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Português 

Pronome Se  

Teoria 

 

A partícula “se” pode assumir diferentes funções na Língua Portuguesa. Nesta aula, veremos três dessas 

funções: a voz passiva sintética, a voz reflexiva e o pronome indeterminador do sujeito.  

 

Voz passiva sintética  

A voz passiva sintética é formada a partir do verbo principal transitivo direto na voz ativa (na terceira pessoa 

do singular ou do plural) + partícula apassivadora “se”. Por exemplo: 

 

• Despejam-se toneladas de lixo.  

• Vendem-se carros na feira de automóveis. 

 

Note que, na passiva sintética, não há determinação do agente da passiva. Dessa forma, podemos entender 

que a ênfase é dada exclusivamente ao termo paciente. Por isso, essa estrutura é bastante utilizada em 

discursos que buscam o distanciamento do emissor e a impessoalidade. 

Atenção! 

A forma sintética da voz passiva deve, obrigatoriamente, poder ser convertida em analítica. Caso não seja 

possível, não há voz passiva. Veja o exemplo: 

I. Investigam-se as causas do problema. -> As causas do problema são investigadas. 

II. Precisa-se de funcionários. -> Funcionários são precisados. 

 

No caso (II), não se trata de um caso de voz passiva. Em primeiro lugar, vimos que não há possibilidade de 

conversão em passiva analítica. Além disso, como vimos anteriormente, não é possível formar voz passiva 

com verbos transitivos indiretos. 

 

Repare, também, que, quando se trata de voz passiva sintética, o verbo deve concordar com o sujeito e ir para 

o plural, se o sujeito estiver no plural – como acontece em (I). No entanto, coloquialmente, tendemos a não 

fazer essa concordância – o que é errado do ponto de vista gramatical. Ex.: Vende-se casas. (O correto é 

“Vendem-se casas”). 
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Voz reflexiva 

Trata-se da voz em que o agente que pratica a ação (sujeito) é o mesmo que sofre a ação (objeto). Por isso, 

só ocorre voz reflexiva com verbos transitivos. Dessa forma, são indispensáveis os pronomes reflexivos. 

Veja alguns exemplos: 

 

I. Não me responsabilizo pela entrega do material. 

II. Cortei-me quando estava fazendo o almoço. 

III. Sempre que sai para trabalhar, João se vê no espelho do elevador. 

 

Obs.: Na voz reflexiva, há também a possibilidade de reciprocidade; ou seja, quando o verbo indica uma ação 

mútua entre dois ou mais seres. Por exemplo: João e Roberto se abraçaram quando se viram. 

 

Pronome indeterminador do sujeito  

O pronome indeterminador do sujeito pode ser conhecido, também, como índice de indeterminação do sujeito. 

Esta partícula sempre aparece junto a um verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação. Pode aparecer 

junto a um verbo transitivo direto caso o objeto direto venha preposicionado. Como o nome indica, o pronome 

“se” é utilizado para indeterminar ou não indica o sujeito da oração. Esse tipo de oração não admite a 

transposição para a voz passiva analítica e, portanto, o verbo sempre permanece na 3ª pessoa do singular. 

Veja os exemplos:  

 

• Vive-se apreensivamente no Rio de Janeiro.  

• Precisa-se de funcionário.  

• Aqui, se é tratado como animal.  
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Exercícios  

 

1. (IFCE) Pedrinho, na varanda, lia um jornal. De repente parou e disse à Emília, que andava rondando por 

ali: 

– Vá perguntar à vovó o que quer dizer folk-lore. – Vá? Dobre a sua língua. Eu só faço coisas quando 

me pedem por favor. Pedrinho, que estava com preguiça de levantar-se, cedeu à exigência da ex-

boneca. 

– Emilinha do coração — disse ele —, faça-me o maravilhoso favor de ir perguntar à vovó que coisa 

significa a palavra folk-lore, sim, teteia? Emília foi e voltou com a resposta. 

– Dona Benta disse que folk quer dizer gente, povo; e lore quer dizer sabedoria, ciência. Folclore são as 

coisas que o povo sabe por boca, de um contar para o outro, de pais a filhos. 

Os contos, as histórias, as anedotas, as superstições, as bobagens, a sabedoria popular etc. e tal. Por 

que pergunta isso, Pedrinho? 

O menino calou-se. Estava pensativo, com os olhos lá longe. Depois disse: — Uma ideia que eu tive. Tia 

Nastácia é o povo. Tudo que o povo sabe e vai contando de um para outro, ela deve saber. Estou com 

o plano de espremer Tia Nastácia para tirar o leite do folclore que há nela. 

Emília arregalou os olhos. – Não está má a ideia, não, Pedrinho! Às vezes, a gente tem uma coisa muito 

interessante em casa e nem percebe. 

Fonte: do livro Histórias de Tia Nastácia. São Paulo: Globo, 2009. 

 

A partícula “se”, empregada em “calou-se”, pode ser definida como  

a) índice de indeterminação do sujeito.  

b) pronome apassivador.  

c) conjunção subordinativa condicional.  

d) conjunção integrante.  

e) pronome reflexivo.  

 

 

2. (EPCAR) O vocábulo se exerce, na língua portuguesa, várias funções. Observe seu uso nos excertos a 

seguir.  

 

I. “Copia-se sem o menor bom senso...” 

II. “...um admirável mundo novo abriu-se ante nossos olhos.” 

III. “Ou se aceita a situação ou revolta-se.”  

IV. “O tempo passou, e essa revolução não se instarou.”  

 

Assinale a análise correta.  

a) Em I, o “se” é uma partícula expletiva ou de realce.  

b) Em II, o “se” é uma partícula integrante do verbo.  

c) Em III, o “se” foi utilizado para flexionar o verbo na voz passiva sintética em ambas as ocorrências.  

d) Em IV, o “se” classifica-se como pronome apassivador.  
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3. (EEAR) Assinale a alternativa em que o “se” é índice de indeterminação do sujeito na frase.  

a) Não se ouvia o barulho.  

b) Perdeu-se um gato de estimação.  

c) Precisa-se de novos candidatos militares.  

d) Construíram-se casas e apartamentos na rua pacata.  

 

 

4. (UNIFESP) LOJA DE CALÇADOS FEMININO   

Vende-se 3 lojas bem montadas  

tradicionais, nos melhores Pontos  

da Cidade. Ótima Oportunidade!  

F: (__) xxx-xxxxxx 

 

No corpo do anúncio, a expressão “Vende-se 3 lojas bem montadas”  

a) Apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma “Vendem-se” porque “se” é 

índice de indeterminação do sujeito, e “lojas” é o sujeito paciente.  

b) Não apresenta problema de concordância verbal porque “se” é índice de indeterminação do sujeito, 

e “lojas” é o objeto direto.  

c) Apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrrer na forma “Vendem-se” porque “se” 

é partícula apassivadora, e “lojas” é o sujeito paciente.  

d) Não apresenta problema de concordância verbal, porque “se” é partícula apassivadora, e “lojas” é 

o sujeito paciente.  

e) Apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma “Vendem-se” porque “se” é 

pronome reflexivo com função sintática de objeto indireto, e “lojas” é objeto direto.  

 

 

5. Em relação a frase “Precisa-se de trabalhadores”, indique a alternativa incorreta.  

a) Sujeito indeterminado. 

b) “de trabalhadores” é objeto direto.   

c) “se” é índice de indeterminação do sujeito.   

d) A frase é ativa de sujeito indeterminado.  

e) A frase é passiva.  
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Gabarito 

 

1. E 

Como a partícula indica que o verbo é reflexivo, isto é, o sujeito realiza e sofre a ação verbal, podemos 

defini-la como pronome reflexivo.  

 

2. D 

Em [I], o “se” é indice de indeterminação do sujeito; em [II], é pronome apassivador; em [III], na primeira 

ocorrência, o “se” foi utilizado para flexionar o verbo na voz passiva sintética, já na segunda ocorrência é 

pronome reflexivo.  

 

3. C 

Nas alternativas [A], [B] e [D], os verbos (“ouvia-se”, “perdeu-se”, “construíram-se”) estão na voz passiva 

sintética e são acompanhados de sujeitos pacientes (“o barulho”, “um gato de estimação” e “casas e 

apartamentos”). O mesmo não ocorre na [C] , em que o verbo “precisar” é transitivo indireto, “de novos 

candidatos militares” é objeto direto e o “se” é o índice de indeterminação do sujeito.  

 

4. C 

Em “Vende-se 3 lojas bem montadas”, há um problema de concordância verbal, pois como são três lojas, 

deveria haver concordância, portanto, utilizando a forma verbal “Vendem-se”.  

 

5. E 

A frase em questão está na voz ativa e se trata de um caso de indeterminação do sujeito, pois há um 

verno transitivo indireto (precisar). Por isso, a única afirmação incorreta está na letra E.  

 

 


