
 
 

 
 

Quero falar consigo ou contigo?

 

O uso dos pronomes reflexivos, especialmente o si e o consigo, pode suscitar dúvidas. Se digo 

"Joana gosta de falar de si", quero dizer que Joana ama falar a respeito dela mesma. Em "Ele 

falou consigo", estou querendo dizer que alguém falou com si próprio.

encontramos essas frases acrescidas dos vocábulos próprio/própria e mesmo/mesma para 

reforçar ainda mais a reflexividade: "Joana gosta de falar de 

mesmo". Repare que esses pronomes se referem ao sujeito do

usar-se si e consigo de forma não

como em "Este bilhete é para 

 

Já comigo, contigo, conosco, 

"Venha comigo", "Quero dançar contigo", "Almoce conosco" e "O Senhor esteja convosco". 

Comigo e contigo podem ser completados ou reforçados com mesmo/mesma e 

próprio/própria, como em "Isso é 

quero falar". 

Entretanto, por questão de eufonia

conosco e convosco. Nestes casos, usamos os pronomes retos, como em "É com nós mesmos 

que ele deve tratar" e "Tal assunto sempre esteve na alçada de 

para construções como "Isso é com nós professores", em vez de "Isso é conosco professores". 

 

 

Quero falar consigo ou contigo? 

O uso dos pronomes reflexivos, especialmente o si e o consigo, pode suscitar dúvidas. Se digo 

"Joana gosta de falar de si", quero dizer que Joana ama falar a respeito dela mesma. Em "Ele 

", estou querendo dizer que alguém falou com si próprio.

encontramos essas frases acrescidas dos vocábulos próprio/própria e mesmo/mesma para 

reforçar ainda mais a reflexividade: "Joana gosta de falar de si própria" e "Ele falou 

mesmo". Repare que esses pronomes se referem ao sujeito do verbo. Por isso, é incorreto 

de forma não-reflexiva, de modo a não se referirem ao sujeito da oração, 

como em "Este bilhete é para si" ou "Queremos falar consigo".  

, convosco são pronomes não-reflexivos, como nestes exemplos: 

", "Quero dançar contigo", "Almoce conosco" e "O Senhor esteja convosco". 

Comigo e contigo podem ser completados ou reforçados com mesmo/mesma e 

próprio/própria, como em "Isso é comigo mesmo/mesma" e "É contigo mesmo/mesma

questão de eufonia, isto é, de sonoridade agradável, tal não ocorre com 

conosco e convosco. Nestes casos, usamos os pronomes retos, como em "É com nós mesmos 

que ele deve tratar" e "Tal assunto sempre esteve na alçada de vós próprios". O mesmo vale 

para construções como "Isso é com nós professores", em vez de "Isso é conosco professores". 

O uso dos pronomes reflexivos, especialmente o si e o consigo, pode suscitar dúvidas. Se digo 

"Joana gosta de falar de si", quero dizer que Joana ama falar a respeito dela mesma. Em "Ele 

", estou querendo dizer que alguém falou com si próprio. Aliás, às vezes, 

encontramos essas frases acrescidas dos vocábulos próprio/própria e mesmo/mesma para 

própria" e "Ele falou consigo 

verbo. Por isso, é incorreto 

reflexiva, de modo a não se referirem ao sujeito da oração, 

omo nestes exemplos: 

", "Quero dançar contigo", "Almoce conosco" e "O Senhor esteja convosco".  

Comigo e contigo podem ser completados ou reforçados com mesmo/mesma e 

contigo mesmo/mesma que 

, isto é, de sonoridade agradável, tal não ocorre com 

conosco e convosco. Nestes casos, usamos os pronomes retos, como em "É com nós mesmos 

vós próprios". O mesmo vale 

para construções como "Isso é com nós professores", em vez de "Isso é conosco professores".  


