
211 “Além e aquém”  
 
 

 
  

A pergunta da vez  
  
Afinal, qual a diferença entre as palavras além e aquém? 

 

Uma gota de gramática  
 

Algumas pessoas nunca ouviram falar em aquém, o que pode ocasionar dúvidas quanto ao seu significado. 
Considerando que é uma palavra parecida com seu antônimo - além -, é importante estabelecer a diferença 
entre elas. Vejamos:  
 
Se além é um advérbio que está relacionado a um lugar mais distante de um referencial, aquém é o que está 
mais próximo que o mesmo referencial. Pode ser um sinônimo de “antes de”, “pra cá de” ou “do lado de cá 
de”.  
 
Além disso (veja como o uso dessa palavra é frequente), aquém pode tratar de algo que está abaixo de um 
parâmetro de comparação.  
 
Esses advérbios também podem servir como prefixo. Portanto, observemos alguns exemplos do uso de 
ambos na mesma frase, para que seja possível analisar melhor a diferença entre eles. 
 

- A viagem estava além de suas expectativas, apesar de outros terem dito que a realidade estava 
aquém do prometido pela agência de turismo. 

 
- Enquanto muitos diziam que ele tinha um talento aquém de seu adversário, sua apresentação foi 

além do esperado. 
 
- Sua paixão era viver além-mar, mas a saudade da família o fazia estar sempre aquém-mar. 
 
- Além do horizonte existe um lugar, mas não se compara ao que está aquém das margens. 
 
- Vivo além das aparências e não me iludo com pessoas aquém. 
 

Para ressaltar a diferença entre ambos, vejamos algumas frases com aquém que demonstram certa quebra 
de expectativa: 
 
  - “As manifestações de ontem [...] foram bem aquém daquilo que se podia esperar” (MOURÃO, 2021). 
 
  - “A vacinação infantil ficou aquém do esperado no primeiro dia” (ALEGRETE TUDO, 2022). 
 
  - “Apple: IOS 15 continua aquém da adoção inicial do IOS 14” (4GNEWS, 2022). 
 



  - “Carne de frango: volume exportado foi recorde em 2021, mas receita ficou ainda aquém da 
registrada no início da década passada” (AVISITE, 2022).  
 

Questão bem prática para você  

Complete as frases com os advérbios além ou aquém: 
 
a) Alguns talentos vão _________ da vida do próprio artista, assim como acontece com Michael 

Jackson, Cazuza, Whitney Houston, Marília Mendonça, Freddie Mercury, Paulo Gustavo. 
b) Por mais que os anúncios sobre o filme tenham criado muitas expectativas, a realidade estava 

_________ delas. 
c) A pandemia de coronavírus foi _________ dos 15 dias esperados. 
d) A fortuna de Steve Jobs, apesar de muita, está _________ daquela de Jeff Bezos.  
e) Acredita-se que o ensino nas escolas públicas está _________ da prova do Enem, pois as 

cobranças costumam estar _________ do que é normalmente ensinado em sala de aula. 
f) Enquanto pessoas colocarem suas necessidades _________ das dos outros, as desigualdades 

estarão longe de acabar. 
g) Quando ela chegou ao cais, já não conseguia mais o ver, pois estava _________ do horizonte. 
h) Cansado de estar _________ nas críticas, Rubens decidiu adotar medidas drásticas a fim de 

subir nas pesquisas. 
 
 

RESPOSTAS  
a) além; b) aquém; c) além; d) aquém; e) aquém, além; f) além; g) além; h) aquém.  


