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0. Introdução 
  

Neste trab alho o objetivo foi estudar as questões sobre o  sentido e os processos de 
significação em jogo na escolha e no "trabalho "1 dos sujeitos para estabelecer 
equivalência entre os prov érbios. Al ém disso, procurei sustentar a i mport ância de se 
considerar as práticas discursivas e o t rabalho lingüístico-cognitivo implicados em 
enunciações p roverbi ais. Os dados  lingüísticos dos sujeitos afásicos foram colet ados a 
partir de u m Protocolo de provérbios , o Protocolo de Estudo de Provérbios Equivalentes 
composto por prov érbios que trabalham claramente co m u ma metáfora e por provérbios 
que veiculam o  sentido de fo rma mais explícita.  
 
 
1. O provérbio e suas  características lingüísticas, dis cursivas e enunciativas   
 

De acordo co m Mota (1974 ), o  provérbio tem co mo caract erísticas a expressão do 
povo de fo rma metafórica e sugestiva a respeito de u ma experi ência de vid a que resulta 
num conselho. Ele não pode se referir  a indivíduos ou eventos únicos , pois trata-s e de 
generalizações qu e n ão se ancoram nu ma situação  de enunci ação particular 
(Maingueneau, 2001). Trata-se d e u ma expressão  formulaica. 

Na interpret ação d e u m provérbio são exigidas estratégias e operaçõ es que têm suas 
características na língua voltadas para o reconheci mento do sentido implicado . O 
provérbio, assim, evo ca experiênci as sociais, culturais, históricas. Há u m trabalho 
lingüístico, uso de estratégias enun ciativas co mo a intertextu alidade (o discu rso do 

                                                                         
1 Por "trabalho " entendo os  nossos modos de operar sobre o  mundo, o qu e o  inclui as  
limitações  às noss as ações  possíveis sobre o  mundo: "o ho mem estende sua ação  pela 
ação  simbólica da linguag em. Mas n ão há nenhu ma razão p ara supô-la ili mitada." 
(Franchi, 1986:30). 
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outro, do interlocutor ou do interdiscurso) e de out ros aspectos enunciativos que se 
referem à situação  da enun ciação (Roventa-Frumusani, 1985).    

Numa p ersp ectiva enun ciativa, o trabalho de interpretação de enunciados 
proverbiais diz respeito à uma co mpetência pragmático-discu rsiva dos sujeitos, não 
redutível a u ma habilidade metalingüística (relativa ao sistema lingüístico tomado co mo 
código) e ao exercício da metalinguag em como refl exividade enun ciativa, lugar da 
meta-enun ciação, d a relação entre língua e (inter)discu rso, dos processos lingüísticos e 
cognitivos (Mo rato, 2001).  

E m suma, o enun ciado prov erbial co mo forma met a-enunciativa caracteriza-se pela 
metalinguagem e pela refl exividade na aprop riação (social) da linguagem, e possibilita a 
investigação dos fatores de constituição do sentido e do funcionamento lingüístico-
cognitivo; portanto, u m lugar do discurso sobre a p rática da linguagem, para a 
constituição do s entido e da signifi cação. 

 
 
2. Os provérbios equivalentes 
 

Os provérbios equival entes utilizados n este trabalho  são equivalentes  no que se 
refere à id entidade semântico-p rag mática mais possível, diante das versões proverbi ais 
"apro xi madas " po r algum contexto particular e as versões co m id entidade semântica 
i mpossível. A equivalênci a semântica parece ocorrer quando há u ma si mples variação 
lexical entre os equiv alentes, ou qu ando a fo rmul ação do enunci ado proverbial  é mais 
ou menos abrang ente do que o seu equivalente, ou seja, pode explicitar mais ou menos o 
sentido, pode esp eci ficá-lo mais ou menos, pod e resumí-lo ou n ão, mas co m 
preservação de certa identidad e semântica. Os enunciados prov erbiais possuem sentidos 
especí fi cos que evocam cenas enun ciativas ou contextos de uso que podem coincidir  
com os de outros enunciados, sugerindo até mes mo "outra interpretação", pró xi ma ao 
sentido especí fico v eiculado  no p rovérbio .  

Esses provérbios equivalent es utilizados fazem part e do Protocolo d e Estudo de 
Provérbios Equivalentes co mposto por "prov érbios equivalent es" no mes mo cont exto 
enunciativo (equivalent es ao que Possenti chama de "famílias parafrásticas ", 1998). A 
proposta desse Protocolo é apresent ar ao sujeito oralmente e por escrito o seguinte 
problema: "Qual provérbio veicula (t em) o mesmo sentido que est e?". É apresentado ao 
sujeito um p rovérbio principal (ou alvo) e u m elenco d e mais quatro provérbios, dentre 
os quais o sujeito deveria selecionar aquel e que mais foss e "parecido " quanto ao sentido 
veiculado (p rovérbio equivalente). Ou s eja, o sujeito dev eria fazer a correspondência 
entre o provérbio princip al (alvo) e o seu  equival ente no  plano s emântico. Neste 
Protocolo há prov érbios alvos e seus respectivos equivalentes  no mes mo cont exto 
enunciativo. Entre eles , h á os provérbios que não  são a rigor equivalentes  (ditos 
centralmente relevantes em relação à equivalên cia), mas qu e podem ser ad mitidos 
enquanto tais pelo sujeito: são  os provérbios considerados "marginalmente relev antes ". 
Além disso, há p rovérbios que contêm u m mesmo item lexical que os prov érbios alvos, 
e também provérbios que s ão equivalent es na forma, embora não veiculam o mes mo 
sentido. Os p rovérbios tidos co mo centralmente relevant es e os provérbios tidos co mo 
marginal mente relevantes t êm u ma relação de equivalên cia s emântico-p rag mática co m 
o provérbio alvo. Entretanto , os provérbios tidos como central mente relevantes são mais 
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equivalentes em fun ção de su as propried ades semântico-pragmáti cas. No caso de 
escolha dos provérbios marginal mente relevantes , a justificativa semântico-prag mática 
apres entada p elos sujeitos possibilita verificar o trabalho lingüístico-discursivo 
realizado por eles  na apro ximação de s entido entre o p rovérbio alvo e o tido co mo 
marginal mente relevante. No caso de escolha dos prov érbios com o s entido não 
equivalente em t ermos semântico-pragmáticos ao provérbio alvo, é analisado qual o tipo 
de co rrespond ência que os sujeitos realizaram. 

 
 
3. Considerações  sobre o d esempenho  dos sujeitos afásicos 
 

Os dados lingüísticos obtidos mostram co mo os sujeitos reconhecem o sentido 
i mplicado nos provérbios, e co mo esse s entido é de algu ma maneira tornado explícito, 
ou seja, como se mani festa no percurso lingüístico-discursivo de seu reconheci mento. 
Nessa atividade co m o Protocolo é preciso reconh ecer o sentido nos provérbios e o 
sentido equivalente entre eles, portanto, trata-se d e u m percurso que exige interp retação 
dos provérbios e comparação prag mática entre enun ciados. Ao escolh erem o p rovérbio 
equivalente, os sujeitos demonstraram reconhecer o "mes mo" sentido (ou sentido 
equivalente) entre os enunciados proverbi ais, sem n ecessari amente conseguirem 
explicar metalingüisticamente o sentido neles  veiculado.  

O fato de alguns provérbios trabalharem cl aramente co m uma metáfora e outros 
provérbios veicularem um sentido de forma mais explícita p arece n ão interferir de 
man eira i mportant e no reconhecimento do sentido dos provérbios pelos sujeitos. O que 
parece é que a familiaridad e (do tipo pragmático-discursiv a) com o provérbio e co m o 
que ele signi fica é que interfere no  reconheci mento do sentido e n a el aboração  de u ma 
situação possível de uso. Os co ment ários que os sujeitos fizeram co mo justificativa p ara 
suas escolhas p roverbi ais equivalent es mostraram o p ercurso lingüístico-cognitivo 
realizado por eles  através d a evocação de u ma cena enunciativa co rrespond ente (ainda 
que algu mas vezes tenham se con fundido co m a presen ça de mes mo item lexical , ou 
tenham es colhido o provérbio "marginal ment e relevante").   

A seguir, evoco alguns co mentários realizados p elos sujeitos afásicos sobre alguns 
provérbios co m a finalidade de ilustrar o percurso semântico-prag mático d e sua 
interpretação . 
                 
 

(SP) 
"A união  faz a fo rça" /  "Uma andorinha só n ão faz verão" 

 
INV:  "A união faz a força", "Um por todos, todos por u m", "U ma ando rinha só não 
faz verão ", "Roma não foi feita num dia", "A  ocasião faz o l adrão". 
SP: ((risos)) 
INV:  Todos?  
SP: Não. 
INV:  Qual?  
SP: Um, dois, três . 
INV:  Qual que, o senho r acha que é dos três aqui? 
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SP: "Ro ma...  
INV:  "Ro ma n ão... 
SP: Não foi  feita num dia". Pouco a pouco. E um "Uma ando, u ma u ma u ma, não. 
INV:  "Uma andorinha só. 
SP: Ah, n ão, u ma andorinha não . Ess e aqui, "Um por... 
INV:  Todos . 
SP: Todos , todos a por um. "Ro ma é... 
INV:  E "U m po r todos, todos por um"? 
SP: É. 
INV:  Qual del es o s enhor acha qu e p arece mais? 
SP: ((risos)) . Não, vamo "Roma não  foi  feita num dia". 
INV:  O provérbio é "A união  faz a força". 
SP: É "U m po r todos. Ai. U ma lá e u ma... 
INV:  Acha que é os  dois? 
SP: É. 
 
        O sujeito SP parece ter selecionado o provérbio co mo equival ente ao alvo em 
função da evocação d e uma cena enunciativa pela familiaridade co m o prov érbio e co m 
o seu contexto de uso, mas tamb ém por u ma relação lógico-semântica entre o provérbio 
alvo e provérbio es colhido como  equivalent e. 
  
 
        (NS)  
        "Filho de pei xe, p eixinho é" / "Tal pai, tal  filho" 
 
INV:  Esse provérbio tem o mes mo sentido que qual desses quatro: "Quem vê cara 
não vê co ração ", "Tal pai, tal filho", "Caiu n a rede é pei xe", "Tal cão , tal  dono "?  
NS:  É, p arece "Pei xe, peixe qu e é, chama peixe. 
INV:  "Filho de pei xe. 
NS:  Peixe, p eixe qu e é, ai. 
INV:  "Filho de pei xe, p ei xinho é". 
NS:  É. Parece, parece que é aqui ó. 
INV:  Tem o mesmo  sentido que qual? 
NS:  Esse aqui  ó. ((Apontando p ara "Caiu na rede é pei xe")). 
INV:  Lê pra mi m. 
NS:  Hum .... 
INV:  Quer qu e eu l eio ou vo cê? 
NS:  Não consigo. 
INV:  "Caiu na red e é pei xe". 
NS:  É. 
INV:  [[Você acha qu e tem o mes mo s entido?]] 
NS:  [[É.]] 
INV:  O que signifi ca "Filho d e p eixe, pei xinho é"? 
NS:  Peixe que é. 
INV:  "Filho de pei xe, p ei xinho é". 
NS:  É, n ão, não, não, n ão esse aqui ó , ó . ((apont ando para "Tal  pai, tal filho ")).  
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INV:  "Tal pai , tal filho "? 
NS:  É, p ai e filho, pai e filho . 
INV:  Por que qu e vo cê acha que t em o mes mo  sentido, esses  dois? 
NS:  É, Regiane, a a Regian e peixe é, Regi ane a cara, Roberto pei xe, Roberto, a 
Regiane tamb ém, s abe? 
INV:  Hum hu m, s ão seus  filhos? 
NS:  É, n ão, Roberto é. 
INV:  Hum. 
NS:  Não, Roberto é esposo, Regiane filha, n é. Então Roberto rude, Regiane 
também ((risos)).  
INV:  Entendi. 
NS:  Então, a Regiane é, a Regian e, Regiane filha, Roberto também, Rob erto é é 
esposo. 
INV:  Hum, hu m. 
NS:  É igual. 
 
        O sujeito NS reconheceu a equivalência de sentido veiculado nos provérbios , ou 
seja, o sentido de que o  filho tende a t er as mesmas  características do  pai. 
 
 
     (L M) 
     "Não adianta chorar sobre o leite derramado" / "O  que não tem remédio, remediado 
está" 
 
INV:  O que signifi ca "Não adiant a chorar sobre o leite derramado "? 
LM:  Ah. É, qu ando diz lembrar o passado, que adiant a né, n é? 
INV:  Qual desses quat ro ("Águ as passad as não movem moinhos ", "Ri melhor qu em 
ri por últi mo ", "Onde a vaca vai, o boi vai atrás ", "O qu e não  tem remédio, remediado 
está") tem o mes mo  signi ficado  dele? 
LM:  ... Bo m, que tem o  mes mo significado é "Águ as passad as não mov em 
moinhos ". 
 
     A men ção ao pass ado talvez tenha sido o elemento de con exão entre "N ão adianta 
chorar sobre o leite derramado " e "Águas passadas não movem moinhos". Pode-se 
também p ensar que a visão e es crita da palav ra "p assado " é que tenha mobilizado esse 
raciocínio em LM. Pode-s e, ainda, supor que "adas " / "ado " tenham possibilitado a 
relação não apen as pela estrutura fonológica mas também pela noção de aspecto 
terminativo. 
  
     Para concluir , é relevante para esse estudo a observação d e que os sujeitos 
comp reendem os prov érbios (aderem ou estab elecem u ma equivalên cia entre eles) 
somente se interpretam os cont extos nos quais s ão produ zidos. O percu rso lingüístico-
cognitivo realizado pelos sujeitos afási cos na seleção do provérbio equivalente indica 
que o sentido não depende apenas do sistema lingüístico, mas constitui-se tamb ém de 
processos cognitivos, discursivos, culturais incluídos nos diferentes modos que o objeto 
do mundo  se apresenta a nós.  
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo o estudo do percurso enunciativo realizado 
por sujeitos afásicos quando reconhecem ou demonstram uma tentativa de 
reconhecimento dos ef eitos de sentido de det erminado enunciado proverbial e seu 
correspondente semântico -pragmático (o "pro vérbio equivalente").  
 
PALAVRAS-CHA VE: enun ciado proverbial; provérbio equi valente; sujeitos afásicos. 
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