
177 Uso de “a baixo” e “abaixo” 
 
 

 
A pergunta da vez 
 

Quando se usa “a baixo” e “abaixo”? 
 

Uma gota de gramática 
 
A forma a baixo é utilizada em oposição a de alto, de cima. Indica um intervalo de espaço. Sua 

aplicação é vista em situações como: “O estilista olhou a modelo de cima a baixo”. 

 

Já a forma abaixo é utilizada de duas maneiras diferentes: 

 

1) com valor de interjeição. Expressa reprovação a algo/alguém (Abaixo o governante!; Abaixo a 

Reforma da Previdência!); 

 

2) com valor de advérbio, para expressar algo localizado em ponto inferior (A casa ficava um 

pouco abaixo do topo da montanha); para referenciar posição subsequente (Segue abaixo a lista 

dos aprovados); para referenciar uma categoria inferior (Abaixo de Deus, os pais); como figura de 

imagem, e significa ir ao chão/à terra (Com a implosão, a fábrica foi abaixo); e para indicar 

direção descendente (A pedra rolou montanha abaixo). 

 

Da segunda forma se origina a palavra abaixo-assinado, por exemplo, que é uma espécie de 

“documento particular assinado por várias pessoas e que, em geral, contém reivindicação, pedido, 

manifestação de protesto ou de solidariedade, etc.”. As assinaturas do grupo que reivindica 

aparecem subsequentemente à reivindicação, por isso se escreve assim, abaixo-assinado, já que 

as assinaturas estão em uma posição subsequente ao texto em que se solicita algo. 

 

QUESTÃO BEM PRÁTICA PARA VOCÊ 
 

Complete a segunda coluna de acordo com o uso das formas a baixo e abaixo da primeira coluna. 
 
a) Abaixo, é possível verificar as provas do 

crime. 
b) A defesa foi abaixo quando viu que 

perdera o caso. 
c) O guarda procurou os detentos de cima a 

baixo, mas sem lograr êxito. 
d) O carro caiu colina abaixo e foi encontrado 

no pequeno rio. 
 

(   ) intervalo de espaço. 
 
(   ) posição subsequente. 
 
(   ) direção descendente. 
 

 (   ) ir ao chão/à terra. 

 

RESPOSTA 
c-a-d-b 


