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Colocação Pronominal  
 
 
Os pronomes pessoais oblíquos átonos – me, te, se, o, a, lhe podem ocorrer em diferentes posições em 
uma oração. 
 
Pode-se dizer: Amo-te. Amar-te-ei.  
No entanto, é mais comum ouvir: Te amo. 
O mesmo ocorre com os demais pronomes:  
 

- 1ª pessoa: me    - 1ª pessoa: nos   
- 2ª pessoa: te SINGULAR  - 2ª pessoa: vos PLURAL 
- 3ª pessoa: o, a, lhe, se   - 3ª pessoa: os, as, lhes, se  

 
Essas posições do pronome são determinadas em relação ao verbo, e recebem os nomes de 
PRÓCLISE, MESÓCLISE e ÊNCLISE. 
 
PRÓCLISE: É quando o pronome vem antes do verbo. A próclise predomina no português brasileiro, 
no qual, como já referido, é mais comumente usada a forma ‘te amo’ que a forma ‘amo-te’. 
 
MESÓCLISE: é o uso do pronome átono no meio do verbo. Como em “Dir-lhe-ei tudo que sei”. 
 
ÊNCLISE: o pronome átono vem depois do verbo. Como, por exemplo, no ditado popular: “Diga-me 
com quem andas e eu te direi quem tu és”. 
 

 
http://solinguagem.blogspot.com/2018/08/colocacao-pronominal.html 
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Regras para a colocação do pronome átono 
1. Regra geral: o pronome átono é colocado DEPOIS do verbo: 

Conte-me tudo. 
 
2. O pronome átono virá ANTES do verbo se antes dele vier uma palavra atrativa, como: 
  

a. palavra negativa: não, nunca, ninguém, nada, nem etc. 
  Ninguém me viu. 
  Nada me fará mudar de ideia. 
 
 b. pronomes indefinidos: tudo, vários, pouco, muito etc. 
  Alguém me disse que você estava aqui. 
  Tudo se esquece. 
 
 c. pronomes relativos: que, quem, onde, o qual, cujo etc. 
  A pessoa que nos atendeu estava triste. 
 
 d. conjunções subordinativas: embora, para que, quando, se etc. 
  Vou esperar até que você me diga o que aconteceu. 
 
 e. certos advérbios: sempre, já, bem, aqui, mais etc. 
  Já lhe expliquei tudo. 
 
 f. orações que indicam desejo, do tipo: Deus me livre! 
  Deus te acompanhe! 
  Que o diabo te carregue! 
 
 g. orações iniciadas por palavra interrogativa ou exclamativa: 
  Quem lhe disse isso?  Como eles se amam! 
  Como você se chama? Quanto tempo me custou este trabalho! 
 
3. pronome átono pode vir no meio do verbo quando o verbo estiver no futuro do presente ou no 
futuro do pretérito. Nunca se coloca o pronome átono depois destes tempos. 
 

Dar-lhe-ei notícias.    Dir-lhe-ia tudo se pudesse. 
 
Observações 

• De acordo com a norma culta, não se começa oração com o pronome átono. 
• A colocação do pronome átono no meio de verbo é exclusiva da linguagem formal escrita. 
• No Brasil, é generalizada a tendência de se colocar o pronome átono antes do verbo: 

o Eu me chamo Maria. 
o Mariana nos visitou. 
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Complete com o pronome átono entre parênteses e explique o porquê. 

1. (lhe) Não disse nada. Não lhe disse nada. (por causa da palavra negativa ‘não’) 
2. (lhe) Não telefonei ontem.  
3. (me) Diga o que sabe. 
4. (as) Dei para meu melhor amigo. 
5. (se/lhe) Nunca esqueça do que dissemos. 
6. (se) Alguém sentou na minha cadeira. 
7. (me) Quando chamaram, já era tarde. 
8. (lhe/me) Daria tudo para que dissesse a verdade.  
9. (lhe/me) Tudo daria para que dissesse a verdade. 
10. (lhes) Farei alguns favores. 
11. (lhes) Não farei nenhum favor. 
12. (nos/nos) Embora conte muita coisa, ele não conta tudo. 
13. (lhe/me) Peço que ouça. 

Uso dos pronomes oblíquos átonos 
Aprendemos no nível 3 que depois de verbos no infinitivo, ao usar pronomes oblíquos de objetos 
diretos (sem preposição), elimina-se a letra R e adiciona-se a letra L ao pronome. Por exemplo: 
 
Quero visitar a Maria no fim de semana. 
Quero visitá-la no fim de semana. 
 
Verbos terminados em ‘S’ e ‘Z’ também perdem a última letra e o pronome oblíquo recebe a letra ‘L’: 
Bebemos a garrafa de vinho toda! 
Bebemo-la toda! 
 
Fiz a tarefa antes da aula. 
Fi-la antes da aula. 
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Pessoa a qual se 
refere 

Normalmente antes do 
verbo, ou depois do 

verbo com hífen 

Depois do verbo, 
quando este termina em 

R, S e Z 
Verbo se modifica*. 

Usar hífen. 

Depois do verbo, 
quando este termina 

em M. 
Verbo não se 

modifica. 
Usar hífen. 

Eu me   
Ele, ela, você o, a -lo, -la -no, -na 

Nós nos   
Eles, elas, 

vocês os, as -los, -las -nos, -nas 
 
*Verbos terminados em AR: Visitá-lo 
*Verbos terminados em ER: Fazê-lo 
*Verbos terminados em OR: Pô-lo 
 
Substitua as palavras sublinhadas por um pronome e coloque-o corretamente na frase: 
  

1. Infelizmente, não podemos ajudar nosso amigo. 
2. Fiz tudo para destruir as suspeitas. 
3. Veremos nosso filho alegre. 
4. Levarei a mala comigo.  
5. Deixaremos os documentos na gaveta. 
6. Escreveremos a carta amanhã. 
7. Não mandaremos estas notícias hoje. 
8. Você sabia que recusei a oferta? 
9. Se levarmos as crianças, não teremos sossego. 
10. Conte tudo para nós. 
11. Tudo será negado aos nossos inimigos. 
12. Nada posso dizer a você. 
13. Queremos as informações agora. 
14. Vimos os rapazes correndo. 
15. Escutamos a mesma música três vezes. 
16. Os convidados beberam toda a cerveja. 
17. Vocês deram os bilhetes a João? 
18. Consegui trocar a blusa. 
19. Quero ler o relatório mais uma vez. 
20. Precisamos completar o exercício agora. 
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Papos  
Luís Fernando Veríssimo 
 
— Me disseram...  
— Disseram-me.  
— Hein?  
— O correto e "disseram-me". Não "me disseram".  
— Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"?  
— O quê?  
— Digo-te que você...  
— O "te" e o "você" não combinam.  
— Lhe digo?  
— Também não. O que você ia me dizer?  
— Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu vou te partir a cara. Lhe partir a cara. 
Partir a sua cara. Como é que se diz?  
— Partir-te a cara.  
— Pois é. Parti-la hei, se você não parar de me corrigir. Ou corrigir-me.  
— É para o seu bem.  
— Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu...  
— O quê?  
— O mato.  
— Que mato?  
— Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueça-o e pára-te. Pronome no 
lugar certo é elitismo!  
— Se você prefere falar errado...  
— Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Ou entenderem-me?  
— No caso... não sei.  
— Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não?  
— Esquece.  
— Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo é "esquece" ou "esqueça"? Ilumine-me. 
Me diga. Ensines-lo-me, vamos.  
— Depende.  
— Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes-o.  
— Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser.  
— Agradeço-lhe a permissão para falar errado que me dás. Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-
te-ia.  
— Por que?  
— Porque, com todo este papo, esqueci-lo.  
 

Extraído de: https://www.pensador.com/frase/NzIwMzEy/. Acesso em: jun. 2021. 
  

https://www.pensador.com/frase/NzIwMzEy/
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Para praticar os pronomes oblíquos, preencha as lacunas a seguir com os pronomes adequados. 
 
A glória do falso 
Moacyr Scliar 
 
Nike destrói 45 mil pares de tênis piratas. 
 
Prezados senhores, 
 

Uns amigos ______ falaram que os senhores estão para destruir 45 mil pares de tênis 
falsificados com a marca Nike e que, para esse fim, uma máquina especial já teria até sido adquirida. 
A razão desta cartinha é um pedido. Um pedido muito urgente. 

 
Antes de mais nada, devo dizer aos senhores que nada tenho contra a destruição de tênis, ou 

de bonecas Barbie, ou de qualquer coisa que tenha sido pirateada. Afinal, a marca é dos senhores, e 
quem usa essa marca indevidamente sabe que está correndo um risco. Destruam ______, portanto. 
Com a máquina, sem a máquina, destruam ______. Destruir é um direito dos senhores. 

 
Mas, por favor, reservem um par, um único par desses tênis que serão destruídos para este que 

______ escreve. Este pedido é motivado por duas razões: em primeiro lugar, sou um grande 
admirador da marca Nike, mesmo falsificada. Aliás, estive olhando os tênis pirateados e devo 
confessar que não vi grande diferença deles para os verdadeiros. 

 
Em segundo lugar, e isto é o mais importante, sou pobre, pobre e ignorante. Quem está 

escrevendo esta carta para mim é um vizinho, homem bondoso. Ele vai inclusive colocá-______ no 
correio, porque eu não tenho dinheiro para o selo. Nem dinheiro para selo, nem para qualquer outra 
coisa: sou pobre como um rato. Mas a pobreza não impede de sonhar, e eu sempre sonhei com um 
tênis Nike. Os senhores não têm ideia de como isso será importante para mim. Meus amigos, por 
exemplo, vão ______ olhar de outra maneira se eu aparecer de Nike. Eu direi, naturalmente, que foi 
presente (não quero que pensem que andei roubando), mas sei que a admiração deles não diminuirá: 
afinal, quem pode receber um Nike de presente pode receber muitas outras coisas. Verão que não sou 
o coitado que pareço. 

 
Uma última ponderação: a mim não importa que o tênis seja falsificado, que ele leve a marca 

Nike sem ser Nike. Porque, vejam, tudo em minha vida é assim. Moro num barraco que não pode ser 
chamado de casa, mas, para todos os efeitos, chamo-______ de casa. Uso a camiseta de uma 
universidade americana, com dizeres em inglês, que não entendo, mas nunca estive nem sequer perto 
da universidade – é uma camiseta que encontrei no lixo. E assim por diante. 

 
Mandem-______, por favor, um tênis. Pode ser tamanho grande, embora eu tenha pé pequeno. 

Não ______ desagradaria nada fingir que tenho pé grande. Dá à pessoa uma certa importância. E 
depois, quanto maior o tênis, mais visível ele é. E, como diz o meu vizinho aqui, visibilidade é tudo na 
vida." 

 
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1408200004.htm. Acesso em: jun. 2021.  

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1408200004.htm
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