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O pronome se 

com valor 

impessoal e 

passivo 

 

Apresentação 

da regra 

O pronome se emprega-se 

como símbolo de 

indeterminação do sujeito 
(junto à 3.ª pessoa do 

singular de verbos 

intransitivos, ou de 

transitivos tomados 

intransitivamente) 

O pronome se impessoal é 

uma das formas de exprimir 

um sujeito nulo 
indeterminado, equivalente a 

"há pessoas que" ou "há 

quem" ("alguém", "uma 

pessoa") 

As construções deste tipo 

surgem, com frequência, ora 

com o verbo no singular, ora 

com o verbo no plural. Por 

exemplo: vende-se carros ou 

vendem-se carros. Muitos 

falantes hesitam, quando 

pretendem decidir qual delas é 

mais correta, pois tudo depende 

da forma como se analisa a 

construção. 

Se encararmos o pronome se 

como marca de sujeito 

indeterminado, podemos não 

flexionar o verbo de acordo com 

o complemento direto (carros), 

uma vez que não é este que 

desempenha a ação expressa 

pelo verbo: 

 

Vende-se carros usados. (Ou 

seja: alguém vende carros 

usados) 

 

Se admitirmos que se trata de 

uma construção passiva, 

poderemos então considerar que 

carros é sujeito e, como tal, 

implica que o verbo seja 

conjugado em concordância 

Se como o pronome indefinido 

 
Usa-se quando o sujeito é 

indeterminado, desconhecido ou 

irrelevante para informação 

contida na frase; tem valor de 

"alguém" ou "as pessoas em 

geral" e o verbo, intransitivo, 

está sempre no singular. 

Consideremos as frases 

apresentadas: 

a) Aqui vende-se parafusos. 

b) Aqui vendem-se parafusos. 

c) Aqui está-se bem. 

A frase considerada mais correta 

é a b). 

O se é palavra apassivante, 

porque apassiva o verbo: 

vendem-se é equivalente a são 
vendidos. Isto é, a voz passiva 

pode-se formar com o verbo ser 

e com a palavra apassivante ou 

apassivadora se. 

Quanto à frase a), há quem a 

admita, considerando o se 

indeterminante do sujeito. Isto 

é, há um alguém (se) que vende 

os parafusos mas que não se 

menciona, não se determina. 

Fica, pois, indeterminado. 

Há, porém, uma diferença entre 

a frase a) e a frase c): a frase a) 

tem complemento direto - 

parafusos. A frase c) não tem 

complemento direto. 

Exemplos 

Vive-se ao ar livre, come-se 

ao ar livre, dorme-se ao ar 

livre. 

 

Martelava-se, serrava-se, 

acepilhava-se. 

 

 

 

Acreditava-se que todos 

estariam de acordo. (= Há 

pessoas que acreditam...) 

 

Aluga-se apartamentos. (= Há 

pessoas que alugam 

apartamentos. / Há quem 

alugue apartamentos.) 

Aqui trabalha-se, não se brinca. 

Aqui está-se bem. 

O pronome se 

com valor 

passivo 

 

Apresentação 

da regra 

O pronome se emprega-se 

como pronome apassivador 

 

 

O pronome pessoal se 

(tradicionalmente chamado 

palavra/partícula 
apassivante) permite formar 

uma frase passiva sem utilizar 

o verbo auxiliar ser. 

Se como o apassivante 

 
Dá valor passivo a frases cuja 

forma verbal (sempre na 3.ª 

pessoa) está na voz ativa e cujo 

agente da ação é indeterminado. 

 

O verbo concorda em número - 

singular ou plural - com a 

expressão nominal, sujeito da 

oração passiva, que se coloca 

sempre depois deste. 



 

 

Exemplos 

Ouve-se ainda o toque de 

rebate. 

 

Fez-se novo silêncio. 

 

Observação: 

em frases de tipo: 

 

Vendem-se casas. 

Compram-se móveis. 

 

consideram-se casas e 

móveis os sujeitos das 

formas verbais vendem e 

compram, razão por que na 

linguagem cuidada se evita 

deixar o verbo no singular. 

Venderam-se várias moradias. 

(= Foram vendidas várias 

moradias). 

com o seu número: 

 

Vendem-se carros usados. (Ou 

seja: os carros são vendidos) 

 

Se invertemos a ordem dos 

elementos da frase, não teremos 

dúvidas sobre qual soa melhor: 

"Carros usados vendem-se 

aqui". (Em vez de: "Carros 

usados vende-se aqui"). 

Deste modo aconselhamos os 

leitores a optarem por conjugar 

o verbo no plural, sempre que o 

nome esteja no plural. 

 

Alugam-se quartos = Quartos 

são alugados 

 

agente da ação indeterminado; 

sujeito no plural; forma verbal 

na 3.ª pessoa do plural. 

 

Fala-se inglês = Inglês é falado 

 

agente da ação indeterminado; 

sujeito no singular; forma verbal 

na 3.ª pessoa do singular 

 

Esta particularidade faz com 

que não possamos dizer a frase 

c) doutra maneira, mas que 

possamos dizer a frase a) doutro 

modo - como vemos em b). 

Considerando as frases a) e b), 

há gramáticos, e dos bons, que 

apenas aceitam a frase b) e 

repudiam fortemente a frase a). 

Onde se 

encontra  o 

conteúdo 

gramatical 

Cap. 11 Pronomes → 

Emprego dos pronomes 

oblíquos → Valores e 

empregos do pronome se 

Classes de palavras e 

morfossintaxe → Classe de 

Pronomes → Subclasse 

Pronomes pessoais 

Aspetos críticos de sintaxe → 1. 

Dificuldades de concordância 

→ 1.1 dificuldades de 

concordância com verbos 

Unidade 35: se - pronome; 

apassivante; conjunção 

Organizado por temas, acesso à 

informação via pesquisa no site 

Metalinguagem  

e modo da 

apresentação   

  

- os referidos empregos do 

pronome se são apresentados 

dentro da classificação 

ampla dos outros valores 

 

- usa-se a terminologia 

elaborada 

 

- está dada alguma 

informação sobre a forma e 

categoria do verbo mas não 

há comparação com  outras 

construções ou modos de 

dizer o mesmo 

 

 

Conclusão: 
nenhuma das formas é 

- apresentam-se  duas funções 

do pronome se sem 

mencionar as formas ou 

categorias de verbos usados 

nestas construções 

 

- diferença no uso de duas 

formas não é vista como 

problema 

 

 

 

Conclusão: 
ambas frases são consideradas 

corretas (Vendem-se livros e 

Vende-se livros) 

- o guia menciona a realidade 

do uso destas construções por 

falantes nativos de PLM e a 

hesitação relativamente à 

escolha de forma correta 

 

- explicação abundante 

apresenta   vários pontos de 

vista 

 

 
 
Conclusão: 
aconselha-se uma das formas 

(Vendem-se livros) enquanto 

outra também não é considerada 

incorreta 

- explicação detalhada e lacónica 

do fenómeno linguístico 

 

- metalinguagem compreensível 

e elaborada 

 

- "dicas" para o aprendente com 

o intuito de prevenir os erros: 

 

a) acentuam-se as formas e 

categorias das palavras 

 

("Aqui trabalha-se, não se 

brinca" - o verbo, intransitivo, 

está sempre no singular); 

 

b) e ordem das palavras 

 

- explicação menos formal e 

menos lacónica 

 

- apresentação dos vários pontos 

de vista 

 

- uma forma mais explícita de 

mostrar a diferença entre "Aqui 

vende-se parafusos" e "Aqui 

está-se bem" - a última frase não 

tem complemento direto e não 

pode ser transformada: *Aqui é 

estado bem. 

 

 

Conclusão: 
ambas as frases são aceites 

(Vendem-se livros e Vende-se 



 

 

considerada incorreta, mas 

fala-se da "linguagem 

cuidada" que deve dar 

preferência à forma plural do 

verbo (Vendem-se livros). 

("Alugam-se quartos" - o verbo 

concorda em número - singular 

ou plural - com a expressão 

nominal, sujeito da oração 

passiva, que se coloca sempre 

depois deste). 

 

Conclusão: 
só uma das formas (Vendem-se 

livros) é considerada correta e a 

diferença no uso de duas formas 

não é vista como problema 

livros). 

Conclusões - a gramática não dá a 

informação concreta sobre a 

forma correta nem sobre o 

funcionamento deste tipo das 

construções 

 

- não apresenta as 

alternativas às construções 

referidas 

 

- a informação necessária 

encontra-se com dificuldade 

na classificação ampla 

- a informação necessária 

encontra-se na classificação 

dos pronomes 

 

- as frases têm transformações 

para melhor explicação 

 

 

- o guia pretende esclarecer o 

leitor sobre dúvidas e erros 

frequentes no uso da língua 

portuguesa 

 

- o informação necessária é 

mais fácil de encontrar porque 

se trata da construção e da 

concordância com verbos 

 

- são apresentados vários pontos 

de vista 

- a informação necessária 

encontra-se facilmente na 

unidade dedicada às funções do 

pronome se 

 

- as possíveis transformações das 

frases, uma forma esquemática 

da apresentação, informação 

detalhada sobre as formas e 

categorias constituem um 

modelo de uso 

 

- isto contribui à melhor 

perceção e utilização deste tipo 

de frases na comunicação 

 

- descrição de todos os 

elementos do modelo ajuda a 

prevenir os erros 

- a informação necessária 

encontra-se facilmente 

 

- as possíveis transformações 

das frases e comparações 

deixam o leitor refletir sobre o 

assunto 

 
Quadro 1. Apresentação de um tema gramatical nas diferentes fontes do conhecimento gramatical 



 

 

 

 PM L PXXI AP3 

Sequência 

metodológica de  

apresentação de 

conteúdos 

Texto → observação dos 

exemplos retirados do 

texto → explicação da 

regra → observação do 

quadro gramatical  → 

exercícios 

Texto → quadro gramatical com a 

explicação esquemática → exemplos 

retirados do texto → não há 

exercícios estruturais (só no caderno 

dos exercícios) 

Texto (diálogo) → observação dos 

exemplos retirados do texto → 

explicação → quadro gramatical 

→ exercícios 

Texto (estruturas  novas em negritos) 

→quadro gramatical → explicação → 

exemplo do texto → apresentação 

esquemática do exemplo → nota  para 

prevenir o erro → quadro com os 

exemplos → exercícios 

Metalinguagem 

usada para a 

explicação 

gramatical 

A terminologia gramatical 

utilizada é bastante 

simples e explicativa. São 

preferidas as 

apresentações 

esquemáticas. 

Predomina a apresentação 

esquemática. Usa-se a terminologia 

não tradicional (conceitos cognitivos 

que exprimem o tipo de relação: 

temporal, comparativa, lógica, etc.). 

A gramática é apresentada não como 

o sistema de regras, mas como o 

conjunto dos significados expressos 

pelos meios linguísticos. 

A terminologia gramatical utilizada 

é bastante simples e nem sempre 

inclui uma explicação completa 

deixando esta tarefa para o 

aprendente. 

A apresentação da gramática é bastante 

tradicional: inclui a explicação 

detalhada da regra usando terminologia 

linguística elaborada. Ao mesmo 

tempo, toma em conta os potenciais 

desvios dos aprendentes e tenta 

preveni-los. 

O papel do 

aprendente no 

processo da 

aquisição dos 

conhecimentos 

gramaticais 

Ativo: inclui a 

descodificação dos textos 

e observação dos 

exemplos. 

Assume que o aprendente com ajuda 

do professor fará o esforço de 

sistematização gramatical retirando 

os exemplos dos textos ou 

construindo as frases e os textos 

onde as estruturas alvo possam 

aparecer. 

Os conteúdos gramaticais são 

organizados de forma a habituar o 

aluno a pensar sobre a língua que 

está a aprender, tentando 

compreender as estruturas 

gramaticais, fazendo-o de uma 

forma ativa. 

O papel do aprendente consiste em 

observar as formas gramaticais no 

texto e trabalhá-las nos exercícios. 

Quadro 3. Apresentação da regra gramatical nos manuais do corpus 


