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Marcelo Moraes Caetano é bacharel em Português e Grego 
pela UERJ e licenciado em Português e Literaturas de Língua Portu-
guesa pela UNESA, especialista em Implementação, Planejamento e 
Gestão em Educação a Distância pela UFF e mestre em Estudos da 
Linguagem pela PUC-RJ, pesquisador e escritor premiado por diver-
sas instituições. 

Sobre a sua gramática, Claudio Cezar Henriques, membro da 
Academia Brasileira de Filologia e professor titular da UERJ, escre-
veu na quarta capa: 

Esta Gramática Normativa afigura-se como um livro de referência 
para os estudantes de Língua Portuguesa, não apenas os que buscam in-
formações atualizadas e objetivas sobre os usos correntes e pertinentes 
de nossa língua, mas também os que precisam de uma obra que os ajude 
a se prepararem com solidez para exames e provas oficiais. Acompanha 
o trabalho um Pequeno Dicionário de Regência, capítulo indispensável 
para quem lida com os rigores da linguagem padrão contemporânea – 
profissional e academicamente. 

Marcelo Caetano se vale de sua experiência em sala de aula para se-
lecionar e organizar os assuntos de um modo eficiente, oferecendo ade-
mais uma farta bateria de exercícios de fixação, recolhidos em concursos 
e em sua vasta coleção de provas e testes. 

É, em síntese, um livro que tem a melhor qualidade que se pode de-
sejar para uma publicação voltada para o ambiente acadêmico: é útil. 
Confirma, pois, o princípio de que estudar reflexivamente a gramática de 
uma língua é a melhor maneira para se compreender a gramática do 
mundo. 

Do prefácio escrito por Maria Emília Barcellos da Silva (p. III 
e IV), também da Academia Brasileira de Filologia e professora apo-
sentada da UFRJ, destaca-se que 
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A Gramática em análise parte dos embasamentos linguísticos tradi-
cionais, selecionados com o fito de proporcionar ao seu futuro consulen-
te – iniciado ou não – o poder de situar-se adequadamente na sua busca 
para chegar ao que quer saber e ao que quer expressar. A intenção do au-
tor ao produzir esta obra fica de todo clara no transcurso da sua leitura. 
Para ele, importou sumamente que o falante comum não só pudesse vir a 
obter uma orientação eficiente para os recursos da sua língua, mas tam-
bém a assentar as suas explorações no conhecimento do que a consulta 
possa proporcionar a quem por ela se interesse ou dela necessite, sem 
descurar do avanço e do aprimoramento do seu discurso em diferentes 
oportunidades e intenções. 

O cuidado emprestado à urdidura desta Gramática manifesta-se em 
todos os momentos da sua consecução. O próprio agrupamento dos as-
suntos abordados nas grandes partes em que se divide este compêndio 
revela que há princípios teóricos dirigindo e apoiando o tratamento das 
questões inferidas da leitura do texto em causa. As partes se codividem 
consoante os processos que dirigem e organizam os assuntos, cumprindo 
um planejamento a um só tempo rigoroso e fluente: esse cuidado se 
constata na firmeza demonstrada na condução expressa das abordagens 
sobre Fonética e Fonologia, Morfologia, Sintaxe, Ortografia, Funções da 
Linguagem, Pontuação Gráfica, Norma Culta e seus meandros – para ci-
tar de modo generalizante o de que trata o livro. 

Sua Gramática Reflexiva da Língua Portuguesa foi organiza-
da em 25 capítulos, assim organizados: 1- Teoria da comunicação e 
funções da linguagem; 2- Fonética e fonêmica; 3- Ortografia; 4- Hí-
fen e acentuação gráfica na língua portuguesa; 5- Semântica, ortoe-
pia e prosódia; 6- Morfologia; 7- Substantivo; 8- Adjetivo; 9- Ad-
vérbio; 10- Artigo; 11- Pronome; 12- Numeral; 13- Verbo; 14- Pre-
posição, conjunção, interjeição e palavras denotativas; 15- Funções 
morfossintáticas do QUE e do SE; 16- Concordância verbal; 17- 
Concordância nominal; 18- Silepse; 19- Predicação verbal; 20- Re-
gência verbal; 21- Crase; 22- Colocação pronominal; 23- Sintaxe; 
24- Pontuação gráfica; 25- Estilística. 

Todos os capítulos são complementados com exercícios se-
guidos de gabarito, para fixação da matéria, com uma média de 27 
páginas cada um. Ao final, acrescenta-se uma atualizada bibliografia 
que muito ajudará os professores e universitários que dela fizerem uso. 

Trata-se de um trabalho de primeira qualidade nesta especia-
lidade, ao nível das melhores gramáticas normativas disponíveis no 
mercado atualmente e melhor do que muitas delas. 


