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Os pronomes pessoais subdividem-se em dois grupos:

Retos – função de sujeito;

Oblíquos – função de complemento  OD/OI. 

Alguns dos pronomes  oblíquos são pronunciados de 
forma átona (“fraca”) e, por isso, são chamados de 
oblíquos átonos. Relembre-os:

Me, nos, te, vos, se, o (s), a (s), lhe (s).

Os pronomes o, a, os, as – São geralmente usados como OD.

Os pronomes lhe, lhes – São geralmente usados como OI.



Orientações gerais práticas:

1ª Não é válido iniciar a oração com pronome oblíquo;

2ª A próclise é sempre válida (desde que o verbo não 
apareça no início da oração e nem haja pausa antes dele);

Colocação
Pronominal

Posicionamento  do 
pronome

Exemplo

Próclise Antes do verbo Esqueci que o Ésquilo se mudou.
Amanhã te entregarei a carta.

Mesóclise Intercalado no verbo Contar-lhe-ia o segredo se pudesse.
Entregar-te-ei a carta em breve.

Ênclise Depois do verbo Deseje-me boa sorte, Ésquilo.
Entrego-te a carta, se tu quiseres.



Fatores de próclise:

 Palavra negativa (não, nem, nunca, ninguém, nenhum, 
nada, jamais...) não seguida de pausa. Ex.: Nunca nos
revelou sua verdadeira identidade.

 Advérbio não seguido de vírgula. Ex.: Depois me dirigi ao 
balcão de informações.

Obs.: Havendo vírgula depois de palavra negativa ou de 
advérbios, usa-se ênclise. Exs.: Não, disse-me ele, não me
deve mais nada. Em seguida, despediu-se de todos 
gentilmente.

 Pronomes relativos e indefinidos. Exs.: O rapaz que me
procurou vendia dicionários. /  Quem te acompanhou até 
aqui?

 Conjunção subordinativa. Ex.: Pensei que lhe dariam o 
emprego.



 Preposição “em”, seguida de gerúndio. Ex.: Em se
tratando de brigas familiares, não me meto.

 Infinitivo pessoal precedido de preposição. Ex.: Para se
desculparem, enviaram-nos flores e bombons.

 Orações optativas, exclamativas ou interrogativas, 
com sujeito antes do verbo. Ex.: Deus lhe pague, moço!

 Em orações iniciadas por palavra interrogativa (Quem 
te contou isso?) ou exclamativa (Como te iludes meu 
amigo!)

Obs.: Havendo entre a palavra que exerce atração e o 
pronome oblíquo um termo ou oração intercalados, a 
próclise continua sendo necessária. Observe: Nunca, é bom 
saberem, lhe pedi dinheiro. 



Fatores de mesóclise:

Quando o verbo se encontra no futuro do presente ou no 
futuro do pretérito.

Exs.: 

O torneio de xadrez realizar-se-á no início da primavera.

Contar-lhe-ia o segredo, se pudesse.

Obs.: Havendo palavra atrativa, usa-se próclise.

Ex.: O acusado não se apresentará.



Fatores de ênclise:

Quando o verbo inicia a oração.

Ex.: Entregou-me a carta, abraçou-me e retirou-se da 
sala.

Após pausa – silêncio, na fala; sinal de pontuação na 
escrita.

Ex.: Hoje, pensa-se de outro modo.



Pronomes oblíquos nas locuções verbais

O pronome oblíquo pode estar:

Enclítico em relação ao verbo principal se este estiver 
no infinitivo ou no gerúndio; nunca se estiver no 
particípio;

Proclítico ou enclítico em relação ao verbo auxiliar;

Mesoclítico em relação ao verbo auxiliar se este 
estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito.



Observações:

 1ª Havendo preposição entre o verbo auxiliar e o 
infinitivo, a colocação do pronome é facultativa. 

Ex.: 

A moça há de acostumar-se com a vida de casada. / A 
moça há de se acostumar com a vida de casada.

 2ª Com a preposição a e o pronome oblíquo o (e 
variações), o pronome deverá ser colocado depois do 
infinitivo. 

Ex: 

Tornou a vê-los depois do casamento.
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