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A pergunta da vez 
 

Como usar corretamente a vírgula com a conjunção aditiva “e”? 
 

Uma gota de gramática 
 
Nesta lição, abordaremos o emprego da vírgula em relação à conjunção aditiva “e”. 
 
1) Vírgula antes do “e”: é obrigatória quando houver duas orações com sujeitos 
diferentes. Veja: 
 
Houve muita gritaria contra a reforma da previdência, e o presidente decidiu não 
aprová-la. (sujeito da 1ª oração: inexistente; sujeito da 2ª oração: o presidente) 
 
A França é um país de cidades vibrantes, e Paris é seu ápice. (sujeito da 1ª oração: A 
França; sujeito da 2ª oração: Paris) 
 
Entretanto, em períodos pequenos, nos quais a segunda ação é resultado imediato da 
primeira, pode-se dispensar essa vírgula. Observe: 
 
Ele gritou e ela deu-lhe as costas. 
 
Muitas vezes, mesmo quando o sujeito das duas orações é o mesmo, podemos usar a 
vírgula diante do “e” para estabelecer uma ênfase. Assim: 
 
Pôs-se a jogar pela janela todo o dinheiro que havia na casa, e mais teria jogado se a 
a polícia não tivesse arrombado a porta do apartamento. 
 
2) A vírgula também pode aparecer antes do “e” em situações como estas, em 
que a conjunção se repete: 
 
E ele canta, e dança, e toca. 
 
3) Vírgula depois do “e”: deve ser usada se houver intercalação entre o “e” e o 
elemento ligado por ele.  
 
Sentimento humano e, diríamos, filantrópico. 
 
Fizeram uma reorganização escrupulosa e, pelo que soube, necessária. 



 
4) O “e” entre vírgulas: o “e” vai aparecer entre vírgulas quando houver duas orações 
com sujeitos diferentes e uma oração intercalada.  
 
O mundo parecia dolorosamente complicado para Sally, e, pelo que se podia observar, 
sua irmã Victoria vivia em outro planeta. 
 
5) O “e” também pode aparecer entre vírgulas em situações como estas, em que 
ocorrem várias intercalações: 
 
Gostaria de comprar uma casa, como todos, e, se fosse possível, também um carro. 
 
Pediu um cenário bucólico, como o daquele filme italiano, e, depois de pensar um 
pouco, uma música suave e alegre. 

 
QUESTÃO BEM PRÁTICA PARA VOCÊ 
 
Analise as orações abaixo e empregue a vírgula quando se fizer necessário. 
 
a) O tempo estava nublado, e o piloto decidiu adiar a viagem. 
 
b) A senhora apertou a campainha, e uma linda cachorrinha veio atender. 
 
c) Para lecionar, é preciso muita calma e, antes de tudo, perfeito domínio das 
faculdades mentais. 
 
d) Leiam todos os livros propostos e, se puderem, vejam os respectivos filmes. 
 
e) Marina contava várias histórias à mãe para justificar seu atraso, e pelo que se 
percebia sua mãe acreditava piamente na filha. 
 
f) Na festa do setor, as meninas cantavam e dançavam e bebiam e riam. 
 
g) João sonhava em ser advogado, como aqueles de filmes famosos, e, se possível, 
muito rico. 
 
h) A professora planejava dar suas aulas, como sempre e, se seus alunos não a 
importunassem demais, ainda ter forças para fazer ginástica. 
 

RESPOSTA À QUESTÃO 
 
Há problemas, quanto ao emprego da vírgula, nas alternativas e), f) e h). Elas devem 
ser assim pontuadas: 
 
e) Marina contava várias histórias à mãe para justificar seu atraso, e, pelo que se 
percebia, sua mãe acreditava piamente na filha. 
 
f) Na festa do setor, as meninas cantavam, e dançavam, e bebiam, e riam. 
 
h) A professora planejava dar suas aulas, como sempre, e, se seus alunos não a 
importunassem demais, ainda ter forças para fazer ginástica. 
 

 


