
INFINITIVO PESSOAL 
 
 
 

FORMAÇÃO 
 
O infinitivo pessoal é uma forma flexionada do infinitivo. Forma-se a partir 
do próprio infinitivo, com a adição do sufixo adequado. 
 
Exemplo: 
Verbo cantar: cantar > para tu cantar(+es) 
 
CANTAR 
 
Para cantar eu 
Para cantares tu 
Para cantar você 
Para cantar ele 
Para cantarmos nós 
Para cantardes vós 
Para cantarem vocês 
Para cantarem eles 
 

FAZER 
 
Para fazer eu 
Para fazeres tu 
Para fazer você 
Para fazer ele 
Para fazermos nós 
Para fazerdes vós 
Para fazerem vocês 
Para fazerem eles 
 

DORMIR 
 
Para dormir eu 
Para dormires tu 
Para dormir você 
Para dormir ele 
Para dormirmos nós 
Para dormirdes vós 
Para dormirem vocês 
Para dormirem eles

 
O infinitivo pessoal é usado: 
 
 
1. Quando seu sujeito for diferente do sujeito do verbo da oração principal: 
 
João escreveu uma longa carta para eles lerem. 
 
Mamãe fará o almoço para comermos. 
 
“Tu és boa, senhora: tu choravas quando Peri ia partir; pediste para ele ficar.” 
(José de Alencar, 1999) 
 
 
2. Quando o sujeito do infinitivo estiver expresso na oração, 
independentemente de ser ou não diferente do sujeito da oração principal: 
 
Para os alunos estudarem corretamente, é preciso que tenham bons livros. 
 
Eles pediram para eu falar com o diretor. 
 
 
 



Observações: 
 
1. Para os verbos regulares, a conjugação do infinitivo pessoal é igual à do 
futuro do subjuntivo. 
 
Quando eles se apresentarem no teatro, nós vamos assisti-los. (Futuro do 
subjuntivo) 
 
Eles ganharam roupas novas para eles se apresentarem no teatro. (Infinitivo 
pessoal) 
 
 
2. Com frequência, o infinitivo pessoal pode ser utilizado para substituir o 
subjuntivo: 
 
É melhor que vocês saiam agora.    É melhor vocês saírem agora. 
 
Maria esperou que eles chegassem.    Maria esperou eles chegarem. 
 
 
3. O uso do infinitivo pessoal é facultativo quando o sujeito de seu verbo não 
estiver expresso na oração e for igual ao sujeito do verbo da oração principal: 
 
Por não ter uma senha, eles não puderam usar o computador. 
 
Por não terem uma senha, eles não puderam usar o computador. 


