
PRONOMES GREGOS 



Definição 

• Pronome é a palavra que substitui o nome  

 

• Nome: nome próprio, substantivo comum, 

adjetivo, outro pronome, etc. 



Pronomes Gregos 

Pronomes 
Pessoais 

• Eu / mim / meu 

• Tu / ti / te / teu 

• Ele / dele 

• Nós / nos  / nosso 

• Vós / vos / vosso 

• Eles / deles 

Pronomes 
Demonstrativos 

• Este(a) 

• Aquele(a) 

• Isto 

• Aquilo 

Pronomes 
Relativos 

• O(a) qual 

• Que 

• Cujo(a) 



PRONOMES PESSOAIS E 

POSSESSIVOS 



Características dos pronomes 

• Concordam com o nome em gênero e número. 

 

• Nem sempre concordam com o nome em caso, visto que 

o pronome substitui o nome em outra relação sintática. 

 

• Usado no genitivo, os pronomes tornam-se em pronome 

possessivos (também chamado de adjetivos 

possessivos). 

 

• Os pronomes não são usados no vocativo. 



O que você realmente tem que 

aprender? 
 

• Declinações dos pronomes (fácil, pois seguirão padrões 

que você já conhece) 

 

• Tradução: você deve exercitar-se a entender qual função 

o pronome desempenha na oração e qual é a melhor 

tradução. 



Pronomes Pessoais 

Pronome Pessoal da 1ª Pessoa 

Caso Singular Plural 

Nominativo ἐγώ 
Eu 

ἡμεῖς 
Nós 

Genitivo ἐμοῦ / μου 
Meu, minha 

ἡμῶν 
Nosso 

Dativo 

ἐμοί / μοι 

Em mim, comigo, 

para mim 
ἡμῖν 

Em nós, conosco, 

para nós 

Acusativo ἐμέ /με 
me 

ἡμᾶς 
nos 

Os pronomes que aparecem depois da barra são os “não-enfáticos” 



Pronomes Pessoais 

Pronome Pessoal da 2ª Pessoa 

Caso Singular Plural 

Nominativo σύ 
Tu, você 

ὑμεῖς 
Vós, vocês 

Genitivo σοῦ / σου 
Teu, tua 

ὑμῶν 
Vosso 

Dativo 
σοί / σοι 

Em ti, contigo, para 

ti (você) ὑμῖν 
Em vós, convosco, 

para vós (vocês) 

Acusativo σέ / σε 
te 

ὑμᾶς 
Vos 

Os pronomes que aparecem depois da barra são os pronomes “não-enfáticos” 



Pronomes Pessoais 

Pronome Pessoal de Tarceira Pessoa 

αὐτός, ή, ό 
SINGULAR 

Maculino Feminino Neutro Tradução 

Nominativo αὐτός αὐτή αὐτό Ele(a) 

Geninitivo αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ Seu, sua, dele, dela 

Dativo αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ Em, com, para ele(a) 

Acusativo αὐτόν αὐτήν αὐτό Ele(a) 

PLURAL 

Nominativo αὐτοί αὐταί αὐτά Eles(as) 

Geninitivo αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν Seu, sua, deles, delas 

Dativo αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς Em, com, para eles(as) 

Acusativo αὐτούς αὐτάς αὐτά Eles(as) 



Uso dos pronomes pessoais gregos 

• Substituto do nome: a função principal do pronome é 

substituir o nome, em suas diferentes funções na oração. 

 

• Ênfase: No grego o padrão é que os verbos apareçam 

sem o pronome pessoal (a conjugação define a pessoa). 

Assim, quando aparece um pronome junto com o verbo é 

para dar ênfase à pessoa. 

 

 



Uso dos pronomes pessoais gregos 

 

• αὐτός, ή, ό: além do uso normal, o pronome de terceira 

pessoa tem um uso especial.  

 

• Em posição predicativa (sem artigo): adiciona ênfase podendo ser 

traduzido como “próprio(a)” 

• αὐτος ὁ κυριος ἀποκαλυπτει την ἀληθειαν τῳ Παυλῳ και Παυλος γραφει 

αὐτην ἐν τῃ ἐπιστολῃ αὐτου. 

 

• Em posição atributiva (com artigo): adiciona ênfase, podendo ser 

traduzido como “mesmo(a)”. 

• τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες 



PRONOMES 

DEMONSTRATIVOS 



Pronomes Demonstrativos 

Pronomes Demonstrativos  

οὗτος, αὕτη, τοῦτο 

Masculinos Femininos Neutros Tradução 

SINGULAR 

nom. οὗτος αὕτη τοῦτο   

gen. τούτου ταύτης τούτου   

dat. τούτῳ ταύτῃ τούτῳ   

acc. τοῦτον ταύτην τοῦτο   

PLURAL 

nom. οὗτοι αὗται ταῦτᾰ   

gen. τούτων τούτων τούτων   

dat. τούτοις ταύταις τούτοις   

acc. τούτους ταύτᾱς ταῦτᾰ   



Pronomes Demonstrativos 

Pronomes Demonstrativos 

ἐκεῖνος,ἐκείνη, ἐκεῖνο 

masc. fem. neuter   

SINGULAR 

nom. ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο sing. 

gen. ἐκείνου ἐκείνης ἐκείνου   

dat. ἐκείνῳ ἐκείνῃ ἐκείνῳ   

acc. ἐκεῖνον ἐκείνην ἐκεῖνο   

PLURAL 

nom. ἐκεῖνοι ἐκεῖναι ἐκεῖνᾰ pl. 

gen. ἐκείνων ἐκείνων ἐκείνων   

dat. ἐκείνοις ἐκείναις ἐκείνοις   

acc. ἐκείνους ἐκείνᾱς ἐκεῖνᾰ   



PRONOMES RELATIVOS 



Pronomes Relativos 

    masc. fem. neutro 

sing. nom. ὅς ἥ ὅ 

  gen. οὗ ἧς οὗ 

dat. ᾧ ᾗ ᾧ 

ac. ὅν ἥν ὅ 

          

pl. nom. οἵ αἵ ἅ 

  gen. ὧν ὧν ὧν 

dat. οἷς αἷς οἷς 

ac. οὕς ἅς ἅ 


