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Com nós ou conosco? 

Usa-se conosco, quando após a palavra não houver mais referência a que pessoas são. Ao 

contrário de com nós, que se usa quando houver ainda depois da expressão, uma referência 

às pessoas de que se trata. Exemplos: Você vem conosco? O diretor quer falar conosco. 

Conosco estes fatos não acontecem. Este assunto é com nós jovens. Os professores 

viajaram com nós alunos. Casos assim acontecem muito com nós brasileiros. 

Note que nos três últimos exemplos, depois da expressão com nós, há, pelo menos mais uma 

palavra, que deixa claro que somos nós: nós jovens, nós alunos, nós brasileiros 

 

Conosco e com nós dois 

O caso da preposição COM é peculiar, pois ela se amalgama com o pronome oblíquo, à 

exceção da 3ª pessoa: comigo, contigo, com ele/ela, conosco, convosco, com eles, com 

elas. Registre-se, porém, que se usa “com nós” quando aparece um elemento especificador 

depois do pronome:  

No final da cerimônia o presidente falou com nós todos. 

O diretor discutiu o caso apenas com nós três. 

COM A GENTE ou CONOSCO ou COM NÓS? 

a)    Falar COM A GENTE é típico da linguagem coloquial brasileira. 

Só pode ser usado em textos informais: 

“A outra turma vai se reunir com a gente.” 

b)    Em textos formais, que exijam uma linguagem mais cuidada, 

devemos usar a forma CONOSCO: 

“Nossos fornecedores querem uma reunião conosco.” 

c)    Devemos usar COM NÓS antes de algumas palavras, por 

exemplo: 

“Ele deixou a decisão com nós todos.” 

“Ele deixou a decisão com nós mesmos.” 

“Ele deixou a decisão com nós dois.” 

 

Os nossos fornecedores querem fazer uma reunião conosco. 

Na 1a pessoa do plural, o pronome pessoal oblíquo tônico é conosco: “Ele quer falar 

conosco”. Entretanto, devemos usar a forma “com nós” antes de algumas palavras: “Ele quer 

falar com nós todos”; “Ele deixou a decisão com nós mesmos (=com nós próprios)”; “Ele quer 

fazer uma reunião com nós dois” (=numerais); “Ele deixou a decisão com nós, que 

reclamamos da sua proposta”. 

No Português falado no Brasil, em vez de conosco, ouvimos muito mais o “famoso” com a 

gente: “Ele falou com a gente”, “Ele saiu com a gente”. Entretanto, em textos formais que 

exijam uma linguagem mais cuidada, devemos usar conosco. É só imaginar a ata de reunião 
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de uma grande empresa: “Os nossos fornecedores querem fazer uma reunião com a gente”. 

Fica muito estranho. Não é uma questão de certo ou errado. É um problema de inadequação. 

 

Entre mim e você 

“Esse segredo deve ficar entre mim e você” – é esta a forma recomendada na língua-

padrão: pronome oblíquo depois de preposição. Nas regiões em que o pronome usual é “tu”, o 

correto formal seria "entre mim e ti". Mas na linguagem popular do Brasil é comum e 

aceitável a frase “isso fica entre você e eu” (observe que "eu" agora vem em segundo 

lugar).  

Essa rejeição ao "mim" só se dá com a preposição ENTRE. Com as demais preposições o uso 

desse pronome é natural: a mim, até mim, contra mim, de mim, em mim, para mim, por mim, 

sem mim etc.  

 

 


