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INFINITIVO: ORACIONAL + VER, DAR, LER, ESTAR
--- Qual a frase certa: O correto é dizer ou O correto é se dizer? CMAB, Ouro Preto/MG

Nesse caso não use o pronome "se", pois ele aí não tem nenhuma função sintática; não é caso de
voz passiva nem de sujeito indeterminado. O sujeito dessa oração é o infinitivo [dizer é o correto =
o correto é dizer]. Outros exemplos:
O mais importante é ter amigos. [e não: “é ter-se amigos”]
É bom viajar.
Não é saudável fumar.
É preciso viver com fé.

O infinitivo só vem acompanhado do pronome [me, te, se, nos] quando é verbo pronominal, como
queixar-se, arrepender-se, preocupar-se e outros:

O mais importante é não se arrepender do que passou.
O correto é nos preocuparmos com os outros.
Não é bom queixar-se a toda hora.

--- Gostaria de saber como usar as formas ver/vê; dar/dá; ler/lê; estar/está. Ana Paula Campos,
Belém/PA

--- Quando se deve escrever está ou estar? J.R.S., Itabuna/BA

Se existe problema em distinguir ESTÁ de ESTAR ou VER de VÊ, a primeira causa é a nossa
pronúncia. Acontece que no mais das vezes, ao falar descompromissadamente, “comemos” o r
final do infinitivo: *vou vê isso, *é bom vê isso logo, *vou dá uma olhada, *você vai ficá linda,
*podes me fazê um favor?, *não tem jeito de gostá dela, *vamo(s) vendê a casa, *quero lê o jornal
agora, *preciso está lá ao meio-dia, *é melhor falá com ele...
O segundo fato é que essa pronúncia do infinitivo sem o r fica igual à pronúncia da 3ª pessoa do
presente do indicativo de alguns verbos como ver, ler, dar e estar: ele vê, ela lê, você dá, a
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senhora está. Já não se faz confusão, no entanto, com centenas de outros verbos, como por
exemplo gostar, falar, vender, cumprir, porque eles mudam o acento no presente do indicativo,
ficando paroxítonos: gosta, fala, vende, cumpre.

Assim sendo, o correto pela norma culta é escrever e pronunciar o r quando o verbo está no
infinitivo e principalmente quando usado com outros verbos, no que se chama de locução verbal:

Vou ver isso. É bom ver isso logo.
Vou dar uma olhada.
Você vai ficar linda.
Podes me fazer um favor?
Não tem jeito de gostar dela.
Vamos vender a casa.
Quero ler o jornal agora.
Preciso estar lá ao meio-dia.
É melhor falar com ele.

E devemos usar o acento gráfico quando empregamos os verbos ver, dar, ler e estar na 3ª pessoa
do singular do presente do indicativo, caso em que ele estará sozinho, sem outros verbos de
apoio:

Ela vê tudo com bons olhos.
Ana Maria dá suas receitas para todos.
Você está bem?
Ele lê dois livros por mês.

* Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgula”, “Só Palavras Compostas”
e “Língua Brasil – Crase, Pronomes & Curiosidades” - www.linguabrasil.com.br

