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Infinitivo Pessoal 
	
	 Infinitivo	pessoal	é	o	infinitivo	que	tem	sujeito.	
	

	 	 	

	
	

	 	 	

	
	
	 	

Uso	obrigatório:	
1.	Quando	o	sujeito	do	infinitivo	é	diferente	do	sujeito	da	oração	principal.	Por	
exemplo:	
	 	 Ela	pediu	para	nós	esperarmos.	
	 	 João	escreveu	uma	longa	carta	para	eles	lerem.	
	 	 Minha	mãe	fará	o	almoço	para	nós	comermos.	
2.	Quando	o	sujeito	do	infinitivo	está	expresso,	independente	de	ser	diferente	ao	da	
oração	principal.	Por	exemplo:	
	 	 Por	eles	precisarem	de	dinheiro,	trabalharam	mais.	
	 	 Para	nós	podermos	chegar	na	hora,	precisaremos	tomar	um	táxi.		
	
O	uso	do	infinitivo	pessoal	é	facultativo	quando	o	sujeito	não	é	expresso	e	é	o	
mesmo	da	oração	principal:		
	 	 Para	poder	chegar	na	hora,	precisaremos	tomar	um	táxi.		
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Formação:	forma-se	a	partir	do	infinitivo.	Ele	é	regular	para	todos	os	verbos.	
	

	
	
A.	Uso	obrigatório:	
	
 
 
                          
	
	

1. 	(dizer)	Ele	pediu	para	nós	..........................................	tudo.	
2. (ficar)	É	melhor	vocês	..........................................	.	
3. (ir)	Para	eu	..........................................	até	lá,	tomarei	um	táxi.	
4. (ser)	Eles	nos	criticaram	por	(nós)	..........................................	exigentes.	
5. (ter)	Basta	vocês	..........................................	paciência	e	tudo	se	resolverá.	
6. (pôr)	Para	nós	..........................................	a	casa	em	ordem,	trabalhamos	o	dia	inteiro.	

	
	
B.	Uso	facultativo:	
 
 
 
 
	
	
	

1. 	(querer)	Eles	complicaram	a	situação	por	não	..........................................	dar	explicações.	
2. (estar)	Por	..........................................	sem	dinheiro,	ficaram	em	casa	no	domingo.	
3. (fazer)	Para	..........................................	nosso	trabalho,	nós	vamos	pedir	sua	ajuda.	
4. (ter)	Sem	..........................................	certeza,	vocês	não	poderão	decidir	nada.	
5. (ter)	Para	não	..........................................	problemas,	desistiram	do	plano.	
6. (dar)	Sem	..........................................	ajuda,	não	vamos	receber	ajuda.	

	
	 	

	 Morar	 Vender	 Partir	 Pôr	
para	eu	 morar	 vender	 partir	 pôr	

para	ele,	ela,	você	 morar	 vender	 partir	 pôr	
para	nós	 morarmos	 vendermos	 partirmos	 pormos	

para	eles,	elas,	vocês	 morarem	 venderem	 partirem	 porem	

(ter) É necessário (nós) termos paciência. 
	

        Para fazer o conserto, cobraram um absurdo. 
        Para fazerem o conserto, cobraram um absurdo. 
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Passe	os	sujeitos	da	oração	principal	e	do	infinitivo	para	o	plural,	como	no	exemplo:	
	
	

 
 

1. Ela	pediu	para	eu	ficar.	Elas	pediram	para	nós	...........................................................................................	
2. Ele	disse	para	você	telefonar	..............................................................................................................................	
3. Eu	pedi	para	ele	chegar	logo	...............................................................................................................................	
4. Ela	sempre	pede	para	eu	ajudar........................................................................................................................	
5. É	bom	você	ir	embora	............................................................................................................................................	
6. O	ônibus	parou	para	o	passageiro	descer	.....................................................................................................	
7. O	carro	parou	para	eu	passar	.............................................................................................................................	
8. Ela	chorou	por	estar	triste	...................................................................................................................................	
9. Vi	o	acidente	sem	poder	ajudar	.........................................................................................................................	
10. 	Antes	de	fechar	o	negócio,	converse	comigo	..............................................................................................	

	
	
A	oração	com	infinitivo	pessoal	pode	ser	transformada	numa	oração	com	conjunção	e	verbo	no	
indicativo	ou	subjuntivo	
	
	
                                             
 
 
 
 
 
 
 

1. Ela	explicou	de	novo	para	ele	compreender.	Ela	explicou	de	novo	para	que	................................	
..................................................................................................................................................................................................	
2. Eu	ri	por	estar	alegre.	Eu	ri	porque	.................................................................................................................	
3. Eu	tomei	um	táxi	por	estar	atrasado.	Eu	tomei	um	táxi	porque	.........................................................	
..................................................................................................................................................................................................	
4. Ele	insiste	para	eu	aceitar.	...................................................................................................................................	
5. Vou	trancar	as	portas	por	estar	com	medo.	.................................................................................................	
6. Ela	mudou	de	ideia	sem	me	consultar.	...........................................................................................................	

	

	  

  Ela pediu para ele ficar. Elas pediram para eles ficarem.	

Ele deu o livro para eu ler. 
Ele deu o livro para que eu lesse. 
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Infinitivo pessoal ou futuro do subjuntivo? 
Para	verbos	regulares,	a	conjugação	do	infinitivo	pessoal	é	igual	ao	do	futuro	do	subjuntivo.	Mas	
o	contexto	em	que	eles	são	usados	são	diferentes:	

	
Complete	com	o	infinitivo	pessoal	ou	subjuntivo:	
	

1. Ao	..........................................	de	viagem,	nós	decidimos	desfazer	todas	as	malas.	(chegar)	
2. Embora	nós	já	..........................................	lido	todos	os	papéis,	o	advogado	nos	pediu	para	nós	

..........................................	cada	um	deles	novamente.	(ter/revisar)	
3. Apesar	de	eles	..........................................	cansados,	eles	decidiram	ir	ao	cinema	depois	do	

churrasco.	(estar)	
4. Antes	de	vocês	........................................	as	provas,	confiram	todas	as	suas	respostas.	(entregar)	
5. Não	saio	daqui	sem	..........................................	com	ele.	(falar)	
6. A	professora	pediu	para	nós	..........................................	todas	as	respostas	depois	de	

..........................................	os	exercícios	de	revisão.	(conferir/fazer)	
	 	
	
	
	  

	
Quando eles se apresentarem no teatro, nós vamos assisti-los. (Futuro do subjuntivo) 
João e José ganharam roupas novas para eles se apresentarem no teatro. (Infinitivo pessoal) 
	

  Não saio daqui sem casar com ela.	

  “Perguntaram pra mim, se ainda 
gosto dela. Respondi tenho ódio, 
mas morro de amor por ela” 
  Sidney Magal	
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Leia	o	texto	a	seguir	e	destaque	os	verbos	que	estão	no	infinitivo	pessoal.	
	

Um	mundo	mais	pálido	
Por	Carta	Capital,	4	de	junho	de	2015	

	
Um	 amigo	 veio	 me	 contar	 que	 está	 ficando	 aborrecido	 de	 ouvir	 tanta	 queixa	 de	

adolescentes.	Não	é	caso	de	estranheza,	meu	caro,	alunos	queixarem-se.	 Isso	é	 inerência	(eu	 ia	
dizendo	 inércia,	 não	 sei	 por	 quê)	 do	 ser	 humano	 pelo	 menos	 desde	 Adão	 e	 Eva,	 que	 foram	
condenados	ao	esforço	até	verter	suor.	Pois	alguns	de	meus	alunos,	naqueles	velhos	tempos	em	
que	 a	 sala	 era	meu	 espaço	 diário,	 resolveram	denunciar	 a	 literatura	 por	 complicada,	 obscura,	
cheia	de	ciladas.	Uma	palavra,	dizia-me	um	deles,	pode	ser	uma	coisa,	mas	também	pode	não	ser.	
Fica	difícil	entender	este	emaranhado	de	significações	possíveis.		
	 O	que	meus	pupilos	estavam	na	 realidade	propondo	era	um	mundo	mais	 simples,	 cada	
coisa	 tendo	um	e	apenas	um	significado.	Entendi	 logo	que	a	 luta	deles	era	para	eliminar-se	da	
língua	 toda	 figura	 de	 linguagem	 e	 principalmente	 a	 metáfora,	 a	 mais	 enxerida	 de	 todas.	
Simplificar	tudo	era	a	palavra	de	ordem.	Física	quântica	para	quê?	Só	para	complicar	a	vida	da	
gente.	Prótons,	elétrons	e	nêutrons,	coisa	absurda,	se	a	gente	nem	os	vê!	E	eu	me	lembrei,	então,	
da	 trigonometria,	 que	 em	 criança	 cheguei	 a	 pensar	 que	 fosse	 medida	 de	 trigo.	 Um	 mundo	
coreografado:	dia	de	chuva,	dia	de	sol,	doenças	curáveis,	doenças	 incuráveis,	as	casas	pintadas	
todas	 da	 mesma	 cor	 (tremenda	 economia),	 e	 as	 flores	 todas	 iguais,	 e	 as	 folhas,	 e	 os	 rostos,	
cabelos,	tudo	igual.	Para	que	tanta	variedade?	
	 Meus	caros	e	diletos	pupilos,	pensei,	eis	uma	proposta	sensata:	um	mundo	mais	simples.	
Um	 mundo	 em	 que	 ouro	 não	 pudesse	 ser	 entendido	 como	 riqueza,	 mas	 como	 “Elemento	 de	
número	atômico	79,	metálico,	amarelo,	dúctil,	maleável,	denso,	pouco	reativo,	utilizado	em	ligas	
preciosas	[símb.:	Au]”,	como	nos	ensina	o	Aurélio.	Estaríamos	livres	de	quanto	engano,	de	quanto	
engodo,	não	é	mesmo?!	
	 Depois	de	ouvir	seus	argumentos,	fui	para	casa	pensando:	Mas	não	é	que	eles	têm	razão?	
Em	lugar	de	dizer	“Marcela	morria	de	amores	por	Xavier.	Não	morria,	vivia.”	Machado	de	Assis	
deveria	dizer:	 “Marcela	amava	muito	o	Xavier,	 isto	é,	ele	a	sustentava”.	Viram	como	ficou	mais	
claro?	E	aquela	estrofe	final	da	Ismália,	do	Alphonsus	de	Guimaraens:	“As	asas	que	Deus	lhe	deu/	
ruflaram	de	par	em	par.	/	Sua	alma	subiu	ao	céu,	/	seu	corpo	desceu	ao	mar”.	Não	ficaria	mais	
claro	dizer:	“A	Ismália	jogou-se	no	mar	e	morreu”?		
	 Vocês	têm	razão,	meninos.	Um	mundo	pintado	de	uma	só	cor	seria	um	mundo	muito	mais	
simples.	Talvez	morrêssemos	todos	de	tédio,	mas	que	ficaria	mais	fácil	de	entender,	ah,	disso	não	
tenham	dúvida.		

https://www.cartacapital.com.br/cultura/um-mundo-mais-palido-1516/	
Extraído	do	livro:	Brasil	intercultural,	página	172	

	  


