
46 Uso de à custa de / a expensas de / em via de 
 

 
 
 
A pergunta da vez 
  
Como usar corretamente as expressões: à custa de / a expensas de / em via de?  
 
 
Uma gota de gramática 
  
As expressões “à custa de / a expensas de / em via de” são locuções prepositivas. 
“À custa de” tem o sentido de “à força de”, “a poder de”, “com o emprego de”, “com o 
sacrifício ou o dano de”, “a expensas de”. 
“A expensas de” tem o mesmo sentido de “à custa de”. 
“Em via de” tem o sentido de “a caminho de” ou “prestes a”. Não aceita a palavra 
“vias” na expressão. 
  
Observação: O uso generalizado que vem sendo feito das locuções variantes “às 
custas de” e “às expensas de” legitima seu emprego na atualidade. 
  
Observe o uso adequado dessas locuções: 
  
a) Realizei meu sonho à custa de (ou às custas de) muito suor. 
b) Não devemos viver à custa dos (ou às custas dos) outros. 
c) Desempregado, vive a expensas do (ou às expensas do) pai. 
d) A festa de Carolina foi feita a expensas de (ou às expensas de) sua madrinha. 
e) O acordo está em via de ser assinado. 
f) A represa está em via de romper. 
 
 
 
 QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
 
 Empregue corretamente as locuções prepositivas à custa de / às custas de / a 
expensas de / às expensas de / em via de nas orações a seguir: 

  
a) Ficou rico __________ desgraça alheia. 
b) De tão velha, a casa está __________ cair. 
c) Sem recursos desde o ano passado, vive __________ família. 
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d) Dedicou-se aos doentes __________ própria saúde. 
e) Obteve o resultado favorável __________ muito trabalho. 
f) O prédio foi construído __________ governo local. 
g) Nosso sonho está __________ se concretizar. 
h) O enterro do governador foi feito __________ dono de uma empresa famosa na 
região. 
i) O processo está __________ ser encerrado. 
j) O posto policial foi instalado __________ companhia. 
 
 
 
 
 
 
 
DA PRÓXIMA VEZ: Uso de a princípio / em princípio 
 

 

 

 

 

Respostas às questões 
 
a) à custa da - a expensas da - às custas da - às expensas da 
b) em via de 
c) à custa da - a expensas da - às custas da - às expensas da 
d) à custa da - a expensas da - às custas da - às expensas da 
e) à custa de - a expensas de - às custas de - às expensas de 
f) a expensas do - à custa do - às expensas do - às custas do 
g) em via de 
h) a expensas do - à custa do - às expensas do - às custas do 
i) em via de 
j) a expensas da - à custa da - às expensas da - às custas da 
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