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O que vamos aprender nesta aula é um 
assunto muito importante para o nosso dia-

a-dia: concordância verbal.

http://www.ontherighttrack.com.br/semana-das-trevas/

O que é isso?!!



Não se assuste, pois  Concordância verbal 
nada mais é que a harmonia sintática entre o 

sujeito e o verbo.

Harmonia 
sintática...? 

Continuo sem 
entender

Então, vamos iniciar 

nossa aula, ouvindo 

uma música chamada 

INÚTIL, do grupo 

ULTRAJE A RIGOR, 

para começarmos a 

entender o que é essa 

tal  “harmonia 

sintática”. http://emprendedores.blogs.emprendedores.es/2012/03/



A gente não sabemos escolher presidente
A gente não sabemos tomar conta da gente
A gente não sabemos nem escovar os dente
Tem gringo pensando que nóis é indigente

Inútil!
A gente somos inútil
Inútil!
A gente somos inútil

A gente faz carro e não sabe guiar
A gente faz trilho e não tem trem pra botar
A gente faz filho e não consegue criar
A gente pede grana e não consegue pagar

Inútil!
A gente somos inútil
Inútil!
A gente somos inútil

A gente faz música e não consegue gravar
A gente escreve livro e não consegue publicar
A gente escreve peça e não consegue encenar
A gente joga bola e não consegue ganhar

Inútil!
A gente somos inútil
Inútil!
A gente somos inútil

INÚTIL

http://www.vagalume.com.br/ultraje-a-rigor/inutil.html

http://www.vagalume.com.br/ultraje-a-rigor/inutil.html


“A GENTE NÃO SABEMOS ESCOLHER PRESIDENTE
TEM GRINGO PENSANDO QUE NÓIS É INDIGENTE”

“A GENTE NÃO SABEMOS ESCOLHER PRESIDENTE
TEM GRINGO PENSANDO QUE NÓIS É INDIGENTE”



A regra básica de concordância verbal, segundo a
gramática, é que o VERBO concorda com o SUJEITO em
NÚMERO (singular ou plural) e PESSOA (1ª, 2ª e 3ª).
Observe o quadro abaixo que ilustra melhor o que foi dito 
acima.

PESSOA SINGULAR PLURAL FUNÇÃO

1ª EU NÓS Quem fala

2ª TU VÓS
Com que se 

fala

3ª ELE/ELA ELES/ELAS
De quem se 

fala



Retomando a letra da música, temos então,

“A GENTE NÃO SABEMOS ESCOLHER PRESIDENTE
TEM GRINGO PENSANDO QUE NÓIS É INDIGENTE”

Se seguirmos o que orienta a Gramática normativa (aquela usada na
escola), a letra da música ficaria

“A GENTE NÃO SABE ESCOLHER PRESIDENTE
TEM GRINGO PENSANDO QUE NÓS SOMOS INDIGENTES”

Os termos em verde são o sujeito da oração e em azul, o verbo. Percebam
que os sujeitos se harmonizam (concordam) em número e pessoa com o
verbo. Isso é o que chamamos de concordância verbal.



PRESTE ATENÇÃO!!!!!!

A música que ouvimos foi construída numa linguagem informal e nela encontramos uma
transgressão à gramática normativa. São expressões como “...A gente somos inútil, ...Tem
gringo pensando que nóis é indigente”, que não podemos classificá-las como erradas, pois
são variantes populares, isto é, a linguagem usada no dia-a-dia, sem preocupação com
regras gramaticais. O que devemos é escolher o momento adequado para utilizarmos
uma ou outra. Não podemos ir a um casamento de camiseta e sandálias, nem ir a uma
praia de fraque para tomar banho de mar. Assim é a nossa língua, devemos escolher o
momento em que devemos utilizá-la melhor, seja em momentos em que requeiram uma
linguagem mais formal ou, em outras ocasiões, uma linguagem informal.

http://listas.20minutos.es/lista/frases-de-homer-simpson-xd-283304/



CASO 1: O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Portanto,
fique de olho no sujeito da oração
Ex. Renderam-se às tropas aliadas as forças germânicas de terra, mar e ar.

Nós não somos inúteis

NÚCLEO DO SUJEITO
3ª pessoa do plural

VERBO
3ª pessoa do plural

SUJEITO
1ª pessoa do plural

VERBO
1ª pessoa do plural


