
Entenda o uso dos porquês de uma 
vez por todas! 
 
Os tão temidos “por que”, "por quê", “por quê” e “porquê” assombram a vida não só de 
adolescentes em fase escolar, mas também aos acadêmicos e profissionais das mais 
diversas áreas de atuação. Existem aqueles que contam com a sorte na hora de usá-los e 
outros que simplesmente já desistiram de compreender seus usos. 
 
Podemos simplificar os porquês com algumas regras básicas e que não são complicadas de 
entender. Basta um pouco de atenção e paciência para que se perceba as diferenças entre 
as quatro formas. 
 
Pensando nisso, o Container de Livros ajudará você a aprender de uma vez por todas o uso 
dos porquês! Então continue lendo o post e confira em quais momentos utilizar essas quatro 
palavras sem medo nenhum de errar! 
 

Por que  
 
Nos primeiros anos escolares, somos levados a acreditar que o “por que” (separado e sem 
acento) é somente usado em início de perguntas. Não caia nesse erro! Se podemos 
substituí-lo por “por qual razão” ou “por qual motivo”, seu uso é obrigatório. 
 
Por que você ainda não foi para a escola? (Por qual razão você ainda não foi para a 
escola?). 
 
Você sabe por que eu ainda não fui embora. (Você sabe por qual motivo eu ainda não fui 
embora.) 
 
 
O “por que” também é usado quando colocamos em seu lugar a expressão “pelo qual”, 
“pelos quais”, “pela qual” e “pelas quais”.  
 
Os motivos por que desisti são pessoais. (Os motivos pelos quais desisti são pessoais.) 
 
 

Porque 
 



O “porque” (junto e sem acento) é uma conjunção explicativa ou causal. Ela justifica algo 
dito no enunciado e por isso usamos em respostas. Seu valor semântico será de “pois” ou 
“uma vez que”. 
 
Eu não fui embora porque ainda gosto de você. (Eu não fui embora pois ainda gosto de 
você.) 
Ela saiu agora porque irá chover em breve. (Ela saiu agora uma vez que irá chover em 
breve.) 
 

Por quê 
 
O “por quê” (separado e com acento) é usado antes de uma pausa, seja ela causada por 
um ponto de interrogação ou ponto final. Podemos colocar em seu lugar a expressão “por 
qual motivo” ou “por qual razão”. Nele sempre há uma entonação forte, interrogativa. 
 
Você ainda está aqui, por quê? (Você ainda está aqui, por qual motivo?) 
Ela saiu e não sabe por quê. (Ela saiu e não sabe por qual razão.) 
 
 

Porquê 
 
O “porquê” (junto e com acento) tem o valor de substantivo. Sendo assim, ele sempre virá 
depois de um artigo, pronome, adjetivo ou numeral. Assumindo o sinônimo de “motivo”, 
poderemos substituí-lo por palavras que indiquem tal coisa, como causa, razão. 
 
Qual é o porquê de tanto medo? (Qual é o motivo de tanto medo?) 
A sua reação deve ter um porquê. (A sua reação deve ter uma razão.) 
 
 
Trabalhando com as substituições referidas, dificilmente seus problemas em relação ao uso 
dos porquês irão aterrorizar sua escrita. Lembre-se sempre destas pequenas regras e volte 
para revisar quando for necessário. O aprendizado deve ser lento e contínuo. Muito além do 
que memorizar, entender como a língua funciona é essencial.  
 
Encontre-nos nas redes sociais e acompanhe mais dicas por lá! 
 
Nos vemos em breve.  
 


