Aula

Pronomes Pessoais

21A

Pronomes pessoais são aqueles que representam as pessoas do
discurso. Além das flexões de pessoa (primeira, segunda e terceira),
gênero (masculino e feminino) e número (singular e plural), o pronome
pessoal apresenta variação de forma (reto ou oblíquo), dependendo da
função que desempenhar na oração.



O pronome pessoal será reto quando desempenhar a função de
sujeito da oração. Ex. Ele fez o trabalho. Vossa alteza deve fazer
um discurso aos seus súditos.
O pronome pessoal será obliquo quando desempenhar a função
de complemento verbal. Ex. Ele entregou a bola para mim. Ele
entregou-me a bola.

Vossa
Vossa
Vossa
Vossa
Vossa

Excelência
Magnificência
Santidade
Senhoria
Majestade

V.Exª.
V.Magª.
V.S.
V.Sª.
V.M.

altas autoridades em geral
reitores de universidades
papas
funcionários graduados
reis, imperadores

São também pronomes de tratamento: senhor, senhora, você e vocês.
No português moderno falado no Brasil, você deixou de ser pronome de
tratamento e assumiu todas as características e funções de um pronome
pessoal de segunda pessoa, substituindo o tu e o vós. No entanto,
continua fazendo a concordância com o verbo na terceira pessoa.
Ex.: Você irá ao cinema? (você: segunda pessoa do singular; irá: terceira
pessoa do singular)
Ex.: Vocês irão ao cinema? (vocês: segunda pessoa do plural; irão:
terceira pessoa do plural)

Os pronomes pessoais são os seguintes:
Número Pessoa
primeira
singular segunda
terceira
primeira
plural
segunda
terceira

Pronomes Retos
eu
tu
ele/ela
nós
vós
eles/elas

Pronomes Oblíquos
me, mim, comigo
te, ti, contigo
se, si, consigo, o, a, lhe
nos, conosco
vos, convosco
se, si, consigo, os, as, lhes

Atenção: Em frases como: “O professor passou a lição para eu fazer.” O
pronome “eu” é o sujeito que pratica a ação “fazer”, portanto não pode
ser usado o pronome oblíquo “mim”.

PRONOMES DE TRATAMENTO
Na categoria dos pronomes pessoais, incluem-se os pronomes de
tratamento. Eles se referem à pessoa a quem se fala (portanto, segunda
pessoa), mas a concordância gramatical deve ser feita com a terceira
pessoa. Veja a seguir alguns desses pronomes:
Pronome
Vossa Alteza
Vossa Eminência

Abreviatura Referência
V.A.
príncipes, duques
V.Emª.
cardeais

01. Faça uma síntese do que aprendeu nessa aula.
02. Classifique os pronomes pessoais destacados em retos e oblíquos.
a) Quando eu era pequenina, contavam-me lindas histórias...
b) Não trouxe nada para mim, nem quis falar comigo.
c) Vi-os há pouco no bar, mas não lhes disse nada.
d) Tu és tudo o que quero, não te desesperes, pois.
03. Complete as frases com os pronomes pessoais adequados, na
pessoa indicada nos parênteses.
a) Encontrei-***** na porta do cinema e eles disseram-***** que o filme
era muito bom. (3ª pessoa do plural; 1ª pessoa do singular)
b) Fui ao encontro dos dois e disse-***** que deveriam voltar
imediatamente para casa. (3ª pessoa do plural)
c) Contei-***** a história da maneira como ***** foi contada. (3ª
pessoa do plural; 1ª pessoa do singular)
d) Com o susto ela desmaiou, mas logo voltou a *****. (3ª pessoa do
singular)
e) Trouxeram muitos livros para ***** ler. (1ª pessoa do singular)

