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The effort 
always calls for 
the best.

Sêneca



PASSIVE VOICE

Quase sempre podemos passar uma sentença da voz ativa (VA)
para a voz passiva (VP) , omitindo ou não o agente da ação. Observe:

– Cabral discovered Brazil in 1500. (VA)

– Brazil was discovered in 1500 (by Cabral). (VP)



PASSIVE VOICE

• A principal característica da voz passiva é o fato de ela ser formada
pelo verbo to be , independentemente do tempo verbal, seguido de
um verbo de ação no particípio. Dessa forma, a voz passiva tem a
seguinte estrutura:



PASSIVE VOICE
• Veja as mudanças que ocorrem em uma frase quando ela passa da voz ativa (VA)

para a voz passiva (VP) :

– O objeto da VA torna-se sujeito da passiva.

– O verbo to be é introduzido no mesmo tempo do verbo principal da VA .

– O verbo principal da VA vai para o particípio na VP .

– O sujeito da VA torna-se agente da VP e pode ser omitido quando indefinido ou sem
importância. Quando ele for citado, deve ser introduzido pela preposição by .

• Exemplos:

– She corrected the tests. (VA) – They are building a new road here. (VA)

The tests were corrected by her. (VP) A new road is being built here. (VP)
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Uma das razões para se utilizar a voz passiva é a possibilidade de
omitir qualquer menção ao agente da ação expressa na voz ativa.
Quando o agente da passiva é ou parece ser vago, irrelevante, ou óbvio, ele
geralmente é omitido. A omissão também acontece nos casos em que a
identidade do agente é desconhecida ou o agente não é uma pessoa
específica. Veja o exemplo:

They are building a new road here.→ A new road is being built here.

*Uma estrada que está sendo construída só pode ser construída por
operários, geralmente desconhecidos do falante. Nesse caso, o foco é
direcionado para a construção da estrada, e não para quem a constrói, por
isso ocorre a omissão do agente.



• No quadro a seguir, apresentam-se os tempos verbais e suas formas na VA e na VP,
exemplificados com o verbo recognize.
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Também podemos formar a voz passiva com verbos modais usando a
seguinte estrutura:

Exemplos:

– The girls should clean the house today. (VA)

The house should be cleaned (by the girls) today. (VP)

– Theymight finish the work soon. (VA)

The workmight be finished soon . (VP)
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Com verbos transitivos diretos e indiretos, temos duas maneiras de formar a
passiva: pode-se colocar tanto o objeto direto quanto o indireto como sujeito
da frase.

Exemplos:

– He gave her a gift. (VA)

She was given a gift. (VP1)

A gift was given to her. (VP2)

– You sent them a letter. (VA)

They were sent a letter. (VP1)

A letter was sent to them. (VP2)
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Com os verbos intransitivos preposicionados, a preposição
geralmente finaliza a passiva (quando o agente é omitido).

Exemplos:

– The babysitter is taking care of the baby. (VA)

The baby is being taken care of (by the babysitter). (VP)

– The police looked for the thief. (VA)

The thiefwas looked for (by the police). (VP)
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