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RESUMO: O objetivo deste artigo é tratar da colocação pronominal, focalizando as 
diferenças entre as ocorrências desse fenômeno conforme o que é pregado pela 
Gramática Normativa e o emprego realizado em músicas de falantes brasileiros. Os 
dados analisados foram músicas pertencentes a diferentes estilos musicais como: 
Sertanejo, Forró, Melody, MPB e Rock. Constatou-se que, independente da regra de 
colocação estabelecida pela Gramática Tradicional, os falantes utilizam, 
predominantemente, a próclise em detrimento da ênclise. O artigo apoia-se no 
referencial teórico de Bagno (2001) Possenti (2000) e Lapa (1998). 
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Introdução 

 

Há um discurso comum que circula no Brasil de que a colocação pronominal 

correta é a feita pelos falantes de Portugal. Isso nos motivou a realizar este trabalho para 

refletir e estudar a colocação pronominal focalizando as diferenças entre as ocorrências 

desse fenômeno conforme o que é pregado pela Gramática Normativa (GN), a qual é 

baseada na gramática de Portugal, e a colocação realmente empregada pelos falantes 

brasileiros. Para a consecução deste artigo toma-se como base teórica Bagno (2001) 

Possenti (2000) e Lapa (1998).  

É fato que Colocação Pronominal ainda é um dos pontos que mais evidencia 

nossa forma de compreender e valorizar a norma culta e/ou a norma popular, mas é 

importante o respeito e o entendimento às condições de uso da língua, na qual a tendência 

será ampliar as possibilidades de interação na sociedade por meios mais eficazes e mais 

adequados às situações comunicativas. 

Com os estudos sobre colocação pronominal é possível que se compreenda e 

saiba respeitar os diferentes usos, posto que até mesmo a maneira como é feita a colocação, 
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muitas vezes,  é tida como diferenciador social, ou seja, o falante que realiza a colocação 

conforme prescreve a GN é considerado de classe social mais privilegiada, já o falante que 

não realiza tal colocação, é o que (supostamente) ocupa uma classe desfavorecida da 

sociedade. 

Esse artigo se apresenta da seguinte forma: fundamentação teórica, ou seja, 

conceitos usados para sustentar as discussões aqui expressas sobre Colocação Pronominal, 

bem como a metodologia usada para tal. Em seguida, temos a Análise dos dados, ou seja, 

de algumas músicas aqui analisadas. E, para finalizar, apresentamos as Considerações finais, 

contendo toda a conclusão sobre a análise feita do fenômeno da Colocação. 

 

Língua e Variação linguistica 

Nesta parte será discutido sobre a Língua Portuguesa de Portugal e a brasileira e, 

consequentemente, acerca de Colocação Pronominal conforme a Gramática normativa e o 

posicionamento de linguistas em relação à variação e mudança da língua. 

Sabe-se que a língua portuguesa originou-se do latim, mas outras também se 

originaram dele como espanhol, alemão, francês, italiano, dentre outras, ou seja, o latim 

certamente não foi a primeira língua falada pelos seres humanos consequentemente não é 

uma língua pura, tanto que ela foi sofrendo influencias e modificando-se, dando origem a 

outras línguas. 

 
todas as línguas do mundo são sempre continuações históricas. Em outras 
palavras, as gerações sucessivas de indivíduos legam a seus descendentes 
odomínio de uma língua particular. As mudanças temporais são parte da história 
das línguas. (ALKIMIN, 2001, p. 33) 
 

Sendo assim, o que se constata é que a língua portuguesa de Portugal também 

passou por transformações, não permanece igualmente como no período da expansão no 

século XV, momento em que foi levada para partes da América e Africa, assim como a 

língua portuguesa do Brasil já é bastante diferenciada da de portugual, devido aos diversos 

contatos com outras línguas e culturas, como a  dos indígenas, por exemplo, que habitavam 

o Brasil proporcionando uma rica mescla de vocábulos que estão introduzidos na língua até 

os dias atuais, além disso, o Brasil recebeu muitos imigrantes que também contribuiram 

para a formação de nossa língua portuguesa. 

 

Considerações sobre a Gramática Normativa 
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Essa gramática começou a ser usada com os gregos e com os romanos, que a 

adotaram como “a arte do uso correto da língua”, a partir do final do século XV e no 

decorrer dos séculos XVI e XVII se reforçou o perfil dessa gramática. 

Ela lida com os fatos da língua padrão, da norma culta da língua. Neste modelo 

gramatical, a importância maior é dada à língua escrita. Também chamada de tradicional, 

dita leis (normas) para o uso da língua, considera “erro” o uso de quaisquer outras formas 

diferentes da norma culta da língua, que se tornou oficial. Baseia-se em dialetos de prestígio 

de uma comunidade linguística.  

A GN contém as regras da norma culta e, por isso, é mais utilizada na língua 

escrita do que na falada. É essa gramática que se usa como parâmetro para definir se a 

escrita está correta ou não. Ela visa estabelecer as regras para padronização de uma língua, 

determinando a forma correta da escrita e estabelecendo como incorreto aquilo que não 

abonar. Costuma vir dividida em partes: fonética e fonologia, morfologia, sintaxe e 

semântica. Nosso objeto de estudo, a colocação pronominal, situa-se na parte da sintaxe da 

gramática da língua portuguesa. 

Em português, as regras próprias para o uso da Colocação Pronominal são: 

Próclise (anterior ao verbo, ocorre quando a frase for exclamativa ou optativa, o verbo 

estiver no gerúndio ou quando houver palavras atrativas – advérbios, pronomes ou 

conjunções subordinativas), Mesóclise (no meio do verbo, quando o verbo estiver no 

futuro do presente ou pretérito) e Ênclise (posterior ao verbo, ocorre quando o verbo 

estiver iniciando oração). 

Cabe dizer que a norma dita Culta é a privilegiada, o modelo e não podemos 

simplesmente deixar de usá-la, pois se vive em uma sociedade que requer modelos e com a 

língua não é diferente. Desse modo o falante terá que adequar-se às regras perante as 

diversas situações para que utilize a linguagem de maneira adequada, como cada situação 

exigir. 

Sobre os desvios às normas da GN, sobre escrever “errado”, ou mesmo, não 

realizar a colocação conforme prega a GN, Lapa (1998, p. 199) “afigura aos olhos do 

gramático um erro ou uma impropriedade” na linguagem escrita, assim, para os gramáticos 

não deve haver liberdade de escolha para se realizar a colocação, GN e seus autores 

buscam uniformização. Mas Lapa diz também que as variações não são por acaso, 

 

Não são, portanto formas equivalentes, meios supérfluos de expressão. No dia 
em que atingíssemos o ideal (impossível) de uma língua perfeita, dissecada, sem 
exceções, teríamos matado a Arte (LAPA, 1998, p. 200). 
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O autor enfatiza que as regras da variedade não culta da língua são usuais, 

funcionais por isso não deveriam sofrer tanto preconceito (como o caso da “não 

realização” da colocação), serem estigmatizadas na sociedade. 

Possenti (2000) afirma que todas as línguas mudam, ou seja, não há língua que 

permaneça uniforme, esta é uma das poucas verdades indiscutíveis em relação às línguas, 

sobre a qual não pode haver nenhuma dúvida. Para ele, cientificamente, não há razão para 

se exigir que a comunidade linguística conheça formas arcaicas, que nunca ouve e que são 

raras mesmo nos textos escritos mais correntes, e, ao considerar que as línguas mudam, fica 

claro também por que os falantes não conhecem certas formas linguísticas, já que elas “não 

são mais usadas na época em que os falantes se tornam falantes. Se não são usadas, não são 

ouvidas. Se não são ouvidas (e ouvidas muitas vezes), não podem ser aprendidas” (p. 27). 

A colocação pronominal pregada pela GN é baseada na gramática de Portugal, 

porém, o português do brasil já mudou muito daquele e a colocação pronominal realizada 

pela comunidade linguística também, de modo que é bastante rara a utilização da regra 

conforme ocorre em Portugal. 

Possenti reflete ainda sobre os arcaísmos, afirmando que há muitas formas que 

eventualmente são pensadas ainda como vivas, porque são ensinadas na escola e por isso 

são utilizadas eventualmente, mas, na verdade, já estão mortas, ou quase, porque não são 

mais usadas regularmente. 

 

(...)E quem é que ouve falantes dizendo que lerão, dormirão, comerão? Se tais 
formas ocorrerem, ocorrerão [olha aí!) raramente, de preferência na escrita, e 
como consequência de um ensino explícito, quase como se se tratasse de formas 
de uma língua estrangeira. Ou seja, tais formas são a rigor arcaísmos, não se 
usam mais. Todos estão dizendo que "vão ler, vão dormir, vão comer". Por quê? 
Porque o português de hoje é assim, aprendemos a falar assim porque todos 
falam assim. Mesmo as pessoas cultas. É só ouvir suas entrevistas e discursos. 
(Possenti 2000, p. 28) 

 

Observando específicamente o caso da colocação pronominal realizada de fato no 

Brasil pode-se tecer algumas indagações: será que os falantes dizem “amo-te”, “amar-te-ei” 

ou “te amo”, “te amarei”? Será realizada, mais adiante, uma análise de diversas músicas para 

que seja observado qual dessas ocorrências prevalece. 

 
Simplesmente não existe erro em língua. Existem, sim, formas de uso da língua 
diferentes daquelas que são impostas pela tradição gramatical. No entanto, essas 
formas diferentes, quando analisadas com critério, revelam-se perfeitamente 
lógicas e coerentes (BAGNO, 2001, p. 25- 26). 
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Nesse sentido, para ele só se pode considerar erro quando não se tem o principal 

objetivo da língua, a comunicação, quando quem escuta não entende quem fala. Quem fala 

diferente não é que desrespeite as normas da GN e sim usa regras de outra gramática, a 

internalizada.  

 

Quando um tradicionalista usa a expressão “erro comum”, ele está deixando 
claro que não se trata de erro coisa nenhuma! Se fosse erro não seria comum: se 
milhões de pessoas usam forma Y onde a gramática normativa cobra uma forma 
X, é porque elas estão seguindo uma regra que pertence a uma outra gramática! 
(BAGNO, 2001,p. 27). 

 

Variação da colocação pronominal em músicas brasileiras 

 

Esta pesquisa tem como dados de análise músicas que fazem parte de diferentes 

estilos musicais e são associados também a diferentes tipos de ouvintes: as músicas da MPB 

(Música Popular Brasileira) e Rock Nacional são associadas a ouvintes mais cultos do que 

os que ouvem com muita frequência Forró ou Melody, por exemplo. 

Nesse sentido, ao comparar a linguagem utilizada em diferentes estilos musicais 

estaremos, ao mesmo tempo, falando de variedade de prestígio e estigmatizadas, ou seja, de 

um lado a considerada mais “correta, bonita” e do outro a “feia, errada”. É importante 

ressaltar que a variedade linguística é o reflexo da variedade social, portanto para se ter uma 

visão mais adequada do fenômeno da linguagem, cabe considerar, entre outros fatores, que 

 
como em todas as sociedades existe alguma diferença de status ou de papel entre 
indivíduos ou grupos, estas diferenças se refletem na língua. Ou seja: a primeira 
verdade que devemos encarar de frente é relativa ao fato de que em todos os 
países (ou em todas as "comunidades de falantes") existe variedade de língua. E 
não apenas no Brasil, porque seríamos um povo descuidado, relapso, que não 
respeita nem mesmo sua rica língua. A segunda verdade é que as diferenças que 
existem numa língua não são casuais. Ao contrário, os fatores que permitem ou 
influenciam na variação podem ser detectados através de uma análise mais 
cuidadosa e menos anedótica. (POSSENTI, 2000, p.23) 
 

As diferenças sociais são refletidas na língua, acarretando variações e tais existem 

em todo o mundo, não seria diferente com o Brasil, não decorreriam cinco séculos e o 

português do Brasil continuaria igual ao de Portugal. Além disso, alguns fatores que 

contribuem para a variação de uma língua são os devido à identidade social do emissor, do 

receptor, devido ao contexto social e ao julgamento feito pelos falantes sobre o próprio 

comportamento linguístico e o comportamento dos outros. 

Variações, ou seja, diferentes maneiras de falar basicamente são: históricas (entre 

gerações vão ocorrendo algumas mudanças, portanto o que antigamente era considerado 
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norma culta atualmente pode não ser e até mesmo ser considerado “erro” dos mais 

horripilantes); geográficas (diferenças de fala de pessoas de origens distintas e esta 

relaciona-se com a identidade do falante e com a  comunidade de fala,) e social (idade, 

classe social, sexo e contexto social.). A realidade histórica, geográfica e social do Brasil foi 

e é muito distinta da de Portugal, consequentemente a diferença da gramática da língua 

desses dois países também ocorreu. 

Ao falar de variação, Camacho (2001) diz que “se as línguas naturais humanas 

consistem em sistemas organizados de forma e conteúdo, seria estranho que a variação não 

fosse uma de suas propriedades mais marcantes e significativas” (p. 55).  

A análise será feita levando em consideração essa “propriedade marcante e 

significativa”. Os dados estão dispostos e demarcados da seguinte maneira: são 09 (nove) 

músicas4, algumas partes estão no corpo do trabalho, distribuídas com o nome “Musica” 

correspondente para indicar de qual texto foi retirado e “recorte” para ordenar os 

exemplos, ambos com numeração arábica (1, 2, 3, 4 etc.). As informações foram colocadas 

de maneira repetitiva não para causar enfado, mas a fim de realçar e reafirmar a ideia de 

divergência entre a teoria e a realidade linguística. 

Ao tratar da Colocação, notaram-se as seguintes ocorrências da colocação 

pronominal: 

Referente à regra da próclise conforme o exigido pela GN não foi encontrado 

nenhum caso de frase exclamativa ou optativa, mas foram encontradas várias com palavras 

atrativas (atraem os pronomes clíticos – oblíquos átonos): pronomes e conjunções 

subordinativas, com verbo no gerúndio e advérbios. 

 

Com Pronomes 

Música 5 

Recorte: 1 E só você me faz voar no céu azul 

Recorte: 2 Menino eu te amo 

Para a G. N., todos os pronomes são atrativos, mas os pessoais do caso reto e os 

de tratamento são optativos, ou seja, podem ou não atrair. Assim, nos recortes acima, a 

                                                           
4  A mulher que eu amo/Roberto Carlos (música 1);  Garganta/Ana Carolina (música 2); A cruz e a 
espada/Renato Russo (música 3); Agora é você que vai me esperar/Aviões do Forró (música 4); Declaração 
de amor/Calcinha Preta (música 5); Eu ainda vou ver/Garota Safada (música 6); Enquanto houver 
razões/Jorge e Mateus (música 7);  Não me perdoei/Victor e Léo (música 8); Vem meu amor/Viviane 
Batidão (música 9). 
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frase também poderia ser dita de outra maneira, entretanto os falantes não aderem a essa 

possibilidade: 

 

“E só você faz-me voar no céu azul” 

“Menino eu amo-te”  

 

Com Conjunções Subordinativas 

Exemplos de conjunções subordinativas. 

Música 2 

Recorte: 3 As vezes ajo com candura pra te conquistar 

Recorte: 4 E não mudo minha postura só pra te agradar 

 

Música 4 

Recorte: 5 Se pensa que me engana, esquece 

 

Note-se que nos recortes 3 e 4, apesar de ser parte de uma música dita da MPB, 

considerada mais erudita, culta,  a conjunção  “para” aparece reduzida em “pra”. A atração 

foi realizada sem problemas, mas para G.N. o pronome também poderia vir de outra 

forma, isso porque há a afirmação de que quando o verbo estiver no infinitivo, pode 

receber o pronome de modo anteposto ou posposto.  

 

“As vezes ajo com candura pra conquistar-te” 

“E não mudo minha postura só pra agradar-te” 

 

Verbo no gerúndio 

Exemplos: 

Música 4 

Recorte: 6  Se acabando, em prantos porque seu amor foi embora. 

 

Música 6 

Recorte: 7  Se afundando por mim, eu vou sim 

Apesar de poder ser usada também a ênclise, conforme a regra geral.  

 

Advérbios 
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Música 5 

Recorte: 8 Hoje me deu uma vontade louca alucinada 

 

Música 8 

Recorte: 9 Não me perdoei 

 

Música 9 

Recorte: 10 Faria qualquer coisa para não te fazerem mal 

 

O uso da ênclise ocorreu conforme o ditado pela G. N. somente uma vez (na 

música 8: “Tenho medo de perdê-la”) e isso só ocorreu por meio de regra de exceção haja 

vista que o episódio se deu mesmo sem que o verbo iniciasse a oração. Apesar de que 

devessem estar com o pronome após o verbo, nos recortes abaixo, esse evento não ocorre. 

Música 1 

Recorte: 11 meu sonhos realiza, me faz tanto bem 

 

Música 2 

Recorte: 12 Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso 

Recorte: 13 Mas não sou beata, me criei na rua 

 

Música 5 

Recorte: 14  Te amar é bom demais 

              Recorte: 15 Te amo, te amo 

 

Há frases nas quais não podem ser aplicadas nenhuma das regras da GN, ou seja, 

não há regra própria para o uso da próclise, da mesóclise e nem da ênclise, mas que seguem 

uma das “exceções da regra” que consiste em, nesse caso, poder fazer a colocação antes ou 

após o verbo. Só que o mais interessante é que mesmo o local da colocação sendo 

opcional, ela só foi feita de maneira proclítica, vejamos: 

 

Música 1 

Recorte: 16 é bonita é pequena e me ama 

Recorte: 17 e o chão que ela pisa se enche de flor 
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Música 3 

Recorte: 18 E o meu desejo se perdeu de mim 

 

Música 5 

Recorte: 19 De me declarar pra você 

Recorte: 20 Estrela guia me carregue para onde for 

 

Música 7 

Recorte: 21 Amor te quero sim 

 

Música 9 

Recorte: 22 Por isso que te amo e lhe canto essa canção. 

 

Também há um caso de locução verbal, no qual o verbo principal está no 

infinitivo, portanto, tradicionalmente só poderia aceitar o pronome se este viesse após 

(como veio antes, o “correto” seria dizer que ele está acompanhando o verbo auxiliar), mas 

ao observá-lo a impressão mais óbvia é a de que ele acompanha o principal. 

 

Música 5 

Recorte: 23 Quero te prometer o que você quiser 

 

Abaixo há alguns outros exemplos de orações que aceitam mais de uma maneira 

para fazer a colocação. É importante ressaltar que, tradicionalmente, há uma hierarquia 

quando há mais de uma possibilidade de referente à colocação: a próclise é mais forte que a 

mesóclise e a mesóclise é mais forte que a ênclise. 

 

Música 9 

Recorte: 24 Vem meu amor eu quero te dizer  

 

Música 7 

Recorte: 25 Eu já fiz de tudo pra te convencer 

 

Após todos esses exemplos, a confirmação da desconfiança é inevitável: se o 

português de Portugal preza pelo uso da ênclise e o falado no Brasil dá preferência à 
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próclise, então como pode ser pregado fortemente pela G.N como correto o uso da 

ênclise? Até que ponto a língua utilizada pela comunidade linguística brasileira pode ser dita 

igual ou semelhante à utilizada em Portugal? 

O Brasil passou por processos diferenciados do país lusitano, recebeu uma leva 

imensa de imigrantes e a língua usual diverge demasiadamente do pregado pelas gramáticas 

tradicionais portuguesas, tanto que alguns dos assuntos nelas tratados possuem alguma 

referência com o que as comunidades linguísticas utilizam, porém em se tratando da 

colocação pronominal, as regras, apesar de não irem totalmente de encontro à realidade 

linguística que se apresenta no Brasil, são ignoradas quase que completamente, não só nos 

estilos musicais considerados de menor prestígio (sertanejo, forró, melody) como também 

nos ditos ilustres, com melhor elaboração (MPB e Rock – Legião Urbana, por exemplo).  

Por meio deste trabalho constatou-se que, seja qual for a colocação exigida pela 

Gramatica normativa, o falante brasileiro opta incessantemente pelo uso da próclise. 

Ocorrências como essas são base para que, por exemplo, Rosa Virgínia Mattos e Silva, em 

O Português são dois (2004), negue a dependência linguística em relação à metrópole 

colonizadora, mostrando a dualidade da língua, e critique o tradicional ensino de uma 

língua que, há muito, já não representa a identidade de seus falantes. 

Bagno (2001) vai além, supondo não só a existência de uma língua Brasileira 

independente, mas sim de vários Brasileiros distintos e aplicáveis à medida que se falante 

necessite. O autor argumenta que ensinar o Português, em detrimento do Brasileiro, é 

querer provar que a língua de Portugal é superior ao português do Brasil, ou seja, é se 

esquecer de que somos um povo hegemônico no que concerne à identidade nacional e que 

a riqueza que nos excede culturalmente reflete-se na língua, singularizando-a, tornando-a 

particular de um povo que historicamente a lapidou. 

Portanto, subjugar nosso falar à forma lusitana é contribuir para a propagação de 

mitos como os tratados por Possenti em seu livro Por que (não) ensinar gramática na escola 

(2000) e Bagno (2007)  em Preconceito Linguístico: o que é, como se faz”, de que o “português 

é muito difícil” ou ainda que “brasileiro não sabe falar português corretamente”, mitos 

infundados e postos abaixo por estes autores. 

 

Considerações  

Neste artigo que teve como objetivo tratar da colocação pronominal, focalizando 

as diferenças entre as ocorrências desse fenômeno conforme o que é pregado pela 

Gramática Normativa e a colocação realmente empregada pelos falantes brasileiros logrou 
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êxito, pois evidenciou-se que a colocação pronominal utilizada pelo falante (tendo como 

base os diferentes estilos musicais) é feita, corriqueiramente, escolhendo pelo uso da 

próclise ao invés da ênclise. 

A preferência pela próclise não é um “erro”, mas uma forma variante da norma 

padrão portuguesa, e ela não é inferior ou superior por isso, é apenas diferente e, apesar de 

ser dita desprestigiada, está inserida fortemente na comunidade linguística. Portanto, é de 

extrema importância que todo individuo da comunidade linguística brasileira tenha contato 

com o fenômeno da Colocação Pronominal tendo a percepção de que as colocações não 

consideradas cultas são igualmente importantes, pois são funcionais para o principal 

objetivo da linguagem: estabelecer comunicação. 
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ABSTRACT: The objective of this paper is to treat the pronoun placement, focusing 
on the differences between the occurrences of this phenomenon as it is preached by the 
Normative Grammar and jobs held in Brazilian music speakers. Data were songs from 
different musical styles such as: Country, Forro, Melody, Rock and MPB. It was found 
that, regardless of the placement established by the Traditional Grammar rule, speakers 
predominantly use the proclisis over the enclitic. The article is based on the theoretical 
framework of Bagno (2001) Possenti (2000) and Lapa (1998).  
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