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Morfossintaxedospronomes

Capítulo14

PARA COMPREENDER

01  Moacyr Scliar se refere ao fato de que o português falado 
em Portugal e o falado no Brasil guardam algumas diferen-
ças entre si, mesmo que se trate de uma só língua oficial 
dos dois países. Como se verá ao longo deste capítulo, 
por exemplo, a colocação dos pronomes pessoais oblí-
quos átonos é um desses fatores de diferenciação. Como 
Scliar era um escritor profissional, essas variações eram 
muito importantes para ele, pois podiam interferir dire-
tamente na edição de suas obras a serem publicadas em 
Portugal. Mais do que isso: o próprio português falado no 
Brasil não é uniforme; ele possui diversas nuanças. Fato 
que, tal como Scliar comenta, gerava problemas com algu-
mas publicações de seus livros em seu próprio país natal.

 
02  O autor fala em diversos fatores que englobam desde a 

intenção dos falantes até as nuanças históricas de uma 
determinada região e as variações na utilização de uma 
língua, nas diferentes partes de um mesmo país. No caso 
do Rio Grande do Sul, é muito interessante notar como 
Scliar, mesmo que um tanto apaixonadamente, atrela a 
história local com a maneira de falar dos gaúchos. Nesse 
sentido, o pronome você carregaria sentidos ligados a um 
passado de dominação colonial e escravocrata, enquanto 
o tu seria marca de uma história de luta nas frontei-
ras e do espírito altaneiro dos antepassados gaúchos.

03  a) O autor se refere a esse fenômeno na seguinte passa-
gem: “Mas, aos poucos, o país foi ficando uma coisa 
só, com uma linguagem unificada pelas redes de tevê, 
e depois, pela internet. E nestas, o você (vc) é a regra. 
Muita gente, aqui no Sul, passou a adotá-lo, a começar 
pelos locutores esportivos.”

b) Moacyr Scliar, mesmo que não demonstre uma visão 
negativa no que se refere aos avanços da tecnologia da 
comunicação (ele próprio, algumas linhas adiante, cita 
um blog), demonstra ter certas objeções e restrições, 
sobretudo no que diz respeito a uma padronização 
linguística (e, pode-se dizer, cultural), que seria asse-
gurada pelos grandes meios de comunicação, como a 
televisão e a internet.

04  a) O núcleo do sintagma, que desempenha função de 
sujeito, é o pronome pessoal tu.

 b) É o pronome tu, tema do qual se está falando no pará-
grafo.

 c) O antecedente do pronome relativo é o substantivo 
pronome. Na oração adjetiva, o relativo que desempe-
nha função de complemento verbal de usa: “Deus usa 
[o pronome]”.

05  O autor faz uma clara referência às ideias do naturalista 
inglês Charles Darwin (1809-1882), autor da Teoria da Evo-
lução. De acordo com essa teoria, alguns seres de uma 
determinada espécie, por conta de suas características 
específicas, sobreviveriam a uma seleção natural e, con-
sequentemente, legariam essas mesmas características 
a seus descendentes, determinando, assim, a evolução 
dessa espécie. No caso tratado no texto, a ideia parece 
ser que, no mundo dos grandes meios de comunicação 
e da uniformização cultural, o pronome você tem carac-
terísticas que o tornam mais apto a ser bem-sucedido na 
“seleção” linguística do que o tu, que parece fadado ao 
desuso. Há, assim, uma tendência de transformação na lín-
gua, o que resulta no desuso de algumas formas, tal como 
já ocorreu com o pronome vós.

06  Resposta pessoal.

Agora é com você

01  Conforme o texto, na segunda metade do século XIX, os 
estudos linguísticos foram fundamentais para a formação 
da nacionalidade brasileira, pois eles permitiam pensar 
uma identidade nacional que particularizasse o Brasil, 
nação que declarara sua independência poucas décadas 
antes face a Portugal, a antiga metrópole colonial. Nesse 
sentido, diferenciar o português do Brasil do de Portugal 
era um importante fator identitário. Vale ressaltar, aqui, 
um ponto fundamental: a identidade nacional se consti-
tui sobre diversos fatores e símbolos. Um dos mais impor-
tantes deles, sem sombra de dúvidas, é a língua, pois é 
ela que articula as pessoas que formam uma coletividade, 
assim como é ela que permite a comunicação do Estado 
com os cidadãos. 

02  As gramáticas e os dicionários, em qualquer língua, repre-
sentam o estabelecimento de uma norma-padrão, do con-
junto de regras que podem ser aplicadas por diversas pes-
soas, em variadas situações. Isso não significa que se esteja 
dando conta de todo o processo comunicativo, e sim que 
se estabelece um quadro de referências linguísticas. No 
caso do português, a produção de gramáticas e dicioná-
rios feitos no Brasil, além de indicar o estabelecimento de 
um cenário cultural no país independente, representava 
uma apropriação do idioma do antigo colonizador; isso 
feito no intuito de fomentar uma nacionalidade distinta. 
Uma situação que, ressalte-se, ocorreu em diversos países 
que se formaram a partir de antigas colônias. 
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03  Ambos os autores falam da língua enquanto algo dinâ-
mico, que se transforma ao longo do tempo e apresenta 
variações regionais. Os textos se aproximam, sobretudo, 
no que diz respeito a esse último aspecto: Moacyr Scliar 
fala acerca do uso dos pronomes tu e você no Rio Grande 
do Sul, e Eduardo Guimarães discorre acerca das variações 
internas de um idioma, falando, inclusive, que uma língua 
é composta de diversas outras, tal é a possibilidade de 
variações e subvariações dentro dela. 

04  Espera-se que os alunos percebam que o texto de João 
Ribeiro, embora escrito no início do século XX, enquadra-se 
no movimento que ganhou corpo na segunda metade do 
século XIX e que, como explicou Eduardo Guimarães,“pro-
curava constituir o pensamento brasileiro afastando-se da 
influência única de Portugal”, tendo “papel decisivo na 
constituição da nacionalidade brasileira”.

05  Resposta pessoal.

ATIVIDADES PARA SALA

01  B
 No primeiro quadrinho, a personagem usa o pronome oblí-

quo na função de complemento verbal (objeto direto); no 
segundo, contrariando a norma-padrão, foi empregado um 
pronome do caso reto na função de complemento verbal. 

02  a) O pronome ninguém assume o sentido de que “não 
existe uma pessoa na situação referida”. Maria Helena 
de Moura Neves, em sua Gramática de usos do Portu-
guês (2a edição, 2011), comenta que esse é o sentido 
que o pronome indefinido assume em “enunciados 
com marca negativa”. Ainda segundo a autora, nin-
guém assume o sentido de “pessoa sem importância” 
quando o pronome aparece substantivado em constru-
ções do tipo “um ninguém”. No entanto, tal sentido 
pode ser percebido apenas na pergunta que o narrador 
faz ao padeiro: “Então você não é ninguém?”.

b) Se o pronome (sujeito) é anteposto ao verbo, não 
ocorre a dupla negação: “Ninguém veio”. Se, porém, 
ele é posposto ao verbo, a dupla negação ocorre: “Não 
veio ninguém”.

03  a) “Este ano, passe a mão no telefone e use o DDD como 
extensão do seu afeto, do seu abraço, do seu calor 
humano, do seu beijo. Telefone existe pra isso mesmo.”

b) “Frases como estas, é sempre melhor ouvir do que ler”; 
“Telefone existe pra isso mesmo”.

04  B
 A frase “Nada o escapa” é praticamente agramatical, 

causando estranhamento em quem a ouve, em função do 
emprego do pronome oblíquo o, que sempre funciona 
como objeto direto, e não como objeto indireto. A frase, com 
emprego de pronome oblíquo na função de objeto indireto, 
poderia ser “Nada lhe escapa” ou “Nada escapa a ele”.

05  D
 A assertiva I está correta, uma vez que algum e alguns são 

pronomes indefinidos. A assertiva II está errada, pois o 
verbo haver, nesse caso, é impessoal; trata-se, portanto, 
de uma oração sem sujeito. A assertiva III está correta, 
pois, em construções de sentido negativo, como é o caso, 
em que o pronome algum aparece posposto ao substan-
tivo, tem-se a equivalência de sentido com nenhum.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  A
 Em todas as ocorrências, há a mesma estrutura: o pronome 

demonstrativo o, equivalendo a aquilo/aquele, é seguido 
de uma oração adjetiva introduzida pelo pronome relativo 
que, o qual tem como antecedente o pronome demons-
trativo. Em todas as orações adjetivas, a forma que fun-
ciona como sujeito. Como a concordância do verbo da 
oração adjetiva é feita com o antecedente, quando o pro-
nome demonstrativo está no singular, o verbo da oração 
concorda na terceira pessoa do singular; quando o pro-
nome demonstrativo está no plural, o verbo concorda na 
terceira pessoa do plural, como em “os que decidem”. 

02  E
 O emprego dos pronomes eu e mim está correto nas alter-

nativas A, C e D. Na alternativa B, o emprego do pronome 
oblíquo o, como objeto direto, e do pronome oblíquo 
lhe, como objeto indireto, está correto. Na alternativa C, 
o emprego do pronome o como objeto direto está cor-
reto. Há erro no emprego do pronome lhe na alternativa 
E, já que o verbo convidar, no sentido de “solicitar a pre-
sença ou participação de alguém em algo” é bitransitivo; 
no caso, convida-se alguém (ele) para algo (festa), deven-
do-se empregar o pronome oblíquo o como objeto direto 
(“para a festa” funciona como objeto indireto).

03  E
 Na alternativa A, o pronome relativo tem como antece-

dente o substantivo próprio Fabiano. Em B, os pronomes 
destacados funcionam como objetos indiretos. Em C, o 
pronome se é reflexivo e tem como referente Fabiano; o 
pronome los não é reflexivo e tem como referente meni-
nos. O pronome isso, em D, retoma o que foi dito no 
período anterior (sobre economizar na roupa e no quero-
sene), e o pronome pessoal eles, dito em uma frase em 
que o narrador optou pelo discurso indireto, retoma os 
membros da família (Fabiano, Vitória e os dois meninos).

04  B

 O pronome retoma o termo mocidade, do período ante-
rior, núcleo do sintagma preposicionado “na mocidade”. 
Ambos os termos têm a mesma função sintática: são obje-
tos indiretos.
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05  a) Para preservar a rima, já que inquiri-lo (verso 13) rima 
com mamilo (verso 15) e prendê-lo (verso 23) rima com 
tornozelo (verso 25).

 b) Há duas possibilidades: 

�� Uniformização na 3a pessoa do singular: — Vou in-
quiri-lo, / Alma danada, / Ao seu mamilo, / Junto o 
cautério, / Morra o mistério!.

�� Uniformização na 2a pessoa do singular: — Vou inqui-
rir-te, (13) / Alma danada, / Ao teu mamilo, (15)/ Junto 
o cautério, / Morra o mistério! (nesse segundo caso, 
não há rima entre os versos 13 e 15).

�� 1a reescrita: Ocorre, porém, que, enquanto aqueles 
vivem em condições de pobreza, às vezes, até de mi-
séria total, estes passeiam sorridentes pelos shopping 
centers, à procura de supérfluos.

�� 2a reescrita: Ocorre, porém, que, enquanto uns vivem 
em condições de pobreza, às vezes, até de miséria 
total, outros passeiam sorridentes pelos shopping 
centers, à procura de supérfluos.

�� 1a reescrita (o narrador é o gerente): Mostrei grande inte-
resse pela situação da [minha] funcionária, propondo-me 
inclusive a ajudá-la financeiramente, se necessário. Ela 
abriu-se comigo, contou-me sua vida de dificuldades 
e, agradecida, convidou-me para padrinho de seu filho 
mais novo.

�� 2a reescrita (a narradora é a funcionária): O gerente mos-
trou grande interesse pela minha situação, propondo-se 
inclusive a me ajudar financeiramente, se necessário. 
Abri-me com ele, contei-lhe minha vida de dificuldades 
e, agradecida, convidei-o para padrinho de meu filho 
mais novo.

08  a) A forma verbal imaginava, no pretérito imperfeito do 
indicativo, associa-se à expectativa negativa em con-
traste com o contato com a amada, expresso pela 
forma ensina, no presente do indicativo.

b) Os pronomes pessoais invertem as funções sintáticas: 
Eu é sujeito de imaginar, e me é complemento verbal 
de ensinar.

09  Trata-se do pronome demonstrativo essa (“essa ativi-
dade”) referindo-se a um elemento anterior do texto, o 
que permite concluir que a atividade em questão já foi 
mencionada.

10  a) Segundo o fragmento, o vocábulo nosotros aponta um 
sentido inclusivo, marcado por um aspecto de alteri-
dade, o que se pode verificar em sua composição, uma 
vez que não se diz nós sem dizer outros.

b) O nós dessa ocorrência é excludente, por um lado, por-
que separa os brasileiros dos cidadãos de outras nacio-
nalidades. Em relação à nação brasileira, por outro 

06

07

 lado, o nós pode ser interpretado como excludente 
porque nem toda pessoa de nacionalidade brasileira 
fala necessariamente a língua portuguesa. Assim, pelo 
que o autor afirma no trecho em questão, seria possí-
vel interpretar a consideração de que um brasileiro que 
não fala a língua portuguesa deixaria de ser brasileiro.


