
Crase 
A + A = À 
A + Aquele = Àquele 



Explicação etimológica 
¡ Do grego κρᾶσις (ação de misturar, mistura de 

elementos que se combinam num todo, 
temperamento, fusão de sons), adaptado ao 
latim tardio crásis (fusão). 

¡ Ou seja: “crase” remete à “união”, “fusão”, 
“junção de duas coisas”. 



Explicação morfológico-
ortográfica 
¡  Fusão, portanto, entre a preposição A e o artigo 

feminino A, bem como alguns pronomes. 

¡  Essa fusão (contração) ocorre, foneticamente, na 
fala, com várias preposições (ex.: a preposição DE 
se une, por exemplo, aos artigos O, A, OS, AS, 
originando DO, DA, DOS e DAS, respectivamente). 

¡  A “crase” refere-se, especificamente, a essa 
preposição (A), que é fundida (por exemplo) ao 
artigo A. Tal fusão é marcada pela presença do 
“acento grave” (`), embora isso seja algo 
puramente ortográfico (não há qualquer alteração 
fonética com o uso desse acento, e o seu uso, em 
português atual, se limita a apenas esse caso). 



Adendo: Artigos e 
pronomes 
¡ Os SUBSTANTIVOS são uma classe de palavra que 

vem “combinada” a outras classes, classes essas 
que determinam o seu sentido, bem como a 
maneira como se estrutura em frases. Tais classes, 
como ARTIGOS, ADJETIVOS, PRONOMES, 
NUMERAIS etc. são os DETERMINANTES. A posição 
que cada uma ocupa em relação ao 
SUBSTANTIVO é mais ou menos fixa – no caso do 
ARTIGO, é sempre antes do substantivo. Porém, 
algumas classes podem “roubar” essa “vaga” 
do artigo, “expulsando-o” ou se posicionando 
antes dele (nesses casos, o uso delas é 
facultativo). 



Adendo: Artigos e 
pronomes 
¡  Exemplos:  

A                       CASA NA ÁRVORE DO PEDRO 

A     MINHA      CASA NA ÁRVORE 

ESSA                  CASA NA ÁRVORE 

AS    DUAS        CASAS NA ÁRVORE 

A      PRIMEIRA CASA NA ÁRVORE DA SUA INFÂNCIA 

 

Por isso a contração de algumas preposições pode se dar não 
só com artigos, como também com alguns pronomes, já que, 
em alguns casos, ambos desempenham a mesma função, 
estruturalmente. 



Explicação sintática 
¡  Preposições são palavras invariáveis que têm a 

função de ligar elementos – normalmente duas 
palavras ou expressões. Exemplos: 

COPO DE VIDRO 

GOSTAR DE TOMAR SORVETE 

TER MEDO DE ESCURO 

PEDIR POR AJUDA 

APONTADOR COM SUPORTE 



Explicação sintática 
¡ Como já dito, preposições podem se fundir a 

artigos ou pronomes; uma vez que preposições 
ligam palavras ou expressões entre si E artigos/
pronomes acompanham SUBSTANTIVOS, ocorre 
que a preposição, ao ligar, por exemplo, dois 
substantivos – podendo estes mesmos 
substantivos estar acompanhados de artigos, por 
exemplo – irá se fundir a pelo menos um deles. 
Veja: 

A POSSE DO (DE + O) MINISTRO DE ENERGIA 

A POSSE DAQUELE (DE + AQUELE) MINISTRO  



Explicação sintática 
¡  Isso ocorre, também, com a preposição A, gerando a 

crase, em alguns casos: 

•  Pedro gosta de andar A (A + Ø) PÉ. 

• O Pedro gosta de sair ÀS (A + AS) ESCONDIDAS. 

•  Ele enviou o arquivo AO (A + O) PROFESSOR. 

•  Ele enviou o arquivo À (A + A) PROFESSORA. 

•  Ele enviou o arquivo A ESSA PROFESSORA. 

•  Ele enviou o arquivo ÀQUELA (A + AQUELA) PROFESSORA 



Explicação semântica 
¡  Preposições são palavras que, além de ligar duas 

palavras, podem estabelecer entre elas relações 
de sentido, que podem ser mais ou menos 
evidentes. Ex.: 

COPO DE VIDRO – a prep. DE estabelece entre 
“COPO” e “VIDRO” uma relação de matéria (do que 
é feito o copo, de qual material); tal relação se 
repete em vários outros casos (casa de madeira, 
folha de papel, carne de vaca (?)). 

CASA DO PEDRO – aqui, apesar de ser usada a 
mesma preposição, marca-se outra relação de 
sentido – de posse –, também repetida em vários 
outros usos.  



Explicação semântica 
¡  No caso da preposição A, algumas relações de 

sentido mais recorrentes são: direcionamento, 
deslocamento; atribuição; meio de transporte; 
ferramenta; “tipo” de comida etc. Exemplos: 

Fui A São Paulo/À Bahia. 

Carta direcionada às autoridades municipais. 

Andar a cavalo, a pé; atravessar a nado. 

Escrever a lápis/à mão./ Jantar à luz de velas. 

Bife à milanesa, à parmegiana; frango a passarinho.  



Expressões fixas mais usadas 
– preposição A; crase 
¡  Horário, turno: às 10h, a uma, à meia-noite; à 

noite, à tarde 

¡ Dar à luz; sair às pressas, às escondidas; à vista; a 
prazo; ao vivo, à moda (da casa); à vontade; à 
toa, ter a ver; à mercê; à disposição; à espera; a 
+ verbo no infinitivo (PE) = gerúndio (PB); às vezes 



Quando usar, então??? 
¡  SEMPRE antes de palavras femininas 

¡  Sempre que aquela palavra estiver sendo 
acompanhada por um ARTIGO FEMININO ou pelo 
pronome demonstrativo AQUELE e derivados. Se 
houver outros determinantes junto com o artigo e 
esses determinantes puderem substituir o artigo, o 
uso da crase, assim como desses determinantes, é 
facultativo*. Se houver um artigo masculino, 
ocorrerá combinação – AO. Por fim, se, por algum 
motivo, não houver artigo ou nenhum 
determinante que se funda à preposição A, usa-se 
tão somente essa preposição, não ocorrendo, 
portanto, crase, já que não há artigo a ser fundido 
com ela.  



Quando usar, então??? 
¡  *Exemplos: 

As cobranças ÀS/A SUAS d ív idas es tão 
aumentando (Porque: AS SUAS dívidas ou SUAS 
dívidas) 

E le ent regou o presente A/ÀS meninas 
COMPORTADAS (Porque: meninas COMPORTADAS 
ou AS meninas COMPORTADAS – repare que a 
presença ou ausência de artigo, aqui, implica 
diferença de sentido). 



Quando usar, então??? 
Exemplos: 

FRANGO A PASSARINHO (passarinho não vem 
acompanhado de artigo; mesmo se viesse, ele 
teria que ser masculino) 

FRANGO À MODA DA CASA (moda, além de ser 
uma palavra feminina, vem acompanhada de 
artigo) 

¡  Em caso de dúvidas, tente buscar uma 
preposição sinônima à preposição A, como a 
preposição PARA, p. ex. 


