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 I- Que é a mesóclise. Ela é fácil. 

A mesóclise é recurso da língua portuguesa em que se insere o pronome no verbo, nos 

tempos futuro (futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente, como 

“farei”; futuro do pretérito, a exemplo de “faria”). 

 Na mesóclise, o pronome não se antepõe ao verbo (a anteposição do pronome ao 

verbo chama-se de próclise, como em “me diga”) nem se lhe pospõe (a posposição do 

pronome ao verbo denomina-se de ênclise, a exemplo de “diga-me”). Na mesóclise 

introduz-se o pronome “dentro” do verbo. Por exemplo: verbo entender > entenderá > 

entender-se-á. Verbo inaugurar > inaugurarão > inaugurar-se-ão. Verbo fazer > farei 

isto > farei o > fá-lo-ei. Verbo encontrar > encontrariamos > encontrar-nos-íamos. 

 Emprega-se a mesóclise no tempo futuro; ela é-lhe peculiar e exclusiva, por ser 

impossível praticá-la nos tempos presente e no pretérito. Ela caracteriza a conjugação 

dos tempos futuros, sentido em que é vantajosa para a clareza do discurso.
1
   

 A mesóclise é de fáceis entendimento e uso. É facílimo intercalar o pronome no 

verbo, operação de que qualquer pessoa torna-se capaz, uma vez que a aprenda e que se 

exercite: aprendê-la e exercitar-lhe o emprego constituem operações ao alcance de 

qualquer indivíduo de inteligência normal. No meu tempo de estudante, aprendia-se 

com onze anos de idade. As crianças aprendiam a mesóclise. Até por imitação e sem 

especial ensinamento é-se capaz de aprendê-la, como, demais, espontaneamente as 

pessoas apreendem o idioma, de oitiva. 

 Talvez ela se afigure difícil para quem a ignora e se lhe depara; para quem lhe 

resiste ao uso; para quem se afez ao coloquial, acha-se a ele limitado e não se esforça 

por transcendê-lo; para o desmazelado, para o preguiçoso; para quem alega a sua 

pretendida dificuldade como pretexto para evitá-la.  

 Ela constitui recurso do idioma, usável por qualquer um que deseje dela servir-se 

e que zele pela norma culta; aliás, é usável por qualquer pessoa, ainda que displicente 

em relação à norma culta. O seu uso não “exclui” ninguém nem dificulta a ninguém o 

acesso à comunicação; ao contrário, ela constitui veículo de comunicação.  

 

 II - Importância da norma culta. 

 A norma culta (a que a mesóclise pertence) não segrega: ela permite o acesso à 

alta cultura, de que é depositária a literatura, em sentido amplo e elevado, e de que a 
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 A conjugação correta precisa o tempo verbal, ainda que se pretira a mesóclise; é o caso, aliás, dos verbos 

destituídos de pronome em que, portanto, ela descabe (a exemplo do verbo correr. Evidentemente, 

correrei é distinto de corro e de corri e a sua aplicação correta basta para identificar o tempo da ação. 

Sem mesóclise, percebe-se o tempo verbal; ela, contudo, é de rigor, segundo a norma culta.  



leitura constitui meio privilegiado de contacto. Por meio da leitura de bons livros, 

revistas, artigos, acede-se ao saber. Por outro lado, o desconhecimento da norma culta 

(e, nele, o desdém pela mesóclise) não integra, porém segrega, da alta cultura, o 

indivíduo sub-instruído ou desinstruído em idioma: a dificuldade de inteligir textos 

redigidos em padrão elevado ou discursos proferidos em igual condição, dificulta-lhe a 

cognição dos respectivos conteúdos e limita-o ao quanto, falado ou escrito, encontre-se 

ao nível do seu nível. (O emprego da forma culta do idioma é distinto de estilo 

rebuscado, verboso e pedante. Muitos confundem o primeiro com o segundo; este, por 

sua vez, freqüentemente acomete o pessoal jurídico. Exprimir-se clara, correta e 

elegantemente, com propriedade e riqueza, difere do que, prosaicamente, se nomina de 

“falar difícil”.
2
). 

 A certos governos e governantes, às igrejas, aos mentores das massas, aos 

“engenheiros sociais” interessa povo mais esclarecido, mais culto, mais pensante, mais 

atento, mais crítico, mais leitor, ou povo obtuso, mais inculto, menos atento, pensante e 

crítico ? No segundo caso, uma forma de obtê-lo consiste em sonegar-lhe vigoroso e 

rigoroso ensino do idioma, em desdenhar da norma culta, em persuadir o homem 

comum de que as regras gramaticais impõem-lhe o etos das classes superiores e que, 

destarte, a gramática normativa merece repulsa. Em contrapartida, o ensino a sério do 

idioma e a sua valorização move (ao menos, deve mover) aos verdadeiros estadistas, 

homens públicos realmente inspirados pelo sentido republicano de serviço social e de 

elevação da condição do seu povo. 

 Incutir o desdém pela forma culta do idoma, admitir o desleixo lingüístico, 

mitigar o conhecimento e o uso dos recursos da língua, tendem a incapacitar (ainda que 

parcialmente) o homem comum para compreender textos redigidos de modo 

gramaticalmente correto, lexicalmente rico e dotado dos vários recursos do idioma 

(variedade lexical, concordâncias, pronomes contraídos, tempos verbais, crase, pessoas 

do discurso, mesóclise, preposições, advérbios de modo, emprego denotativo das 

palavras, figuras de linguagem e não só) incapacitação que lhe limita a compreensão e o 

conhecimento ao que se coadune com a sua própria estreiteza idiomática. 

 O rigor gramatical contém implicações que transcendem a “mera” imposição de 

regras originárias das classes letradas: há conotações sociais e políticas (entendidos 

estes adjetivos em sentido lato, relativo à vida da “polis” e ao convívio humano; em 

senso estrito, entendido o segundo como pertinente às relações entre governantes e 

governados.). 

 Julga que exagero, que é ilusória a afinidade entre sutileza gramatical e a 

condição de vida de um povo ? Porém ela existe: pelo ensino do idioma na sua forma 

augusta, pela sua valorização e pelo uso corrente dos seus recursos, propicia-se ao 

comum do povo o instrumento da aquisição de conhecimentos expressos no padrão 

culto do idioma.  

 Quem domina o superior, acede também ao inferior, porém a recíproca não se 

confirma: o cultivado lê e entende o texto simplório, porém ao de instrução precária 
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 “Falar difícil” é locução sintomática de quem experimenta dificuldade na intelecção de textos ou falas, 

dificuldade tanto maior quanto menor o domínio do idioma por parte do sujeito. O (aparentemente) difícil 

é para uns, porém não para outros. Há duas formas de se contrariar a dificuldade de compreensão, no que 

toca à forma (e também ao conteúdo): pela sua simplificação, ou mercê do conhecimento da gramática e 

da leitura de textos de qualidade elevada. A primeira solução vale como forma de iniciação a discursos 

sofisticados, ou seja, como etapa inicial do aprofundamento intelectual. A segunda corresponde, no 

fundo, à aquisição conspícua do idioma. 



repugna o de padrão superior, à conta, sobretudo, da sua limitação vocabular e da forma 

sofisticada do texto.
3
 

 Quem domina, a sério, o seu idioma, capacita-se, ipso facto, a elevar-se em 

conhecimento; quem não o domina, fada-se a manter-se sub-instruído ou ignaro. 

  O indivíduo inapto para compreender textos minimamente sofisticados, em 

forma e fundo, restringe a sua capacidade de perceber e avaliar o meio em que vive, 

capacidade que lhe propicia a literatura (em acepção ampla), do que resultam 

conseqüências também diretamente políticas: pessoa instruída é pessoa tendencialmente 

apta a avaliar a situação econômica, social, política e não só, em que se integra. Pessoa 

inculta é pessoa tendencialmente impressionável e manipulável. Acede-se à cultura 

fundamentalmente graças à leitura; compreende-se melhor o quanto se lê pelo domínio 

do idioma: tanto mais culta, quanto mais lida; tanto mais proficiente em leitura quanto 

mais qualificada no idioma. 

 Assim (por exemplo), o indivíduo de léxico apoucado, desafeito aos pronomes 

reflexivos, aos tempos verbais, à mesóclise, ao uso da segunda pessoa do plural, aos 

advérbios de modo, à crase, estranhará as prosas de Machado de Assis, de Euclides da 

Cunha, de José Saramago, de Boaventura Sousa Santos, de Olavo de Carvalho e de 

Antonio Gramsci; a poesia de Carlos Drumond de Andrade e a de Almeida Garrett.  

 Tendencialmente evitás-la-á e preferirá autores de redação prosaica, que lhe 

sejam de fácil compreensão. Tal personagem, aqui hipotético, existe: trata-se do homem 

de preparo lingüístico inferior, que o mantém inculto ou ignorante.  

 Ensine-se a norma culta e o povo entender-lhe-á as aplicações. Encareça-se o 

idioma como elemento de civilização e componente da identidade cultural da nação, e 

as pessoas tenderão a esforçar-se por adquri-lo melhor e a melhor empregá-lo. 

Eduquem-se as pessoas para o idioma na sua forma excelsa. 

 

 III - A norma gramatical deve provir da gente (realmente) culta. Instrução 

do povo. Valor cultural da mesóclise. 

 Se as regras gramaticais provêm de algum grupo social, é aceitável e desejável 

que advenham do que, normalmente, produ-las: as camadas superiores pela sua cultura, 

pela sua ilustração, pelo seu domínio do idioma, pela sua freqüentação dos clássicos do 

vernáculo, por haverem mais e melhor entranhado o patrimônio lingüístico do seu país. 

É justificável que o padrão normativo dos idiomas se origine de quantos o conhecem 

mais e melhor o praticam, e não o inverso: entre o elevado e o reles, entre o cultivado e 

o medíocre, entre o conhecedor e o apedeuta, há que se optar. Julgo óbvia qual deva ser 

a opção.  

 Há muitos anos, há síndrome pedagógica no ensino brasileiro do idioma: a rede 

pública de ensino acha-se manifestamente aquém da sua missão; proporção considerável 

de brasileiros recebe instrução lingüística aquém do que deveria; abundantes alunos 

estudam, contudo nem tudo aprendem e do que se aprendem, nem tudo aplicam. Para 

mais, admitem-se permissividade e descaso na oralidade; doutrinadores acadêmicos e 

professores fomentam o desprezo pela gramática e advogam a “independência” 

lingüística do “idioma brasileiro”, forma especiosa de se justificarem não apenas as 
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 Sofisticado é diferente de rebuscado.  



mudanças naturais do idioma, porém de se institucionalizarem os efeitos da negligência 

no aprendizado e do idioma como valor de civilização.
4
 

 Combinam-se duas ordens de fatores adversos: 1) a adversidade pedagógica, 2) a 

adversidade etológica, ou seja, a má qualidade do ensino e o estado das mentalidades, 

em que a segunda consiste na sub-valorização e até no descaso consciente do rigor da 

expressão, em relação ao conhecimento e emprego tão rico e correto quão possível dos 

recursos idiomáticos.
5
  

 Acomodar-se a gramática ao homem comum, à loqüela do vulgo, 

especificamente do vulgo brasileiro contemporâneo (freqüentemente sub-capacitado no 

conhecimento da norma culta do idioma, máxime as gerações moças) equivale a 

apequenar-se a qualidade do idioma, a elevar-se a paradigma o produto da desinstrução 

e do descaso com o idioma, a consagrar-se o conhecimento e o uso de quem conhece 

menos e cujo uso acha-se aquém dos recursos do idioma, e que usaria melhor se mais 

conhecesse e zelasse pelo uso do quanto soubesse, dupla condição minorada no Brasil 

(em diferentes proporções).
6
  

 Por isto, renovar-se a gramática normativa e conformá-la ao que realmente se 

pratica no Brasil presentemente, antes de tudo consagra (em parte) doutoralmente os 

efeitos negativos do mau ensino, do ensino desleixado, do uso negligente do vernáculo, 

do idioma como desvalor.  

 Os produtos malignos da desinstrução não podem ser elevados à condição de 

correção lingüística; o homem comum deve ser maciçamente instruído e, pela instrução, 

elevado às regras da gramática. Povo realmente instruído no idioma, que o encarece 

como valor de civilização e como elemento da sua identidade cultural, é povo que se 

alça aos inúmeros meios de expressão de que dispõe. O povo faz a língua ? A instrução 

e a educação fazem o povo. 

 O brasileiro desaprendeu a mesóclise e vários elementos do vernáculo, por conta 

do frouxo ensino do idioma, do (relativo) descaso com que o trata, de doutrinas 

transmissoras do desprezo pela norma culta “tradicional” (passe a expressão).
7
 

Concordâncias, tempos verbais, conjugações, crase, vocabulário, contração pronominal, 

pessoas do discurso, preposições, ortografia, acentuação, pontuação, em diversos graus 

desaprenderam-se; concomitantemente, propagaram-se (em medida inversamente 

proporcional ?) as gírias, os lugares-comuns, os barbarismos, os solecismos, os vícios. 

 Saber o idioma com riqueza e rigor é pessoalmente vantajoso e socialmente 

valioso: vale mais pessoa instruída do que o seu contrário, vale mais coletividade de 

indivíduos esclarecidos do que o seu oposto. Valer, aqui, significa deter mais 
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 Mesmo as particularidades do idioma, presentes no Brasil, constituem-lhe variantes regionais, 

regionalismos e não bastam, de perto nem de longe, para justificarem a por alguns almejada 

independência do suposto idioma brasileiro, em relação à matriz portuguesa. O idioma dos brasileiros é o 

português, ainda que haja (como há) peculiaridades locais, insuficientes para que no Brasil se haja 

constituído ou se venha a constituir idioma próprio, ao menos a curto ou médio prazo.  
5
 É aforisma que se deve saber escrever, porém falar como se quiser, ou seja, escreva-se com a gramática 

e fale-se sem ela ou apesar dela. 
6 A contrapelo, em Portugal, ensina-se o idioma com mais zelo, usa-se o que se aprendeu, fala-se e 

escreve-se com mais propriedade e riqueza do que no Brasil. É notável ouvir-se a clareza e a escorreição 

com que se exprimem os portugueses em geral, o que inclui as crianças. Servem elas de medidor do 

padrão idiomático vigente no meio português. 
7 Vide a minha análise das doutrinas de Marcos Bagno em arthurlacerda.wordpress.com, no tópico 

“Preconceito lingüístico”. 



conhecimento, mais discernimento, mais competência no acesso a novos saberes e na 

compreensão da literatura. 

 A mesóclise vale como regra de sintaxe, como elemento de correção gramatical, 

como conhecimento do idioma, como recurso disponível aos seus usuários. Vale como 

símbolo do apreço pela alta cultura, pelo amor ao saber e pelo seu instrumento por 

excelência, a língua. 

 

 IV- A mesóclise é usável sempre. Ela não constitui preciosismo. Ela 

coaduna-se com a informalidade. Mau conselho dos professores de português. 

Cultura da mediocridade. 

 Mutável, a língua detém recursos usados no passado e usáveis no presente. A 

mesóclise existe e pode ser usada. Não há uso seu desnecessário ou inatual; o seu 

emprego não constitui anacronismo. Ao contrário: ele é pertinente, possível, 

enriquecedor, como forma de comunicação e recurso estético, por escrito e oralmente. 

Pode-se escrevê-la e falá-la, convictamente, sem inibições. 

 Ainda que aplicar a mesóclise representasse "saudosismo", é legítimo manter-se, 

de qualquer componente do pretério, o bom e o útil. Recusá-los empobrece a cultura 

humana e, nela, o idioma. Negligenciar-se a mesóclise empobrece o idioma de que se 

servem os brasileiros. 

 Há quem a apode de “preciosismo”. Chama-se de preciosismo 1) o requinte ou 

perfeição exagerada, na escrita ou na fala, ou 2) a expressão afetada, vale dizer, 

artificial, destituída de naturalidade. 

 Não considero que a perfeição ou a escorreição da fala e da escrita constituem-

lhe pechas. Não percebo que se possa, racional e sensatamente, increpar de preciosismo 

o uso correto ou corretíssimo do idioma nem concebo que se possa desqualificar a 

perfeição a título do seu alegado “exagero”. Vislumbro na pecha de preciosismo, assim 

entendida, manifestação da cultura da mediocridade, de condescendência com o 

defeituoso trivial e de impaciência com o augusto.
 8

 

 A escorreição e a perfeição do discurso escrito ou falado correspondem-lhe a 

qualidades, em qualquer situação, formal ou informal. A informalidade da circunstância, 

a intimidade dos falantes, a descontração do momento não implicam, por inerência, 

incorreção nem a justificam, ainda que muitos entendam que justificam e assim o 

pratiquem, com entendimento e prática vetoras da cultura da permissividade. 

 A descontração e a informalidade coadunam-se com a correção. É perfeitamente 

apropriado
9
 combinarem-se coloquialidade e à vontade, com correção, rigor e elegância. 

 Não faz sentido reservar-se o correto para as circunstâncias formais ou 

profissionais e o incorreto para as outras; faz sentido adotar-se o correto como diretriz 

constante e falar-se (e escrever-se) com ininterrupta pertinência gramatical, haja 

formalidade ou não. A correção é distinta da formalidade, por mais que esta 

pressuponha aquela; o coloquial, sendo singelo, deve ser correto: não faz sentido 

aceitar-se o errado nem o desmazelado. 
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 Em 2015, em Curitiba, certa pessoa estranhou o emprego oral por alguém (não era eu) do pronome 
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do que se trata. No estranhamento, a ignorância; na acusação, a cultura da ignorância.  
9
 No jargão coevo, dir-se-ia “É perfeitamente consistente [...]”. 



 Há afetação (e, neste sentido, preciosismo) em quem produz loqüela que lhe seja 

artificial, a que esteja desafeito, que lhe sai sem naturalidade. A afetação se acha na 

carência de espontaneidade, no caráter postiço da forma como o sujeito se expressa. 

 Como construção, como correção, como recurso, na mesóclise inexiste 

preciosismo nem afetação: quer em ambientes formais, quer em informais; seja entre 

estranhos, seja entre íntimos; em momentos profissionais ou em lúdicos, empregá-la 

corresponde à fruição de figura própria da língua portuguesa, usável em qualquer 

circunstância, por qualquer indivíduo. Ela existe para ser usada e pode sê-lo; o seu 

emprego é correto e o correto pode (deve) ser aplicado continuamente.    

 Há círculo vicioso em reputar-se a mesóclise preciosismo e, por isto, inibir-se-

lhe o uso; porque se lhe inibe o uso, quando alguém a usa, ela parece preciosismo. Passa 

por afetação porque poucos a usam; poucos a usam porque passa por afetação. Do 

mesmo modo, passa por “superada” porque poucos a usam; poucos a usam porque passa 

por “superada”. 

 Pior: professores de português desaconselham-lhe a aplicação na fala e 

recomendam reservá-la a textos escritos e formais
10

. É conselho baldo de qualquer 

racionalidade, de qualquer verdade, de qualquer procedência. Verdadeira estultice, 

cuida-se de má lição; é desensino e desserviço que se inflinge aos instruendos. 

Professores que isto comunicam estão errados e inculcam o errado. 

 Ainda que tal orientação se limite a averigüar a ocorrência da mesóclise em 

textos escritos e em ocasiões formais, e a consagrá-la, aconselhar a que se pratique 

assim porque assim se pratica equivale a converter o descritivo em prescritivo, em 

situação em que a prescrição pode (e deve) ser outra: a de que a mesóclise cabe em 

qualquer contexto, oral ou escrito, formal ou informal; de que não lhe há “preciosismo” 

nem afetação nem pedantismo nem nenhum defeito no uso; de que é valioso e correto 

usá-la; de que ela não se destina, inerente nem preferentemente, a textos e a contextos 

formais.  

 Perplexa-me tal inversão de valores e que se deseduque ao invés de se educar. 

Educar, aqui, significa não apenas transmitir conhecimentos, porém, sobretudo, valores 

e critérios: professores segundo quem se deve reservar a mesóclise para textos formais e 

elidi-la nos informais e nas comunicações orais correntes, incutem inibição em lugar de 

exortar à desenvoltura; criam preconceito lingüístico; ensinam que existe e ensinam a 

evitar-se o que existe; estigmatizam, irracionalmente, recurso da língua perfeitamente 

usável em todas as situações. Considero estúpida a atitude do professor de português 

que, deste modo, milita contra o idioma.
11

 Reputo inaceitável que professor recomende 

o desuso da mesóclise ou que sequer a ensine. 

 Em décadas anteriores, no Brasil, corria mais a mesóclise do que no presente:  

sintoma (mais um) de que as gerações moças desaprenderam várias prendas da língua; 

de que se descurou (e como!) o ensino do idioma; de que o etos da incúria com o 

vernáculo comprometeu a qualidade com que se fala e escreve e alterou o estado da 

língua no Brasil, para pior.  
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 Ouvi tal parvoíce em 1983, do meu então professor de literatura brasileira no Colégio Medianeira, em 

Curitiba. Era competente expositor, porém prestou aos seus instruendos o desserviço de lhes incutir 

preconceito contra a mesóclise (não em mim). Não se tratou, certamente, do único docente que assim 

procedeu e procede, pelo Brasil afora. 
11

 Reputo estúpida a atitude do professor; não disse que reputo estúpido o professor.  



 Mesmo o público estudado pratica várias simplificações que lhe evidenciam 

diversos graus de desconhecimento ou de negligência, testemunho de que a gente 

supostamente capacitada para bem falar e escrever encontra-se, muitas vezes, aquém 

desta suposição.  

 O brasileiro médio dos últimos vinte anos ou mais (inclusivamente muitos dos 

formados em cursos superiores) domina as prendas do vernáculo menos do que o de 

antes; há textos acadêmicos (até de pós-graduados) e livros mal redigidos; muito do 

quanto se traduz, no Brasil, desde cerca de 1980, é ruim; os escritores brasileiros de 

escassas décadas atrás redigiam com qualidade já ausente em vários dos seus 

homólogos contemporâneos
12

. 

 Não anseio por imobilizar o idioma no seu pretérito de trinta ou quarenta anos 

passados, porém evocar e invocar a qualidade com que o brasileiro culto e até menos 

culto de ontem conhecia o vernáculo e o usava. Conhecia-o mais e usava-o melhor do 

que vários dos pretendidos “cultos” de hoje e do que o homem comum atual. 

  A qualidade do uso da língua depaupera-se, em detrimento dos seus usuários, 

quando se lhe afrouxa o rigor do ensino, quando se acusa a gramática, quando não se 

reconhece no idioma valor de civilização nem se valoriza como instrumento de 

comunicação; quando se consagram, em jeito de atualidade, os produtos da sub-

instrução; quando alguns hostilizam-lhe recursos legítimos, presentes no repertório à 

disposição das pessoas. Os idiomas alteram-se, cambiam: nos últimos vinte e mais anos 

no Brasil, modificou-se para pior. 

 O descaso pela mesóclise (e não só) manifesta a preferência pelo fácil (como se 

ela fosse difícil), a tendência ao prevalecimento de formas de expressão mais afins ao 

vulgo sub-instruído do que ao homem cultivado, a desvalorização das regras 

gramaticais, apregoada por duvidosos motivos ideológicos. No fundo, trata-se da cultura 

da mediocridade, que deve ser denunciada e contrariada nas suas manifestações mentais 

e na sua práxis.  

 Dantes correntia a mesóclise, usá-la-emos, prestigiá-la-emos, a ela afazer-nos-

emos; de tanto usarmo-la, tornar-se-nos-á familiar ao ponto em que, quando a ela 

houvermo-nos habituado, sentir-lhe-emos a falta quando alguém dela se privar e nos 

privar. Conheçamo-la, apliquemo-la: mais beleza e graça conferir-se-á ao que se disser e 

redigir. 
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 Há desadequação entre tempo verbal e tempo da ação, substituição dos advérbios de modo por 
adjetivos, colocação pronominal indevida, erros de crase e de concordância, supressão de preposições, 

emprego de estrangeirismos sem aspas nem itálicos, gerundismo, sintaxe do inglês e do francês, 

galicismos, anglicismos, emprego indevido de maiúsculas, duplo ou plúrimo sujeito, vícios de linguagem. 

 Para exemplificar: o desleixado “Guia politicamente incorreto da história do mundo”, de 

Leandro Narloch (https://arthurlacerda.wordpress.com/2013/08/19/guia-politicamente-incorreto-da-

historia-do-mundo/); a tradução de “O retrato de Dorian Gray”, da coleção Clássicos, da Abril Editora; a 

tradução de “Código dos homens honestos”, da editora Civilização Brasileira; a tradução de “Prometeu, 

os homens e outros mitos” e a de “Hércules” da editora Odysseus. As duas primeiras traduções são 

intragáveis; a terceira e a quarta, publicadas em quarta edição em 2015 e bem melhores do que elas, 

apresentam várias simplificações do idioma e ausência total da mesóclise, exceto duas vezes. As quatro 

falharam na redação em vernáculo (não ajuízo da sua consonância com os respectivos originais.).  

https://arthurlacerda.wordpress.com/2013/08/19/guia-politicamente-incorreto-da-historia-do-mundo/
https://arthurlacerda.wordpress.com/2013/08/19/guia-politicamente-incorreto-da-historia-do-mundo/

