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GERÚNDIO SEM VÍRGULA (2) 

 

Vamos encerrar hoje as lições sobre o uso do gerúndio em relação à vírgula. Vimos em duas 

colunas precedentes que se coloca a vírgula antes do gerúndio quando ele equivale a uma oração 

coordenativa iniciada pela conjunção “e”; e não se coloca a vírgula para separar as orações 

reduzidas de gerúndio adverbiais de finalidade ou de modo quando vêm depois da oração principal. 

 

O caso a ser tratado agora se refere ao uso do gerúndio sem a vírgula quando este equivale a uma 

oração adjetiva restritiva. É bom lembrar que mesmo a oração adjetiva restritiva desenvolvida – 

introduzida pelo pronome relativo “que” em vez do gerúndio – jamais vem separada por vírgula. 

 

Seguem alguns exemplos de construção frasal contendo subordinadas adjetivas restritivas. Em 

primeiro lugar, a oração reduzida de gerúndio; em segundo, a oração desenvolvida: 

 

Foi interessante ver um palhaço engolindo fogo. 

Foi interessante ver um palhaço que engolia fogo. 

 

Todo lojista, seja proprietário ou locatário, tem o direito de exigir documento 

comprovando as despesas efetuadas. 

Todo lojista, seja proprietário ou locatário, tem o direito de exigir documento que 

comprove as despesas efetuadas. 

 

Foi acusado de prática de nepotismo envolvendo a filha. 

Foi acusado de prática de nepotismo que envolve a filha. 

 

Disse que devemos redigir um texto alertando sobre a prevenção de doenças. 

Disse que devemos redigir um texto que alerte sobre a prevenção de doenças. 

 

Há torcedor do Figueirense achando que o Guga tem perdido algumas partidas por 

causa das cores [branca e azul] do seu uniforme. 

Há torcedor do Figueirense que acha que o Guga tem perdido algumas partidas por 

causa das cores do seu uniforme. 
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Que sirva de exemplo a decisão do juiz gaúcho condicionando a expedição da 

carta ao pagamento do valor devido. 

Que sirva de exemplo a decisão do juiz gaúcho que condiciona a expedição da 

carta ao pagamento do valor devido. 

 

As ações envolvendo a unidade especial de combate ao tráfico não foram 

divulgadas. 

As ações que envolvem a unidade de combate ao tráfico não foram divulgadas. 

 

São feitas muitas compras sem que o comprador tenha recibo comprovando o 

pagamento realizado. 

São feitas muitas compras sem que o comprador tenha recibo que comprove o 

pagamento realizado. 

 

Pessoas dirigindo em alta velocidade naquele local terão a carteira apreendida. 

Pessoas que dirigem em alta velocidade naquele local terão a carteira apreendida. 

 

Levamos à apreciação da Câmara projeto de lei proibindo a importação de alho. 

Levamos à apreciação da Câmara projeto de lei que proíbe a importação de alho. 

 

A maioria das pessoas que tem a prática da escrita usa corretamente esse tipo de frase sem 

precisar fazer a análise que proponho. Mas como esse conhecimento é importante para revisores e 

professores de língua portuguesa e não costuma aparecer nos compêndios e livros de gramática, 

resolvi abordá-lo integralmente, até como forma de consulta para outras pessoas igualmente 

interessadas e curiosas. 

 


