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COLOCAÇÃO PRONOMINAL
Os Pronomes Oblíquos Átonos (me, te, se, lhe, o,
a, nos, vos, os, as, lhes) podem ocupar três
posições em relação aos verbos.
P
O

PRÓCLISE

Não te amo como tu mereces.

S
I
Ç

O PRONOME FICA ANTES DO VERBO.

MESÓCLISE

O PRONOME FICA NO MEIO DO VERBO.
Amar-te-ia, se tu merecesses.

Õ
E
S

ÊNCLISE

O PRONOME FICA DEPOIS DO VERBO.
Amo-te mais que tudo!
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CASOS de PRÓCLISE
A língua portuguesa é uma língua proclítica e os pronomes
podem ser atraídos por:
1

Palavras negativas: não, ninguém, jamais, nada, nunca.
Nunca me deixe sozinha no meio da multidão.

2

Conjunções subordinativas: quando, se, porque, que, conforme,
embora, logo.
Quando se trata de colocação pronominal, sei tudo.

É necessário que a trate com respeito e educação.
3

Advérbios, desde que não haja vírgula depois dele.
Sempre me esforço ao máximo.
Talvez lhe entregue o trabalho hoje.
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4

Pronomes demonstrativos, indefinidos e relativos.
Isso lhe interessa. (demonstrativo)
Alguém me disse que você estava aqui. (indefinido)
O computador que nos indicaram é bom. (relativo)

5

Em frases interrogativas.
Quanto lhe empestaram?

6

Em frases optativas, que exprimem desejo ou previsão.
Deus o acompanhe.

7

Com verbo no gerúndio antecedendo a preposição “em”.
Em se tratando do estudo de matemática, prefiro geometria.

8

Com formas verbais proparoxítonas.

Ela agradecia enquanto a ajudávamos.

CASOS de MESÓCLISE
Pouco usado na linguagem oral e só ocorre com os tempos
futuros.
1 Com verbos no futuro do presente.
Ajudar-te-ei com teus estudos de língua portuguesa.

2 Diante de verbos no futuro do pretérito.
Ajudar-te-ia com teus estudos, se fizesses por onde merecer.
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CASOS de ÊNCLISE
Pode ser considerada a colocação básica do pronome, pois
obedece à sequência verbo-complemento. Assim, o pronome
surge depois do verbo.
1 Quando o verbo inicia a oração.
Ocorreu-me uma ideia que pode ajudá-lo nos estudos.
2 Se o verbo estiver no infinitivo pessoal.
Você vai, enfim, dizer-me toda a verdade?
3 Com verbo no gerúndio (quando ele não é precedido pela preposição em).

Ele não nos respondeu, deixando-me muito apreensiva.
4 Com o verbo no imperativo afirmativo.
Por favor, traga-me os documentos já assinados.

COLOCAÇÃO PRONOMINAL NA
LOCUÇÃO VERBAL
VERBO AUXILIAR + INFINITIVO OU GERÚNDIO
Sem palavra que exija a próclise,
geralmente
emprega-se
o
pronome após a locução, mas
aceita-se o emprego no meio da
locução.

Vou confessar-lhe um segredo.
Vou-lhe confessar um segredo.
Vou lhe confessar um segredo. *
Estou confessando-lhe um segredo.
Estou-lhe confessando um segredo.
Estou lhe confessando um segredo. *

Com palavra que exija próclise, o Nunca lhe vou confessar.
pronome pode ser colocado Nunca vou confessar-lhe.
antes ou depois da locução.
Nunca vou lhe confessar.*
* Forma coloquial já aceita por alguns gramáticos.
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VERBO AUXILIAR + PARTICÍPIO
Se não houver fator que
justifique
a
próclise,
o
pronome ficará depois do verbo
auxiliar.

Os alunos tinham-se preparado para o
vestibular.
Seu rendimento escolar tem-me
surpreendido positivamente.

Se houver fator que justifique a Não me haviam informado
próclise, o pronome ficará antes mudança do local de provas.
da locução.

da

Na língua falada, é comum o uso da próclise em relação ao particípio.
Haviam me convencido a fazer universidade fora do Brasil.
Não haviam me mostrado todos os benefícios de cursar medicina fora do país.
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PRONOMINAIS
Oswald de Andrade
Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom
[branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.
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EXERCITANDO
(CESPE) No universo unificador da mídia, os políticos não se
destacam por sua experiência, pelo programa de seu
partido, nem mesmo por sua capacidade de liderança, mas
pela simpatia que os marketeiros conseguem suscitar nos
grandes auditórios.
A colocação do pronome “se” logo após a forma verbal
“destacam” atenderia à prescrição gramatical.
ERRADO
(CESPE) Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se
supor que a sociedade tecnológica seria caracterizada por
um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma
necessidade exclusiva da classe trabalhadora. Mantém-se a
noção de voz passiva, assim como a correção gramatical, ao
se substituir “seria caracterizada” por caracterizaria-se.
ERRADO
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(CESPE) Em cada um dos itens abaixo é apresentada, em relação a
trechos do texto, uma alternativa de colocação pronominal. Com
base na prescrição gramatical, julgue (C ou E) cada proposta
apresentada.
(A) “Ambos se creem marcados” / Ambos creem-se marcados C
(B) “que os apartaria” / que apartá-los-ia E
(C) ‘Não se pode separar’ / Não pode-se separar E
(D) “um e outro se irão fechando” / um e outro irão-se fechando

E

(CESPE) Atualizando um pouco a distinção, poder-se-ia dizer que é
como se os animais viessem com um software instalado... A
substituição de “poder-se-ia dizer” pela forma menos formal
poderia se dizer preservaria a correção gramatical do texto, desde
que fosse respeitada a obrigatoriedade de não se usar hífen, para
se reconhecer que o pronome se está antes do verbo dizer, e não
depois do verbo poderia.
CERTO
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(CESPE) Por muitos anos, pensávamos compreender o que era
interpretado, o que era uma interpretação; inquietávamo-nos,
eventualmente, a propósito de uma dificuldade em particular...
Preserva-se a correção gramatical e a coerência das ideias do
texto ao se deslocar o pronome átono em “inquietávamo-nos”
para antes do verbo, escrevendo nos inquietava.
ERRADO

A
substituição do elemento grifado pelo pronome
correspondente foi realizada de modo INCORRETO em:
A. que permitiu à civilização = que lhe permitiu
B. envolveu diferentes fatores = envolveu-os
C. para fazer a dragagem = para fazê-la
D. que desviava a água = que lhe desviava
E. supriam a necessidade = supriam-na
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(VUNESP – PC/SP) Assinale a alternativa em que a colocação
dos pronomes está de acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa.
a) Os policiais sempre ofereceram-nos ajuda.
b) Nunca informaram-me sobre o seguro desemprego
c) Nos avisaram que a polícia já havia sido chamada
d) Assim que telefonarem-lhe, ele tomará providências.
e) Não lhe disseram que os passaportes eram falsos.
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(UCB) No que diz respeito à colocação pronominal, apenas
uma das opções abaixo NÃO segue a norma culta da língua.
Assinale-a.
a) Tenho trazido-o sempre comigo!

b) Tudo lhe será perdoado.
c) Queria saber o que se tinha passado.

d) O coordenador veio interromper-me.
e) Como te hei de receber em minha casa?
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(FCC) As guerras são sempre atrozes, cabe evitar as guerras a
qualquer custo, pois uma vez que alguém desencadeia as
guerras, não há como deter as guerras.
Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindose os elementos sublinhados, respectivamente, por:
a) evitá-las - lhes desencadeia - deter-lhes
b) evitá-las - as desencadeia - as deter

c) evitar-lhes - as desencadeia - deter a elas
d) as evitar - desencadeia-as - lhes deter

e) evitar a elas - a elas desencadeia - detê-las
Prof. Raquel Sampaio

