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PRONOMES

O Pronome, como o próprio termo sugere, nada mais é que uma palavra que está em

função do nome, ou melhor do substantivo. Os pronomes representam uma classe gramatical

que varia em número (singular e plural) e em gênero (masculino e feminino). Para facilitar os

estudos esta classe foi dividida, sendo possível analisarmos os diversos tipos de pronomes e,

assim, saber usá-los corretamente. 

Você possivelmente já deve ter escutado que os pronomes representam as pessoas do

discurso, e é basicamente isso. É através dos pronomes que sabemos identificar quem emite o

discurso, ou seja, o “Eu”, quem interage, ou a 2º pessoa “Tu” e de quem se fala a 3º pessoa,

que nem sempre esta se encontra presente no discurso. Portanto, deve ficar claro, sobretudo,

que os pronomes podem substituir, referir-se ou retomar o substantivo.

Temos  dentre  o  grande  grupo  pronominal  seis  subdivisões,  que  classificam  os

pronomes  em:  Pessoais,  Tratamento,  Possessivos,  Demonstrativos,  Indefinidos e

Relativos. É desta classificação que podemos separar os pronomes que conjugam verbos, os

que atuam como complemento verbal, que demonstram algo e até aqueles que passam a ideia

de posse. Vejamos 
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PRONOMES PESSOAIS

Os Pronomes Pessoais são divididos em dois grupos. De um lado, temos os pronomes

pessoais do caso reto e, de outro, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os do caso reto têm

o poder  de substituir  o  sujeito,  ou seja,  podem ter  função de sujeito  de um determinado

período, são eles: Eu, Tu, Ele ou Ela, Nós, Vós e Eles ou Elas, os mesmos que conhecemos

ainda lá no Ensino Fundamental, bem simples, mas extremamente importantes. 

Eu Tu Ele/ela Nós Vós Eles/elas

Para compreender melhor, observe o seguinte exemplo: 

Ex. Maria foi à livraria para comprar vinte canetas. Ela voltou com apenas doze.

Comentário: “Maria” representa o sujeito do período, pois é sobre ela que fazemos

uma declaração. Temos ainda a informação que ela foi comprar vinte canetas, mas voltou com

apenas doze, portanto, para não usarmos “Maria” novamente, foi utilizado o pronome pessoal

do caso reto “Ela” e assim retomamos o sujeito de modo a não haver a repetição de termos. 

Já os pronomes pessoais do caso Oblíquo são aqueles que vão ser objetos de um verbo.

E que fique claro que estes não o conjugam. Para facilitar a interpretação, veja-os a seguir,

separados em singular e plural:

 

Singular



Me, mim, comigo;

Te, ti, contigo;

Se, si consigo, a, o, lhe.    
Plural
Nos, conosco;

Vos, convosco;

Se, si, consigo, as, os, lhes.

Agora que você já os conhece, observe um exemplo:

Ex: Pedro comprou duas canetas, todas estavam falhando. Diante disto, ele as trocou

por outras melhores. 

Pedro efetua uma ação, “comprou duas canetas”, mas depois observa que elas estavam

falhando, portanto ele as troca por outras. “As canetas” neste período é o objeto direto, pois o

verbo  comprar pede complemento,  quem compra obrigatoriamente compra algo,  é  aí  que

utilizamos  o  verbo  trocar acompanhado  do  pronome  “a”  no  plural,  que  fica  “trocou-as”

remetendo à palavra caneta, que era nosso objeto direto. 
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PRONOMES DE TRATAMENTO

Alguns gramáticos classificam estes pronomes também como pessoais, estudando-os

juntos, mas para fins didáticos vamos estudá-los separadamente.  

Como o termo “tratamento” sugere, estes pronomes são as formas corretas de dirigir-

se a determinadas pessoas dentro da sociedade, relacionando principalmente ao cargo que elas

ocupam, podendo ser religioso ou político, por exemplo. 

Observe a seguir os pronomes de tratamento:

Pronome Uso
Você tratamento familiar
Vossa alteza Príncipes, princesas
Vossa eminência Cardeais
Vossa excelência Altas autoridades

Ainda: Vossa  magnificência  (Reitores  de  universidade),  Vossa  majestade  (Reis,

imperadores), Vossa meritíssima (Juízes de direito), Vossa reverendíssima (Sacerdotes), Vossa

senhoria (Altas autoridades) e Vossa Santidade que é um tratamento exclusivo para Papas. 
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PRONOMES POSSESSIVOS

Classicamente, você já deve ter escutado que os pronomes Possessivos são aqueles

que indicam posse, o que não está errado, mas para nos livrarmos do “senso comum”, passe a

aderir  que  os  pronomes  possessivos  indicam posse  e  estão  vinculados  a  três  pessoas  do

discurso no singular  e  no plural  respectivamente:  Eu,  Tu,  Ele e  Nós,  Vós e Eles.  Agora,

conheça logo abaixo os pronomes possessivos:

Meu, minha, meus minhas 

Teu, tua, teus, tuas

Seu, sua, seus, suas

Nosso, nossa, nossos, nossas

Vosso, vossa, vossos, vossas

Seu, sua, seus, suas

Atenção! Faça um box. ( inserir células para botar a informação dentro)!!

Para relembrar, os Pronomes Possessivos remetem  às pessoas do discurso, portanto

eles  vão  concordar  em  número e  gênero com o  objeto  ou  a  “coisa”  possuída  e  com o

possuidor. Observe os exemplos a seguir:

1. Pedro está com minha caneta.

2. Maria não entregou meu caderno.

3. Vocês vão vender sua casa?

4. Tu vais vender teu carro?



       Depois de observar os exemplos e entender a situação, analise esta oração:

                               “Vocês vão vender tuas casas? 

Remetendo ao que estudamos anteriormente, veja que o pronome não concorda com o

possuidor,  pois são  eles que  possuem,  portanto o pronome deveria  ser  seus/suas,  como o

objeto possuído é feminino, teríamos a utilização do pronome “suas”. É errado usar “tuas” já

que o possuidor não está na segunda pessoa do discurso.
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PRONOMES DEMONSTRATIVOS

Os  Pronomes Demonstrativos são aqueles que servem para indicar a posição dos

seres no  espaço, no  tempo  e também no texto. É importante observar que temos pronomes

demonstrativos variáveis e três invariáveis, observe a seguir:

Variáveis

1º pessoa   Este, esta, estes, esta

2º pessoa   Esse, essa, esses, essas                                                                     

3º pessoa   Aquele, aquela, aqueles, aquelas         

Invariáveis

Isto

Isso

Aquilo 

Atenção! Faça um box. ( inserir células para botar a informação dentro)

Agora que você tomou conhecimento dos pronomes demonstrativos, veja os exemplos

a seguir:

1. Aquela cadeira foi roubada.

2. Este material não é perigoso.

3. Eu gosto deste intérprete.

4. Eu moro naquela cidade.



Obs. Os  Pronomes Demonstrativos podem se juntar a algumas preposições, dando

origem a “novos pronomes”. Para compreensão, veja os exemplos:

 Eu moro naquela cidade.

Diante do verbo “morar”,  você faz a  seguinte  análise  ou questionamento:   “Quem

mora, mora em algum lugar”, portanto,  precisamos do em  que é regência do verbo morar,

então  em + aquela = naquela.  Tomando por base este exemplo: “Eu gosto  deste Estado”,

temos o verbo Gostar, analisando teremos que “Quem gosta, gosta de alguém, portanto de +

este = deste. 

Prosseguindo, teremos que a junção da preposição com o pronome obtemos:

DE: Deste, desta, desse, dessa, daquele, daquela, disto, disso e daquilo.

EM: Neste, nesta, nesse, nessa, naquele, naquela, nisto, nisso e naquilo.



Artigo 06/2019

PRONOMES INDEFINIDOS

Os Pronomes Indefinidos são aquelas palavrinhas que dentro de um texto passam a

ideia  de  indefinição.  Nós  temos  vários  pronomes  indefinidos,  divididos  em  variáveis e

invariáveis. Observe alguns deles:

Variáveis

Algum, alguma, alguns, algumas.

Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. 

Todo, toda, todos, todas. Outro, outra, outros, outras.

Muito, muita, muitos, muitas. 

Invariáveis 

Algo.          Ninguém.

Tudo.           Outrem.          

Nada.           Cada.

Alguém.    

Vejamos alguns exemplos:

1.Algum indivíduo pode me ajudar?

2.Ninguém participará da festa.    
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Existem  ainda  os  Pronomes  Interrogativos,  estes  são  bem  mais  simples,  e

obviamente fazem um questionamento, portanto seremos breves ao dizer que são utilizados na

formulação  de  perguntas,  sejam  elas  diretas  ou  indiretas.  Assim  como  os pronomes indefinidos,

referem-se à 3ª pessoa do discurso de modo impreciso. 

1.Que que eles sabem sobre o assunto?

2.Que há de novo no Estado?

3. Qual livro você quer?

4. Quanto você quer pelo apartamento?

5. Quem sabe o que ele quer.

Obs. Veja que nem sempre precisamos usar o sinal de interrogação numa pergunta. Eis uma

pergunta indireta. 

            Os interrogativos aludem sempre à 3.ª pessoa gramatical e 
possuem significação indeterminada e, por isso, imprecisa, que só será 
esclarecida pela resposta que for dada à interrogação que foi feita. Veja.

Exemplo de interrogação direta:

 Quem ganhou a Copa do Mundo?

 Qual o motivo desta revolta?

Exemplos de interrogação indireta:

 Eu gostaria de saber quem ganhou a Copa do Mundo.



 Diga-me, por favor, qual o motivo desta revolta.

Artigo 08/2019

PRONOMES RELATIVOS

O  pronome  relativo  é  aquele  que  serve  para  referir-se  a  um  termo  já  utilizado

anteriormente a um termo que aparece depois. Estes dividem se em masculinos e femininos,

variáveis e invariáveis, veja os abaixo:

Variáveis: Masculinos                                          Variáveis: Femininos 

O qual    Os quais                                                  A qual       As quais 

Cujo        Cujos                                                      Cuja          Cujas

Quanto     Quantos                                                 Quanta      Quantas 

Invariáveis 

Que

Quem

Onde

Vamos começar nossa análise pelos invariáveis, ou seja o QUE, QUEM e ONDE. O

relativo QUE pode se referir tanto a coisas como a pessoas. O que pode ser substituído por o

qual e suas flexões. O quem refere-se apenas a pessoas, não podemos utilizá-lo para coisas.

Outro detalhe a ressaltarmos é que o QUEM vem precedidos de preposição. O onde pode ser

substituível por “em que”. Observe os exemplos abaixo

                            (A qual)

Conheço a escola que você trabalhou.

                               Preposição



Eles são os amigos a quem devemos considerações. 

                         (Em que)

Esta é a cidade onde ficaremos hospedados.

Agora, partiremos para a análise do QUANTO e do CUJO, estes merecem um pouco

mais de atenção. O QUANTO e suas flexões vão aparecer depois de um pronome indefinido.

Veja um exemplo:

Leve tantas quantas forem necessárias. 

Maria encontrou tudo quanto procurava.

O cujo vai aparecer sempre entre dois substantivos e vai, pode-se dizer assim, passar

uma ideia de posse, onde o segundo termo parece pertencer ao primeiro. Observe os exemplos

Este é o homem cujo nome eu não sei.

Gosto deste músico cujas obras não conheço completamente. 

 

 


