
Revisitando os pronomes “TU” e “VOCÊ” e a concordância verbal 
 
 

1. A conversa acontece provavelmente na casa de José, ou seja, um lugar que             
faz uso da oralidade por ser um ambiente de pessoas íntimas. Estão na             
conversa, o menino, a mãe e a avó. e nesse contexto o uso é a linguagem                
informal  

 
2.  

ANA:  - Eu quero que tu vás depois lá no Pague Menos  
((supermercado)) comprar um negócio pra tua mãe. 

JOSÉ:  - O quê? 
MARIA:  - Crédito. 
JOSÉ:  - Poxa eu vim no sol quente! 
ANA:  - Mais tarde tu vais,  antes de tu ires jogar  bola. 
 

3.  
 
ANA:  - Eu quero que você  vá depois lá no Pague Menos  

((supermercado)) comprar um negócio pra sua mãe. 
JOSÉ:  - O quê? 
MARIA:  - Crédito. 
JOSÉ:  - Poxa eu vim no sol quente! 
ANA:  - Mais tarde você  vai,  antes de você ir  jogar  bola. 
 

 
4. PAULA:  - E aí muito trabalho? 

CRISTINA:   - Ah eu quero que tu voltes logo que tem muita coisa! Olha não 
sei como tu davas conta sozinha. 

 
5. PAULA:  - E aí muito trabalho? 

CRISTINA:   - Ah eu quero que você  volte logo que tem muita coisa! Olha 
não sei como você dava conta sozinha. 
 
 

6.        Nos dois casos o contexto não influenciou, pois a adequação ao contexto  
apenas refere-se ao lugar no qual o falante se encontra ou com qual pessoa  
o falante se direciona.  Em situações informais, como uma conversa entre 
colegas de escola ou uma conversa com amigos e pessoas íntimas, fazemos 
uso de uma linguagem informal. Apenas quando apresentamos um trabalho, 
falamos em público ou com alguém de um nível hierárquico maior é que 
utilizamos uma linguagem mais formal, como um chefe, um presidente ou um 
diretor, entre outros.  

 
 
 
 

 



 
 

3. Reescreva agora, substituindo o pronome “tu” pelo pronome “você” e faça as            
alterações necessárias segundo a norma padrão.  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Leia  também esse outro discurso,  reproduzido de falantes que fazem uso do “tu” 
no  país.  
 
Interlocutores: 

- CRISTINA: sexo feminino, 28 anos, assistente administrativo, 
graduada;  

- PAULA: (Pesquisadora). 
 
Situação: CRISTINA e PAULA  são colegas de trabalho e estavam 

conversando no local de trabalho, quando PAULA  estava de férias. 
 
 […] 

- PAULA:  - E aí muito trabalho? 
- CRISTINA:   - Ah eu quero que tu volte logo que tem muita coisa! Olha não 

sei como tu dava conta sozinha. 
  
4. Reescreva os trechos: 

a. Adequando a concordância verbal ao pronome “tu”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

b. Substituindo o pronome “tu” pelo pronome “você” adequando a concordância 
verbal segundo a norma padrão. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
  

c. Analise as duas reescritas e explique. Ao adequarmos a concordância verbal 
aos pronomes, conforme solicita a norma padrão, houve influência do 



contexto? Justifique.  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

CONCLUINDO… 
 

Lembre-se de que comunicar-se é partilhar informações e construir uma 
visão de mundo que integra o homem nas atividades sociais, por isso, essas 
ações não estão dissociadas de um um contexto ou discurso, e a linguagem 
deve adequar-se ao: 

- Contexto em que se está (sala de aula, empresa, escritório, rede social, 
etc.) 

- Interlocutores ( amigos, chefes, diretores, trabalho de escola, entre 
outros).  

 


