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Gerúndio vs. Infinitivo
O gerúndio é caracterizado pelo acréscimo da partícula “ING” e dessa forma pode atribuir diferentes 
funções gramaticais às palavras. Assim sendo, não se pode achar que sempre que uma palavra é acom-
panhada do sufixo ING, esta possuirá característica de ação em andamento. Vejamos a seguir. 

1. O Gerúndio pode ser usado como o sujeito, o complemento ou o objeto de uma frase:

Examples:

a. a. Reading helps you learn new vocabulary. (SUJEITO DA FRASE)

b. b. Michelle’s favorite hobby is reading. (COMPLEMENTO DA FRASE) 

c. c. I like reading. (OBJETO DA FRASE)

Para a forma do negativo do Gerúndio, adicionamos “not.”

Examples:

a. a. He enjoys not doing anything.

b. b. The best thing for your recovery is not smoking.

Infinitivo

2. O Infinitivo  pode igualmente ser usado como o sujeito, o complemento ou o objeto de uma frase:

Examples:

a. a. To study is important. (SUJEITO DA FRASE)

b. b. The most important thing is to study. (COMPLEMENTO DA FRASE) 

c. c. He wants to study. (OBJETO DA FRASE)

* Embora essas formas estejam corretas, elas não soam natural na língua inglesa. a forma do gerúndio 
é mais usada.

Para a forma do negativo do Infinitivo também adicionamos “not.”

Examples:

a. a. I decided not to stay.

b. b. The most important thing is not to give up.

3. Quando se tratar de um objeto na frase, ambas as formas do gerúndio e infinitivo podem ser usadas. 
Nesse caso, a escolha geralmente depende do verbo principal da frase. Alguns verbos permitem am-
bas as possibilidades, outros permitem somente o gerúndio ou somente o infinitivo. 

Examples:

a. a. He enjoys swimming.

b. b. He wants to swim.

c. c. I like to dance. 

d. d. I like dancing 
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4. Alguns verbos são seguidos de gerúndio com função de objeto.

Examples:

a. a. She suggested going to a movie.

b. b. Mary keeps talking about her problems.

5. Podemos melhorar a ideia de quem está fazendo a ação da frase adicionando elementos tais como  
his, her, its, your, their, our, John’s, Mary’s, etc ao gerúndio. 

Examples:

a. a. I enjoyed their singing. (ELES CANTARAM).

b. b. She understood his saying no to the offer. (ELE DISSE “NÃO”).

c. c. Sam resented Debbie’s coming late to the dinner. (DEBBIE VEIO TARDE PARA O JANTAR). 

6. O verbo “go”é comumente usado com o gerúndio para descrever esportes ou atividades recreativas.

Examples:

a. a. I go swimming every day.

b. b. Would you like to go fishing?

7. Não esqueçamos que “verbo após preposição” deve ser usado no gerúndio!

Examples:

a. a. They admitted to committing the crime.

b. b. How about going out tonight?

c. c. We are thinking about studying abroad.

CAREFUL! CUIDADO!

8. Alguns verbos podem ser seguidos tanto da forma do infinitivo como da forma do gerúndio. Entre-
tanto atribuem significados diferentes à frase! 

Examples:

a. a. She forgot reading the book when she was a kid. (Ela leu o livro e esqueceu desse fato)

b. b. She forgot to pay the rent this month. (Ela esqueceu que ela tinha que pagar. Indica que ela tinha 
a necessidade de fazer algo mas não fez.)

c. c. Stop talking

d. d. Stop to talk. 

9. Há algumas expressões que são obrigatoriamente seguidas do gerúndio 

Examples:

a. a. We had fun fishing.

b. b. They had difficulty finding a place to sleep. 

c. c. She spent her time listening to music. 


