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Pronome
É a palavra variável em gênero, número e pessoa que

acompanha ou substitui o substantivo, indicando sua posição

em relação às pessoas do discurso ou situando-o no espaço e

no tempo.
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PRONOMES DEMONSTRATIVOS- Indicam , no espaço ou no tempo, a 
posição de um ser em relação às pessoas do discurso.

VARIÁVEIS INVARIÁVEIS 

Este, esta, estes, estas. Isto 

Esse, essa, esses, essas. Isso 

Aquele, aquela, aqueles, 

aquelas. 

Aquilo 
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PRONOMES DEMONSTRATIVOS

Outros exemplos

Semelhante(s)

Ex.: Nunca vi semelhante injustiça!

Tal/tais – pode ser substituído por esse(a)(s),este(a)(s),aquele

(a)(s)

Ex.:Tal fato é um grande avanço social. (=Esse fato ...)

O(s)/a(s) = aquele (a)(s),aquilo

Ex.:Comprei  o que querias.(o que = aquilo)

= similaridade; antepõe-se a substantivos:

Dica : “O /A”antes de  “que” temos pronome demosntrativo .
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mesmo(a)(s)-designam um termo igual a outro que já 

ocorreu  no discurso.

Ex.:As regras são as  mesmas.

Próprio(a)(s)-valor de “em pessoa”

Ex.;Os próprios alunos fizeram o  trabalho.

PRONOMES DEMONSTRATIVOS

Outros exemplos
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EMPREGO DOS PRONOMES  DEMONSTRATIVOS

A- POSIÇÃO NO  ESPAÇO:

Este(a)(s),isto – perto de quem fala.

Esse(a)(s),isso – perto de com quem se fala.

Aquele(a)(s), aquilo – longe dos falantes.

Este(a) (s) /isto - Aqui

Esse(a)(s) /isto - Aí

Aquele(a)(s)/aquilo - Lá
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POSIÇÃO NO TEMPO

também podem indicar  futuro próximos ao 

ato da fala.

Referência ao  presente (ESTE – ESTA – ISTO)
Exemplo: Este ano está sendo incrível para mim.

Referência a um passado próximo (ESSE – ESSA –ISSO)
Exemplo: Esse ano que passou foi bom.

Referência a um passado já distante (AQUELE – AQUELA – AQUILO)
Exemplo: Aquele ano foi agradável para todos.
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C- Em um texto : coesão referencial

Contexto Endofórico –“dentro  do texto”

-Referência Anafórica - “retoma” –esse(a) (s),isso

Ex.: “Amai-vos uns  aos outros”,  esse é o maior  

mandamento.

- Refência Catafórica – “apresenta” –este(a)(s), isto

Ex.: O maior mandamento é este : “Amai-vos uns  aos 
outros”. 
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Contexto Exofórico – “fora do texto”

Referênciação Dêixis – “apontar para” – Dêiticos-
palavras que apontam  para coisas fora do texto. 

(paralelo ao texto)

EX.:    “Minha terra tem palmeiras

Onde canta o sabiá
As aves que aqui gorjeiam

Não gorjeiam como lá... (Gonçalves Dias)
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D- Este X Aquele –em caráter de oposição

Em um discurso , a oposição este  x aquele é usada 

para retomar elementos citados anteriormente. 
“AQUELE”, retoma o primeiro e “ESTE ” o último

elemento da citação.

Ex.: A realidade social evidencia um abismo entre 

ricos e pobres: aqueles repletos de oportunidades que 

são negadas a estes. 
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ricos pobres

Observem no esquema:
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Atenção!!!

Se houver numa enumeração mais de dois seres, os termos
intermediários NÃO PODEM ser retomados com pronomes :
a essa tarefa prestam os numerais ordinais.

Ex.: João, José e Pedro são bons alunos. Este prefere biologia;
aquele,química; o segundo, física.

Se houver mais termos na enumeração outros numerais
podem ser usados (o terceiro, o quarto etc)
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