
  12 

Quando a ação expressa pelo verbo recai sobre o mesmo sujeito que a pratica e este e o 
pronome se encontram na mesma pessoa pode considerar-se que se trata de uma 

conjugação reflexa, a qual se obtém juntando os pronomes  me, te, se, nos, vos (eu 

sento-me, eu lavo-me, eu apaixono-me). São exemplos de verbos pronominais: chamar-
se, lavar-se, vestir-se, lembrar-se, suicidar-se, queixar-se, arrepender-se, sentar-se, 
deitar-se, levantar-se: Depois deles se terem levantado, eles sentaram-se todos. 
Arrependam-se, pecadores! O milionário alemão suicidou-se quando soube que perdeu 
quase toda a sua fortuna na bolsa de valores. 

 Quando, porém, a ação recai direta ou indiretamente sobre outros ou outras coisas, trata-
se, então, de uma conjugação pronominal de complemento direto (eu levo-te) ou de 
complemento indireto (eu levo-te a Lisboa). Eis alguns exemplos: Eu chamo-me Luís e tu 
chamas-te Vitália. Nós casamo-nos há pouco tempo. Nós levantamo-nos cedo e 
deitamo-nos tarde. Os estudantes ou aprendentes de Português lembram-se bem deles 
e são muitos os que os convidam a ser seus amigos no Facebook, mas eles ainda não se 
registaram nessa rede social.  

Às vezes empregam-se as formas reflexas da 3.ª pessoa para representar a passiva em 
construções em tudo semelhantes ao uso do on francês: Ici on parle français! Aqui fala-se 
francês. 

         
 

O uso de uma palavra colocada antes de outra, fazendo com ela 
unidade (próclise) é muito mais usada no Brasil do que em 
Portugal e nos restantes países lusófonos, dizendo-se – Eu te amo 
no Brasil, enquanto em Portugal se diz: - Eu amo-te. Em Portugal e 
nos restantes países lusófonos, a próclise segue a tendência 
brasileira em frases antecedidas de que (ex.: «por mais que tu 
estudes»), de não, nunca, jamais, ninguém, nada, etc. (ex.: 
«nunca te apaixonarás»), de alguém, qualquer, todo, muito, 
mesmo, outro, etc. (ex.: «todos se queixaram do mesmo»), e nas 
frases interrogativas (ex.: «por que te foste embora?»).  
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