
 
Uso dos porquês: por que, por quê, porque ou porquê? 
 

Por que, por quê, porque ou porquê? É comum ter essa dúvida na hora 

de escrever. O uso dos porquês depende do sentido que queremos dar a uma 

frase.  

Assim, usamos “por que” com o mesmo valor de “pelo qual”, “pelos quais”, 

“pela qual”, “pelas quais”, “por qual”, “por qual razão” e “por qual motivo”. 

Já o “por quê”, no sentido de “por qual razão” ou “por qual motivo”, leva 

acento quando ocorre no final de frase e antes de ponto-final, ponto de 

exclamação ou de interrogação. 

 No entanto, se queremos substituir expressões como “pois”, “já que”, 

“visto que”, “uma vez que” ou “em razão de”, devemos utilizar o “porque”. 

 Só colocamos o acento — ou seja, “porquê” — se pretendemos utilizar 

um sinônimo de “razão” ou “motivo”. 

Quando usar “por que”? 

 

 

O uso de por que, por quê, porque e porquê depende do sentido que 

queremos dar à frase. 

Usamos “por que” (separado e sem acento) nos seguintes casos: 

→ com o mesmo valor de “pelo qual”, “pelos quais”, “pela qual” ou “pelas quais” 

Exemplos: 
• O motivo por que lutei tanto foi fazer do mundo um lugar melhor para 

todos. 

• Os caminhos por que andei eram repletos de rosas e espinhos. 

• Não admito que a dor por que passei seja banalizada! 

• A liberdade e a igualdade são coisas por que vale a pena viver e morrer. 

 



→ com o mesmo sentido de “por qual razão” ou “por qual motivo” 

Exemplos: 
• Por que o Sol brilha? 

• Ninguém sabe por que a menina fugiu de casa. 

→ com o mesmo valor de “por qual” 

Exemplos: 
• Você sabe por que direção o ônibus foi? 

• Por que filme Ruth de Souza ganhou o prêmio de melhor atriz? 

 

Como substituir “por que”? 

É possível substituir o “por que”, de acordo com o sentido desejado, pelas 
expressões: 

→ “pelo qual”, “pelos quais”, “pela qual” ou “pelas quais” 

Exemplos: 
• O motivo pelo qual lutei tanto foi fazer do mundo um lugar melhor para 

todos. 

• Os caminhos pelos quais andei eram repletos de rosas e espinhos. 

• Não admito que a dor pela qual passei seja banalizada! 

• A liberdade e a igualdade são coisas pelas quais vale a pena viver e 
morrer. 

→ “por qual razão” ou “por qual motivo” 

Exemplos: 
• Por qual razão o Sol brilha? 

• Ninguém sabe por qual motivo a menina fugiu de casa. 

→ “por qual” 

Exemplos: 
• Você sabe por qual direção o ônibus foi? 

• Por qual filme Ruth de Souza ganhou o prêmio de melhor atriz? 

 
 

 



Quando usar o “por quê”? 

Usamos “por quê” (separado e com acento), com o sentido de “por qual razão” 
ou “por qual motivo”, no final de frase e, portanto, antes de ponto-final, ponto de 
exclamação ou de interrogação. 

Exemplos: 
• Ele não veio à festa no sábado, e eu imagino por quê. 

• Estou feliz e não sei por quê! 

• Os organizadores cancelaram o espetáculo por quê? 

Atenção! Também podemos utilizar “por quê” quando ocorre omissão 
do verbo usado na oração anterior: 
Muitos cachorros do bairro morreram hoje. Descobrir por quê é nossa prioridade. 

Portanto, o verbo “morreram” foi omitido na segunda oração: 

Muitos cachorros do bairro morreram hoje. Descobrir por que morreram é nossa 
prioridade. 

Como substituir “por quê”? 

Podemos substituir o “por quê” pelas expressões “por qual razão” ou “por qual 
motivo”. 

Exemplos: 
• Ele não veio à festa no sábado, e eu imagino por qual razão. 

• Estou feliz e não sei por qual motivo! 

• Os organizadores cancelaram o espetáculo por qual razão? 

Quando usar “porque”? 

O “porque” (junto e sem acento) é uma conjunção causal ou explicativa, e tem o 
mesmo valor de “pois”, “já que”, “visto que”, “uma vez que” ou “em razão de”. 
Exemplos: 

• 23 de abril é o Dia Nacional do Choro porque Pixinguinha nasceu nesse 
dia. 

• Porque discordei de sua opinião, ela me excluiu do grupo. 

• Bruno fez isso porque já estava cansado de tanta humilhação! 

• Decidiu pesquisar sobre a singularidade porque tinha muita curiosidade 
acerca dos buracos negros. 

• Por que Edna está emburrada? É porque Fabiana não se despediu dela 
antes de viajar? 

• Ele desmaiou porque estava sem comer há dias. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/verbo.htm
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Atenção! “Porque” pode ser usado, também, como termo denotativo de realce: 
 
A história fará justiça. Porque, não duvidem: a verdade é sempre soberana. 

Nesse exemplo, o “porque” não exerce nenhuma função gramatical, ele apenas 
é usado para dar ênfase ao que está sendo expresso. Portanto, esse termo 
poderia ser retirado do enunciado sem comprometer o seu sentido: 
 
A história fará justiça. Não duvidem: a verdade é sempre soberana. 

Como substituir “porque”? 

É possível substituir o “porque” por expressões como “pois”, “já que”, “visto que”, 
“uma vez que” ou “em razão de”. 

Exemplos: 
• 23 de abril é o Dia Nacional do Choro, pois Pixinguinha nasceu nesse dia. 

• Já que discordei de sua opinião, ela me excluiu do grupo. 

• Bruno fez isso em razão de que já estava cansado de tanta humilhação! 

• Decidiu pesquisar sobre a singularidade, visto que tinha muita curiosidade 
acerca dos buracos negros. 

• Por que Edna está emburrada? É em razão de que Fabiana não se 
despediu dela antes de viajar? 

• Ele desmaiou, uma vez que estava sem comer há dias. 

Quando usar “porquê”? 

O “porquê” (junto e com acento) é um substantivo usado como sinônimo das 
palavras “razão” e “motivo”. 
 
Exemplos: 

• O governador precisa explicar o porquê de suas ações. 

• Eu procuro um porquê para a minha existência. 
 
Já que é um substantivo, ele pode, também, ser usado no plural: 

• São muitos os porquês relacionados à minha atitude, considerada, por 
algumas pessoas, desrespeitosa. 

• Esses porquês não bastam para você me deixar em paz? 
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Resumo sobre as regras dos porquês 
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