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Segundo a gramática normativa do português, o pronome oblíquo
deve ser usado no meio do verbo sempre que este se encontre no
futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo.

Ex.: Convidar-nos-ão para a festa.

Ex.: Dir-me-ia a verdade, se soubesse..



 Quando o pronome está depois do verbo.

A ênclise é usada principalmente nos seguintes casos:

1. Quando o verbo inicia a oração.
Ex.: Entregou-me os documentos hoje.

2. Com o verbo no imperativo afirmativo
Ex.: Por favor, diga-nos o que aconteceu.

 É a colocação normal do pronome na língua culta.
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COLOCAÇÃO DOS PRONOMES  ÁTONOS NAS LOCUÇÕES VERBAIS

1) Verbo Principal no Infinitivo ou Gerúndio

a) Sem fator de próclise - Emprega-se o pronome depois do verbo auxiliar ou 
depois do principal. 

Ex.: Quero ajudar-lhe muito.
Ex.: Quero-lhe ajudar muito.

b) Com fator de próclise - O pronome pode ficar antes ou depois da locução.

Ex.: Jamais  lhe devo dizer tudo. (antes)
Ex.: Não pretendo falar-lhe sobre negócios. (depois)



15

2) Verbo Principal no Particípio  

a) Sem fator de próclise - Pronome  fica antes ou depois do verbo auxiliar.

Ex.: O homem me havia falado a verdade   
ou

O homem havia-me falado a verdade.

b) Com fator de próclise - Pronome fica antes da locução. 

Ex.: O homem não me havia falado a verdade.

OBS.: NUNCA SE USA PRONOME DEPOIS DE PARTICÍPIO.
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1. Assinale com “C “ o que estiver correto e com “I” os incorretos:

1. ( ) Amanhã dizer-te-ei todas as novidades.
2. ( ) Os alunos nos surpreendem com suas tiradas espirituosas.
3. ( ) Para não falar- lhe, resolveu sair cedo.
4. ( ) É possível que o leitor nos não creia.
5. ( ) A turma quer-lhe fazer uma surpresa.
6. ( ) A turma havia convidado-o para sair.
7. ( ) Ninguém podia ajudar-nos naquela hora.
8. ( ) Algumas haviam-nos contado a verdade.
9. ( ) Todos se estão entendendo bem.
10. ( ) As meninas não tinham nos convidado para sair.
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2) Observe a fala do leão: Meu desejo não se realizou!

a) Nessa frase ocorre próclise (pronome antes do verbo), mesóclise
(pronome no meio do verbo) ou ênclise (pronome depois do verbo)?

7) Com relação à colocação pronominal, essa frase está:
( ) correta, pois a palavra negativa (não) pede próclise (pronome antes do
verbo).
( ) incorreta, pois a palavra negativa (não) pede ênclise (pronome depois do
verbo).
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Próclise

X
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3) No último quadrinho, Calvin finalmente diz o que a mãe quer ouvir. A fala 
dele revela um uso da colocação pronominal em acordo ou desacordo com as 
regras prescritas pela gramática normativa?

4) Com base na colocação pronominal nessa tira e levando em consideração 
sua experiência como usuário da língua portuguesa, você afirmaria que 
Calvin utilizou um registro formal ou informal da língua quanto à colocação 
do pronome oblíquo?
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Em desacordo. Segundo a gramática normativa, o uso correto seria "Desculpe-me".

Calvin usou um registro informal quanto à colocação pronominal. Embora a gramática
prescreva a ênclise nesses casos, no Brasil há uma clara preferência por inserir o
pronome oblíquo antes do verbo, ou seja, pelo uso da próclise.
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