a 3ª do singular, seu (em uma fala bem 

monitorada) e dele; para a 1ª pessoa do plural, nosso e da gente; para a 2ª do 

plural, de vocês e dos senhores (este último dependeria de haver a formalidade 

entre os interlocutores), e, finalmente, para a 3ª do plural, seu (em uma fala 

bem monitorada) e deles. 

Na língua falada e na língua escrita no registro informal ou coloquial, 

levando em conta as pessoas e as formas de possessivos com suas variações, 

temos: para a 1ª pessoa do singular, meu; para a 2ª do singular, teu (em 

algumas regiões do Brasil) e seu; para a 3ª pessoa do singular, dele; para a 1ª 

pessoa do plural, nosso e da gente; para a 2ª pessoa do plural, de vocês, dos 

senhores (este último dependeria de haver a formalidade entre os 

interlocutores; para a 3ª do plural, deles. 

A seguir, apresentaremos quadros que sumarizam o uso dos pronomes 

possessivos na ótica da tradição gramatical e de acordo com descrições mais 

atuais da língua portuguesa do Brasil. 
                                                             
20

 Variações de gênero e número. 
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Os quadros 13 e 14 resumem o uso dos possessivos, com base no 

exposto nas gramáticas de Cunha e Cintra (2013) e de Castilho e Elias (2012). 

 

QUADRO 13 

Pronomes possessivos: ótica de Cunha e Cintra (2013) 

(adaptação)  

* Os termos objeto e objetos, aqui empregados, referem-se a o que/ quem é 

relacionado pelo possessivo às pessoas do discurso. 

QUADRO 14 

Pronomes possessivos: ótica de Castilho e Elias (2012) 

(adaptação) 

* Castilho e Elias não mencionam a forma de vocês para a segunda pessoa do plural, 

que foi por nós inserida. 

No quadro 15, apresentaremos uma síntese do uso dos possessivos em 

diferentes registros do português do Brasil escrito e falado. 

 
 
 
 

Um 
possuidor 

 
Pessoas do 

discurso 

 
Um objeto* 

 

 
Vários objetos  

 
Masculino 

 
Feminino 

 

 
Masculino 

 
Feminino 

1ª pessoa meu minha meus  minhas  

2ª pessoa teu tua teus  tuas  

3ª pessoa seu sua seus  suas  

Vários 
possuidores 

1ª pessoa nosso nossa nossos nossas 

2ª pessoa vosso vossa vossos vossas 

3ª pessoa seu sua seus  suas  

 
 
 
 

Um 
possuidor 

 
Pessoas 

do 
discurso  

 
Um objeto  

 

 
Vários objetos  

 
Masculino 

 
Feminino 

 

 
Masculino 

 
Feminino 

1ª pessoa meu minha meus  minhas  

2ª pessoa seu sua seus  suas  

3ª pessoa dele dela dele  dela  

 
Vários 

possuidores 

1ª pessoa nosso nossa nossos nossas 

2ª pessoa 
[de vocês] 

* 
[de vocês] seus  

[de vocês]  
suas  

[de vocês] 

3ª pessoa deles delas deles  delas  
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QUADRO 15 

Pronomes possessivos e níveis de linguagem ou registros 

 

 

Pessoas do 

discurso 

 

Língua escrita 

formal 

 

Língua falada 

formal 

 

Língua escrita e 

falada 

informal 

 

1ª do singular 

  

 

meu (e variações) 

 

meu (e variações)   

 

meu (e variações) 

 

2ª do singular  

 

teu / seu 

 (e variações)  

 

teu (algumas regiões)/ 

seu  

(e variações)  

 

 

teu (algumas regiões)  / 

seu  

(e variações)  

 

 

3ª do singular  

 

seu / dele 

(e variações) 

 

seu (fala bem 

monitorada)/  

dele 

(e variações) 

 

dele  

(e variação)  

 

1ª do plural 

 

nosso 

(e variações)  

 

nosso (e variações) / 

da gente  

 

nosso (e variações) / da 

gente  

 

 

2ª do plural  

 

vosso (e variações)/ 

de vocês / dos 

senhores/senhoras  

 

de vocês / dos 

senhores/senhoras  

 

 

de vocês / dos senhores 

/senhoras 

 

3ª do plural 

 

Seus (e variação) / 

deles (e variação)  

 

Seus -fala bem 

monitorada (e 

variação) /deles (e 

variação)   

 

 

de vocês / dos 

senhores/ das senhoras  
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5.4 Pronomes relativos 

 

A respeito dos relativos, focalizaremos o seu conceito, a sua função, as 

diferenças de uso de acordo com os registros. 

Para Cunha e Cintra (2013, p. 356), os pronomes relativos são assim 

chamados, porque se referem, de regra geral, a um termo anterior – o 

antecedente. De acordo com Castilho e Elias (2012, p. 126), os pronomes 

relativos são aqueles que desempenham uma dupla função, pois “como 

pronomes, retomam seu antecedente; como conjunções, encaixam uma 

sentença na expressão nominal ou pronome anterior”. 

Cunha e Cintra (2013, p. 357) consideram que esses pronomes 

apresentam formas variáveis e invariáveis, e também, formas simples e 

compostas. As formas variáveis são: o qual (os quais, a qual, as quais); cujo 

(cujos, cuja, cujas); quanto (quantos, quantas). As invariáveis são: que, quem, 

onde. Os pronomes que, quem, cujo, quanto e onde são considerados formas 

simples e as formas compostas são o qual e as variações. Nesta seção, 

traçaremos um paralelo entre os usos de que / o qual; que / cujo e que /quem, 

mostrando sua descrição segundo a gramática normativa e segundo o que 

ocorre no português brasileiro. 

Segundo Cunha e Cintra (2013, p. 358-359) “estes pronomes 

desempenham sempre uma função sintática nas orações a que pertencem”. 

Estas funções podem ser: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, 

adjunto adnominal, complemento nominal, adjunto adverbial e agente da 

passiva. Quando exercem as funções de objeto indireto, adjunto adnominal, 

complemento nominal e agente da passiva, vêm acompanhados de uma 

preposição, assumindo assim, as seguintes formas: de quem, por quem, com 

quem, a quem; de que, por que, a que; do qual (da qual, dos quais, das quais); 

pelo qual (pela qual, pelos quais, pelas quais); para qual (para os quais, para 

as quais); com o qual (com a qual, com as quais, com os quais); sobre o qual 

(sobre a qual, sobre os quais, sobre as quais); de cujo (de cuja, de cujos, de 
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cujas); em cujo (em cuja, em cujos, em cujas), sob cujo (sob cuja, sob cujos, 

sob cujas) e ainda, de onde, para onde, por onde. 

O uso da preposição é obrigatório quando o verbo tiver uma regência 

que demanda tal preposição. O verbo falar, por exemplo, dependendo da frase, 

pode vir acompanhado das preposições a, de, sobre, com. É necessário 

portanto, conhecer bem a regência do verbo para construir uma frase com os 

relativos que as exigem, é claro, se for o caso do uso das orações relativas 

padrão. Muitas vezes o que ocorre com o falante da língua portuguesa é a 

dificuldade em conhecer bem a regência de determinados verbos, aqueles que 

possuem uma diferença em relação ao que a norma prevê e ao que o falante 

usa oralmente. Isso ocorre de maneira muito mais intensa com o estrangeiro 

em aprendizado deste idioma. A dificuldade quanto à regência verbal é um dos 

motivos do não uso da preposição diante de um relativo, mas Bagno (2004) 

através de suas pesquisas apontou outro motivo possível que comentaremos 

ao longo do texto. 

O termo oração relativa padrão foi usado por Bagno (2004), ao 

considerar que, no português brasileiro atual, há três tipos de construções 

associadas ao uso dos relativos: a relativa padrão, a relativa copiadora e a 

relativa cortadora. 

As preposições, por se posicionarem antes do termo que estão regendo, 

nas orações relativas padrão (orações que apresentam preposição antes do 

pronome relativo em construção validada pela gramática tradicional), causam 

estranheza aos falantes do português brasileiro, isso porque são deslocadas 

para um lugar que elas normalmente não ocupam. Como nos confirma Bagno 

(2004, p.88):  

as preposições ocupam lugares bem delimitados na sintaxe do 
português: como o próprio nome indica, elas se posicionam sempre 
antes (pré-) do termo que estão regendo. Nas orações relativas 
padrão, no entanto, as preposições são deslocadas para um lugar 
que elas normalmente não ocupam na imensa maioria das suas 
demais ocorrências na língua.  

 

Esse tipo de sentença, considerada por Bagno (2004) como relativa 

padrão, é mais usada no registro culto escrito, por estar em consonância com 
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as regras estabelecidas pela gramática normativa. Mas, na fala, o brasileiro 

encontrou dois outros modos de proferir esse tipo de frase, sem prejuízo da 

compreensão. Segundo Bagno (2004, p. 83-84), há dois outros modos de 

construção desse tipo de sentença: um deles é com a relativa copiadora e o 

outro com a relativa cortadora. 

A relativa copiadora “tem esse nome porque, nela, há uma repetição, por 

meio de um “pronome cópia” (ele e suas variações), do elemento que deveria 

ser substituído pelo pronome relativo, aquilo que nas gramáticas recebe o 

nome de antecedente” (BAGNO, 2004, p. 84). No entanto, esse tipo de 

construção, embora relativamente aceito na linguagem falada, pode ser 

frequentemente cerceado pelos puristas, de modo que esse problema passa a 

ser resolvido pelo falante com a relativa cortadora.  

De acordo com Bagno (2004, p. 84), a relativa cortadora, “recebe esse 

nome porque a preposição que o verbo rege é “cortada”, ou seja, é apagada na 

segunda oração”. Essa estratégia é a mais usada pelos falantes do português 

brasileiro, tanto na fala culta quanto na fala popular. 

Para os falantes cultos, a relativa padrão é pouco aceita porque 
parece ser “certa demais”, ao passo que a relativa copiadora, 
identificada (sem razão porém) com os falantes menos instruídos, é 
menos aceita porque parece “errada demais”. Assim, para manter 
uma posição equidistante entre esses dois extremos, o brasileiro culto 
opta por empregar a relativa cortadora (...). Além disso, podemos 
oferecer também uma explicação de natureza sintática. A ocorrência 
tão frequente da sintaxe da relativa cortadora é possível porque o 
ouvinte ou leitor é capaz de reconhecer a preposição que foi 
apagada. (BAGNO, 2004, p.89) 

 

Na maior parte dos casos esse ouvinte ou leitor é capaz de reconhecer a 

preposição apagada, contanto que domine a regência dos verbos. Em alguns 

casos, torna-se mais fácil, em outros, mais complicados, depende do domínio 

desse indivíduo da norma culta da língua. Porém, podemos dizer que há casos 

em que, mesmo o falante não dominando a preposição que se articula ao 

verbo, isso não causaria problemas no entendimento do discurso em questão. 

Em casos como os de verbos mais usuais tais como o gostar e o precisar, que 

o falante do português domina bem, o não uso da preposição também não 

acarretaria problemas para entendimento, entretanto causaria uma certa 
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estranheza, coisa que não ocorre em relação à ausência da preposição 

relacionada ao pronome relativo. 

Passamos, agora, a fazer uma abordagem mais específica no uso de 

cada um dos relativos, mostrando que nem sempre o falante segue a norma 

padrão. 

Existem diferenças no uso de que e de o qual, para a gramática 

normativa. Segundo Cunha e Cintra (2013, p. 360), o pronome que é o relativo 

básico, pois usa-se com referência a pessoa ou coisa, no singular ou plural, e 

pode iniciar orações adjetivas restritivas e explicativas. 

Os mesmos autores (2013, p. 362) afirmam que o relativo que é 

empregado, preferentemente, depois das preposições monossilábicas (a, com, 

de, em e por). Já as demais preposições simples essenciais ou acidentais, bem 

como as locuções prepositivas, constroem-se obrigatória ou 

predominantemente com o pronome o qual. Bechara (2005, p. 200) nos explica 

que 

Em geral substitui-se que por o (a) qual depois de preposição ou 
locução prepositiva de mais de duas sílabas. Empregamos sem que 
ou sem o qual, a que ou ao qual, de que ou do qual, mas dizemos 
com mais frequencia apesar do qual, conforme o qual, perante o qual, 
etc. O movimento rítmico da frase e a necessidade expressiva 
exigem, nestes casos, um vocábulo tônico (como o qual) em lugar de 
um átono (como que).  

 

Conclui-se que a gramática normativa aceita tanto o uso de que e de o 

qual depois das preposições monossilábicas e também no caso de orações 

adjetivas explicativas. Os casos em que é exigido o pronome o qual ocorrem, 

segundo Bechara (2005, p.200), "quando vem depois de uma preposição com 

mais de duas sílabas" e segundo Cunha e Cintra (2013, p. 363) "quando o qual 

é usado como partitivo após certos indefinidos, numerais e superlativos". 

Em contraposição às regras, como se pode perceber, o uso dos relativos 

está mudando no português brasileiro de uma forma geral. Isso ocorre com o 

que e com o qual, em que a oralidade não reconhece as diferenças expostas e, 

também, com o cujo e o quem. Algumas considerações sobre o pronome cujo, 
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mostram-se relevantes, na medida em que este praticamente desapareceu da 

língua oral e está em vias de desaparecimento da língua escrita. 

O pronome cujo, na visão de Cunha e Cintra (2013, p. 364) “é, a um 

tempo, relativo possessivo, equivale pelo sentido a do qual, de quem, de que. 

Emprega-se apenas como pronome adjetivo e concorda com a coisa possuída 

em gênero e número”. Como os pronomes do qual e de quem não vêm 

praticamente sendo usados, o cujo ficaria com o sentido equivalente ao sentido 

de de que. Como também podemos dizer que as preposições antes dos 

relativos estão sendo eliminadas da oralidade, então o pronome cujo foi 

substituído pelo que, apesar de ter ainda, de acordo com Bagno (2004, p. 86), 

uma "função na língua escrita mais monitorada". 

Castilho e Elias (2012, p. 126) acreditam mesmo que: 

Cujo desapareceu, sobrevivendo na expressão “o dito cujo”, em que 
não funciona como pronome relativo. Qual e quem andam 
balançando. Com isso, que se transforma numa espécie de pronome 
relativo universal, ocupando o lugar dos outros. 

 

O pronome quem, que a princípio, tem o objetivo de se referir a “pessoas 

ou coisas personificadas” (BECHARA, 2005, p. 171), deixa de ser usado em 

função da maior frequencia de uso do relativo que, afinal, o que se refere tanto 

a pessoas quanto a coisas. 

Como estamos podendo perceber, há uma preferência acentuada pelo 

uso do que. Tanto o uso do qual, quanto o uso do quem e do cujo, convergem 

no uso do que. O que como relativo universal, já está na consciência do falante 

brasileiro, que tende a “economizar” na língua falada. 

Com esse fato, podemos concluir que, quanto aos registros, na língua 

escrita culta, o português brasileiro utilizaria a relativa padrão; na língua falada 

culta, em alguns casos também a utilizaria, porém os falantes que dominam a 

norma, não seriam mal vistos se utilizassem a relativa cortadora e a maioria o 

faz; na língua escrita coloquial, também seria possível o uso da relativa 

cortadora e, na língua falada coloquial, em alguns casos encontramos falantes 

que usam a relativa copiadora, mas a maioria ainda se serve da relativa 
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cortadora. Isso nos faz crer que o português brasileiro, “liberou” o uso da 

relativa cortadora por ser utilizado pela imensa maioria dos falantes. Quanto a 

forma dos pronomes, no caso dos relativos, houve uma redução no quadro. 

Então, prossegue o uso dos relativos onde e quanto, que não sofrem 

mudanças, e o do relativo que, que pode substituir quem, o qual e cujo. 

Apresentaremos, em seguida, três quadros que resumem o que foi 

tratado nos textos no que se refere ao uso dos relativos, na visão da tradição 

gramatical e também em uma perspectiva mais atual. 

No primeiro quadro, mostraremos a forma pela qual são apresentados 

os relativos variáveis e invariáveis, com e sem preposição, na visão mais 

tradicional da gramática de Cunha e Cintra (2013). 

No segundo quadro, apresentaremos a descrição dos pronomes 

relativos usados no português do Brasil atual elaborada na perspectiva de 

Castilho e Elias (2012). 

   No terceiro quadro, com base em Bagno (2004), correlacionaremos o 

uso de orações relativas, no Português do Brasil, com os níveis de linguagem 

ou registros em que se dá seu emprego. 

Observe-se primeiramente, no Quadro 16 (desdobrado em duas 

páginas), o detalhamento da descrição dos relativos variáveis e invariáveis na 

ótica tradicional. 
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QUADRO 16 

 

Pronomes relativos: ótica de Cunha e Cintra (2013) 

(adaptação)  

 

 
Formas variáveis 

 
 

Masculino singular 
 

Feminino singular 
 

Masculino plural 
 

Feminino plural 

 
O qual 

 

 
A qual 

 
Os quais  

 
As quais  

 
Cujo 

 

 
Cuja 

 
Cujos 

 
Cujas 

 
Quanto 

 

 
- 

 
Quantos 

 
Quantas 

 
 

 
Exemplos de formas variáveis precedidas de preposição  

(de, por, com, sobre, de, em, a, sob, entre) 

  
 

do qual  
 

da qual  
 

dos quais 
 

das quais 

 
pelo qual  

 
pela qual  

 
pelos quais 

 
pelas quais 

 
com o qual 

 
com a qual 

 
com os quais 

 
com as quais 

 
sobre o qual  

 
sobre a qual  

 
sobre os quais 

 
sobre as quais 

 
de cujo 

 
de cuja 

 
de cujos 

 
de cujas 

 
em cujo 

 
em cuja 

 
em cujos  

 
em cuja 

 
sob cujo 

 
sob cuja 

 
sob cujos  

 
sob cujas  

 
a cujo  

 
a cuja 

 
a cujos 

 
a cujas 

 
- 

 

 
- 

 
entre quantos 

 
entre quantas 

 

(Continua na próxima página) 
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QUADRO 16 (Continuação) 

 

Pronomes relativos: ótica de Cunha e Cintra (2013) 

 

 

 
Formas invariáveis 

  
 

Que 
 

 
Quem 

 
Onde 

 

 
Exemplos de formas invariáveis precedidas de preposição 

(de, por, com a, em)   
 

 
de que 

  

 
de quem 

 
de onde 

 
por que 

  

 
por quem 

  
por onde 

 
com que 

 

 
com quem 

 
- 

 
a que 

 

 
a quem 

 
a onde 

 
em que 

  

 
em quem  

 
-  

 

 

No quadro 17, elaborado com base em de Castilho e Elias (2012), 

observa-se uma drástica redução do conjunto dos relativos na 

contemporaneidade. 
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QUADRO 17 

 

Pronomes relativos: ótica de Castilho e Elias (2012) 

 

 

Formas variáveis e invariáveis 
 

 
Quanto 

 

 
Onde  

 
Que 

 

 

No quadro que se segue, pode-se observar a correlação do uso das 

relativas padrão, cortadora e copiadora com os registros ou níveis de 

linguagem, tomando por base os estudos de Bagno (2004).   

 

QUADRO 18 

 

Pronomes relativos e níveis de linguagem ou registros  

 

 
Níveis de 

linguagem/registros  
  

 
Usos  

Escrita formal relativa padrão 

Fala formal  relativa padrão / relativa cortadora 

Escrita informal relativa cortadora 

Fala informal relativa cortadora / relativa copiadora 

 

 

 

 

 



68 
 

6. Análise e resultados  

Nas representações da fala presentes nos diálogos impressos no livro 

didático Bem-Vindo! (2010) que compõem o corpus analisado nesta pesquisa, 

buscamos ocorrências relativas ao uso de pronomes pessoais, demonstrativos, 

possessivos e relativos em dissonância com as descrições contemporâneas do 

português falado no Brasil, ou seja, ainda marcadas pelas descrições com base 

na tradição gramatical escrita. Das 20 unidades da obra, 13 apresentavam 

diálogos (um ou mais de um) perfazendo um total de 41 diálogos, nos quais 

foram encontradas 63 ocorrências de pronomes discrepantes do português 

falado no Brasil.lll. (Anexos A e B). 

6.1. Pronomes oblíquos nos diálogos de Bem-Vindo! 

Entre as 63 ocorrências de uso de pronomes discrepantes do uso do 

português falado no Brasil, 41 eram de pronomes oblíquos. 

Vamos exemplificar com a análise de algumas ocorrências no plano dos 

pronomes oblíquos átonos e tônicos, presentes em representações de falas de 

diálogos da obra em foco e em descompasso com o uso falado do Português 

do Brasil contemporâneo. Também faremos observações sobre a colocação 

desses pronomes em relação à forma verbal, visto que apresenta 

peculiaridades no português do Brasil. 

No que se refere aos pronomes oblíquos átonos, o predomínio das 

inadequações em relação às descrições contemporâneas do português do 

Brasil falado é o uso dos pronomes objeto direto o,a,os,as,  representados –lo,, 

-la,-los,-las em posposição a verbos no infinitivo, casos em que, no português 

falado no Brasil, o esperado seria o uso do pronome nulo ou de  ele(s), ela(s), 

você(s). 

Por exemplo, no diálogo “Vamos conhecer Benedita Costa” (p.5), temos 

a frase “Prazer em conhecê-la”, onde encontramos a forma pronominal de 

objeto direto -la sendo usada em referência à segunda pessoa. O mais 

esperado aqui seriam formulações como “Prazer” / “Muito prazer” ou até 

“Prazer em conhecer você”. 
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Ilustramos com outro exemplo, contido na Unidade 6, no diálogo “No 

quarto” (p.51), que representa uma interação entre funcionário de hotel e 

hóspede: 

- Aqui estamos. Onde quer que coloque sua bagagem? 

- Pode deixá-la no chão... 

No caso, o uso do infinitivo sem o pronome - “Pode deixar no chão” -  ou 

o emprego do pronome reto “ela” como objeto direto (menos provável nessa 

situação semiformal) – “Pode deixar ela no chão...” -   aproximariam mais a fala 

representada da realidade linguística.  

 Um segundo grupo significativo de ocorrências foi aquele de falas com o 

pronome oblíquo átono de primeira pessoa do singular -me posposto ao verbo, 

e, portanto, discrepante do uso no português falado no Brasil. Seguem-se dois 

exemplos registrados em falas do diálogo da Unidade 7 intitulado “No duty free” 

(p.63).  

Cliente para vendedor:  

- Sim, dê-me duas caixas por favor. (BV, p.63, linha 3) 

Vendedor a cliente, em outra parte do diálogo: 

- Então, por favor, siga-me até o caixa. (BV, p. 63, linha 6).  

Nos diálogos analisados, também surge o pronome objeto indireto de 

terceira pessoa do singular -lhe, onde o esperado no português falado no Brasil 

seriam construções como para/a ele/ela ou pronome nulo. 

Observe-se a fala abaixo em que o chefe manda a secretária dar um 

recado a outro funcionário: 

- Diga-lhe que ele pode tirar uma semana de licença... (BV, p. 146, 

penúltima linha). 
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Em relação ao oblíquo -lhe, observamos também casos em que, em 

consonância com usos contemporâneos (e por vezes regionais21) do português 

brasileiro, esse pronome é utilizado em referência à segunda pessoa do 

singular, substituindo – te ou a/para você (anteposto ou posposto). 

Exemplos:  

- Alguém lhe ensinou o serviço? (BV, p. 62, linha 13); 

- Vou abrir as cortinas e mostrar-lhe o quarto. (BV, p. 51, linha 3, diálogo 

“No quarto”, Unidade 6.) 

 

Em diálogo ambientado em Fortaleza, entre um visitante e um 

funcionário de uma empresa local, encontramos na fala deste último uma 

ocorrência de -lhe referente referido à segunda pessoa, compatível com o uso 

regional: 

Sr. Russel: - ...E como vão os negócios, Marcelo? 

Marcelo: - De vento em popa! Temos muitas novidades para lhe contar! 

(BV, p. 125, diálogo “No Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza- 

Ceará”, Unidade 13) 

No que se refere às representações dos pronomes oblíquos tônicos, nas 

falas dos diálogos analisados, em dissonância com o uso do português falado 

no Brasil nessa modalidade, registraram-se poucas ocorrências. Na Unidade 

13 (p.27), temos um diálogo que constitui uma representação de uma conversa 

telefônica informal entre os amigos Paula e Jorge, que estão fora do país 

participando de um evento profissional, e o amigo comum Jorge, que ficou no 

Brasil. 

                                                             
21

 O Nordeste do Brasil é identificado nos estudos como a área em que o fenômeno ocorre com 
mais intensidade, de modo que passa a ser esse uso de lhe descrito por alguns pesquisadores 
como marca dialetal no português brasileiro. Esses estudos ratificam a ideia presente em 
Oliveira (2004), onde se lê que o pronome -lhe para verbos transitivos é um fenômeno presente 
em diferentes regiões do país, embora seja mais evidente em dialetos nordestinos. 
(http://www.filologia.org.br/xv_cnlf/tomo_3/204.pdf) 
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Figura 1- Pronome oblíquo tônico 

Fonte: Ponce et al. (2010, p. 27) 
 

Observe-se a frase: 

- Por favor, diga ao chefe que estamos levando conosco muito material 

interessante. 

Nela, o uso de a gente seria o esperado, substituindo-se o emprego da 

forma verbal estamos por está e suprimindo-se a forma pronominal oblíqua 

tônica conosco.  

Em outras construções da oralidade, é possível que, em vez de conosco, 

seja usado com a gente. Por exemplo, na unidade 12, no diálogo “Num SPA” 

(p.111), temos a frase que se segue, na qual também surge conosco, que 

poderia ser facilmente substituído por com a gente: 

- De acordo com sua ficha, seu intuito em estar aqui conosco é perder 

alguns quilinhos e parar de fumar. (BV, p. 111, linha14) 



72 
 

Na frase anterior, contida em um diálogo semiformal, o uso de com a 

gente seria considerado adequado, pois essa construção já é utilizada pela 

maior parte dos brasileiros tanto na língua falada formal quanto na informal. 

 

6.2. Pronomes demonstrativos nos diálogos de Bem-Vindo! 

Entre as 63 ocorrências de uso de pronomes discrepantes do uso do 

português falado no Brasil, 19 eram de pronomes demonstrativos, em formas 

simples ou contraídas com as preposições de e em. Analisaremos dois 

diálogos que ilustram o que foi encontrado no plano dos pronomes 

demonstrativos.  

Por exemplo, no diálogo “Vamos conhecer Benedita da Costa” (p.5), em 

seguida transcrito, que se dá entre uma repórter e uma entrevistada, e cujo 

objetivo é fazer a apresentação da vida desta última, registram-se usos dos 

demonstrativos de acordo com a tradição gramatical de base escrita culta, ou 

seja, seguindo o uso do sistema ternário.  

 

 

Figura 2: Pronomes demonstrativos 

Fonte: Ponce et al. (2010, p. 5) 



73 
 

No diálogo, a entrevistada mostra uma foto de sua família para a 

repórter, que pergunta quem é cada uma das pessoas do grupo: 

 

- Quem são estas pessoas, nestas fotos? (BV, p. 5, linha 11) 

 

Para identificá-las, a entrevistada usa, em sua fala, o demonstrativo 

esta: 

  

- Esta sou eu e minha família (BV, p. 5, linha 12) 

 

No mesmo diálogo, na fala que se segue, encontramos, referido a uma 

relação espacial, mais um exemplo discrepante do uso falado contemporâneo. 

Diz a repórter: 

  

- Quem é esta moça? (BV, p.5, linha 17) 

 

Para mostrar, foi usado, de acordo com as prescrições das gramáticas 

tradicionais, o demonstrativo esta(s), empregado como dêitico. Deduz-se que o 

objeto (a foto) estava próximo ao enunciador e, assim, cumpriu-se o que está 

registrado nas gramáticas tradicionais, que determinam o emprego de este, 

esta, estes, estas para indicar o que está perto da pessoa que fala. No diálogo 

em questão, oferecido ao aluno estrangeiro como amostra representativa da 

língua-alvo na comunicação quotidiana, não se apresenta o uso atual do 

português falado no Brasil. Se fossem apresentadas, no lugar dos 

demonstrativos destacados, respectivamente as formas essas, nessas, essa, 

em sintonia com sistema binário mencionado por Castilho e Elias (2012), 

teríamos uma amostra mais próxima ao uso e mais convincente. 

Em outro diálogo de Bem-Vindo!, intitulado “Uma Entrevista” (p. 131), 

que configura uma entrevista formal de trabalho, a frase proferida pelo 

entrevistado  evidencia a utilização de isto como anafórico, em dissonância  

com o uso contemporâneo na fala culta registrado nas pesquisas recentes.   

- Sim, sobre o salário, a Empresa (...) mas acho que isto pode esperar. 
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(BV, p.131, linha 27) 

Nos exemplos de frases apresentados nesta seção, foram usadas 

formas dos pronomes esta (e variações) e isto, diferentemente do encontrado, 

por exemplo, nas pesquisas Galembeck (2011) sobre o português falado 

atualmente no Brasil, que nos mostram que tanto no uso anafórico quanto no 

uso catafórico, a preferência recai sobre os demonstrativos esse (s), essa (s) e 

isso, inclusive na língua falada culta. 

Em síntese, nas amostras analisadas de uso de demonstrativos 

presentes nos diálogos do livro Bem-Vindo! (2010), que deveriam ser 

confiáveis22, deveríamos encontrar em vez de este (e suas variações) e isto, as 

formas esse (e suas variações) e isso, porque são usadas, na maior parte dos 

casos, indistintamente na língua falada formal e informal e na língua escrita 

informal. 

 

6.3. Pronomes possessivos nos diálogos de Bem-Vindo! 

 

No corpus analisado, as ocorrências de possessivos em dissonância 

com o uso falado são apenas duas, estando presentes em dois diálogos, 

inseridos em duas das 20 unidades do livro analisado.  As duas ocorrências 

registradas foram das formas seu e sua, onde, para que tivéssemos sintonia da 

amostra de língua oferecida ao aprendiz estrangeiro com o uso falado 

contemporâneo do português do Brasil, deveriam estar as formas dele e dela. 

O diálogo abaixo é o mesmo que foi apresentado na seção sobre 

demonstrativos, mas optamos aqui por reapresentá-lo, agora com foco no uso 

dos possessivos. Observe-se a frase: 

 

- E ao lado dela está José, seu filho. (BV, p.5, linha 3, coluna 2) 

 

                                                             
22

 As amostras de uso dos demonstrativos nos diálogos analisados não representam o 
português do Brasil falado, refletindo parâmetros da escrita, também presentes no quadro dos 
demonstrativos elaborado pelos autores de BV (ver Unidade 7, p.  62), que não faz menção ao 
uso de esse por este no português falado no Brasil. 
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O pronome seu, usado em referência à terceira pessoa do singular (no 

caso, ela), apresenta-se conforme prescreve a gramática normativa e não em 

conformidade com o uso falado do português do Brasil. 

 

Figura 3: Pronomes possessivos 
Fonte: Ponce et al. (2010, p. 5) 

 

A opção de se utilizar o pronome seu na frase “- E ao lado dela está 

José, seu filho”, talvez se deva ao fato de os autores inconscientemente terem 

sido influenciados pelo que diz a norma, ou seja, que o pronome possessivo de 

terceira pessoa é seu (sua, seus, suas). Pode dever-se também ao fato de, 

conscientemente, não desejarem repetir o pronome dela, já registrado na fala 

anterior do diálogo. A repetição, embora resultasse em um grau de 

coloquialidade maior no diálogo, seria mais natural, porque a forma dele (e 

variações) é frequente no português brasileiro falado, estando inclusive 

registrada pelos autores de BV nos quadros que resumem o uso dos 

possessivos – na Unidade 2 (p. 12) e também no apêndice inscrito na parte 

final do livro (p. 207). 

Outra ocorrência, agora da forma sua por dele, dá-se em um extenso 

diálogo (p.146) do qual transcreveremos apenas a parte que interessa à 
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análise.O referido diálogo representa uma conversação entre chefe e 

secretária, que comentam o pedido de licença de um funcionário cujo filho 

acaba de nascer: 

Secretária: - Alexandre da Contabilidade telefonou e pediu licença para 

faltar uma semana a partir de amanhã. 

Chefe: - Aconteceu alguma coisa?  

Secretária: - Pelo que ele me disse, sua esposa deu à luz um bebê 

prematuro... 

Na última fala acima transcrita, o uso de “sua esposa” em vez de 

“esposa dele” (tão artificial quanto a utilização, na mesma fala, da expressão 

“deu a luz um bebê” em vez de “teve um bebê”), revela interferência da norma 

escrita culta onde, no material didático em questão, deveríamos ter uma 

amostra confiável do português do Brasil falado. 

Ressalte-se que, nos dois casos acima comentados, a substituição, por 

nós sugerida, dos pronomes seu e sua por dela e dele, não se destina a 

desfazer ambiguidades frequentemente criadas pelo uso de seu, sua, seus, 

suas (NEVES, 1993, p. 160-161), mas que nas duas falas acima focalizadas 

não existe. Pela lógica implicada na situação em que ocorre a primeira fala não 

se poderia imaginar que “seu filho” se referisse a um filho da repórter, e que, 

naquela em que se registra a segunda fala, a expressão “sua mulher” se 

referisse à mulher do chefe. 

 

6.4. Pronomes relativos nos diálogos de Bem-Vindo! 

 

Em relação ao descompasso com o uso registrado no uso dos relativos, 

temos no corpus analisado apenas um caso a comentar, o de um diálogo da 

Unidade 16, intitulado Entrevista com Priniven - África do Sul (p.151), que 

constitui a representação de uma entrevista com um estrangeiro que veio 

morar no Brasil, na qual ele relata como foi essa experiência.  

O diálogo em foco apresenta o uso do relativo de acordo com a tradição 

gramatical com base na escrita culta.  

Segue-se o diálogo “Entrevista com Priniven- África do Sul”:  
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Figura 4 - Pronomes relativos 
Fonte: Ponce et al. (2010, p. 151) 

 

Observe-se a frase em destaque:  

 - Fiquei assustado com o modo com que os motoristas de ônibus 

dirigem. (BV, p.151, linha 6). 

 

A frase apresenta o pronome que precedido da preposição com em uma 

construção denominada relativa padrão, prescrita pelas gramáticas normativas 

e usada no registro culto escrito. Nela, como se trata de um diálogo, seria 

esperado, em conformidade com o uso falado, a utilização do relativo não 

precedido de proposição. Poderíamos ter aí, então, a construção “- Fiquei 

assustado com o modo que os motoristas de ônibus dirigem.”, uma relativa 

cortadora. 

No tocante ao uso de pronomes relativos, nas representações de falas 

nos diálogos de Bem-Vindo! não foram encontradas em nossa pesquisa as 

relativas cortadoras nem as relativas copiadoras, mencionadas por Bagno 

(1984, p. 84) como frequentes na fala culta e coloquial e até na escrita 

coloquial. 
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7. CONCLUSÃO  

Analisamos, nesta pesquisa, o uso dos pronomes pessoais, 

demonstrativos, possessivos e relativos, nas falas representadas em 41 

diálogos de Bem-Vindo!: a língua portuguesa no mundo da comunicação, livro 

didático destinado ao ensino de português do Brasil para estrangeiros. Nelas 

observamos se o referido uso é compatível com as descrições contemporâneas 

do português brasileiro ou se é marcado pela descrição tradicional com base a 

escrita culta. Ao final de nosso estudo, constatamos: 

  No tocante ao uso de pronomes pessoais oblíquos átonos, o 

maior número de ocorrências em dissonância com as descrições 

contemporâneas do português do Brasil falado registrou-se no 

uso das formas de objeto direto -lo, -la, -los, -las onde o esperado, 

na fala culta, seria o pronome nulo e, na fala coloquial, o pronome 

nulo ou os pronomes ele, ela, eles, elas. 

 No uso dos pronomes oblíquos átonos objeto direto, registre-se o 

emprego de -me enclítico onde, no português do Brasil falado, 

usa-se rotineiramente a próclise. 

 Ainda no uso dos pronomes oblíquos átonos, foi observado o uso 

do pronome objeto indireto de terceira pessoa -lhe, em 

construções nas quais, em consonância com o português do 

Brasil falado, o mais comum seria o emprego de para ele/para ela 

ou de pronome nulo. Também foi registrado o uso de -lhe como 

pronome de segunda pessoa, em construções nas quais seria 

mais compatível com a fala coloquial o uso de para você/ para o 

senhor ou para a senhora. 

  No que se refere ao uso dos demonstrativos, encontramos 

numerosas ocorrências do pronome este (e suas variações de 

gênero e número) onde a expectativa, de acordo com as 

descrições atuais do Português do Brasil falado, seria de 

utilização de esse (e suas variações). 

 Em relação ao uso dos pronomes oblíquos tônicos, observamos o 

emprego da forma conosco onde a expectativa seria de 

ocorrência de a gente. 
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 No plano dos possessivos, chamou-nos a atenção, nas 

representações da fala analisadas, apenas o uso do pronome seu 

(e variações), prescrito pela tradição gramatical com base na 

escrita culta, em lugar da utilização de dele (e variações), 

registrada, em estudos contemporâneos do português do Brasil, 

como muito frequente. 

  No que concerne ao uso de relativos, observamos, nas falas 

representadas, o uso preponderante do pronome que, sempre 

pautado pela tradição gramatical, tanto em construções regulares 

sem preposição quanto em construções de relativas padrão (com 

preposição). Não encontramos, porém, relativas cortadoras nem 

copiadoras, que, segundo as descrições contemporâneas do 

Português do Brasil, são frequentes: as cortadoras e copiadoras, 

na fala informal, e as cortadoras, na fala formal. 

Em relação à contribuição do uso dos pronomes para a adequação das 

amostras de fala, em diferentes situações, oferecidas aos aprendizes 

estrangeiros, em Bem-Vindo!, consideramos que foi pouco significativa, embora 

nos diálogos houvesse outras representações (discretas) da fala como 

reduções e marcadores conversacionais. 

Acreditamos, assim, que essa pesquisa possa ter alguma relevância 

para elaboradores e professores de materiais didáticos de PBE, atualmente em 

atividade no Brasil e no exterior, no sentido de estimulá-los para a busca, em 

estudos contemporâneos sobre o português falado no Brasil, de insumos para 

a construção de amostras da língua-alvo mais consistentes. 

Para o aprendiz, a comunicação em uma língua estrangeira envolve o 

saber servir-se, de maneira adequada, dos recursos do idioma em aquisição, 

para produzir textos que configurem discursos em variadas situações. 

Para os elaboradores de materiais, é essencial, portanto, a atenção para 

a língua em uso nas diferentes situações de comunicação, concretizada em 

textos falados ou escritos, formais ou informais, configurados em variados 

gêneros. 
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Para que as políticas de difusão do português do Brasil e as ações de 

ensino de nossa língua e cultura sejam mais eficazes é fundamental que 

tenham o respaldo de materiais didáticos cujos textos realmente representem a 

nossa variedade falada e escrita e que haja investimento significativo em 

pesquisas sobre nosso idioma na contemporaneidade e extrema atenção com 

a formação de professores de PBE-  a curto, médio e longo prazo. 
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Anexo A 

 

Ocorrências de pronomes 

distribuídas por unidades e diálogos  
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 UNIDADE 1  

Página Vamos conhecer Benedita Costa  Registro 

5 

 

Linha 3 – Prazer em conhecê-la. 
Linha 11 – Quem são estas pessoas nestas fotos? 
Linha 12 – Esta sou eu (...). 
Linha 17 – Quem é esta moça? 
Linha 19 – (...) José, seu filho. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semiformal 

 UNIDADE 3  

Página  Registro 

27 

 
Linha 17 – (...) estamos levando conosco (...) 
Linha 22 – (...) com este frio! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informal 
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 UNIDADE 6   

 Meus sonhos e desejos    

Página  Na recepção de um hotel Registro 

51 

 
Linha 11 – Poderia mostrar-me também algum 
documento de identidade, por favor? 
Linha 14/15 – O carregador irá acompanhá-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 

 UNIDADE 6  

 Meus sonhos e desejos  

Página  No quarto Registro 

51 

 
Linha 2 – Pode deixá-la no chão (...)  
Linha 3- Vou abrir as cortinas e mostrar-lhe o quarto. 
Linha 13/14 - Sim, nesse caso o senhor deve 
preencher este formulário e pendurá-lo do lado de fora 
da porta (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 
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 UNIDADE 7  

 A chegada  Registro 

Página  No correio   

61 

 
 

Linha 1 – Posso ajudá-la? 
Linha 2 – Gostaria de enviar esta carta para o México 
e este pacote ao Japão. 
Linha 3 – Preencha este formulário (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 

 UNIDADE 7  
Página   Registro 

62 

 
 
Linha 13 – Alguém lhe ensinou o serviço? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informal 
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 UNIDADE 7  

   
Página  Na polícia federal  Registro 

63 

 
Linha 3 – Mostre- me seu passaporte, senhor. 
Linha 6 – Por favor, quanto custa esta caixa de 
chocolates? 
Linha 7 – Gostaria de levá-la?   
Linha 8 – Sim, dê-me duas caixas, por favor. 
Linha 11 – Então, por favor siga-me até o caixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 

 UNIDADE 7  

   

Página  Ao sair do aeroporto  Registro  

64 

 
Linha 3 - Leve-me pra Avenida Paulista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 



91 
 

 UNIDADE 8  

Página  Registro 

78 
 

 
Linha 3- Queria agradecer-lhe o convite... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informal 

 UNIDADE 9  

Página O lar Registro 

 Na imobiliária  

81 

 
Linha 1 – Bom dia, posso ajudá-lo? 
Linha 11/12 – Então acho que vai gostar desta aqui. 
Linha 37 – (...) nunca ouvi falar de assalto nesta 
região. 
Linha 40 – Quando posso vê-la. 
Linha 56 – (...) o proprietário está apertado e precisa 
alugá-lo logo. 
Linha 57 – Poderíamos ir visitá-lo (...) 
Linha 59 – Sim, vamos vê-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 
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 UNIDADE 9  

   

Página Num estande de vendas  Registro 

83 

 
 
Linha 1 – Bom dia! Posso ajudá-los? 
Linha 28 – Nesta parede será construída uma lareira. 
Linha 40/41 – Este é o banheiro que serve os quartos 
que não são suítes, estes dois, e aqui são as suítes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 

 UNIDADE 9  

Página   Registro 

86 

 
Diálogo D 

 
Linha 10/11 - Não posso ficar sem usá-la... (...) 

 
 

Diálogo F 
 

Linha 5 - (...) pra ver se serve nesta porta daqui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informal 
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 UNIDADE 10  

 O bairro  

Página  Ao telefone Registro  

91 

 
Diálogo 2 

 
Linha 4 – Vou chamá-la. 
Linha 8 – Você está ocupada nesta sexta à noite? 
Linha 9 – Nesta sexta? 
 

Diálogo 3  
 

Linha 8 – Diga-lhe (...) 
Linha 16 – Posso ajudá-la (...) 
 
 

Diálogo 4 
 

Linha 15 – Pode desaplicá-la. 
 
 
 

 
 
 

Semiformal 
 
 
 
 
 

Formal 
 
 
 
 
 

Formal 
 
 
 
 
 
 

 UNIDADE 11  

 A educação  

Página  No dia da matrícula em uma faculdade Registro  

101 

 
Linha 13/14 – (...) mas se é isso que você realmente 
quer, lhe desejo boa sorte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informal 
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 UNIDADE 12   

 A saúde   

Página  No posto de saúde  Registro  

111 

 
Linha 15 – Passe pra esta sala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 

 UNIDADE 12   

 A saúde   

Página  Num hospital particular Registro  

111 

 
Linha 15 – A enfermeira vai chamá-la. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 
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 UNIDADE 12  

 A saúde  

Página  Num SPA Registro  

111 

 
Linha 3/4 – (...) preencha esta ficha e depois a 
enfermeira irá levá-lo (...) 
Linha 14 – (...) conosco (...) 
Linha 17/18 – nesta tabela e então passaremos ao 
estudo (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 

 UNIDADE 13  

   

Página  No aeroporto Internacional Pinto Martins, em 
Fortaleza- Ceará 

Registro  

125 

 
Linha 2 – (...) conhecê-lo. 
Linha 9 – Desculpe, mas não consegui avisá-los. 
Linha 18 – Temos muitas novidades para lhe contar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 
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 UNIDADE 14  

 O mercado de trabalho  

Página  Uma entrevista  Registro  

131 

 
Linha 21 – (...) mas agora preciso dedicar-me mais ao 
trabalho, pois pretendo me casar (...) 
Linha 23 – Você se incomodaria em fazê-la em 
inglês? 
Linha 27 –(...) mas acho que isto pode esperar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 

 UNIDADE 14  

  O mercado de trabalho  

Página  Parte de uma entrevista Registro 

131 

 
 
Linha 14 – Então, desculpe-me (...) 
Linha 17 – Desculpe-me e obrigado por ter vindo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 
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 UNIDADE 15  

Página  Registro 

146 

 
Linha 4 – O Sr. Oliveira veio procurá-lo (...) 
Linha 10 – Ligue- me com retornasse (...) ele depois. 
Linha 14/15 – (...) e só voltará na próxima semana. 
Disse para pedir-lhe desculpas.  
Linha 21/ 22 – Pelo que ele me disse, sua esposa deu 
à luz um bebê prematuro e tanto a mãe quanto o bebê 
terão de ficar internados (...) 
Linha 27 – Diga-lhe que ele pode tirar uma semana de 
licença –paternidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 

 UNIDADE 16  

 Trabalho, trabalho, trabalho...  

Página  Entrevista com Priniven- Africa do Sul Registro  

151 

 

Linha 6 – Fiquei assustado com o modo com que os 
motoristas de ônibus dirigem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 
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Anexo B 

 

Ocorrências distribuídas por tipos de 

pronomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

Pronomes oblíquos átonos (I) 
 
Prazer em conhecê-la. 
 
Pode deixá-la no chão (...) 
 
Vou abrir as cortinas e mostrar-lhe o quarto. 
 
Poderia mostrar-me também algum documento de 
identidade (...) 
 
Sim, nesse caso o senhor deve preencher este 
formulário e pendurá-lo do lado de fora da porta (...)  
 
O carregador irá acompanhá-lo.  
 
Posso ajudá-la? 
 
Mostre-me seu passaporte, senhor.  
 
Gostaria de levá-la? 
 
Alguém lhe ensinou o serviço? 
 
Sim, dê-me duas caixas, por favor. 
 
 Então, siga-me até o caixa 
 
Leve-me pra Avenida Paulista. 
 
Queria agradecer-lhe o convite... 
 
Bom dia, posso ajudá-lo? 
 
Quando posso vê-la. 
 
(...) o proprietário está apertado e precisa alugá-lo 
logo.  
 
Poderíamos ir visitá-lo (...) 
 
Sim, vamos vê-lo.  
 
Bom dia! Posso ajudá-los? 

 
Unidade I, p.5 , l. 3 
 
Unidade VI, p.51, l.2 
 
Unidade VI, p.51, l.3 
 
Unidade VI, p. 51, l. 11 
 
 
Unidade VI, p. 51, l.14 
 
 
Unidade VI, p. 51, l. 14/15 
 
Unidade VII, p.61, l.1 
 
Unidade VII, p.63, l.3 
 
Unidade VII, p. 63, l.7 
 
Unidade VII, p.62, l. 13 
 
Unidade VII, p. 63, l.8 
 
Unidade VII, p. 63, l.11 
 
Unidade VII, p. 64, l. 3 
 
Unidade VIII, p.78, l.3 
 
Unidade IX, p.81, l.1 
 
Unidade IX, p. 81, l. 40 
 
Unidade IX, p. 81, l.56 
 
 
Unidade IX, p. 81, l.57 
 
Unidade IX, p. 81, l. 59 
 
Unidade IX, p. 83, l.1 
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Pronomes oblíquos átonos (II) 
 
Não posso ficar sem usá-la... (...) 
 
Vou chamá-la.  
 
Diga-lhe (...) 
 
Posso ajudá-la.  
 
Pode desaplicá-la.  
 
(...) mas se é isso que você realmente quer, lhe 
desejo boa sorte! 
 
A enfermeira vai chamá-la.  
 
Preencha esta ficha e depois a enfermeira vai levá-lo.  
 
(...) conhecê-lo.  
 
Desculpe, mas não consegui avisá-los. 
 
Temos muitas novidades para lhe contar! 
 
Então, desculpe-me (...)  
 
Desculpe-me e obrigado por ter vindo. 
 
(...) mas agora preciso dedicar-me mais ao trabalho, 
pois pretendo me casar (...) 
 
O Sr. Oliveira veio procurá-lo (...) 
 
Ligue-me com ele depois.  
 
(...) e só voltará na próxima semana. Disse para 
pedir-lhe desculpas.  
 
Diga-lhe que ele pode tirar uma semana de licença 
paternidade.  
 
 
 

 
 
 
 

 
Unidade IX, p. 86, l.10/11 
 
Unidade X, p. 91, l.4 
 
Unidade X, p. 91, l. 8 
 
Unidade X, p. 91, l. 16 
 
Unidade X, p. 91, l. 15 
 
Unidade XI, p. 101, l.13/14 
 
 
Unidade XII, p. 111, l.15 
 
Unidade XII, p. 111, l.3 /4 
 
Unidade XIII, p.125, l.2 
 
Unidade XIII, p. 125, l. 9 
 
Unidade XIII, p. 125, l. 18 
 
Unidade XIV, p. 131, l. 14 
 
Unidade XIV, p. 131, l.17 
 
Unidade XIV, p. 131, l.2 
 
 
Unidade XV, p. 146, l.4 
 
Unidade XV, p. 146, l.10 
 
Unidade XV, p. 146, l.14/15 
 
 
Unidade XV, p.146, l.27 
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Pronomes oblíquos tônicos 
 
 
(...) estamos levando conosco (...) 
 
(...) conosco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unidade III, p.27, l. 17 
 
Unidade XII, p. 111, l.14 
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Pronomes demonstrativos 
Quem são estas pessoas nestas fotos? 
 
Esta sou eu. 
 
Quem é esta moça? 
 
(...) com este frio! 
 
Sim, nesse caso o senhor deve 
preencher este formulário e pendurá-lo 
do lado de fora da porta (...) 
 
Gostaria de enviar esta carta para o 
México e este pacote ao Japão. 
 
Preencha este formulário (...) 
 
Por favor, quanto custa esta caixa de 
chocolates? 
 
Então acho que vai gostar desta aqui. 
 
(...) nunca ouvi falar de assalto nesta 
região. 
 
Nesta parede será construída uma 
lareira. 
 
Este é o banheiro que serve os quartos 
que não são suítes, estes dois, e aqui 
são as suítes. 
 
(...) pra ver se serve nesta porta daqui. 
 
Você está ocupada nesta sexta à noite? 
 
Nesta sexta? 
 
(...) preencha esta ficha e depois a 
enfermeira irá levá- lo (...) 
 
Passe para esta sala. 
 
nesta tabela e então passaremos ao 
estudo (...) 
 
(...) mas acho que isto pode esperar. 
 
 

Unidade I, p.5, l. 11 
 
Unidade I, p.5, l. 12 
 
Unidade I, p.5, l. 17 
 
Unidade III, p.27, l.22 
 
Unidade VI, p. 51, l.15 
 
 
 
Unidade VII, p. 61, l.2 
 
 
Unidade VII, p. 61, l.3 
 
Unidade VII, p.63, l.6 
 
 
Unidade IX, p. 81, l.11 
 
Unidade IX, p. 81, l. 37 
 
 
Unidade IX, p. 83, l. 28 
 
 
Unidade IX, p. 83, l.40 /41 
 
 
 
Unidade IX, p. 86, l.5 
 
Unidade X, p. 91, l. 8 
 
Unidade X, p. 91, l. 9 
 
Unidade XII, p. 111, l. 3/4 
 
 
Unidade XII, p. 111, l. 15 
 
Unidade XII, p.111, l. 17/18 
 
 
Unidade XIV, p. 131, l. 27 
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Pronomes possessivos 
 
 
José, seu filho. 
 
Pelo que ele me disse, sua esposa deu à 
luz um bebê prematuro e tanto a mãe 
quanto o bebê terão de ficar internados 
(...) 
 
 
 
 
 

 
 
Unidade I, p. 5, l. 19 
 
Unidade XV, p. 146, l. 21/22 

 

 

Pronomes relativos 
 
 
Fiquei assustado com o modo com que 
os motoristas de ônibus dirigem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unidade XVI, p. 151, l. 6 

 

 

 


