
Sandra Elisabete de Oliveira Cazelato 

A INTERPRETAÇÃO DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES POR 

AFÁSICOS: UM ESTUDO ENUNCIATIVO 

Dissertação apresentada ao curso de 

Lingüística do Instituto de Estudos da 

Linguagem da Universidade Estadual de 

Campinas como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em 

Lingüística. 

Orientadora: Prof" Dr" Edwiges Maria 

Morato (UNICAMP) 

UNICAMP 

Instituto de Estudos da Linguagem 

2003 

UN!CAMP 
.., • ..,_, 1n"'f'rr"t. r-t:h.!TRb.\ 

UNIC MP 
BiBLIOTECA CENTRAL 
SEÇÃO CIRCULANTF 



Cazelato, Sandra Elisabete de Oliveira 
A ioterpretação de provérbios equivalentes por afásieos: um estudo 

enunciativo I Sandra Elisabete de O. Cazelato. -Campinas, SP: 2003. 

Orientador: Edwiges Maria Morato 
Dissertação (mestrado)- Universidade Estadual de Campinas, Institnto 
de Estudos da Linguagem. 

I. Afasia 2. Neurolingüistica 3. Enunciado proverbial. 4. Paráfrase. 
I. Morato, Edwiges Maria ll. Universidade Estadual de Campinas. 
Instituto de Estudos da Linguagem. Ill.Títuio. 

2 



~1~ 
~ ~-,...,..~ 

-COORDEHAÇAO DOS CURSOS 

'"""-.. til·~ 011
1
/ !f[ 

~RuL.... _(;::f ~ 
DE PO.S.:oGR!\DU ÃO . 

UNICAMP 

\ 

AUTDR!ZAÇAO PARA QUE A UH!CAMP POSSA FORHEcER, A P 

ÇO DE CUSTO, COPIAS DA TESE A lllTERESS:~ 

Registro Acadêmico: . ,. ,. . 
Curso: ~itw.J 
Home do Orientador: 

( O Alunu dcvcri assinar u~ dos.3 itens abaixo ) 
1) Autorizo a UnivcrsidadÇ Estadual d~ CAmpinas, 

desta data, a fornecer a preço de custo, cõpias de minha 
çio ou Tese a interessados. 

41- I Oi I _Q3_ 

A p li I 
DiSSCI 

I UnO 

·················:···················.··················~······· 
?l Autorizo a Universidade Estadual de Campinas, , for 

cer, a partir de dois anos 11põs. esta data, a preço de custo, co 
as de minha Disjcrtaçio ou Tese a interessados. 

__ I I __ 

assinatura do aluno 
.J.; o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3) ·Solicito que a Universidade Es.ta~ua !"·dó" CAmphliS con: 
te-me, dois anos apõs esta data, quanto ii minha autorizac;ão par1 
fornecimento de cõpias de minha Dissertação ou Tese, a preço 
custo, a interessados. 
__ I I __ 

assinatura do aluno 



Banca examinadora 

f<: S .. te exemplar e, a re,daçã9 final qa h" 

defendida por SaMkV(Ã v'1"AUG ~ 
0Juh1w Cc~:;r;: v 

2J 
nrov.aaa pe.,la Comissão Julgadora em 

Oí 

Prof" Dr• Ingedore Grunfeld Villaça Koch 
(UNICAMP) 

Prof Dr. Lourenço Chacon Jurado Filho 
(UNESP) 

-4 
{>[_-""-.j /L;;::;: c, 

Prof" Dr" Anna Christina Bentes da Silva - Suplente 
(UNICAMP) 

3 



5 

Agradecimentos 

Aos meus pais, Dorival e Rute, por me incentivarem na realização dos meus sonhos, 

À Edwiges, por me ensinar e me incentivar sempre, 

Aos meus irmãos, Lilian e André, pelo carinho e paciência tantas e tantas vezes, 

Aos meus amigos, pelo afeto e companheirismo neste caminho, 

À Fapesp, pelo apoio à esta pesquisa. 



A INTERPRETAÇÃO DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES 

POR AFÁSICOS: UM ESTUDO ENUNCIATIVO 

SUMÁRIO 

7 

RESUMO ........................................................................................................................................ li 

ABSTRACT .................................................................................................................................... l3 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. l5 

CAPÍTULO 1 

L O PROVÉRBIO E SUAS CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS, PRAGMÁTICAS E 

DISCURSIVAS ........................................................................................................................ l7 

1.1. A "ORIGEM" DO PROVÉRBIO .................................................................................... 17 

1.2. A INTERPRETAÇÃO DE PROVÉRBIOS ..................................................................... .21 

1.3. LITERALIDADE E METÁFORA NOS ENUNCIADOS PROVERBIA!S ................... .22 

1.4. PARÁFRASE E PARAFRASAGEM .............................................................................. .36 

1.5. ASPECTOS ENUNCIATIVOS ...................................................................................... ..43 

1.6. ASPECTOS INTERDISCURSIVOS ................................................................................ 47 



8 

L7. O PROVÉRBIO COMO FENÔMENO META-ENUNCIATIV0 .................................. .50 

CAPÍTUL02 

1. ESTUDOS NEUROLINGÜÍSTICOS DO ENUNCIADO PROVERBIAL ............................ 55 

1.1. OS QUADROS DE AFASIA E AS ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM ........................ 55 

1.2. ESTUDO DOS PROVÉRBIOS NO CAMPO DA AF ASIOLOGIA ................................ 63 

CAPÍTULO:l 

I. METODOLOGIA .................................................................................................................... ?! 

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS .......................................................................................... ?! 

1.2. CONSTITUIÇÃO DO PROTOCOLO DE PESQUISA .................................................. 74 

1.2.1. PROVÉRBIOS EQUIVALENTES UTILIZADOS NO PROTOCOLO ................. 74 

1.2.2. PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES ................... ?& 

1.3. DESCRIÇÃO NEUROLINGÜÍSTICA DOS SUJEITOS DA PESQUISA. ..................... !H 



9 

CAPÍTUL04 

1. RESULTADO DA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS 

EOUIV ALENTES COM SUJEITOS AF ÁSICOS ...................................................... 87 

1.1. DADOS ............................................................................................................................ 87 

1.2. QUADROS COMPARATIVOS DOS DADOS OBTIDOS COM O 

PROTOCOL0 ........................................................................................................................ 155 

L2 L SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS EQUIVALENTES DENTRE O ELENCO DE 

ALTERNATIVAS DO PROTOCOLO (PROVÉRBIOS CENTRALMENTE E 

MARGINALMENTE RELEVANTES EM RELAÇÃO À EQUIVALÊNCIA) .................. 155 

1.2.2. RESULTADO GERAL DA SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS 

EQUIVALENTES .................................................................................................................. l60 

1.2.3. SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS EQUIVALENTES (CENTRALMENTE 

RELEVANTE E MARGINALMENTE RELEVANTE) ................................................ 164 

1.2.4. SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS CENTRALMENTE RELEVANTES EM 

RELAÇÃO À SUA EQUIVALÊNCIA QUE TRABALHAM MAIS E MENOS COM A 

METÁFORA ......................................................................................................................... 167 

1.2.5. SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS MARGINALMENTE RELEVANTES EM 

RELAÇÃO À SUA EQUIVALÊNCIA QUE TRABALHAM MAIS E MENOS COM A 

METÁFORA .......................................................................................................................... 169 

1.2.6. RESULTADO PERCENTUAL DE ESCOLHA DOS PROVÉRBIOS 

EQUIVALENTES ................................................................................................................. 171 

1.3. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O DESEMPENHO DOS SUJEITOS DA 

PESQUISA ............................................................................................................................ 172 



!O 

CAPÍTULOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 195 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 201 

ANEXOS ..................................................................................................................................... .207 



11 

RESUMO 

Palavras-chave: afasia- Neurolingüística- enunciado proverbial - paráfrase 

Esta pesquisa teve como objetivo o estudo dos processos de significação em jogo 

na interpretação e manipulação lingüístico-discursiva de enunciados proverbiais realizado 

por sujeitos afásicos, mais precisamente, de provérbios equivalentes. O que interessou 

analisar aqui foi o percurso enunciativo realizado por sujeitos afásicos quando 

reconheceram ou demonstraram uma tentativa de reconhecimento de determinado 

enunciado proverbial e seu "correspondente" semântico-pragmático (o "provérbio 

equivalente"). Além disso, procurei verificar se o tipo de afasia apresentado pelos sujeitos 

interfere na capacidade semântico-pragmática de selecionar provérbios equivalentes. 

Na análise dos dados lingüísticos obtidos a partir do Protocolo de estudo, 

elaborado especialmente para esta pesquisa, observou-se consistência e semelhança nas 

respostas dos afásicos e dos não-afásicos na escolha de provérbios centralmente 

relevantes e marginalmente relevantes em relação a equivalência semântico-pragmática 

com o provérbio alvo. Além disso, a equivalência entre os provérbios se deu tanto entre 

provérbios mais metafóricos quanto menos metafóricos, sejam eles centralmente 

relevantes ou marginalmente relevantes. 

É relevante para o estudo que se empreende aqui a observação de que os sujeitos 

compreendem os provérbios (aderem ou estabelecem uma equivalência entre eles) 

somente se interpretam os contextos nos quais são produzidos. Isso está de acordo com 

Parret (1988), quando afirma que a compreensão (fundamental nas atividades 

interpretativas), "como uma habilidade é uma prática-no-mundo, e não uma atividade 

atuando com elementos mentais primitivos". A enunciação proverbial (suposta na 

interpretação do provérbio), sendo essencialmente performativa, não pode ser analisada 

como meramente inferencial (no sentido da inferência lógica). 
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O percurso lingüístico-cognitivo realizado pelos sujeitos afásicos na seleção do 

provérbio equivalente indica que o sentido não depende apenas do sistema lingüístico, 

mas constitui-se também de processos cognitivos, discursivos, culturais incluídos nos 

diferentes modos que o objeto do mundo se apresenta a nós. Um estudo enunciativo pode 

dar conta da indicação da co-ocorrência de sernioses e conhecimentos que estão 

envolvidos nos enunciados proverbiais. Eis o que se procurou destacar com a presente 

pesqmsa. 
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ABSTRACT 

Key-words: aphasia- Neurolinguistic - proverbial ennnciation- paraphrase 

The purpose o f this research was to study the process of signification taking place 

in the interpretation and linguistic-discursive use of proverbial enunciations used by 

aphasic subjects, more precisely, the equivalent proverbs. What mattered here was the 

enunciative course taken by aphasic subjects when they recognized or demonstrated an 

attempt of recognition of determined proverbial enunciation and its corresponding 

semantic-pragmatic (the equivalent proverb ). Besides, I tried to check if the type of 

aphasia presented by the subjects interpheres in the semantic-pragmatic capacity of 

selecting equivalents proverbs. 

In the analysis o f the linguistic data obtained from the study Protocol, especially 

made for this research, it was observed the consistency and similarity in the responses of 

aphasic and non-aphasic subjects in choosing centrally relevant proverbs and marginally 

relevant proverbs related to the semenatic-pragmatic equivalence with the target proverb. 

Besides, the equivalence between the proverbs took place as much among more 

metaphoric proverbs as less metaphoric proverbs, wether they were centrally or 

marginally relevant. 

It is relevant for the study here undertaken the observation that the subjects 

comprehend the proverbs (they make use or establish an equivalence between them) only 

i f they interpret the contexts in which they are produced. This is in accordance to Parret 

(1988), when he affirms that comprehention (essential in interpretative activities), "as an 

ability is a life experience, and not an activity acting within primitive mental elements". 

The proverbial enunciation ( suposed in the interpretation of the proverb ), being 

essencially performative, cannot be analysed as merely inferencial (in the sense of logical 

inference ). 

The linguistic-cognitive course taken by the aphasic subjects in selecting the 

equivalent proverb indicates that the sense does not depend only on the linguistic sistem, 

but is also constituted by cognitive, discursive and cultural processes included in the 
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different approaches that the externai objects presents itself to us. An enunciative study 

can manage the indication of the co-occurrence of semoises and knowledge that are 

envolved in the proverbial enunciations. That is what the present research has tried to 

outline. 
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INTRODUÇÃO 

Em minha pesquisa de Iniciação Científica (1998i realizei um estudo que teve 

como objetivo analisar a enunciação proverbial enquanto processo meta-enunciativo. 

Para tanto, procurei proceder à análise de diferentes processos de significação implicados 

no trabalho lingüístico-cognitivo requerido na interpretação de um conjunto previamente 

seleeionado de provérbios. O objetivo geral foi obter dados teórico-metodológicos que 

descrevessem o caràter meta-enunciativo do provérbio e as possibilidades que se abrem 

para a investigação dos processos "meta" no contexto das afasias (Morato, 1995). 

Neste novo estndo realizado a partir de meu ingresso no Mestrado em Lingüística 

(200 1 ), na Universidade Estadual de Campinas, o objetivo foi estudar as questões sobre o 

sentido e os processos de significação em jogo na escolha e no "trabalho"2 dos sujeitos 

para estabelecer equivalência entre provérbios. Além disso, procurei sustentar a 

importância de se considerar as práticas discursivas e o trabalho lingüístico-cognitivo 

implicados em enunciações proverbiais. Qual o caminho percorrido pelos sujeitos ao 

relacionarem o provérbio ao(s) seu(s) sentido(s) possivel(s) e associá-lo a outro(s) 

provérbio(s) com o(s) sentido(s) semelhante(s) (no caso, os provérbios equivalentes)? 

Considerando o tipo de dado que analisei, procurei também nesta pesquisa verificar se o 

tipo de afasia interfere na capacidade semântico-pragmática de selecionar provérbios 

equivalentes. 

Nesta pesquisa foram analisados dados lingüísticos de oito sujeitos afásicos que 

participam do Centro de Convivência de Afásicos (CCA)3
, coletados a partir de uma nova 

versão que elaborei do procedimento utilizado na Iniciação Científica. A esta nova versão 

do procedimento metodológico do Protocolo de provérbios da Iniciação Científica 

chamei de PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES. 

1 "Estudo de formas meta-enuncíativas em sujeitos afásicos: a enunciação proverbial" (F APESP - Processo 
97/11110-7), orientado pela professora Dr" Edwiges Maria Morato, em 1998. 
2 Por "trabalho" entendo os nossos modos de operar sobre o mundo, o que inclui as limitações às nossas 
ações possíveis sobre o mundo: "o homem estende sua ação pela ação simbólica da linguagem. Mas não há 
nenhuma razão para supô-la ilimitada" (Franchi, 1986:30). 
3 O CCA (Centro de Convivência de Afásícos), que é um espaço de interações entre pessoas afásicas e não
afàsicas, funciona nas dependências do Instituto de Estudos da Linguagem (lELIUNICAMP). 



16 

O PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES, em sua 

versão final, é composto por 57 provérbios, selecionados a partir da eleição de duas 

categorias de análise: i) provérbios que trabalham claramente com uma metáfora (a 

maioria), e ii) provérbios com sentidos mais explícitos. 

No periodo dedicado à literatura relacionada ao tema, realizei um levantamento 

das descrições lingüísticas (Saussure, 1916/1987), enunciativo-pragmáticas (Ducrot, 

1987; Maingueneau, 1987/1989; Roventa-Frumusani, 1985; Rocha, 1995) e discursivas 

(Authier-Révuz, 1995, 1998; Possenti, 1988; Oliveira, 1996) do enunciado proverbial. A 

partir desse levantamento bibliográfico, passei a discutir as diferentes posições teóricas, 

identificando a perspectiva assumida em minha pesquisa, isto é, a abordagem 

enunciativo-discursiva, que procura levar em conta tanto a teoria polifônica de Ducrot, 

quanto as reflexões oriundas da Análise de Discurso de tendência enunciativa (Authier

Révuz, Maingueneau, Possenti, Geraldi, Brandão). 

Procurei também apontar questões que surgem como relevantes para a 

Neurolingüística, como a que diz respeito à discussão em favor de uma noção de 

metalinguagem integrada ao funcionamento da linguagem (Jakobson, 1981; Possenti, 

1988, Geraldi, 1991; Morato, 1999, 2001). 

Além disso, procurei discutir questões sobre a metáfora, a literalidade, a paráfrase, 

o sentido (lingüístico e não-lingüístico), e questões sobre os processos de significação, 

questões essas que foram aprofundadas a partir da análise dos dados. 

O presente estudo procura confirmar o estatuto do provérbio como um fenômeno 

semântico-discursivo interessante para os estudos neurolingüísticos. 



CAPÍTULO 1 

1. O PROVÉRBIO E SUAS CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS, 

PRAGMÁTICAS E DISCURSIVAS 

1.1. A "ORIGEM" DO PROVÉRBIO 

17 

A palavra provérbio vem do latim Proverbiu(m) e apresenta formas e origens 

diversas. Pode receber o nome de sentença, máxima, princípio, axioma, adágio, rifão, 

anexim, ditado, parêmia, proposição, dito, estribilho, brocardo, enigma. 

De acordo com Steinberg (1985), "o provérbio propriamente dito tem 

características que o distinguem e que são de cunho estrutural e semântico" (p. 10). A 

estrutura do provérbio tem características da linguagem poética: a rima, a assonância, a 

aliteração, a concisão, o paralelismo (fonético, morfológico e sintático), a elipse, a 

paranomásia (estrutura binária) de sintagmas correlatos. As características semânticas 

fundamentais dos provérbios são duas: devem encerrar uma mensagem admoestadora ou 

conselho, e ser empregados metaforicamente (Steinberg, 1985). 

O provérbio tem "alta capacidade de abarcar praticamente todas as atividades 

humanas, porque tem como base as idéias que, por sua vez, são oriundas de vários 

compartimentos do conhecimento humano." (Mota, 1974:51). O provérbio tem como 

características a concisão, a expressão do povo de forma metafórica e sugestiva a respeito 

de uma experiência de vida que resulta numa lição, num conselho; a outra característica 

se refere ao poder de reflexão coletiva. Tem tendência a ensinar alguma coisa, tem 

humor, diversão e combinação de palavras: 

"O provérbio é a mais perfeita cristalização de segmentos lingüísticos dentro do 

sistema funcional. Sua estrutura é fechada. O provérbio só se aproxima do sintagma, 

quando este é "fixo", isto é, quando os elementos que o compõem não podem ser 

separados ou substituídos." (Mota, 1974:40). Ele é um bloco fechado no começo, meio e 

fim. Essa característica o diferencia das "frases feitas" nas quais podem ser estudadas 

todas as partes. 
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A metáfora refere-se correntemente ao que se esconde no interior de um ditado ou 

provérbio. Nesse sentido, em "Cada macaco no seu galho", "macaco" não significa 

"nome comum a todas as espécies de primatas, exceto o homem", e "galho" não significa 

"parte do ramo que, partido este, fica presa ao caule". Metáfora se identifica com um tipo 

de justaposição, como se fosse uma equação em que os dois termos se interpenetrassem, 

havendo a fusão de duas representações numa única, do mesmo modo como ocorre na 

superposição de imagens visuais (Fiorio, 1995). 

Por sua vez, Greimas (apudFiorio, 1995:49-50) diferencia o provérbio do ditado. 

O provérbio seria somente aplicável à sentença popular constituída de metáfora em 

sentido estrito; o ditado diria respeito aos ditos populares constituídos de metáfora em 

sentido amplo, ou seja, aqui os termos parecem evidentes, explícitos. 

De acordo com Mota (1974), o provérbio caracteriza-se por expressar um 

pensamento, uma experiência, uma advertência. Quanto ao seu conteúdo, tem validade 

universal, não se referindo a nenhum caso particular; quanto à forma, tem uma 

elaboração, uma construção trabalhada. Pode ser uma expressão falada ou escrita, pode 

ser considerado como meio útil e necessário na vida em grupo. É sabedoria e pragmática, 

verdade de um povo que em geral não o contesta. 

Ler ou enunciar um provérbio é entender seu enfoque social e lingüístico, 

capacitar-se de sua aplicação e ficar por dentro de sua mensagem, normalmente moralista 

ou didática. Ele é afinal um produto acabado e resultado de uma reflexão comunitária que 

absorveu e sedimentou a criatividade de um autor anônimo (Steinberg, 1985). 

Maingueneau (200 1) nos fala dos provérbios como apresentando um tipo de 

polifonia menos visível nos casos do discurso relatado, pois não é uma citação como no 

discurso direto, mas significa fazer com que seja ouvida com sua voz a voz da "sabedoria 

popular" (responsável pelo enunciado). O enunciado r do provérbio identifica seu sentido 

e se apóia nas propriedades lingüísticas do enunciado, bem como em sua memória 

cultural. Ele não explícita a fonte do enunciado. As propriedades lingüísticas de um 

provérbio referem-se a algumas coerções que lhe dão estabilidade e facilitam a sua 

memorização; além disso, ele não pode se referir a indivíduos ou eventos únicos, pois 

trata-se de generalizações que não se ancoram numa situação de enunciação particular. 
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Ou seja, não damos ao enunciado proverbial um sentido subjetivo, particular, pessoal. 

Trata-se de uma expressão formulaica. 

Quanto à origem dos provérbios, é quase impossível saber onde determinado 

provérbio surgiu primeiro (Mota, 1974). Contudo, se procedêssemos ao estudo do 

provérbio enquanto pré-construído, poderiamos identificar melhor os processos culturais 

e históricos da proverbialização. De que maneira poderiamos resgatar, então, as 

condições históricas em que ele foi produzido, descobrindo o seu estatuto, o porquê de 

sua permanência até hoje, e analisar não apenas o produto, mas o processo de instituição 

do provérbio como elemento do interdiscurso, como fazendo parte de pressupostos ou 

pré-construídos estabelecidos sócio-culturalmente? 

O pré-construído é um discurso "que se construiu alhures" e que é semelhante a 

um "conhecimento implícito que se impõe" (Robin, 1977:118). Portanto, ele é 

considerado como aceito em qualquer situação, como uma espécie de verdade 

"universal". 

Na análise dos enunciados proverbiais encontramos um conjunto de coisas ditas, 

relações, transformações que podem ser observadas e o lugar enunciativo ocupado pelos 

falantes, valorizando não apenas aquele que fala, mas o que é dito, num "jogo de 

exterioridade" entre língua e sociedade. Assim, encontramos enunciados que 

permanecem "na espessura do tempo em que subsistem, em que se conservaram, em que 

são reativados e utilizados ... " (Foucault, 1969/1987: 142). 

Na descrição histórica dos enunciados, na perspectiva discursiva de Foucault, 

temos que pensar na exterioridade, nos acontecimentos da história, na origem mais 

próxima, no passado, num conjunto de coisas ditas, relacionadas, mas não como espécie 

de opinião comum, de representação coletiva. Eles podem ser conservados, utilizados, 

esquecidos, e isso depende "de um certo número de suportes e de técnicas materiais (o 

livro, por exemplo), segundo certos tipos de instituições (entre muitas outras, a 

biblioteca) e com certas modalidades estatuárias (que não são as mesmas quando se 

trata de um texto religioso, de um regulamento de direito ou de uma verdade científica). " 

(Foucault, 1969/1987:143). 

Há fatores históricos e fontes bibliográficas que influenciaram a construção 

proverbial, fontes como o Talmude, o Alcorão, a Bíblia; obras de filósofos e poetas da 
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Antigüidade; o uso didático, religioso, lúdico, o modo de existência desses fatores e as 

características de seus usuários; as diversas línguas que os cristalizam; o uso feito pelos 

escritores; a linguagem oral usada pelos trovadores, jograis, bobos da corte; as recolhas 

na Idade Média. Todos esses aspectos interferem, mesmo que inconscientemente, na 

adesão do sujeito ao provérbio, num maior ou menor nível de sujeição/subjetividade em 

relação ao proferímento ou ao acolhimento de um enunciado proverbial. 

De acordo com Foucault, "empreender a história do que foi dito é refazer, em 

outro sentido, o trabalho da expressão: retomar enunciados conservados ao longo do 

tempo e dispersos no espaço, em direção ao segredo interior que os precedeu 

(...) ". "Assim se encontra libertado o núcleo central da subjetividade fundadora, que 

permanece por trás da história manifesta e que encontra, sob os acontecimentos, uma 

outra história, mais séria, mais secreta, mais fundamental, mais próxima da origem, mais 

ligada ao seu horizonte último (e, por isso, mais senhora de todas as suas 

determinações)." (Foucault, 1969/1987:140). 

De acordo com Mota (1974), há três fontes principais dos provérbios. Os 

provérbios clássicos têm origem erudita: são os bíblicos, os filosóficos, os de origem 

religiosa. Os literários são também de origem erudita, mas provindos da literatura clássica 

universal, no teatro, nos ditos de personalidades históricas. Os populares são os 

provérbios que nascem do povo, apresentam características de usos e costumes do povo, 

incorporando o folclore nacional. Alguns reservam o termo "provérbio" aos de origem 

clássica e literária, e os populares são referidos como adágio, rifão, moral, anexim, 

ditado, parêmia. Além disso, há ainda os "provérbios parodiados", que são os provérbios 

em forma de parábolas, com o uso de trocadilho de palavras, oposição fonêmica e uso de 

antônimos (como, por exemplo, "Quem canta seus males, espanta" ou "Antes tarde do 

que mais tarde"). 

No Brasil, quase não há registros históricos ou documentos importantes que 

registraram os provérbios. Há, sim, estudos monográficos, coleções isoladas que tentaram 

guardar a sabedoria popular. Fiorio afirma que "sobrou muito pouco, dependurado em 

pára-choque de caminhão ou grotescamente rabiscado em patrimônios públicos. " 

(Fiorio, 1995:13). 
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1.2. A INTERPRETAÇÃO DE PROVÉRBIOS 

Na interpretação de um provérbio são exigidas estratégias e operações que têm 

suas características na língua voltadas para o reconhecimento do sentido implicado. O 

provérbio, assim, evoca experiências sociais, culturais, históricas. Para entender um 

provérbio é preciso não apenas decodificá-lo, mas interpretá-lo, o que demanda um 

trabalho do interlocutor além da decodificação (Possenti, 1998a). 

Roventa-Frumusani (1985) destaca a intertextualidade e a heterogeneidade 

discursiva da enunciação proverbial, caracterizando-a como 'jogo de linguagem", ou 

seja, uma relação que a pessoa que enuncia o provérbio estabelece com o seu ouvinte por 

intermédio do enunciado. 

A intertextualidade proverbial (ou paremiológica) é parcialmente demonstrada, 

po1s tem caráter de citação com mudanças de entonação, sinais gráficos, uso de 

introduções, como em "Como a gente diz", "Como diz o provérbio" ( caracteristica de 

menção). Além disso, tem natureza contratual, ou seja, de submeter o mundo ao discurso, 

e regulativa, no sentido de exortação (Roventa-Frumusani, 1985). Entretanto, enquanto 

meta-enunciação, nem sempre o provérbio é "demonstrado". Em outras palavras, ele 

pode dizer respeito à heterogeneidade constitutiva (cj Authier-Révuz, 1995) do discurso, 

isto é, surge como forma modalizada, tal como em "como diz o outro", "se eu posso 

dizer", etc. 

Roventa-Frumusani define o enunciado proverbial "como uma forma típica de 

polifonia enunciativa, de enunciação meta, proferida por um locutor que se sobreponha 

ao enunciador (a enunciação proverbial sendo sempre assumida por seu locutor). Por 

sua amarração interdiscursiva (comunidade do código), intersubjetiva (comunidade de 

gente) e deôntica (comunidade das normas, convenções e ações), a enunciação 

paremiológica se torna comunitária e comunicável nos mais diversos contextos. " 

(Roventa-Frumusani, 1985:6). 

Segundo Roventa-Frumusani, o provérbio serve para estabelecer uma relação que 

tem a propriedade de generalizar entre os elementos da seqüência proverbial e a situação 

de comunicação, ou para determinar as inferências dentro da sintagmática discursiva. 
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Na interpretação da enunciação proverbial há um trabalho lingüístico-discursivo, 

uso de estratégias enunciativas como a intertextualidade (remissão ao discurso do outro, 

do interlocutor, do interdiscurso) e de outros aspectos enunciativos que se referem à 

situação da enunciação (Roventa-Frumusani, 1985). 

A enunciação proverbial tem uma formulação, uma didática que dá um efeito 

perlocutório incontestável e possui regras de racionalidade e de coerência. Portanto, tem 

uma força argumentativa. O valor de argumentação dos provérbios, de acordo com 

Roventa-Frumusani (1985), parece residir no paralelismo sintático, nas figuras de 

similaridade (fônica e semântica), no contraste e no jogo de generalizar e particularizar. 

Em suma, o uso do provérbio em um discurso não se refere a alguma situação 

específica, mas serve-se do jogo do "dizer e não dizer" e do "ouvir sem escutar" (Rocha, 

1995). 

1.3. LITERALIDADE E METÁFORA NOS ENUNCIADOS PROVERBIAIS 

A metáfora vem intrigando há tempos a Lingüística e os lingüistas, e para iniciar 

uma reflexão sobre a metáfora e os provérbios lanço mão dessa citação: "a literalidade -

a neutralidade, a razão, o puramente objetivo - é a grande metéifora, a metéifora 

primordial criada pelo homem que, entretanto, precisa se esquecer de que a inventou 

para não se lembrar de sua finitude e de suas limitações humanas." (Arrojo e 

Rajagopalan, 1992a: 54-55). 

Segundo Arrojo e Rajagopalan (1992a), o sentido literal é tradicionalmente 

associado a uma estabilidade de significado que, supostamente, preserva a linguagem das 

interferências de qualquer contexto ou interpretação. O sentido literal independe do 

contexto, do momento histórico-social, da geografia, ou da psicologia dos sujeitos, e deve 

ser imune às mudanças contextuais e às interpretações diferentes. Desse modo, o sentido 

figurado é geralmente caracterizado como derivação, desvio em relação ao literal, e, 

dependendo do interesse, são permitidas a criatividade, a invenção, a interferência do 

contexto, da interpretação dos interlocutores. Seria isso o que ocorre com os provérbios. 
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De acordo com Filipak (1984), a comunicação humana se efetua através da 

linguagem literal e da linguagem figurada. A linguagem literal seria direta, lógica, 

conceptual, denotativa, com metáforas lingüísticas ou denominativas. As metáforas 

lingüísticas são atividades inconscientes e criadoras da própria linguagem em que se 

define o desconhecido pelo conhecido. Já a linguagem figurada é para ele uma linguagem 

metafórica baseada em idiossincrasias ideológicas, e forma o campo da linguagem 

conotativa em que a significação é particular para um indivíduo ou para um grupo de uma 

comunidade. 

Em geral, sempre se usou a estrutura da metáfora para exprimir os provérbios. O 

provérbio é metafórico, só que num sentido mais amplo, ou seja, um tropo em que dois 

termos da equação estão patentes, uma realidade existente e conhecida, bem definida, e 

outra realidade a revelar (Fiorio, 1995). 

Nos provérbios são empregados recursos metafóricos que podem ser: uma 

metáfora propriamente dita (sentido estrito, "Cada macaco no seu galho"); uma 

comparação (metáfora em sentido amplo, cujos termos pertencem ao mesmo nível 

referencial, "Tal pai, tal filho"); e símile (metáfora em sentido extenso, cujos termos 

pertencem a diferentes níveis de referência, tal como em "O peixe e o homem se prendem 

pela boca" ou "Tal cão, tal dono"). 

Na comparação, um objeto é "explicitamente" colocado em analogia com outro, e 

para que haja uma comparação é preciso que seus termos pertençam ao mesmo nível de 

referência, como por exemplo em: "João é tão alto quanto Henrique". O símile é também 

uma comparação, mas os termos empregados não pertencem ao mesmo nível de 

referência, tal como em: "João é tão alto quanto um poste". A metáfora se processa entre 

termos que pertencem a campos sêmicos distintos, os quais quanto mais afastados 

estiverem mais surpreendente será o efeito produzido pela metáfora. Isso não aconteceria 

com a metonímia e a sinédoque, por exemplo. 

Na Teoria da Metáfora, Filipak (1984) afirma que há duas relações na construção 

das figuras, a similaridade na metáfora (relações de similaridade) e a contigüidade na 

metonímia (relações de causa e efeito). Segundo ele, a metáfora depende de uma 

semântica da sentença, porque o efeito de sentido é focalizado na palavra, e a produção 

de sentido é transmitida pelo enunciado como um todo: "A metáfora dá à coisa um nome 



24 

que pertence à outra, vale-se do desvio, da substituição. O desvio será sempre uma 

substituição." (1984:26). 

De acordo com Fiorio (1995), a metáfora visaria suprir uma "deficiência de 

linguagem para transmitir a abstração". O sentido, na metáfora, não está explícito, e deve 

ser interpretado à luz do próprio sentido da metáfora. Esta envolve uma espécie de 

comparação para facilitar a compreensão do receptor que conhece denotativamente todos 

os elementos presentes no provérbio. Uma boa metáfora implica a percepção intuitiva da 

similaridade entre dessemelhantes: existe uma relação de similaridade nos atributos 

comuns, ao mesmo tempo em que persiste a consciência de algumas diferenças entre os 

objetos comparados. 

Ricoeur (in Sacks, 1992) levanta duas questões sobre a metáfora: como a 

semelhança atua na produção do significado e como relacionar o momento pictórico ao 

trabalho de similaridade. Segundo ele, o significado metafórico não é apenas um choque 

semântico, mas um novo significado predicativo que surge do colapso do sentido literal. 

A similaridade é a aproximação que revela um parentesco entre idéias heterogêneas, é a 

mudança ou alteração da distância lógica, do distante para o próximo. É preciso ter o 

insight de similaridade, que consiste em perceber as possibilidades combinatórias entre 

duas razões, o que podemos chamar de assimilação predicativa. A assimilação consiste 

em tornar semelhantes, ou seja, semanticamente próximos, os termos que o enunciado 

metafórico reúne. 

Para esse autor, o sentimento e a imaginação são componentes genuínos do 

processo de uma teoria da metáfora. A imaginação contribui, devido a sua própria 

estrutura dividida, para a referência direta de pensamento, e por outro lado contribui à 

projeção de novas possibilidades de reescrever o mundo, ou seja, a imaginação fornece 

modelos para ler a realidade de uma nova maneira. O sentimento também expõe uma 

estrutura dividida que completa a estrutura dividida que pertence ao componente 

cognitivo da metáfora. Para o autor, a imaginação e o sentimento não são extrinsecos ao 

surgimento do sentido metafórico e da referência dividida, mas eles complementam a 

intenção cognitiva nas expressões metafóricas: "Meu estudo sugere que há uma analogia 

estrutural entre os componentes cognitivos, imaginativos e emocionais do ato metcifórico 
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completo e que o processo metafórico delineia sua solidez e sua totalidade a partir dessa 

analogia estrutural e desse foncionamento complementar." (Ricoeur, in Sacks 1992: 160). 

Outra autora, Pontes (1990), nos fala que "a metáfora significa entender um 

conceito em termos de outro." (p.50). Através da metáfora, pretende-se estruturar os 

conceitos menos concretos e mais vagos, ou seja, os conceitos mais abstratos, em termos 

de conceitos mais concretos. As metáforas é que estabelecem as similaridades que 

anteriormente não existiam; assim, as próprias metáforas é que criariam as semelhanças. 

De acordo com Pontes (1990), a caracteristica básica da metáfora é a transmutação de 

uma coisa em outra, sem que a primeira se dilua na outra; é a estruturação de um conceito 

mais abstrato a partir de um conceito mais concreto. Por exemplo, tomemos o provérbio 

"Macaco velho não mete a mão em cumbuca", segundo o qual a pessoa que tem 

experiências, em geral, não comete imprudências. 

Para Davidson (in Sacks, 1992), "a metéifora é o trabalho de sonho da linguagem 

e, como todo trabalho de sonho, sua interpretação recai tanto sobre o intérprete como 

sobre seu criador. A interpretação dos sonhos requer colaboração entre o sonhador e o 

homem desperto, mesmo que sejam a mesma pessoa; e o próprio ato da interpretação é 

um trabalho da imaginação. Assim sendo, também compreender uma metáfora é um 

esforço tão criativo e tão pouco dirigido por regras quanto jazer uma metéifora. " 

(1992:35). 

De acordo com esse autor não há instruções de como se cria uma metáfora, nem 

um manual que determina o que "significa" ou "diz" uma metáfora. " ... A sua tese é que 

as metáforas significam aquilo que as palavras, em sua interpretação mais literal, 

significam, e nada mais do que isso." (in Sacks, 1992:35). O autor vai contra a idéia de 

que a metáfora tem um outro sentido ou significado, além do seu sentido ou significado 

literaL Para ele, as metáforas não podem ser parafraseadas, porque não há nada para ser 

parafraseado. Na paráfrase, tenta-se dizer o que é dito de outra maneira. Mas a metáfora 

não diria nada além do significado literal, nem o seu criador diria alguma coisa além do 

literaL Ele nega que a metáfora realiza sua tarefa através de um significado especial, de 

um conteúdo cognitivo específico. Entretanto, quando Davidson diz que "Quer ou não a 

metáfora dependa de significados novos ou estendidos, ela certamente depende, de algum 

modo, dos significados originais; uma explicação adequada da metéifora deve admitir 
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que os significados primários e originais das palavras permanecem ativos em seu 

cenário metafórico." (Davidson, in Sacks, 1992:38), ele aí está admitindo que a metáfora 

pode ser parafraseada e que ela tem um outro sentido além do seu sentido literal. 

Por sua vez, Goodman (in Sacks, 1992) questiona o que Davidson diz sobre a 

dificuldade ou impossibilidade de se encontrar uma paráfrase literal para a maior parte 

das metáforas como evidência de que não há nada para ser parafraseado, ou seja, que uma 

sentença não diz nada metaforicamente que não diga literalmente, mas que funciona 

diferentemente, provocando comparações e estimulando o pensamento. Segundo 

Goodman, qualquer sentença pode ser traduzida exatamente em outras palavras na 

mesma ou em outra língua qualquer: "A metáfora, segundo meu ponto de vista, envolve 

retirar um termo, ou melhor, um esquema de termos, de uma aplicação literal inicial e 

aplicá-lo de uma nova maneira para realizar uma nova separação de uma mesma ou de 

diferentes esferas." (Goodman, in Sacks, 1992: 179). Isso, porém, não ocorreria sempre 

com os provérbios, que podem ser parafraseados, mas não são sentenças que podem ser 

traduzidas em qualquer língua, pois o seu sentido muitas vezes depende da cultura, de 

experiências sociais, culturais e históricas de uma determinada comunidade. São 

expressões formulaicas, cristalizadas. 

Segundo Booth (in Sacks, 1992), "a metéifora é em si altamente para.fraseável, 

mas o contraste não é necessariamente feito com algum sentido literal mas com uma 

maneira menos inusitada e mais comum de se colocar o problema." (1992:57). Para ele 

as boas metáforas são ativas, pois tomam tudo o que for menos energético ou mais 

abstrato em coisa animada. As boas metáforas são concisas, ou seja, quanto mais se 

consegue transmitir através de um certo número de palavras, melhores são. As boas 

metáforas são apropriadas para o fim a que se destinam. Para Booth, compreender uma 

metáfora é decidir se concordamos com o metaforista ou se o rejeitamos, e isso, 

simultaneamente, é decidir acomodar-se ou resistir á sua metáfora. 

Para Black (in Sacks, 1992), "o significado de uma metéifora interessante é 

tipicamente novo ou criativo, não é passível de ser inferido do léxico-padrão. Esse ponto 

deixa intocada a colocação em questão de que um produtor de metéifora quer dizer algo, 

possivelmente novo, através de sua afirmação metqfórica. " (p.191 ). Dessa maneira, a 
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metáfora se caracteriza por um significado novo que a criatividade permite a partir do 

sentido literal dos elementos de uma sentença metafórica. 

De acordo com Searle (apud Arrojo e Rajagopalan, 1992b ), no sentido literal, o 

significado do emissor e o significado da enunciação coincidem; já no sentido figurado, 

não ocorreria essa equivalência entre o significado pretendido e o significado do 

enunciado; o figurado depende da intenção do emissor. As palavras têm o significado que 

têm, o que é capaz de mudá-lo é a intenção do sujeito emissor. Por exemplo, em "Richard 

é um gorila", o sentido figurado de "gorila" é garantido pela intenção do emissor que é o 

mesmo que dizer ("que tal enunciado seja equivalente") "Richard é feroz, rude e tende à 

violência" (portanto, a metáfora pode ser parafraseada). Se alguém disser que os gorilas 

não são rudes, ferozes, mas tímidos ou sentimentais, continua valendo o enunciado, 

apesar de se mudar o conceito de "gorila". 

Para Goodman (in Sacks, 1992), o uso metafórico da linguagem difere de seu uso 

literal, mas o seu uso não é menos compreensível ou menos prático do que o uso literal; o 

que há é que a verdade metafórica é compatível com a falsidade literal, pois uma sentença 

tomada como literalmente falsa pode ser verdadeira quando tomada metaforicamente. 

Como exemplifica Goodman (in Sacks, 1992:177): "O lago é uma safira" é 

metaforicamente verdadeiro se, e somente se, "O lago é metaforicamente uma safira" for 

literalmente verdadeiro. 

Como afirma Possenti (1999a), o literal não é o único sentido existente, há de fato 

sentidos não literais: metafóricos, metonímicos, implícitos, indiretos produzidos na 

enunciação, atribuídos ao leitor, etc. O sentido literal não impede a admissão de outros 

sentidos, e o que caracteriza a literalidade de um sentido é sua inserção numa cultura e 

não o fato do que a palavra expressa a essência das coisas. Possenti acredita na existência 

do sentido literal, mas não desconsidera o elemento metafórico de idiomatismos, 

provérbios, efeitos perlocucionais, enfim todas as espécies de "figuras de linguagem". 

Tomemos dois exemplos fornecidos por Possenti (1999a), como "As massas ainda 

não estão preparadas" ou "O goleiro é uma muralha"- O primeiro caso diz respeito à 

possibilidade de existência de um sentido literal num restaurante e um outro sentido 

literal numa reunião política. Portanto, há possibilidade de se ter vários sentidos 
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simultaneamente. Já no segundo exemplo, o problema é diferente; o que existe aqui é um 

sentido não literal, é o sentido metafórico. 

Para Quine (in Sacks, 1992: 162), "é um erro pensar que o uso da língua é literal 

em seu cerne e metqfórico em seus ornamentos. A metáfora, ou algo semelhante, governa 

tanto a aquisição quanto o desenvolvimento da linguagem. O que vem a seguir como 

refinamento é mais um discurso cognitivo, no seu sentido mais literal. " 

Já de acordo com Harries (in Sacks, 1992), a habilidade de parafrasear uma 

metáfora é um bom teste para a compreensão metafórica; mas algumas vezes a 

compreensão metafórica evidencia que a paráfrase não pode ser feita. Pode-se classificar 

as metáforas tomando-se aquelas que podem ser substituídas por outras sem perder a 

eficácia, e no outro extremo aquelas que não permitem substituições. A metáfora tem o 

poder de conectar, associar, juntar. A metáfora fala daquilo que está ausente, implica a 

idéia de ausência, e toda metáfora que é mais do que uma abreviação de uma linguagem 

mais direta acena para aquilo que transcende a linguagem. Segundo ele, a recusa da 

metáfora está ligada a uma visão não mediada, que não se refere a algo além de si mesma 

que a completaria: "A metáfora não tem mais seu sentido na realidade. Ela ainda nos 

convida a deixar a realidade familiar, mas não por causa de uma visão mais profunda de 

ser. Ao invés disso, as metáforas se tornam armas apontadas contra a realidade, 

instrumentos a serem usados para quebrar a referencialidade da linguagem, para livrar 

a linguagem de sua função ontológica e conferir, portanto, às palavras do poeta uma 

presença mágica que nos permite esquecer do munda. "(1992:83). 

Com relação à "verdade metafórica", Davidson afirma que, ao compreendermos 

uma metáfora, compreendemos a "verdade metafórica". Assim, haveria diferença entre 

uma mentira e uma metáfora; essa diferença não está nas palavras usadas ou no que elas 

significam, mas em como são usadas: "O que distingue uma metáfora não é o significado, 

mas sim o uso - e nisso ela é uma asserção, sugerindo, mentindo, prometendo ou 

criticando. E o uso especial ao qual submetemos a linguagem na metáfora não é - e não 

pode ser - "dizer algo" especial, não importa quão indiretamente. Porquanto uma 

metáfora diz somente aquilo que mostra em sua face- usualmente uma falsidade patente 

ou uma verdade absurda. E essa verdade clara ou falsidade não precisa de paráfrase -

ela é dada no significado literal das palavras." (Davidson, in Sacks, 1992:47). 
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A metáfora é explicada por Davidson apelando-se aos significados literais das 

palavras. A conseqüência desse argumento é que as sentenças nas quais as metáforas 

ocorrem são verdadeiras ou falsas de um modo normal e literaL "A metáfora não nos leva 

a notar aquilo que poderia deixar de ser notado de outra forma, e não há motivo, 

suponho, para não dizer que tais visões, pensamentos e sentimentos, inspirados pela 

metáfora, são verdadeiros ou falsos." (Davidson, in Sacks, 1992:45). 

Esse autor ainda nos fala que a metáfora nos faz perceber certa semelhança entre 

duas ou mais coisas, semelhança essa geralmente nova ou surpreendente. Na metáfora, 

certas palavras assumem significados novos, ou os significados chamados "ampliados". A 

ambigüidade na palavra deve-se ao fato de ela significar uma coisa em contextos comuns 

e de significar uma outra coisa no contexto metafórico. No contexto metafórico, não 

hesitamos necessariamente quanto ao seu significado, e se acontecer de hesitarmos para 

decidir entre um número de interpretações que aceitaremos, dificilmente temos dúvidas 

de que se trata de uma metáfora. 

De acordo com Swanson (in Sacks, 1992), a falsidade é uma propriedade comum 

das metáforas dos adultos e das crianças: o adulto escolhe criar uma afirmação falsa a fim 

de aludir a uma "verdade" subjacente, ou, pelo menos, a verdade que ele espera que seja 

apreendida; a criança quer explorar o mundo, e não influenciar ou impressionar alguém. 

Harries (in Sacks, 1992) nos fala que o sentido de verdade é a maneira como as 

coisas se nos apresentam, a maneira como as coisas existentes se tornam presentes. E 

Swanson afirma que "Uma metáfora é um convite obrigatório à descoberta. O que deve 

ser descoberto são as inúmeras alusões ou atributos em comum entre a metáfora e a 

verdade subjacente à qual ela remete. Pode-se considerar que o prazer e, portanto, o 

poder ligado à metéifora, depende de dois fatores. Seu poder e eficácia derivam do 

número de alusões descobertas e da rapidez ou forma inesperada como essas 

descobertas são feitas." (Swanson, in Sacks, 1992: 164). 

As alusões ou atributos e a densidade das informações de uma metáfora são 

propriedades objetivas da metáfora e de seu contexto situacional. De acordo com 

Swanson (in Sacks, 1992), uma metáfora que reúne todas as suas alusões em uma ou 

poucas palavras deveria ser mais eficaz do que uma metáfora distribuída em uma 
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seqüência de palavras ou sentenças. O número de alusões reflete de certa forma o quanto 

uma metáfora está próxima da verdade, ou quanto se aproxima do "alvo". 

Segundo Lemos, "Uma relação de natureza metafórica se estabelece entre o 

termo manifesto e o substituído, entre a estrutura manifesta e as estruturas latentes, e 

que afeta a outras partes do enunciado." (1992:130). Ocorre aqui uma ressignificação do 

termo manifesto e do latente, e o enunciado ganha um significado estrutural. A verdade 

metafórica é esse significado estrutural. De acordo com Lemos, o processo metonímico 

também implica o processo metafórico, pois a possibilidade de substituições cria 

lugares/posições; cria, portanto, a própria estrutura. A metonímia não deixa de ser, pois, 

uma metáfora. 

Lemos (1992), em seu texto sobre os processos metafóricos e metonímicos no 

campo dos estudos aquisicionais, refere-se tanto á ausência de um elemento substituído 

(significante latente) quanto à sua presença, que é dada na estrutura. Na medida em que a 

estrutura representa um elemento que está ausente na posição como está inscrito, pode 

decidir que atua como o todo representando a parte. Com por exemplo, temos o provérbio 

"Uma mão lava a outra", em que o elemento cooperação/ajuda está ausente, a estrutura 

representa esse elemento. O inverso também pode ocorrer, em que cada elemento está 

inscrito na sua posição na estrutura e esse elemento pode representar toda a estrutura 

enquanto parte representa o todo. Como exemplo, tomemos o provérbio "A esperança é a 

última que morre", em que o elemento "esperança", presente na estrutura enquanto parte, 

representa o todo. 

Segundo Lemos (1992), à medida que os processos metafóricos e os metonímicos 

se cristalizam nas relações de uma criança com a linguagem, ela passa a ressignificar seus 

próprios enunciados e, mais para frente, isso permite que ela ultrapasse a posição de 

interpretado, pode assumir a posição de intérprete de si mesmo e do outro. Isso implica 

outro modo interação, o que é incompatível com uma noção de linguagem apenas como 

comunícação, que sustenta o acesso direto às intenções e signíficados do outro e de si 

mesmo. 

De acordo com Gardner e Winner (in Sacks, 1992), estudos sugerem que as 

crianças decodificam metáforas com mais sucesso se as encontram em algum tipo de 

contexto situacional do que se tentarem usar seu conhecimento dos significados das 
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palavras que constituem o tropo. A análise dos autores sugere que é possível que as 

crianças se tornem capazes de entender uma metáfora assim que tenham conseguido 

dominar as propriedades semânticas das palavras relevantes à ligação do tópico. Pode ser 

também que esse conhecimento lexical não seja nem necessário nem suficiente para a 

paráfrase precisa. E pode ser que os indivíduos descubram os significados metafóricos 

não se baseando primariamente no conhecimento lexical, mas em razão da sua 

sensibilidade ao contexto lingüístico, visual ou situacional. 

Lopes (1987) afirma que usar uma linguagem literal ou uma linguagem figurada 

coloca em jogo referências sintagmàticas e paradigmáticas de relações de contigüidade e 

de similaridade que dão origem a figuras diferentes. As referências sintagmáticas se 

fazem com relações de contigüidade e constroem figuras de sinédoque e de metonímia. A 

metonímia é uma figura que afeta a contigüidade das combinações e forma sintagmas 

mais ou menos cristalizados, que são memorizados dependendo da competência dos 

falantes. As referências paradigmáticas se fazem com relações de similaridade e 

constituem desvios que produzem metáforas. As metáforas são, dessa forma, paráfrases 

paradigmáticas desviadas. 

Em suma, o provérbio está ligado de alguma forma à questão da escassez da 

literalidade do sentido, e não parece possível uma oposição objetiva e descontextualizada 

entre sentido literal e sentido metafórico. A interpretação de provérbios depende de um 

trabalho de aproximação (de similaridade) dos termos do provérbio e a situação de 

comunicação, que envolve imaginação e sentimento, e determina as inferências 

específicas para a interpretação. Como exemplo, tomemos o provérbio "Cada macaco no 

seu galho", que literalmente estaria se referindo ao animal, mas metaforicamente refere-se 

ao homem, suas funções e responsabilidades. Não há como interpretar, fazer inferências 

no enunciado proverbial se o sentido metafórico for exterior ao sentido literal. Portanto, 

podemos considerar que o provérbio coloca em relação sentido literal e sentido 

metafórico. Se no enunciado proverbial o sentido metafórico não é exterior ao sentido 

literal, então há só o sentido metafórico, e este é o seu "sentido literal". Talvez uma das 

características do provérbio é que sua interpretação necessariamente não pode ser 

composta pelos sentidos literais das palavras que o compõem, nenhuma delas. Nenhum 



32 

dos termos da equação é literalmente definido, o que ocorre nas metáforas não

proverbiais. 

Kleiber (2000) considera os provérbios como frases genéricas que falam 

diretamente sobre os homens. Esse autor discute o uso "literal" do provérbio metafórico, 

como por exemplo, "Cão que ladra não morde" (entidade não-humana) e a possibilidade 

desse provérbio ser usado em uma situação em que um cachorro late. Além dessa 

discussão, esse autor levanta a possibilidade de se utilizar um provérbio não-metafórico 

falando literalmente dos homens, como por exemplo em "Tal pai, tal filho", ou de 

entidades não-humanas, como por exemplo ao falar de um cachorro e sua cria ("Tal cão, 

tal dono"). Nesses dois casos fala-se literalmente de entidades não-humanas e humanas. 

Os provérbios que falam aparentemente de coisas "não-humanas" conduzem à 

interpretação proverbial; embora nada nos termos presentes nos provérbios evoque a 

condição humana, sabemos que se trata de homens ("Filho de peixe, peixinho é", por 

exemplo). 

Kleiber considera duas opções possíveis para resolver a questão dos provérbios 

relacionados a humanos e não-humanos: a primeira opção postula que os provérbios têm 

um campo de aplicação muito abstrato que inclui diferentes tipos de entidades (animais, 

humanos, etc.) que serão preenchidos no momento dos usos particulares. Mas, ao fazer 

isso, renunciamos à condição que o provérbio restringe a humanos. A segunda opção 

refere-se à restrição dos provérbios somente a humanos, mas também considera a 

aplicação dos provérbios a não-humanos. Entretanto, se é considerado que o provérbio é 

sabedoria, encena admoestação, conselho, parece que ele jamais pode se aplicar a 

entidades não-humanas. E quando aplicado para entidades não-humanas, ele deixa de ser 

um provérbio. 

Kleiber (2000) também nos fala sobre o emprego figurado e metafórico do 

provérbio, ou seja, sobre aceitar a idéia de que o provérbio, resultado de uma metáfora ou 

não, pode ele mesmo ser usado metaforicamente, para se referir às entidades às quais ele 

não estava destinado inicialmente (como por exemplo, no provérbio "Tal pai, tal filho"). 

Pode-se aqui usar a relação inventor-invenção, pintor-obras, cachorro-cria. Pode ocorrer, 

dessa maneira, um "descongelamento" de uma expressão, mas não se trata nada além do 

sentido. 
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Esse autor usa a noção de denominação para definir os provérbios, entendendo-se 

que se trata de uma expressão idiomática ou frase pronta, de uma unidade lexical 

codificada, possuidora de uma certa rigidez de forma, certa rigidez referencial ou 

estabilidade semântica, que se traduz por um sentido pré-construído, ou seja, fixado por 

convenção por todos os locutores, que faz parte do código lingüístico comum. Para esse 

autor, os provérbios são denominações-frases de nível genérico, e, como frases genéricas, 

autorizam inferências nas situações particulares encontradas. O tratamento humano que 

se dá a uma frase genérica é urna condição de aplicabilidade, uma condição semântica de 

uma frase genérica tomar-se um provérbio. Frases genéricas com conteúdo semântico 

implicativo também são candidatas a se tomarem provérbios. Os provérbios são frases 

genéricas que falam diretamente sobre os homens e seu conteúdo semântico corresponde 

sempre a uma implicação lógica. 

O sentido implicativo é o esquema semântico que serve de guia no 

reconhecimento, na construção, na interpretação dos provérbios, etc., e o sentido 

implicativo pode ser muito mais complexo que aquele da frase literal, pois as situações 

em relação de implicação denominadas pelos provérbios podem ser complexas, formadas 

por várias condições e várias conseqüências. 

Segundo ele, todos os provérbios podem ter mesma estrutura, mas cores e formas 

diferentes, e diferenças interessantes no uso, geralmente incorporadas a diferentes tipos 

de sentido que apresenta um provérbio. 

Kleiber (2000) não nos fala em provérbios com sentido mais metafórico ou 

sentido menos metafórico, mas em provérbios metafóricos e provérbios não-metafóricos. 

Entretanto, o que ele inclui é a questão de um sentido implicativo de alguma forma literal. 

Como exemplo, temos o provérbio "A união faz a força"- Aqui a implicação mostrada é 

diretamente informativa, válida plenamente e especificamente ao nível situacional 

expresso sem nenhuma dependência de um princípio superior. Isso ocorre diferentemente 

de provérbios como "O hábito não faz o monge" ou "Gato escaldado tem medo de água 

fria", que provêm de uma verdade implicativa superior, ou seja, são provérbios que 

dependem de situações particulares que garantem a veracidade, na medida em que as 

situações correpondem a uma verdade universal. 
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Com relação ao provérbio "A união faz a força", que segundo Kleiber (2000) é um 

provérbio não-metafórico, poderíamos apresentar urna discordância, considerando todo 

provérbio corno metafórico e argumentativo. Esse provérbio, por exemplo, poderia ser 

interpretado literalmente corno: "a união física de pessoas aumenta a força física em uma 

briga corporal, o que leva a melhores resultados, ou seja, a ganhar a briga." 

Metaforicamente, esse provérbio é interpretado como havendo a união entre a maioria de 

um grupo, também há força para atingir objetivos comuns (corno nas eleições, na busca 

dos direitos das mulheres, no trabalho, etc.). 

Tornemos, a propósito, alguns dados de quatro sujeitos afásicos quando lhes foi 

apresentado o provérbio "A união faz a força"4 para que fosse interpretado ou usado em 

urna situação conveniente: 

(CI) 

"Sozinho não, nesse mundo. É um se ouvir, tem que ter idéias, tem que lutar na 

empresa, tem que lutar particularmente, mas em grupo, o :4 união jaz a força', é em 

grupo, porque individualmente ninguém consegue vencer, né? É bom, mas sozinho ele 

não vence, então ele tem que passar por a comunidade, o país e aí :4 união jaz a força'. " 

(MS) 

"É o provérbio, é a união num, num. :4 união faz a força'. Que não precisa um 

sozinho porque :4 união faz a força', multidão faz a força pra chegá lá, gente quer, gente 

quer, não pode porque eu não sei falá lá, a gente . " 

(CL) 

"Tendo, tem muitas coisas que a gente, deixa eu ver :4 união jaz a força'. Eu junto 

tudo, ajunta muito mais as coisas pra ficá junto, né?" 

(SM) 

"Quer dizer que a união cê tá com a união, cê tá com a força também, né? Quer 

dizer com o mais forte não vai vim falá pra você porque, se fala assim 'eu sou mais forte, 

4 Esse provérbio e sua análise consta em meu trabalho de Iniciação Científica (F APESP - Processo 
97 /11110-7), orientado pela professora Dr" Edwiges Maria Morato, em 1998. 
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mais forte. 'Esse, que nem na escola, na escola, que nem vô supor uma vez eu falo assim 

'vô bate em você',fala, 'eu não vou', 'vem, vem pegar eu, então'." 

O que Kleiber considera como implicação mostrada, ou seja, um provérbio não

metafórico, poderia ser considerado como um provérbio menos metafórico, pois se não 

houvesse uma metáfora o sujeito SM não interpretaria o provérbio no seu sentido literal, e 

os demais sujeitos não compreenderiam a metáfora na sua interpretação. É claro que o 

provérbio "A união faz a força" tem características mais explícitas do que um provérbio 

como "Cada macaco no seu galho." 

O sujeito SM fez uma interpretação mais literal do provérbio, sem suspeitar, 

aparentemente, do sentido implicado presente. Caso o provérbio "A união faz a força" 

não envolvesse uma metáfora, por mais explícita que seja, esse sujeito não teria 

interpretado o provérbio, não reconhecendo o implícito e deixando de fazer as inferências 

necessárias para a sua interpretação. Não basta apenas reconhecer os elementos presentes 

no provérbio, ou seja, não basta apenas reconhecer o sentido literal dos provérbios. O 

"sentido literal" imediatamente se torna metafórico no contexto do exemplo que o sujeito 

c na. 

A partir desses dados é possível concluir que, além de os provérbios poderem ser 

mais metafóricos ou menos metafóricos, é preciso, para a sua interpretação, considerar o 

reconhecimento do sentido metafórico e sua relação com o literal. A metáfora implica um 

sentido literal, e o sentido metafórico resulta muito mais complexo que o sentido literal 

pois envolve os processos inferenciais (semântico-pragmáticos), discursivos (dialógicos, 

interativos, intersubjetivos, culturais) e cognitivos (perceptuais, mnemônicos, analógicos) 

para a sua interpretação. 

O significado metafórico é um novo significado que deriva do sentido literal dos 

elementos e da estrutura de uma metáfora. A metáfora é uma comparação entre o literal e 

o metafórico dos elementos do enunciado num ato de interpretação desses elementos e, 

posteriormente, do enunciado. Trata-se do que Ricoeur (in Sacks, 1992) considera como 

"assimilação predicativa", já enunciada anteriormente. 

Com relação à "verdade metafórica", se enunciados metafóricos como "A 

esperança é a última que morre" forem interpretados no seu sentido literal, são uma 
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verdade absurda e "sem sentido". Já interpretado metaforicamente, esse provérbio é uma 

"verdade metafórica", tem um novo significado que inclui o seu sentido literal, o 

conhecimento lexical, mais o contexto lingüístico, situacional; um saber lingüístico

cognitivo e um saber pragmático, um saber do mundo. Como todo provérbio possui uma 

metáfora, ou seja, o seu sentido não está explícito, toma-se necessário compreender o 

subentendido ou o sentido implicado, bem como identificar pressupostos culturais ou pré

construídos veiculados nos enunciados proverbiais. 

De acordo com Maingueneau (2001:20), "a pessoa que interpreta o enunciado 

reconstrói seu sentido a partir de indicações presentes no enunciado produzido, mas 

nada garante que o que ela reconstrói coincida com as representações do enunciador." 

Para compreender é preciso referir-se a uma gramática, mas também mobilizar saberes, 

fazer hipóteses, raciocinar. Assim, não se pode falar de sentido de um enunciado fora de 

contexto, o sentido está numa seqüência verbal proferida em uma situação particular, 

assumido em um lugar e em um momento específico, por um sujeito que se dirige numa 

determinada perspectiva a um ou vários sujeitos. 

Vale lembrar, contudo, que o contexto não é necessariamente o ambiente fisico, o 

momento e o lugar da enunciação. O contexto fornece elementos necessários para a 

interpretação: pode ser o ambiente físico da enunciação ou o contexto situacional, o 

contexto (seqüências verbais encontradas antes ou depois da unidade a interpretar) e os 

saberes anteriores à enunciação (Maingueneau, 2001). 

Em suma, para determinar o sentido do enunciado proverbial, os sujeitos devem 

mobilizar, além do processo lingüístico-discursivo, regras pragmáticas. Segundo 

Maingueneau (2001 :29), "trata-se de procedimentos pragmáticos porque exigem do 

destinatário uma análise do contexto e não somente uma interpretação semântica, seu 

conhecimento da língua. " 

1.4. PARÁFRASE E PARAFRASAGEM 

Di Renzo (2000) afirma que, tradicionalmente, a paráfrase foi tratada na 

Lingüística como um mecanismo de repetição. A palavra paráfrase tem sua origem no 
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grego, para = ao lado de, ao longo de; e phrases = palavra, discurso; ou phraso = fazer 

entender, explicar o que significa. 

De acordo com Orlandi (1987), a paráfrase é considerada na Lingüística como a 

"matriz do sentido" (algo que se mantém), sendo ela um dos dois processos determinantes 

para o funcionamento da linguagem. O outro processo que a autora considera como 

determinante para o funcionamento da linguagem é a polissemia, considerada por ela 

como "fonte do sentido" (movimento dos sentidos). Esses dois processos se limitam 

reciprocamente e são igualmente atuantes e determinantes para o funcionamento da 

linguagem. 

Para Hilgert (1996), a paráfrase é um enunciado lingüístico que reformula um 

enunciado anterior, chamado de enunciado-origem ou matriz. A paráfrase e a matriz 

mantêm, em grau maior ou menor, uma relação de equivalência semântica. E muitas 

vezes a paráfrase está com a matriz numa relação paradigmática, ou seja, a paráfrase pode 

ocupar o mesmo lugar sintático da matriz no contexto em que está inserida. 

De acordo com Hilgert ( 1996), há dois tipos de movimentos semânticos básicos 

na passagem da matriz para a paráfrase, a especificação e a generalização. A 

especificação ocorre quando a abrangência semântica da matriz é maior do que a da 

paráfrase (a paráfrase vai do geral para o específico). Como, por exemplo, na matriz "e eu 

terei tempo disponível não que eu deseje liberdade", temos a paráfrase "deseje eh eh estar 

assim sem obrigações para com as crianças ... mas é que daí eu terei tempo disponível para 

fazer as coisas extras não é?". Já a generalização ocorre quando a abrangência semântica 

da matriz é menor do que a da paráfrase (a paráfrase vai do específico para o geral). 

Como, por exemplo, na matriz "ele estuda então quase não sai com a gente ... ele joga 

futebol com as crianças brinca com as meninas e tudo ... ", temos a paráfrase "tem os 

momentos das crianças conosco, mas fins de semana ele estuda não é?". Esses 

movimentos semânticos se referem aos deslocamentos de sentido. 

No aspecto formal da paráfrase, ou seja, nas reformulações léxico-sintáticas que 

ocorrem na passagem da matriz para a paráfrase, a especificação se traduz na expansão 

parafrástica e a generalização na condensação parafrástica. Na expansão parafrástica (que 

tem função definidora, define termos abstratos mencionados na matriz), a paráfrase se 

realiza por meio de um enunciado lexical e sintaticamente mais complexo do que a 
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matriz; o contrário caracteriza a condensação parafrástica (que tem função de resumo ou 

de denominação). Há também as paráfrases que se formulam na mesma dimensão léxico

sintática de suas matrizes: são as paráfrases paralelas. Elas buscam uma adequação 

vocabular e só diferem de seus enunciados de origem por variações lexicais (Hilgert, 

1996). 

Em sua tese de doutoramento, dedicada ao estudo da paráfrase, Serrani (1991) a 

concebe como "ressonância interdiscursiva de significação" que tende a construir a 

realidade de um sentido. Pode haver ressonâncias interdiscursivas de significação em 

tomo de unidades específicas e em tomo de modos de dizer. As ressonâncias em tomo de 

unidades específicas dizem respeito ao funcionamento parafrástico de unidades como 

itens lexicais, frases nominais, etc. As ressonâncias de significação em tomo de modos de 

dizer referem-se ao estudo dos efeitos de sentidos produzidos pela repetição, em nivel 

interdiscursivo, de construções sintático-enunciativas na estruturação de um discurso 

determinado. 

Serrani ( 1991) usa o termo paráfrase para definir funcionamentos parafrásticos 

das unidades lingüísticas no discurso, entendendo a paráfrase como uma relação 

semântica não estável, nem passível de ser prognosticada. Nessa perspectiva, a paráfrase 

não pode ser entendida como uma relação de validade universal, e pressupõe uma 

concepção não binarizante do fenômeno, pois uma concepção binarizante considera duas 

frases como sendo ou não paráfrases. Estando ao nivel do interdiscurso, a paráfrase é 

considerada como processo discursivo. 

A noção de "ressonância de significação" que a autora introduz serve, segundo 

ela, para caracterizar a paráfrase entre uma ou mais unidades lingüísticas. Há paráfrase 

quando se pode estabelecer entre duas unidades envolvidas uma ressonância 

interdiscursiva de significação, na construção da realidade de um sentido. A noção de 

ressonância refere-se ao eco entre duas unidades, pois sempre ressoa para alguém, tanto 

na dimensão dos interlocutores empíricos projetados no discurso, quanto para a dimensão 

do sujeito ou determinada formação discursiva. 

De acordo com Serrani (1991), "Nos esquemas interdiscursivos de repetibilidade 

propostos acima para explicar as paráfrases, concebidas enquanto ressonâncias de 

significação, o componente relação semântico-discursiva entre as formas opera, 
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fundamentalmente, nesse registro imaginário. Ele possibilita estabelecer as ligações 

entre as formas por semelhança, mas, também, avançar explicações relativas às 

diferenças semânticas envolvidas." (op.cit. :237-238). 

Segundo a autora, os esquemas interdiscursivos de repetibilidade (EIR) formam

se em contradições intrínsecas e derivadas que apagam/neutralizam a contradição 

extrínseca das formações discursivas. Os EIR visam explicar as relações de 

funcionamentos das formas repetidas no discurso. 

Serrani divide os estudos sobre a paráfrase em três blocos de abordagem: a 

paráfrase segundo o modelo da sinonímia-identidade; a paráfrase como modelo da não

sinonímia; e a paráfrase como modelo de sinonímia-equivalência. 

No modelo de sinonímia-identidade, a paráfrase é considerada como 

correspondência entre um sentido e várias formas. Duas ou mais frases entendidas como 

parafrásticas têm um caráter de aparência, a paráfrase é entendida como sendo 

exclusivamente do dominio da língua. Há um sentido único que está acobertado, e a 

análise lingüística deve revelá-lo. Nessa perspectiva, o sentido está reduzido ao conteúdo 

informacional determinado pelo valor de verdade das proposições. A paráfrase tem sido 

vista dessa maneira nos estudos realizados pela sintaxe, principalmente no quadro teórico 

da Gramática Transformacional e das correntes que a sucedem. 

No modelo da não-sinonímia, duas formas diferentes têm necessariamente um 

sentido lingüístico diferente; portanto, são não-sinônimas. Considera-se aqui a total 

biunivocidade entre o plano do significante e o do significado, idéias advindas do 

estruturalismo lingüístico, filiado ao primeiro Saussure da teoria do signo. 

O modelo de sinonímia-equivalência se diferencia dos outros modelos pelo 

postulado da univocidade da linguagem, que nessa perspectiva é recusado. Esse modelo 

distingue níveis diversos de análise semântica, como os realizados na Lingüística da 

Enunciação, e leva em consideração as diferenciações da tematização em termos de não

sinonimia. Para esse modelo, o que precisa ser explicado é o fato de que um enunciado 

possui um sentido específico e, simultaneamente, que sejam possíveis outras 

interpretações, que podem coincidir com as de outros enunciados. 

Brandão (1988) nos fala sobre a paráfrase quando se refere à noção de formação 

discursiva que, segundo essa autora, envolve dois tipos de funcionamento: a paráfrase e o 
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pré-construído. O pré-construído designa aquilo que remete a uma construção anterior e 

exterior, por oposição ao que é "construído" pelo enunciado; na formação discursiva o 

Sujeito Universal garante o que pode ser dito, o pré-construído é assimilado pelo sujeito 

enunciador, e este se identifica, se assujeita ao Sujeito Universal. Já quando uma 

formação discursiva é constituída por um sistema de paráfrase, os enunciados são 

retornados e reformulados para a preservação de sua identidade, "a paráfrase é um 

mecanismo de :fechamento; de 'delimitação' das fronteiras de uma formação discursiva." 

(Brandão, 1988:39). 

Perez (2000) nos fala sobre a noção de parafrasagern corno um processo 

discursivo através do qual há a produção de sentidos novos ou de seqüências novas, que 

não passariam de um retomo ao molde, ou seja, um retomo à "matriz do sentido" 

permitida pela formação discursiva (FD). "Poderíamos dizer que a retomada parafrástica 

se dá unicamente pela necessidade que uma FD tem de 'dar corpo; de reqfirmar o seu 

discurso. Mas essa nova enunciação do 'mesmo' já não é a simples repetição." 

(op.cit.:44). 

No plano discursivo, o enunciado "original" e o enunciado "reformulado", para 

serem duas paráfrases equivalentes, ou seja, para que garantam que o processo de 

reformulação parafrástico seja estabelecido, devem pertencer à mesma formação 

discursiva. 

De acordo com Perez, " ... as formações discursivas é que dão sentido às palavras, 

expressões e enunciados que os sujeitos produzem. O que equivale a dizer que essas 

palavras, expressões e enunciados não possuem sentido próprio. Ao contrário, podem até 

mesmo contrair sentidos bem diversos dependendo da formação discursiva a que 

pertençam. A contraparte apresenta-se igualmente verdadeira: é possível que palavras, 

expressões e enunciados diferentes tenham o mesmo sentido, no interior de uma dada 

formação discursiva. Isso ocorre porque o sentido de uma palavra, expressão ou 

enunciado se constitui no interior das formações discursivas, a partir das relações que 

essas categorias mantêm com outras palavras, expressões e enunciados da mesma 

formação." (2000:49). 
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Já segundo Leeman (apud Pêcheux e Fuchs, 1990), as transformações 

parafrásticas têm como característica, em geral, nenhuma mudança de sentido, elas não 

acrescentam nenhuma informação suplementar. 

De acordo com Fuchs (1985), a paráfrase possui uma série de caracterizações 

opostas: 

é consciência lingüística dos locutores (produzir e identificar frases como 

tendo o "mesmo sentido"), mas também produto das construções teóricas dos 

lingüistas; 

é atividade lingüística dos sujeitos (trabalho de interpretação e reformulação ), 

mas também objeto lingüístico resultante da atividade lingüística dos sujeitos; 

é uma relação entre um enunciado (ou texto-fonte) e suas reformulações numa 

situação dada, mas é também uma relação entre os enunciados virtualmente 

equivalentes na língua. 

A paráfrase, na perspectiva lógica da equivalência formal, considera duas 

proposições "equivalentes" se elas têm o mesmo "valor de verdade" (se são 

conjuntamente verdadeiras ou falsas). A perspectiva lógica deixa de lado a especificidade 

do sentido, sobre o qual, de acordo com Fuchs, repousa o funcionamento lingüístico da 

paráfrase. 

Autores da lingüística formal consideram que duas paráfrases são formalmente 

equivalentes se compartilham uma propriedade comum; ao lingüista caberia estabelecer 

famílias de enunciados lingüisticamente equivalentes, ou seja, enunciados com 

parentesco sintático e que postulam ter o "mesmo sentido". Outros lingüistas formais 

estabelecem as famílias de paráfrases sob o aspecto de derivação de enunciados 

equivalentes a partir de uma fórmula abstrata comum que representam relações 

gramaticais profundas e uma constância semântica. Nesse modo de pensar, a alteração da 

ordem dos constituintes de um enunciado estabeleceria novas relações e mudanças de 

sentido, pois consideram que o sentido não está nas palavras, mas na relação entre elas e 

delas com o real (Fuchs, 1985). 

Tendo em vista o exposto até aqui, podemos concluir que há problemas na 

abordagem da paráfrase em termos de equivalência formal (baseada na consideração do 

léxico e no impacto semântico das derivações). 
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Igualmente problemática é a abordagem que considera a paráfrase como 

sinonímia de frases, que focaliza o aspecto estritamente sintático do fenômeno 

parafrástico através da idéia intuitiva de uma certa "identidade de sentido". Diversas 

abordagens semânticas posteriores (como a semântica gerativa, as semânticas formais) 

qualificam no plano da significação aquilo que as paráfrases têm em comum e o que as 

diferenciam. Há problemas nessa abordagem com relação à qualificação das semelhanças 

e diferenças semânticas. Segundo Fuchs (1985), é a estabilidade do referente que autoriza 

um núcleo semântico comum; no entanto, essa identidade referencial é uma condição 

necessária, mas não suficiente da sinonímia. 

Fuchs ( 1985) considera a paráfrase como atividade de reformulação, com uma 

possibilidade de análise no plano do discurso. Nessa concepção, o contexto, as 

circunstâncias, a situação específica do discurso tornam-se indispensáveis. O problema 

dessa concepção é no articular a língua e o discurso, reconhecer o que da interpretação e 

da reformulação é previsível para o lingüista. A atividade de reformulação que o sujeito 

realiza está entre a reprodução do conteúdo e sua deformação. Na reformulação, 

identifica-se a significação do texto-fonte à significação do novo texto; há um alto grau 

de variabilidade no produto final, mas se estabelecem limites de tolerância variáveis. 

No caso dos "provérbios equivalentes", a equivalência semântica parece ocorrer 

quando há uma simples variação lexical entre os equivalentes, ou quando a formulação 

do enunciado proverbial é mais ou menos abrangente do que o seu equivalente, ou seja, 

pode explicitar mais ou menos o sentido, pode especificá-lo mais ou menos, pode resumi

lo ou não, mas com preservação de certa identidade semântica. Os enunciados proverbiais 

possuem sentidos específicos que evocam cenas enunciativas ou contextos de uso que 

podem coincidir com os de outros enunciados, sugerindo até mesmo "outra 

interpretação", próxima ao sentido específico veiculado no provérbio. Por exemplo, os 

provérbios "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" e "Antes pouco do que 

nada" podem ser considerados equivalentes em termos semântico-pragmáticos pois 

evocam uma mesma cena enunciativa/contexto enunciativo, o mesmo sentido específico, 

ou seja, de conformismo. Esses dois provérbios e o provérbio "Melhor prevenir do que 

remediar" evocam contextos enunciativos próximos, embora não o mesmo sentido 

específico, ou seja, o sentido de prudência. 
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1.5. ASPECTOS ENUNCIATIVOS 

Neste item passo a destacar o caráter enunciativo do provérbio, e isso se dá graças 

ás possibilidades reflexivas da linguagem, isto é, à capacidade de se referir a si mesma no 

próprio ato enunciativo. Dentro dessa reflexividade, podemos diferenciar dois níveis 

enunciativos observáveis no provérbio: os planos do dizer em uso e do dizer em menção. 

No plano de uso, considera-se o sujeito como usuário, e no plano em menção, como 

observador da linguagem (Morello, 1995). Esta reflexividade tem a ver a um só tempo 

com o trabalho lingüístico, com o interdiscurso, com a memória cultural, com os 

elementos pré-construídos dispostos na sociedade. 

Segundo Geraldi, a linguagem se constrói, se constitui, os sentidos são 

construídos; porém, não se trata aqui de "um eterno começar nem um eterno repetir" 

(1991:11). Há uma tendência à repetição e à diferenciação das expressões, pois a relação 

interlocutiva é trabalho compartilhado entre os sujeitos, numa relação entre eu e tu que 

determina o discurso. Ela depende dos sujeitos, da linguagem nos processos 

interlocutivos que serão modificados, de acordo com as informações, objetos e fatos do 

mundo que serão interpretados no universo discursivo para a construção da compreensão. 

Na construção do sentido, é insuficiente apenas o uso dos recursos expressivos, mas são 

necessários fatores extralingüísticos e das ambigüidades que o locutor esteja buscando 

(construção de sentidos novos e dos "efeitos do sentido"). É o que se depreende dessa 

passagem de Geraldi (1991): "Daí compreender a linguagem como trabalho constitutivo 

dos sistemas de referência e dos sujeitos cujas consciências se formam precisamente pelo 

conjunto de categorias que vão incorporando, enquanto signos, nos processos 

interlocutivos de que participam. " (p.14). 

Além da perspectiva discursiva, tanto a teoria da pressuposição quanto a da 

polifonia de Ducrot são importantes para o desenvolvimento desta pesquisa, pelo que 

trazem como subsídios para a análise dos aspectos semântico-enunciativos dos 

provérbios. 

Ducrot (1987), em sua Teoria da Polifonia, analisa a articulação de diferentes 

fontes enunciativas, ou seja, a superposição de diversas vozes. Ele considera basicamente 

a produção lingüística na enunciação, ressaltando sua singularidade enquanto um ato de 
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fala que não se repete e que relaciona o dizer do locutor com o dizer do outro. De acordo 

com Ducrot (1987), o ON é o "agente verificador" que valida o enunciado, uma pessoa, 

alguém, um sujeito universal. Ou seja, há dois planos enunciativos aqui. O plano de uso 

refere-se á situação de comunicação, na qual o sujeito falante utiliza um provérbio, por 

exemplo. Já no plano de menção o sujeito falante faz uso de uma citação, referindo-se ao 

sujeito universal, ao sujeito que anteriormente utilizou um provérbio. Na verdade, na 

enunciação proverbial estão presentes o plano de uso e o plano de menção relacionados 

enunciativamente. 

Ducrot (1987) considera a pressuposição como a existência de uma lógica na 

língua relacionada com a semântica e que representa as regras do jogo nas relações entre 

os indivíduos no ato enunciativo. Para Ducrot, a pressuposição existe na forma de 

implícito. Qual seria a diferença entre pressuposto e subentendido? Ducrot distingue 

esses termos, dois tipos de "efeitos de sentido", considerando o pressuposto como 

fazendo parte da significação literal (relação imediata e estável, o pressuposto pertence 

plenamente ao sentido literal), enunciado que, quando submetido a modificações 

sintáticas, continua apresentando o mesmo pressuposto; já o subentendido faz parte da 

significação não-literal (relação mediata e instável, o subentendido permite acrescentar 

alguma coisa sem dizê-la, ao mesmo tempo em que ela é dita), o interlocutor tem a 

responsabilidade de fazer a interpretação necessária. De acordo com Ducrot, o 

pressuposto e o subentendido se opõem por não terem sua origem no mesmo momento ou 

processo de interpretação: "Se o posto é o que cifírmo, enquanto locutor, se o 

subentendido é o que deixo meu ouvinte concluir, o pressuposto é o que apresento como 

pertencendo ao domínio comum das duas personagens do diálogo, como o objeto da 

cumplicidade fundamental que liga entre si os participantes do ato de comunicação. " 

(Ducrot, 1987:20). 

Os enunciados com pressupostos estão ligados ao componente lingüístico, e 

nesses enunciados não são consideradas as situações de ocorrência, enquanto que os 

subentendidos dependem do componente retórico que considera as circunstâncias da 

enunciação. Os enunciados subentendidos devem ser interpretados pelo interlocutor, mas 

eles apresentam condições suficientes para serem interpretados de acordo com o 

contexto; somente um erro exagerado de raciocínio seria incompatível a uma 
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interpretação ao que o enunciado subentende. Ducrot ( 1987) considera a pressuposição 

como parte do sentido e o subentendido como a maneira pela qual esse sentido será 

decifrado. 

As leis de discurso que se ligam ao subentendido indicam o que se pode fazer 

quando produzido um enunciado; responsabilizam-se essas leis por aquilo que é 

pragmático, característico do ato da enunciação. A função dessas regras pragmáticas é 

fazer conhecida a situação de discurso, o que se pretende através da enunciação: "A 

intervenção das leis de discurso não teria por função 'pragmatizar' uma semântica 

inicialmente sem relação com a ação, mas ela poderia servir para atualizar e, 

eventualmente, para modificar uma pragmática fUndamental das frases concebidas como 

instrumentos para a interação dos interlocutores. "(Ducrot, 1987: 98). 

Na interpretação de um enunciado qualquer, há processos lingüísticos, cognitivos, 

discursivos, socioculturais que participam da construção da significação. De acordo com 

Benveniste (apud Possenti 1988:54), o locutor "mobiliza" a língua, ou seja, introduz sua 

subjetividade na língua resultando numa enunciação única e que não dá para ser repetida. 

Em cada ato de enunciação, há um processo de interação verbal que se constitui, e 

o interlocutor não é elemento passivo na constituição do significado, mas desempenha um 

papel fundamental em sua constituição. Dessa maneira, ele age sobre a língua, como seu 

interlocutor. 

No momento da interlocução, ocorre a construção dos sentidos das expressões; se 

não há compreensão, há dificuldade no manejo de recursos expressivos do locutor ou do 

interlocutor que garantam a semanticidade. 

De acordo com Brandão (1988), há um percurso que o indivíduo faz da 

elaboração mental do conteúdo a ser expresso pela enunciação, e esse conteúdo é 

orientado socialmente buscando adaptar-se ao contexto imediato do ato de fala e, 

sobretudo, a interlocutores concretos. A língua constitui a condição de possibilidade do 

discurso, e é o lugar material em que se realizam os efeitos de sentido. Portanto, se o 

processo discursivo é produção de sentido, o discurso é o espaço em que emergem as 

significações: "Ao enunciar, o locutor instaura um diálogo com o discurso do receptor na 

medida em que concebe não como um mero decodi.ficador, mas como um elemento ativo, 

atribuindo-lhe, emprestando-lhe a imagem de um contradiscurso." (Brandão, 1988:53). 
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Em sua aula inaugural no College de France no ano de 1970, Foucault apresentou 

sua hipótese a respeito da produção do discurso: "suponho que em toda sociedade a 

produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certo número de procedimentos que têm por JUnção conjurar seus 

poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade." (op. cit., 1996:9). 

Para Foucault (apud Brandão, 1988), o discurso não pode ser analisado 

simplesmente sob seu aspecto lingüístico, mas como jogo estratégico de ação e de reação, 

de pergunta e de resposta, de dominação e de esquiva, e também como luta. É o espaço 

em que poder e saber se articulam, e nesse sentido o discurso é gerador de poder. 

Foucault refere-se ao não poder falar de qualquer coisa em qualquer circunstância, pois 

pode significar luta, poder, dominação, o discurso verdadeiro. A partir daí considerou-se 

o sentido do enunciado, sua forma, sua relação e referência. Portanto, haveria novas 

formas de expressar a verdade. Não seria isto o que ocorreria com os enunciados 

proverbiais? Estes são guardados na memória histórico-cultural, usados em situações 

diferentes, transformados, ditos e "ainda por dizer". Posso construir novos discursos, 

como Foucault diz, a partir de um "estatuto de discurso sempre reutilizável" (1996: 25) e 

que jamais foi dito do qual sou autor desde que eu faça a inserção do discurso no real. Os 

provérbios seriam um bom exemplo dessas formas. Depois que as coisas são ditas, elas 

podem ter outras existências, relações, práticas e possibilidades de transformação. Os 

enunciados podem ou não ser esquecidos, o que depende do seu grau de remanescência e 

dos '1ogos de memória e da lembrança" (Foucault, 1969/1987). 

Os enunciados têm um valor de coisas, que transformamos, conservamos, 

repetimos e reproduzimos. Apropriamo-nos deles no sentido que nos são dados, usando

os como pré-estabelecidos; porém, de acordo com a situação, podemos apenas copiá-los 

ou mesmo transformar e buscar o valor, seu sentido implícito: "Todo enunciado 

compreende um campo de elementos antecedentes em relação aos quais se situa, mas que 

tem o poder de reorganizar e de redistribuir segundo relações novas. Ele constitui seu 

passado, define naquilo que o precede, sua própria filiação, redesenha o que o torna 

possível ou necessário, exclui o que não pode ser compatível com ele. Além disso, coloca 

o passado enunciativo como verdade adquirida, como um acontecimento que se produzia 



47 

como uma forma que se pode modificar, como matéria a transformar, ou, ainda, como 

objeto de que se pode falar." (Foucault, 1969/1987:143). 

1.6. ASPECTOS INTERDISCURSIVOS 

Qual a diferença, então, entre um enunciado proverbial e um enunciado pessoal? 

Qual o poder de persuasão de um discurso proverbial? Para descobrir essas respostas, é 

preciso estudar o processo de proverbialização e não apenas o estudo dos conteúdos dos 

provérbios. Para isso, é necessário analisar o provérbio como pré-construído e a sua 

construção a partir de realizações anteriores e exteriores para que se conserve, seJa 

lembrado e reutilizado. De acordo com Courtine (apud Oliveira, 1996:208), o pré

construído "designa uma construção anterior, exterior e independente, por oposição ao 

que é construido na enunciação. " 

Para a Análise do Discurso, é preciso verificar os "efeitos do pré-construído", ou 

seja, realizar um trabalho de reconfiguração, de reprodução, de reinscrição, que são os 

"efeitos do pré-construído". Esses "efeitos" se referem também ao desdobramento, em 

dois termos, que o sujeito do discurso realiza: um representando o "locutor" e o outro 

representando o "sujeito universal". Essa relação refere-se à prática dos sujeitos, lugar 

onde se constata "que todo sujeito é constitutivamente colocado como autor de e 

responsável por seus atos (por suas 'condutas' e por suas 'palavras') em cada prática em 

que se inscreve; e isso pela determinação do complexo das formações ideológicas (e, em 

particular, das formações discursivas) no qual ele é interpelado como "sujeito

responsável" (Pêcheux, 1975/1988:214). O "sujeito-responsável" se identifica com a 

formação discursiva, e para isso é suposto um desdobramento por parte do sujeito do 

discurso. 

Esse desdobramento se dá de forma que um dos termos representa o "locutor", o 

"sujeito da enunciação", e o outro representa o "sujeito universal". Na primeira 

modalidade (discurso do "bom sujeito", como diz Pêcheux), o "sujeito da enunciação" se 

assujeita ao conteúdo sob a forma do "livremente consentido", ele reflete o sujeito 

universal, se identifica com o discurso e o usa "em plena liberdade". Como exemplo 
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disso, .tomemos um comentário de um sujeito afásico CF5
, sobre o provérbio "Quem 

semeia vento, colhe tempestade": "Quem semeia vento, colhe tempestade", é um dito, que 

é, as pessoas nervosas, as pessoas briguentas, é, colhem, é, maldade, as pessoas más 

colhem maldade. As pessoas de bem não colhem, esse é um ditado que ... é verdadeiro, as 

pessoas que brigam muito, é, conseguem apanhar." Já na segunda modalidade (discurso 

do "mau sujeito"), o sujeito da enunciação se distancia, questiona, contesta o sujeito 

universal considerando o que o seu discurso permite pensar, refletir. O "mau sujeito" se 

"contra-identifica com a formação discursiva que lhe é imposta pelo 'interdiscurso' como 

determinação exterior de sua inferioridade subjetiva ... " (Pêcheux, 1975/1988: 215-216). 

Como exemplo, tomemos outro comentário do sujeito afásico, CF, sobre o provérbio 

"Feliz foi Adão que não teve sogra": "É um provérbio conhecido, né? É muito usado, que 

é falar mal da sogra, então eu não falo mal da sogra, eu gosto da sogra, eu tive três 

sogras, né? Então dá para perceber, eu tive sorte com as sogras, é grande amiga, uma 

morreu, outra tá viva, e a terceira mora perto de casa. Me dou bem com as sogras, esse 

ditado não é pra mim. " 

Henry (1992) considera no processo de desdobramento do sujeito da enunciação 

um sujeito locutor responsável pelo conteúdo formulado, e um outro, "duplo do 

primeiro", com o estatuto de sujeito universal. 

O sujeito universal é aquele que "fala" num discurso prévio, no qual está presente 

o pré-construído "sedimentado sob a forma de uma representação que corresponde ao 

referente de que se trata e do qual se elidiram as condições de produção. " (Robin, 

1977: 118). 

De acordo com essa discussão, o provérbio tem uma "história", um passado 

discursivo, é constituído de muitos e diferentes fatores sócio-históricos que, de acordo 

com Oliveira (1996), interferem na adesão daquele que o enuncia. 

Quando enunciamos um provérbio, isso revela que aderimos ao seu conteúdo, isto 

quer dizer que nos "sujeitamos" a ele? Poderia haver uma maior ou menor sujeição do 

sujeito-enunciador ao provérbio? 

5 O sujeito CF participou do meu trabalho de pesquisa de Iniciação Científica intitulado "Estudo de formas 
meta-enunciativas em sujeitos afásicos: a enunciação proverbial" (FAPESP - processo 97/11110-7), 
orientado pela professora Edwiges Maria Morato, em 1998. 
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No seu estudo sobre assujeitamento no discurso proverbial, Oliveira (1996) 

detecta dois aspectos quando um sujeito enuncia um provérbio: i) um provérbio que 

requer do seu enunciador uma maior ou menor sujeição ao seu conteúdo, ii) o provérbio 

permite que se estabeleçam relações entre os sujeitos no momento da enunciação. Além 

desses dois aspectos, Oliveira verificou a dependência que existe entre o sujeito 

universal, o interlocutor e o enunciador do provérbio. 

Para Pêcheux (1975/1988), há uma relação discursiva entre o sujeito universal e o 

sujeito da enunciação: o sujeito se assujeita ao conteúdo, e não percebe (reflete o Sujeito), 

ou pode questionar, contestar o conteúdo do enunciado (ir contra o Sujeito Universal). 

De acordo com Possenti (1988), no discurso o sujeito tem relação com a estrutura, 

com uma dependência maior ou menor ao que a estrutura limita, revelando, além da 

presença da subjetividade, uma certa sujeição (consentida conscientemente ou não). 

O lugar da subjetividade dos falantes da língua é analisado por Henry (1992) 

como a possibilidade de fazer escolhas em nível sintático e semântico, na liberdade de 

usar a língua e expressar convicções, crenças, opiniões, etc., na medida em que esses 

comportamentos são organizados sob a forma de existência de uma forma de 

subjetividade universaL É a noção de subjetividade individual como uma potencialidade 

de todo sujeito, desde que esteja apto a falar. 

Segundo Oliveira (1996), o que ocorre na enunciação de um provérbio é um 

"comportamento aparentemente passivo", uma relação de autoridade do sábio, do divino, 

dos antigos, da tradição que o provérbio transmite resultando num maior ou menor nível 

de sujeição/subjetividade do sujeito enunciador em relação ao discurso proverbial. Como 

ir contra um Sujeito (Sujeito Universal) que tudo sabe e que detém a verdade (como os 

provérbios bíblicos)? Como ir contra a um discurso que revela fatos, evidências e assim 

impede uma reflexão (exemplo de provérbios que estabelecem relação entre as reações de 

animais e o comportamento humano)? Outros provérbios podem ter uma formulação 

lingüística que aparece como estímulo à reflexão, o que permite a participação do sujeito 

e a possibilidade de equilíbrio da subjetividade (como os provérbios orientais). 

Ao enunciarmos um provérbio, não quer dizer que tenhamos aderido ao seu 

conteúdo; podemos concordar ou não, pois, ao enunciar um provérbio, podemos estar 

questionando, satirizando o seu conteúdo, ou realmente aderindo a ele. A subjetividade 
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está presente no discurso proverbial, e, segundo Possenti (1988), além da subjetividade, 

há uma certa sujeição ao conteúdo do enunciado, sujeição consciente ou não do sujeito

enunciador. 

Desse modo, haveria níveis de mawr ou menor sujeição/subjetividade, que 

dependeria da posição do sujeito frente aos discursos já existentes com relação ao seu 

próprio discurso; ele pode aceitar, como ir totalmente contra o discurso existente. Esta 

maior ou menor subjetividade e a maneira pela qual os sujeitos trabalham com os objetos 

do discurso se relacionam com a determinação referencial nos processos interativos. No 

discurso proverbial, há uma maior ou menor sujeição/subjetividade do sujeito-enunciador 

em relação ao sujeito universal. Isso envolve a referenciação e o trabalho lingüístico

discursivo implicado no trabalho meta-enunciativo em relação aos provérbios (as 

inferências, a passagem do plano enunciativo do uso para o plano enunciativo da menção, 

o reconhecimento dos efeitos dos sentidos, a tomada de diferentes posições e fontes 

enunciativas, a inscrição lingüística em enunciados pré-construídos). 

No contexto das patologias de linguagem, a determinação referencial, a 

subjetividade com relação ao discurso, a capacidade de manipular os vários e diferentes 

processos referenciais que estão em jogo na significação estão de certa forma alterados. A 

consideração do conjunto ou a seletividade de fatores lingüísticos, cognitivos, 

pragmáticos, discursivos, afetivos por sujeitos afásicos estão alteradas, e tais fatores estão 

implicados na determinação dos referentes, na maior ou menor sujeição ao discurso e na 

busca do sentido e na explicitação da significação (Morato, 200lb). 

1.7. O PROVÉRBIO COMO FENÔMENO META-ENUNCIATIVO 

Diz-se que o trabalho de interpretação de provérbios está reduzido a uma espécie 

de habilidade metalingüística de ordem cognitiva alterada nos casos de afasia. Entretanto, 

numa perspectiva enunciativa, o trabalho de interpretação de enunciados proverbiais diz 

respeito a uma competência pragmático-discursiva dos sujeitos, não redutível a uma 

habilidade metalingüística (relativa ao sistema lingüístico tomado como código) (Morato, 

200lb). Salienta-se aqui, pois, o exercício da metalinguagem como reflexividade 
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enunciativa, lugar da meta-enunciação, da relação entre língua e (inter)discurso, dos 

processos lingüísticos e cognitivos. 

O uso do termo "meta" refere-se comumente à capacidade da linguagem de 

interpretar a si mesma, de saber sobre a linguagem e da linguagem, e ser capaz de 

reconstituir o que foi dito ou pensado. A meta-enunciação está relacionada à tomada de 

um discurso, enunciado ou enunciação já construída, ou seja, é constituída por uma 

memória cultural e histórica, tal como ocorre com os provérbios. 

De acordo com Morato (200la), os procedimentos meta demandam diferentes 

níveis de reflexão dos sujeitos sobre a linguagem, o que envolve um trabalho sobre a 

língua e sua exterioridade. 

Segundo Authier-Révuz (1995, 1998), a meta-enunciação é o discurso sobre a 

linguagem e sobre um outro dizer, é auto-representação do dizer, e envolve a questão do 

sujeito e de sua relação com a linguagem. 

Authier-Révuz (1998) tem desenvolvido sistematicamente um estudo da 

configuração enunciativa da reflexividade metaenunciativa, a modalização autonímica da 

enunciação e sua auto-representação opacificante. Seu estudo incide sobre o que há de 

metaenunciativo na modalização automimica e suas formas lingüísticas ou discursivas 

através das quais se realiza o desdobramento enunciativo próprio dessa configuração. 

A seguir, farei uma breve descrição do estudo de Authier-Révuz sobre a 

reflexividade metaenunciativa, algo importante para a compreensão da reflexividade da 

linguagem no campo enunciativo (o que é importante também para compreender o 

enunciado proverbial, já que este é considerado um fenômeno meta-enunciativo, que 

relaciona metalinguagem e enunciação). 

Segundo essa autora, a forma de auto-representação do dizer caracteriza-se por 

dois campos: o da metalinguagem e o da enunciação. No campo da metalinguagem, a 

configuração enunciativa tem relação com: 

a metalinguagem natural (versus a metalinguagem lógica, externa): segundo J. 

Rey-Debove, o "poder" de reflexividade das línguas naturais; 

a metalingüística comum ou epilingüística (versus científica): está relacionada 

às representações de sujeitos ao sujeito da linguagem; 
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o metaenunciativo (versus discurso sobre a linguagem, sobre um outro dizer): 

a auto-representação do dizer que vai se fazendo, trata-se do discurso sobre a 

prática da linguagem; 

a opacificação (versus transparência): o que está em JOgo aqui é a 

representação. Refere-se à forma significante do dizer, ao conteúdo, ao modo 

de dizer; 

uma modalidade reflexiva particular (versus teorias pragmáticas da 

enunciação enquanto reflexividade): são as formas observáveis no discurso. 

No campo da enunciação, Authier-Révuz (1998) apóia-se, opondo-se a uma 

corrente pragmática, em uma corrente "enunciativa no sentido estrito" ("neo

estruturalista"), que parte de onde se encontram a língua e seus exteriores. Apoiando-se 

nos "exteriores teóricos", a autora considera que o dizer não poderia ser transparente ao 

enunciador, ele escapa, é irrepresentável em função do inconsciente e do interdiscurso. 

De acordo com Authier-Révuz (1990,1995), as modalidades da enunciação estão 

comprometidas com as heterogeneidades enunciativas: heterogeneidade mostrada e 

heterogeneidade constitutiva. Segundo ela, a heterogeneidade constitutiva e a 

heterogeneidade mostrada representam duas ordens de realidade diferentes: os processos 

reais de constituição de um discurso e os processos não menos reais de representação em 

um discurso de sua constituição. 

A heterogeneidade enunciativa é um conjunto de processos enunciativos que se 

organizam por uma relação complexa com o discurso do outro ou discursos outros (pré

construídos). A heterogeneidade mostrada refere-se ao discurso enunciativo que coloca o 

outro no discurso com formas marcadas, como o discurso direto, aspas, e formas não 

marcadas, como o discurso indireto livre, ironia, provérbios, etc. Na heterogeneidade 

mostrada temos formas modalizadas, como "como diz o outro", ou "se eu posso dizer". Já 

a heterogeneidade constitutiva refere-se ao "isso fala", a um "eu sei o que eu digo", 

desfazendo o que o sujeito e o discurso colocam como feito (Authier-Révuz, 1990). 

As formas marcadas de heterogeneidade mostrada apontam para os exteriores 

relativos ao discurso, mas também à exterioridade do enunciador, pois ele pode se 

distanciar a qualquer momento de sua língua, do seu próprio discurso. 
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O enunciado proverbial tem traços de heterogeneidade enunciativa; caracteriza-se 

pela metalinguagem e pela reflexividade enunciativa, e possibilita a investigação dos 

fatores de constituição do sentido e do funcionamento lingüístico-cognitivo; portanto, um 

lugar do discurso sobre a prática da linguagem, para a constituição do sentido e da 

significação, que, segundo Morato (2002), diz respeito a uma competência pragmático

discursiva que relaciona o lingüístico e o cognitivo envolvidos nas ações simbólicas 

humanas. 

A dimensão meta-enunciativa, segundo Morato (2002), está voltada para a 

heterogeneidade enunciativa e está relacionada com a (re)elaboração do trabalho meta

enunciativo, com a manipulação metalingüística do seu próprio dizer e do dizer do seu 

interlocutor (como os comentários, relatos, paráfrases, pressuspostos interpretativos, etc.). 

As enunciações proverbiais, assim como as interpretações de piadas e de sentidos 

implicados ou metafóricos, discursos indiretos, atividades inferenciais e outros são 

exemplos da dimensão meta-enunciativa. 

No trabalho de interpretação, no caso de provérbios, não é preciso apenas o 

conhecimento da linguagem, das suas regras e seus efeitos de sentido, mas também o 

reconhecimento do outro (o interlocutor) e o "discurso outro" (a intertextualidade, a 

interdiscursividade ). A metalinguagem é necessária para a interpretação de provérbios, 

mas não equivale ao conhecimento que temos do mundo: 

"A análise enunciativa do trabalho realizado pelos sujeitos afásicos sobre a 

linguagem pode indicar que sua competência pragmática não está destruída porque a 

língua foi destruída ou porque os sujeitos cérebro-lesados se encontram mais instáveis 

cognitivamente; dizer que as afastas afetam o lingüístico ou o cognitivo enquanto duas 

dimensões distintas impede que entendamos o que permanece, o que se mantém, o que se 

restabelece após o dano cerebral." (Morato, 200lb:72). 
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CAPÍTUL02 

I. ESTUDOS NEUROLINGÜÍSTICOS DO ENUNCIADO PROVERBIAL 

1.1. OS QUADROS DE AFASIA E AS ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM 

A investigação dos distúrbios dos processos mentais iniciou-se em 1861 com o 

anatomista francês Paul Broca, que estudou o cérebro de um paciente com um distúrbio 

de fala motora e com uma lesão no terço posterior do giro frontal inferior. Broca mostrou 

que a fala estava associada à região do terço posterior do giro frontal superior esquerdo. 

Uma lesão dessa região leva à perda da fala expressiva, o que foi denominado como 

afasia, e até hoje esse termo é usado (Luria, 1984). 

Broca foi contra as idéias dos estudos com base clínica de Gall ( 1796), idéias 

teóricas da antiga Frenologia, ou seja, a idéia de que os ventrículos não eram a parte mais 

importante do cérebro, mas sim que a sua estrutura dispunha de órgãos capazes de 

desempenhar funções (Caldas, 1999). Para Gall, existiria uma localização de faculdades 

complexas em áreas locais do cérebro, e, para Broca, uma função mental poderia ser 

localizada em uma porção particular do cérebro (Luría, 1984). 

Em 1873, o neurologista alemão Carl Wernicke descreveu uma lesão no terço 

posterior do giro temporal esquerdo com um quadro de perda da capacidade de 

compreensão da fala audível, enquanto a fala permanecia relativamente não afetada 

(Luría, 1984). 

Com essas descobertas, houve o interesse pela localização das funções do córtex 

cerebral (localizacionismo estreito), localização do centro para os conceitos, para a 

escrita, para a leitura, para os cálculos matemáticos, etc. Mas um famoso neurologista, 

Hughlings Jackson, 50 anos antes, já havia aventado a hipótese de que a organização 

cerebral dos processos mentais complexos deveria ser abordada no nível da construção 

dos processos, em vez da sua localização em áreas particulares do cérebro. Essa hipótese 



56 

reapareceu apenas na metade do século 20, com alguns neurologistas, influenciados pela 

Gestalt, entre eles Goldstein (1927; 1944; 1948), os quais chamaram a atenção para o 

caráter complexo da atividade mental humana. Eles apresentaram dúvidas sobre a 

possibilidade do localizacionismo estreito. 

Goldstein tentou mostrar o "comportamento categórico" como o mais alto nível de 

atividade cerebral, mais dependente da massa de cérebro envolvida do que da 

participação específica de zonas do córtex cerebral (apudLuria, 1984). 

Para Goldstein (1961), a natureza humana deve ser estudada com um enfoque 

holístico, baseando-se na Gestalt, como a única maneira de se estudar a vida humana na 

complexidade da existência humana concreta. O organismo constitui uma unidade, é um 

todo e cada uma de suas partes funciona normalmente dentro desse todo. O sistema 

nervoso é um aparato que funciona sempre como um todo; todas as suas ações são 

manífestações do seu estado de atividade constante, produzidos por estímulos que atuam 

sobre o organismo. O estudo de pacientes cuja fala é conseqüência de uma lesão cerebral 

foi uma maneira de se estudar, observar, compreender e explicar as modificações da 

conduta humana, e, conseqüentemente, o estudo da natureza humana. 

A afasia, segundo Goldstein (1961), é uma deterioração da atitude abstrata (tida 

como metalingüística), que se manifesta na linguagem dos pacientes com lesões 

cerebrais. E o estudo desse material patológico é uma maneira de se aprender sobre a 

organização do ser humano. Segundo Goldstein, cada um dos tipos de conduta pertence a 

uma classe particular de linguagem. Nossa conduta é abstrata quando nomeamos um 

objeto, quando nossas palavras acompanham nossos atos e expressam uma propriedade 

do objeto (o que diz respeito à individualidade do objeto dado). A incapacidade de 

pacientes com lesão cerebral de nomear os objetos é conseqüência da sua incapacidade 

para adotar uma atitude abstrata, que é um requisito prévio para denominar objetos. Pode 

haver dificuldade na evocação de palavras, dificuldade de associar uma palavra a mais de 

um sentido e a associação com mais de um objeto: está perdida a capacidade de criar 

abstração. Sendo uma deterioração da atitude abstrata, a afasia seria basicamente uma 

perda da metalinguagem. 

Para Luria (1984), uma lesão cerebral não leva à perda direta de uma condição 

mental particular, como acreditavam os adeptos do localizacionismo estreito, já que uma 
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lesão cerebral nunca é tão estritamente localizada. Uma lesão cerebral perturba o 

funcionamento normal de uma dada área cerebral, mas também "leva à reorganização 

das partes intactas do cérebro, de forma que a jUnção perturbada pode ser 

desempenhada de maneiras novas." (1984:81-82). 

Segundo Jakobson (1954/1981), se a afasia é um problema lingüístico, uma 

perturbação da linguagem, o que está em questão é: quais aspectos da linguagem estão 

alterados nas diferentes afasias? Para Jakobson, o desenvolvimento da afasia pode ser 

comparado com o desenvolvimento da linguagem infantil (mas ao inverso), e a afasia 

implica perdas no sistema fonológico e no sistema gramatical. Segundo ele, "os 

distúrbios da fala podem qfetar, em graus diversos, a capacidade que o indivíduo tem de 

combinar e selecionar as unidades lingüísticas e, de jato, a questão de saber qual das 

duas operações é principalmente afetada se revela ser de primordial importância para a 

descrição, análise e classificação das diferentes formas de qfasia." (1981 :41 ). 

Segundo Jakobson (1981), ao falarmos selecionamos certas entidades lingüísticas 

e fazemos uma combinação das unidades lingüísticas, selecionamos palavras, 

combinamos as palavras na frase de acordo com o sistema sintático da língua e o 

repertório de palavras do locutor e do seu interlocutor, e combinamos frases para formar 

os enunciados. Contudo, em toda língua existem grupos de palavras codificadas, que são 

as palavras-chave, como se fossem palavras únicas, as quais combinamos em contextos 

novos, mas sempre considerando as regras sintáticas. Há uma liberdade relativa. Já na 

combinação de frases em enunciados, haveria uma maior liberdade para criar novos 

contextos. 

Jakobson (1981) afirma que todo signo lingüístico implica dois modos de arranjo: 

a combinação e a seleção (possibilidade de substituição de um signo pelo outro). Essas 

duas operações foram apreendidas das reflexões de Saussure. Para interpretar o signo, é 

preciso conhecer o código da língua e o contexto, pois o signo está relacionado com 

outros signos lingüísticos. O sentido do contexto é determinado pela relação com outros 

signos da mesma seqüência. É preciso igualdade dos símbolos utilizados para que a 

transmissão da mensagem seja assegurada: "Os constituintes de um contexto têm um 

estatuto de contigüidade, enquanto num grupo de substituição os signos estão fígados 
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entre si por diferentes graus de similaridade, que oscilam entre a eqüivalêncía dos 

sinônimos e o fundo comum (common core) dos antônimos." (Jakobson, 1981 :40). 

Essas duas operações servem para interpretar o signo: uma interpreta o código 

(função metalingüística) e a outra a própria mensagem (função poética). A linguagem 

utiliza esses dois modos de operações, uma ligada ao código por uma relação interna, e 

outra ligada ao contexto, à mensagem, por uma relação externa (Jakobson, 1981). 

Segundo Jakobson, para que uma mensagem seja efetivamente assegurada é 

preciso estabelecer uma relação interna, ou seja, equivalência entre os símbolos utilizados 

pelos falantes, e uma relação de contigüidade das mensagens trocadas entre os falantes. 

Saussure (1916/1987) se refere às relações e às diferenças entre os termos 

lingüísticos como correspondendo a duas formas de nossa atividade mental, 

indispensáveis para a vida da língua. 

Saussure (1916/1987) chama de sintagma combinações de duas ou mais unidades 

consecutivas, relações que são baseadas no caráter linear da língua, que exclui a 

possibilidade de se pronunciar dois elementos ao mesmo tempo. A noção de sintagma 

não se aplica apenas às palavras, mas também a grupos de palavras, às unidades 

complexas de toda espécie (palavras compostas, frases inteiras, etc.). Os sintagmas são 

relações entre entidades lingüísticas, cujas combinações têm o valor de uma entidade 

determinada por sua oposição a outras entidades que a precedem ou a seguem. Daí serem 

qualificadas as relações sintagmáticas como relações "in praesentia" (Lemos, 1992). Os 

grupos formados por associação mental referem-se aos termos que apresentem algo em 

comum, mas também à natureza das relações que os unem e cria tantas séries associativas 

quantas relações existam. São as relações conhecidas como paradigmáticas, relações "in 

absentia". 

Percebe-se a oposição entre essas duas ordens, que, de acordo com Saussure, são 

indispensáveis para a vida da língua: "A relação sintagmática existe "in praesentia"; 

repousa em dois ou mais termos igualmente presentes numa série efetiva. Ao contrário, a 

relação associativa une termos "in absentia" numa série mnemônica virtual." (Saussure, 

1987:143). 

De acordo com Lemos (1992), pode-se afirmar, de início, que as classes 

morfológicas e os campos léxicos podem derivar de relações paradigmáticas, e as 



59 

categorias e estruturas sintáticas de modo algum podem ser explicadas suficientemente 

pela noção de sintagma de Saussure. Tanto as relações paradigmáticas como as 

sintagmáticas operam não somente com palavras, mas operam igualmente com qualquer 

tipo de unidade; orações como unidades mantêm relações paradigmáticas com outras 

orações, fato que leva ao estabelecimento de classes de estruturas. Ainda de acordo com a 

autora, se é verdade que o eixo paradigmático opera com entidades que compartilham no 

mínimo uma propriedade, logicamente as propriedades são anteriores ás relações e hoje 

em dia estariam melhor descritas como representações mentais, embora pareça que 

Saussure não compartilha desse mesmo ponto de vista. 

Quando Saussure se refere ás relações paradigmáticas, relações "in absentia", ele 

não pretende qualificar essas relações como abstrações, já que para ele "absentia" tem a 

ver com o domínio latente de onde as entidades "brotam". A natureza das categorias e 

estruturas referentes ao abstrato vs. concreto se aplica igualmente às relações 

sintagmáticas (Lemos, 1992). 

Jakobson foi quem ampliou os estudos das noções de paradigma e sintagma para 

entender o funcionamento da linguagem e, no discurso de sujeitos afásicos, encontrou 

aspectos da linguagem alterados que ajudam a compreender o funcionamento da 

linguagem (distúrbio da similaridade e distúrbio da contigüidade). Além disso, pretendeu 

diferenciar esses dois pólos que oscilam e que caracterizam as variedades das afasias, 

assinalando a metáfora como incompatível com o distúrbio da similaridade e a metorumia 

com o distúrbio da contigüidade. 

Jakobson recupera reflexões sobre as afasias advindas de Goldstein e Luria 

quando distingue dois tipos de afasia, conforme a dificuldade esteja na seleção ou na 

combinação de signos. 

De acordo com Jakobson (1981), nos casos de afasia com deficiência de seleção, o 

contexto é indispensável. Quanto mais os enunciados dependam do contexto, maior será 

o êxito desses pacientes, assim também quando quanto mais palavras dependam uma da 

outra e se relacionem com o contexto. Pode ocorrer de o sujeito usar uma mesma palavra 

em contextos diferentes, mas como palavras homônimas, ou designar um objeto pela 

função. O sujeito é incapaz de repetir uma palavra enunciada pelo seu interlocutor, mas 

capaz de enunciá-la em contextos específicos. A relação de similaridade opera na seleção 
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entre alternativas possíveis de substituição de elementos lingüísticos: "Quando a 

capacidade de seleção é fortemente afetada e o poder de combinação pelo menos 

parcialmente preservado, a contigüidade determina todo o comportamento verbal do 

doente e nós podemos designar esse tipo de afasia como distúrbio de similaridade. " 

(Jakobson, 1981:50). 

Uma desordem da similaridade está relacionada ao transtorno de decodificação, 

no qual haveria uma perda das operações metalingüísticas, uma afasia sensorial, acústico

amnésica ou semântica: "A carência afásica da "capacidade de denominar" constitui 

propriamente uma perda da metalinguagem." (Jakobson, 1981 :47). O sujeito pode não 

conseguir usar sinônimos da palavra que quer nomear nem expressões equivalentes. Pode 

ter a função de substituição alterada, mas a de contexto, não: "é a relação externa de 

contigüidade (temporal ou espacial) que une os constituintes de um contexto e a relação 

interna de similaridade que serve de base para a substituição." (p.48). Muitos sujeitos 

afásicos com dificuldades na capacidade de seleção podem fazer uso da metonímia (que 

está baseada no eixo da contigüidade), ou seja, relacionar o uso de um objeto com os 

meios de sua produção. Por exemplo, o sujeito pode substituir a palavra fumaça por 

cachimbo. 

O distúrbio da contigüidade refere-se à deterioração da capacidade de construir 

proposições, de combinar entidades lingüísticas simples em unidades complexas, pois a 

relação de contigüidade opera na combinação das unidades lingüísticas entre si. Não há 

perda total das palavras, na maior parte a palavra está preservada. A deficiência está 

quanto ao contexto, a extensão e a variedade das frases, que diminuem, além da presença 

de agramatismo (perda das regras sintáticas para organizar as palavras), falta de 

coordenação e subordinação gramatical e estilo telegráfico (conjunções, pronomes, 

artigos e preposições desaparecem). Quanto menos uma palavra depender do contexto, 

mais ela será usada com persistência pelo sujeito afásico no distúrbio da contigüidade, o 

que desaparecerá no distúrbio da similaridade (Jakobson, 1981): "A afasia na qual é 

afetada a junção do contexto tende a reduzir o discurso a pueris enunciados, e até 

mesmo a frases de uma só palavra. Apenas algumas frases mais longas, estereotipadas, 

'feitas', conseguem sobreviver. " (Jakobson 1981:51 ). 
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Portanto, para Jakobson (1981), o distúrbio afásico consiste em uma deterioração 

da capacidade de seleção e substituição que envolve dificuldades nas operações 

metalingüísticas (relação de similaridade, incompatível com a metáfora), ou uma 

deterioração da capacidade de combinação e contexto que altera a hierarquia das 

unidades lingüísticas (relação de contigüidade, incompatível com a metonímia): "A 

similaridade das significações relaciona os símbolos de uma metalinguagem com os 

símbolos da linguagem a que ela se refere. A similitude relaciona um termo metcifórico 

com o termo a que substitui." (Jakobson, 1981 :61). 

Jakobson faz três distinções na análise desses eixos: a distinção entre o transtorno 

de codificação ( sintagmático) e o transtorno de decodificação (paradigmático ); transtorno 

de limitação ( sintagmático) e o transtorno de desintegração (paradigrnático ); e o 

transtorno de sucessividade ( sintagrnático) e o transtorno de simultaneidade 

(paradigrnático ). 

A dicotomia "codificação x decodificação" envolve os dois eixos, o sintagrnático 

e o paradigrnático. Ao processo de codificação subjaz o processo de contigüidade, ou 

seja, a seleção e a combinação de elementos no contexto lingüístico. No caso de urna 

desordem de combinação e de contexto, há dificuldade de propor proposições, 

enunciados; ausência quase total de conectivos e perda ou alteração do contexto verbal; o 

que caracteriza, por exemplo, as afasias eferentes. Ao processo de decodificação subjaz o 

processo de similaridade, ou seja, a operação de seleção e de substituição está alterada. 

Há ausência da unidade lexical requerida, mas que é resolvida na contigüidade, e o uso da 

metonímia supre o acesso à evocação e preserva o contexto verbal. A dificuldade está na 

seleção do termo, um problema com a rnetalinguagem. Esse quadro caracteriza, por 

exemplo, as afasias sensoriais. 

Na dicotomia transtorno de limitação x transtorno de desintegração, a relação é 

com a intensidade da afecção, com o grau de severidade do distúrbio de contigüidade ou 

do distúrbio de similaridade. Por exemplo, no caso de urna afasia dinâmica, a codificação, 

o pólo de limitação está mais alterado, ou seja, o grau de severidade do distúrbio de 

contigüidade é maior. No caso de urna afasia semântica, a decodificação, o pólo de 

desintegração, está mais alterado, ou seja, é maior o grau de severidade do distúrbio de 

similaridade. 
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O transtorno de sucessividade refere-se a alterações na seqüência de unidades na 

palavra e no contexto frasaL O transtorno de simultaneidade se refere à alteração na 

concorrência (distúrbio de similaridade), ou seja, na seleção de palavras e relações 

lógico-gramaticais, que caracteriza as afasias acústico-amnésicas. 

Em seus pnme1ros estudos, Jakobson afirmava que o e1xo 

paradigmàtico/metafórico e o eixo sintagmático/metonímico estariam na dependência de 

estruturas cerebrais diferentes, relativamente independentes, mas integradas na 

comunicação. Posteriormente, ele afirma que o funcionamento da linguagem está na 

articulação desses dois eixos (ou processos). 

No inicio dos estudos, Jakobson assumm uma concepção estruturalista de 

linguagem, em que a linguagem está separada do pensamento e o funcionamento da 

linguagem está ligado ao domínio cognitivo. Entretanto, no percurso dos seus estudos, ele 

apresentou uma outra perspectiva com relação à linguagem, considerou a função 

dialógica da linguagem, o conceito de linguagem em ação, a linguagem em ação 

discursiva e entendeu o código como elemento da ação dialógica da linguagem no qual se 

evidenciam duas forças em luta, a conservação e o exercício da liberdade. 

De acordo com J akobson a seleção dos elementos lingüísticos ocorre no código e 

a combinação dos elementos lingüísticos ocorre na mensagem. Os constituintes de 

qualquer mensagem estão ligados ao código por uma relação interna e ligados à 

mensagem por uma relação externa. Portanto, a linguagem utiliza os dois modos de 

relação. Segundo Jakobson "Para que a mensagem seja efetivamente assegurada é 

preciso que se estabeleça tanto uma relação interna, por meio de uma equivalência entre 

os símbolos utilizados pelos falantes, quanto por uma relação de contigüidade das 

mensagens trocadas entre eles." (Busato, 2001 :37). Portanto, os dois eixos, sintagmático 

(de codificação) e paradigmático (de decodificação) estão imbricados no funcionamento 

da linguagem, e não há um rigor de separação entre os eixos como anteriormente 

Jakobson supunha. 

Por sua vez, a Neurofisiologia tem procurado detectar uma realidade cerebral para 

o processamento da metáfora. Para Gardner e Winner (in Sacks, 1992), está bem 

estabelecido que a metade esquerda do cérebro é dominante para a linguagem; portanto, 

indivíduos com lesão no hemisfério esquerdo provavelmente perdem suas capacidades 
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metafóricas, enquanto que indivíduos com lesão no herrúsfério direito devem continuar 

capazes de desempenhar atividades metafóricas. Uma consideração mais recente sobre a 

divisão das funções dos hemisférios direito e esquerdo sugeriu que o herrúsfério direito 

tem papel proeminente em atividades artísticas e em assuntos afetivos e intuitivos, 

enquanto que o hemisfério esquerdo tem um papel crucial para o pensamento abstrato e 

lógico. Por isso, pode-se esperar que as capacidades metafóricas estejam prejudicadas em 

indivíduos com lesão no hemisfério direito do cérebro, e preservadas habilidades 

metafóricas em indivíduos com lesão no hemisfério esquerdo. 

De acordo com esses autores, resultados de estudos revelaram que a competência 

metafórica não é uma capacidade única, uma vez que um indivíduo pode ser 

metaforicamente competente com um tipo de estímulo e ao mesmo tempo incompetente 

quando a mesma metáfora é apresentada de uma forma diferente, ou quando outra forma 

de modalidade é esperada. 

Pacientes com lesão no hemisfério esquerdo do cérebro, em face de dificuldades 

marcadas tanto na produção quanto na compreensão da linguagem, parecem perceber o 

tipo de situação em que é provável que uma certa sentença seja construída, ao mesmo 

tempo em que seu riso indica a situação que eles acreditam ser improvável. Esses 

pacientes parecem ter retido a sensibilidade à pragmática, ou ao contexto de enunciados 

metafóricos, mesmo que, opostamente aos pacientes com lesão no hemisfério direito, não 

consigam colocar e usar palavras com o significado lexical preciso daquele enunciado. Os 

pacientes com lesão no hemisfério direito são responsivos aos significados literais das 

palavras e podem parafrasear uma metáfora adequadamente. O que parece estar 

deficiente é detectar a situação em que uma dada sentença pode ser enunciada, e discernir 

a intenção do falante (Gardner & Winner, in Sacks, 1992). 

1.2. ESTUDO DOS PROVÉRBIOS NO CAMPO DA AFASIOLOGIA 

De acordo com Coudry (1993 :55), a afasia é "uma perturbação nos processos de 

significação, em que há alterações em um dos niveis lingüísticos, com repercussão em 

outros, no funcionamento discursivo. " (. . .) "a qfasia, em geral, é acompanhada por 
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alterações de outros processos cognitivos e sinais neurológicos (como a hemiplegia, as 

agnosias, as apraxias, a discalculia). Um sujeito é qfásico quando, do ponto de vista 

lingüístico, o funcionamento de sua linguagem prescinde de determinados recursos de 

produção e de interpretação. " 

Em geral, o que se sabe sobre os provérbios no estudo das afasias é extraído dos 

testes-padrão. As baterias de testes de afasia são muito semelhantes, quase todas com 

todos os mesmos subtestes básicos, que são usadas não somente para assegurar o tipo de 

afasia do paciente, mas também para assegurar a gravidade do distúrbio verbal. Nesses 

testes de afasia, o que se pede aos pacientes são tarefas metalingüísticas como a repetição 

de palavras e de sentenças, fazer sentenças com palavras especificadas pelo examinador, 

dizer o signíficado de palavras, explicar provérbios, etc. (Lebrun, 1983). 

A interpretação de provérbios, em geral, integra essas baterias de testes-padrão 

que são utilizadas nas pesquisas clínicas como forma de diagnosticar os problemas de 

"compreensão" nas patologias cerebrais (afasia, síndrome frontal, demência). Com uma 

testagem ancorada simplesmente nas respostas dos pacientes à mera apresentação do 

provérbio pelo investigador, espera-se obter resultados que indiquem se seu pensamento é 

capaz de ser "abstrato" ou "coerente". Perde-se de vista, dessa maneira, todo um trabalho 

lingüístico-cognítivo implicado em enunciações proverbiais; além disso, deixa-se de se 

considerar por completo as práticas discursivas em que elas fazem e ganham sentido. 

Os resultados dos testes-padrão referem-se, na sua maioria, a problemas de 

"raciocínio abstrato" e não dão indicações relevantes sobre os processos lingüístico

cognítivos envolvidos. São testes metalingüísticos, que avaliam certos conhecimentos 

explícitos que o paciente tem da língua. Deixa-se de lado a construção dos dados que 

ocorre em situações discursivas, em situações de funcionamento da linguagem em que o 

sujeito atua ao nível social, cognítivo, no interdiscurso (aspectos pragmático, discursivo, 

cognítivo, língüístico ). 

Entre as tarefas com provérbios propostas nas baterias de teste, podemos 

encontrar, como tarefa metalingüística, a explicação de provérbios. 

A partir daqui estarei apresentando alguns exemplos de atividades com provérbios 

requeridas nos testes clássicos da Masiologia e da Neuropsicologia. 
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O exame neuropsicológico luriano (apud Christensen, 1987) envolve uma 

investigação neuropsicológica com características próprias que diferem dos testes 

psicométricos. Esses testes psicométricos se centram muito mais em uma análise 

qualitativa dos distúrbios e em uma classificação das funções mentais e seus transtornos, 

provocados pelas lesões cerebrais. 

Segundo Christensen (1987), o exame neuropsicológico é uma parte da 

investigação clínica e deve se basear em idéias claras sobre os possíveis tipos de 

transtornos nas lesões cerebrais. Além disso, deve diferenciar se o problema está baseado 

em um transtorno de componentes elementares da atividade mental concreta ou baseado 

em um transtorno na organização ou no nível de organização mais complexo. 

O exame neuropsicológico começa com uma série de exames preliminares. Em 

uma primeira parte, são as provas que revelam diversos aspectos da atividade mental do 

paciente, com o objetivo de se obterem dados da capacidade visual, auditiva, cinestésica e 

motora, e de se estabelecerem diferentes níveis estruturais dos processos mentais (reações 

sensório-motoras diretas, nível de organização da memória, nível das operações 

completas e mediadas). A segunda parte é uma investigação mais detalhada dos processos 

mentais que, na primeira parte da investigação, foram detectados. Essas provas examinam 

a fala repetida e espontânea, a escrita, a leitura, a compreensão de textos e a resolução de 

problemas. Na terceira parte da investigação, deve-se formular uma conclusão 

neuropsicológica clínica a partir dos resultados obtidos, identificando-se o distúrbio e 

descrevendo como ele se manifesta (Christensen, 1987). 

Na avaliação neuropsicológica, está inserida a avaliação das funções motoras, das 

funções cinestésicas superiores, das funções visuais superiores, da organização acústica

motora, da linguagem receptiva, da linguagem expressiva, da leitura e da escrita, da 

destreza aritmética, dos processos de memória e dos processos intelectuais. 

Uma das provas dos processos intelectuais envolve os provérbios, que são usados 

para avaliar a compreensão de imagens temáticas e textos. A proposta da atividade com 

provérbios é a seguinte: pedir ao paciente que escolha um significado entre várias frases, 

algumas das quais contêm palavras com som semelhantes, mas com significado diferente 

das palavras do provérbio, enquanto as outras frases expressam o significado do 

provérbio com palavras distintas: "Bater enquanto o ferro está quente", "O ferreiro 
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trabalha todo o dia", "O ouro pesa mais que o ferro" e "Não deixes para amanhã o que 

podes fazer hoje", etc. 

Outra proposta de atividade com provérbios é pedir ao paciente que explique o 

significado de um deles, como, por exemplo, "Não conte com as galinhas antes de 

nascerem". 

O objetivo das provas dos processos intelectuais é investigar a habilidade para 

analisar uma situação junto com a capacidade de escolher os componentes principais, 

correlacionar uns com os outros, formular hipóteses, desenvolver uma estratégia e 

selecionar operações definidas para solucionar o problema (Christensen, 1987). 

Um outro exemplo de bateria de testes que utiliza provérbios é um exame de 

afasia, traduzido e adaptado por Isis Meira a partir do Exame de Afasia de Hildred 

Schuell. Nesta bateria de testes, encontramos uma atividade com provérbios da seguinte 

maneira: 

"Eu vou dizer para você um provérbio antigo e quero que você me diga o que 

significa. Por exemplo, um deles diz: "Nem tudo que reluz é ouro", isto significa que as 

coisas às vezes não são como parecem. Agora, o que estes provérbios significam?". O 

item não é marcado correto se não for dada urna explicação "correta" para ele. 

1- Cada macaco no seu galho; 

2 - Cão que ladra não morde; 

3 - Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 

Buscam-se respostas compatíveis com o que se considera do tipo "correta" e 

"incorreta", "compreendeu", "não compreendeu"; deixa-se de lado o trabalho lingüístico

discursivo, as tentativas de interpretação e de busca de sentido por parte dos sujeitos ou 

suas interpretações alternativas. 

Outro estudo com provérbios no campo da Neurolingüística (publicado na revista 

Aphasiology) é o de Chapman e outros (1997), no qual se estuda a interpretação 

proverbial nas afasias fluentes e na Doença de Alzheimer, e suas implicações no 

"pensamento abstrato". É um estudo sobre o processamento proverbial comparando três 

grupos: pacientes com afasia fluente, pacientes com Doença de Alzheimer e sujeitos 

normais. O primeiro objetivo desses autores foi investigar a familiaridade dos provérbios 

e a interação entre duas variedades em dois formatos de apresentação: espontâneo e 
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múltipla escolha. Eles examinaram o nível de competência lingüística e cognitiva 

associado com o sucesso na interpretação proverbial. F oram escolhidos dez provérbios, 

cinco provérbios classificados como familiares e cinco como não-familiares. Na tarefa 

espontânea, solicitou-se que os sujeitos expressassem verbalmente suas interpretações de 

cada provérbio, que foram gravadas e transcritas. Cada provérbio foi apresentado pelo 

examinador verbalmente e na forma escrita. A tarefa de múltipla escolha envolveu quatro 

escolhas, cada provérbio e cada resposta foi apresentada na forma escrita e lida em voz 

alta pelo examinador. Os sujeitos foram instruídos para selecionar a melhor resposta 

possível. 

Para a análise dos dados coletados, foi elaborada uma escala com zero, 

significando uma resposta incorreta e seis para uma completa resposta "abstrata". 

Criaram-se variáveis de "Cognição" e de "Linguagem" usadas para predizer respostas 

corretas e respostas incorretas do tipo espontâneo e múltipla escolha. Como resultado, os 

autores apresentaram diferenças no desempenho de cada grupo de sujeitos, desempenhos 

diferentes nas tarefas de interpretação de provérbios familiares e de provérbios não

familiares, e nas tarefas espontâneas e de múltipla escolha. Observaram ao final do 

trabalho uma "signíficante dificuldade nas tarefas de interpretação proverbial", 

"desempenho pobre nos provérbios familiares e não-familiares nas tarefas espontâneas", 

"limites normais nos provérbios farníliares e não-familiares para as tarefas de múltipla 

escolha", "perda da habilidade na produção de explicações abstratas". Além disso, 

fizeram ainda uma associação do desempenho dos sujeitos com o hernísfério cerebral 

lesado. De todo modo, concluíram também que é preciso desenvolver tarefas mais 

elaboradas com o uso de provérbios. 

Um outro trabalho com provérbios que se realiza na área é o desenvolvido por 

Ulatowska e outros (2000), também publicado na revista Aphasiology. Os autores 

elaboraram uma bateria de testes proverbiais e um questionário para fazer a coleta de 

dados com sujeitos afásicos. O questionário serviu para verificar o conhecimento do uso 

do provérbio, e a bateria de testes para verificar o desempenho dos sujeitos em tarefas 

com provérbios em contexto e fora de contexto. Além disso, incluíram uma análise 

qualitativa e uma análise quantitativa dos dados. 
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Segundo os autores, são três os problemas mrus importantes na análise da 

interpretação de provérbios: o contraste entre o pensrunento abstrato e o concreto nas 

respostas dos sujeitos; a relação entre um provérbio familiar ao sujeito e a estratégia para 

a interpretação proverbial; e o contraste entre a compreensão dos provérbios no contexto 

versus a compreensão de provérbios fora de contexto. 

Para esse trabalho, estabeleceu-se um perfil das habilidades de linguagem nos 

sujeitos afásicos a partir da adaptação do Teste de Boston à Polônia (cj Ulatowska et.al, 

2000). Para o perfil das habilidades cognitivas, usou-se o W AIS-R, trunbém adaptado à 

realidade polonesa, e outros testes trunbém foram usados para se ter "certeza" do nível de 

funcionamento cognitivo. As respostas dos testes foram registradas e analisadas como 

corretas e estabeleceram-se categorias de erros para respostas consideradas erradas. 

O objetivo desse trabalho foi fazer um estudo etnográfico do uso de provérbios e 

analisar os erros qualitativamente: as alterações morfológicas, as sintáticas, as 

semânticas, as alterações pragmáticas e as alterações lingüístico-cognitivas; além disso, 

esse estudo pretendia realizar tarefas com provérbios no contexto como critica às baterias 

de testes com provérbios fora de contexto. 

Contudo, esses trabalhos com provérbios ou "tipos" de testes com provérbios com 

sujeitos afásicos trunbém apresentrun problemas com relação aos seus objetivos (estudo 

etnográfico realizado para a classificação do tipo de afasia, para avaliação do nível de 

competência lingüística e cognitiva), à metodologia, à análise dos dados coletados. Ao 

que parece, a análise qualitativa nesses estudos se refere apenas à questão do "erro", e não 

se refere à maneira como o sujeito afásico reconhece ou demonstra uma tentativa de 

reconhecimento dos efeitos de sentido de uma determinada enunciação proverbial. 

Deixam de lado que os problemas de metalinguagem existentes nas afasias não foram 

capazes de destruir uma espécie de "postura meta-enunciativa" (que, segundo Morato, 

1999b, refere-se a um saber lingüístico-cognitivo e a um saber pragmático, relacionados 

discursivamente ). 

O objetivo da elaboração do PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS 

EQUIVALENTES não é o de avaliar as afasias, mas de estudar os processos de 

significação em jogo na interpretação e manipulação lingüístico-discursiva de provérbios 

equivalentes realizados por sujeitos afásicos, ou st<ia, estudar o percurso enunciativo 
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realizado por suJeitos afásicos, estudar o processo de reconhecimento de efeitos de 

sentido de determinado enunciado proverbial e seu(s) correspondente(s). Portanto, ele 

pode ser um bom lugar para se observar que a instabilidade provocada pela patologia 

cerebral leva o sujeito a ter dificuldades, mas também a procurar resoluções alternativas. 

Tomemos, a propósito, uma passagem de Coudry (1988/1996): 

"É claro que para certos propósitos, os testes servem ao diagnóstico tipológico. 

Mas talvez só ao diagnóstico. O fato de um sintoma ou conjunto de sintomas permitirem 

eventualmente uma classificação correta não assegura a via explicativa do fenômeno 

descrito. Observando os resultados do sujeito em tarefas especificas não se têm as 

indicações relevantes para a compreensão dos processos envolvidos e, 

conseqüentemente, não se têm pistas para a reelaboração de suas dificuldades." (p.9-10). 

"Talvez o aspecto mais grave é que, nesses testes, se priva o sujeito da atividade 

epilingüística indispensável à construção e reconstrução da linguagem e priva-se o 

investigador de conhecer esse percurso pessoal (variável de sujeito a sujeito)." 

( op. cit.: 15). 
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CAPÍTUL03 

1. METODOLOGIA 

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste trabalho são analisados dados lingüísticos de oito sujeitos afásicos que 

participam do Centro de Convivência de Afásicos (CCA), ligado ao Laboratório de 

Neurolingüística, do Departamento de Lingüística da 1JNICAMP. Como investigadora 

nessa pesquisa, participei também das atividades do CCA e, junto com minha 

orientadora, apresentei aos sujeitos afãsicos a proposta da pesquisa. Eles demostraram 

interesse e receptividade em participar do projeto. 

Como foi proposto desde o início deste trabalho, a metodologia utilizada para 

coletar dados dos aspectos lingüísticos e discursivos envolvidos na enunciação proverbial 

valeu-se da elaboração de um protocolo de provérbios, o PROTOCOLO DE ESTUDO 

DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES, como forma de motivar a ocorrência dos dados 

lingüísticos. 

A proposta desse Protocolo foi apresentar ao sujeito o seguinte problema: "Qual 

provérbio veicula (tem) o mesmo sentido (ou um sentido parecido) que este?" Foi 

apresentado ao sujeito um provérbio principal (ou alvo) e um elenco de mais quatro 

provérbios, dentre os quais o sujeito deveria selecionar aquele que apresentasse uma 

equivalência mais próxima quanto ao sentido veiculado (provérbio equivalente). Ou seja, 

o sujeito deveria fazer a correspondência entre o provérbio principal (alvo) e o seu 

equivalente, estebelecendo entre ambos uma equivalência semântico-pragmática. Foram 

utilizados doze provérbios principais apresentados oralmente e por escrito. Também 

procurei observar a seleção de um provérbio marginalmente relevante em relação à 

equivalência com o provérbio alvo e as escolhas inesperadas. Por isso, também procurei 

estimular as situações em que caberia o uso dos provérbios selecionados. 
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Com o PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES, 

procurei focalizar o trabalho lingüístico-discursivo realizado pelos sujeitos na escolha de 

"provérbios equivalentes" (aqueles tidos como "centralmente relevantes", ou seja, que 

estabelecem uma equivalência mais distinta, mais autorizada pelo uso dos enunciados 

proverbiais) e assim realizar um estudo do percurso enunciativo feito por sujeitos afásicos 

quando reconhecem ou demonstram reconhecer os efeitos de sentido de uma determinado 

enunciado proverbial. Além disso, procurei estudar como os sujeitos afásicos trabalham 

com possíveis paráfrases (os provérbios também considerados equivalentes, tidos aqui 

como "marginalmente relevantes" em relação à equivalência), como interpretam os 

provérbios, como aceitam, rejeitam ou justificam a equivalência entre os enunciados 

proverbiais. 

Da coleta dos dados, realizada em três meses, participaram oito sujeitos afásicos 

que freqüentam o CCA, com os quais realizei entrevistas individuais, por uma hora, 

aproximadamente. Com alguns dos sujeitos foi necessário mais de uma hora para a coleta 

de dados, dividida em duas ou três sessões em dias diferentes, por motivo de cansaço no 

decorrer da atividade. 

Durante as entrevistas para a coleta dos dados, que foram gravadas em fitas K7, 

alguns sujeitos demonstraram uma grande expectativa quanto à "resposta certa" que 

deveria ser fornecida. De todo modo, a este momento inicial, marcado em certos casos 

por alguma tensão, seguiu-se um momento de verdadeiro engajamento dos sujeitos às 

atividades e aos procedimentos propostos. No inicio da entrevista, a investigadora 

perguntava para o sujeito se ele se lembrava de algum provérbio. Caso não lembrasse, 

mencionava um ou mais provérbios e, posteriormente, propunha a atividade do seguinte 

modo: "Aqui temos um provérbio principal e ao lado dele outros quatro provérbios. Um 

desses quatro provérbios tem o mesmo sentido que esse provérbio principal. Qual desses 

quatro provérbios tem o mesmo sentido ou o mesmo significado que esse provérbio 

principal?" ou "Qual desses quatro provérbios tem o sentido mais parecido com esse 

provérbio principal?" Após a explicação da atividade, se algum dos sujeitos ainda 

apresentasse dúvidas, a investigadora fornecia algum exemplo utilizando um provérbio 

alvo ou mais do PROTOCOLO DE ESTUDOS DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES. 
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O PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES foi 

apresentado oralmente e por escrito aos sujeitos. Alguns deles solicitaram que a 

investigadora lesse os provérbios; outros sujeitos realizaram a leitura dos enunciados em 

voz alta ou silenciosamente. Todos os sujeitos tiveram acesso ao Protocolo, e todos eles 

acompanharam a sua leitura pela investigadora. O PROTOCOLO DE ESTUDO DE 

PROVÉRBIOS EQUIVALENTES também foi apresentado, mas apenas oralmente, a três 

sujeitos não-afásicos. O objetivo deste procedimento foi checar a finalidade do Protocolo 

e verificar a consistência das respostas na escolha do provérbio equivalente (tanto os 

centralmente relevantes, quanto os marginalmente relevantes) por afásicos e não-afásicos. 

Na análise dos dados são mencionados os sujeitos afásicos para os quais a 

investigadora forneceu exemplo de provérbios e exemplo da atividade proposta, além 

disso, os que realizaram ou não a leitura dos provérbios na atividade proposta. Também 

se faz menção aos sujeitos que acompanharam ou não a leitura no Protocolo, em conjunto 

com a leitura em voz alta feita pela investigadora. 

Na análise dos dados considerei como provérbios equivalentes os provérbios tidos 

como centralmente relevantes e também levei em conta os marginalmente relevantes com 

base na grade interpretativa (cj Anexo 3). Os provérbios centralmente relevantes e 

marginalmente relevantes têm uma relação de equivalência semântico-pragmática com o 

provérbio alvo, ou seja, há algo de comum no sentido veiculado nesses provérbios para 

serem considerados equivalentes (correspondente) ao alvo. Entretanto, os provérbios 

tidos como centralmente relevantes são mais equivalentes em função de suas 

propriedades semântico-pragmáticas. No caso de escolha dos provérbios marginalmente 

relevantes, a justificativa semântico-pragmática apresentada pelos sujeitos possibilita 

verificar o trabalho lingüístico-discursivo realizado por eles na aproximação de sentido 

entre o provérbio alvo e o tido como marginalmente relevante. No caso de escolha dos 

provérbios com o sentido não equivalente em termos semântico-pragmáticos ao provérbio 

alvo, é analisado qual o tipo de correspondência que os sujeitos realizaram. 

A transcrição dos dados lingüísticos coletados foi feita com base na notação 

proposta por Marcuschi (in Dionísio, 2001 :76). 
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1.2. CONSTITUIÇÃO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

1.2.1. PROVÉRBIOS EQUIVALENTES UTILIZADOS NOS PROTOCOLOS 

Na seleção dos provérbios do Protocolo de Estudo, procurei inicialmente realizar 

um levantamento dos provérbios apropriados à configuração sócio-cultural e à realidade 

sociolingüística dos sujeitos que freqüentam o CCA. Revi a seleção dos provérbios 

considerados equivalentes utilizados no Protocolo de Estudo que fez parte do meu 

trabalho de Iniciação Científica (cj Anexo 2) e elaborei nova versão do procedimento 

três do referido protocolo, o que resultou na atual versão, o PROTOCOLO DE ESTUDO 

DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES, utilizada na metodologia desta pesquisa. 

A partir disso, selecionei os "provérbios alvos" e os provérbios chamados 

"equivalentes", isto é, os provérbios alvos e seus respectivos equivalentes no mesmo 

contexto enunciativo (equivalente ao que Possenti chama de "famílias parafrásticas", 

1998b). Entre eles, procurei inserir provérbios que não são a rigor equivalentes 

(considerados aqui como "centralmente relevantes" em relação à equivalência), mas que 

podem ser admitidos enquanto tais pelo sujeito: são os provérbios considerados 

"marginalmente relevantes". O objetivo deste procedimento é verificar se há diferença na 

maneira como os sujeitos "manipulam" semântico-discursivamente a equivalência entre 

os provérbios. Além disso, selecionei provérbios que contêm um mesmo item lexical que 

os provérbios alvos, e também provérbios que são equivalentes na forma, embora não 

veiculem o mesmo sentido. 

O "provérbio equivalente" é a versão mais compatível do "provérbio alvo", no que 

se refere á identidade semântico-pragmática mais possível, diante das versões proverbiais 

"aproximadas" por algum contexto particular e as versões com identidade semântica 

impossível. 

Como "centralmente relevante" consideramos o que Dascal (1982) chama de 

relevante em relação ao tópico, ou seja, algo que está no centro ou foco do campo de 

atenção de um sujeito qualquer num determinado instante; como marginalmente relevante 

consideramos o que não é topicamente relevante, mas que ainda está localizado no campo 

de atenção de um sujeito qualquer num determinado instante. 
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Além disso, ao proceder à escolha dos provérbios que constituíram o 

PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES, considerei uma 

distinção entre os provérbios que trabalham claramente com uma metáfora e os que 

teriam um sentido mais explícito (cj Anexo!). 

A grade interpretativa (cj Anexo 3) explícita a expectativa com relação ao sentido 

dos provérbios utilizados no PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS 

EQUIVALENTES. 

A seguir, apresento a lista dos "provérbios alvos" e os respectivos "provérbios 

equivalentes". Em parênteses, apresento os provérbios considerados como marginalmente 

relevantes utilizados no PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS 

EQUIVALENTES: 

1. "Filho de peixe, peixinho é" I "Tal pai, tal filho" ("Tal cão, tal dono") 

Os provérbios "Filho de peixe, peixinho é" e "Tal pai, tal filho" veiculam o 

sentido mais explicitamente; são, portanto, provérbios em que o sentido é mais facilmente 

reconhecido. Para a interpretação desses provérbios, é preciso reconhecer um pressuposto 

cultural envolvido, a saber, o de que o filho, geralmente, se assemelha fisica e 

intelectualmente ao pai. 

2. "Nem tudo que reluz é ouro" I "As aparências enganam" ("Nem tudo 

que balança cai") 

O provérbio "Nem tudo que reluz é ouro" trabalha claramente com uma metáfora 

e o seu equivalente, "As aparências enganam", tem o sentido mais explícito. Para 

reconhecer o sentido do provérbio "Nem tudo que reluz é ouro", é preciso reconhecer o 

implícito de que nem tudo que aparenta ser é realmente. Já no provérbio "As aparências 

enganam", já está mais explícito o sentido de que o que se vê pode não ser o que 

realmente é. 

3. "Devagar se vai ao longe" I "A pressa é inimiga da perfeição" 

("Quanto mais alta a subida, maior a queda") 
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O provérbio alvo "Devagar se vai ao longe" e o seu equivalente "A pressa é 

inimiga da perfeição", são provérbios cujo sentido apresenta-se mais explícito. Ou seja, o 

sentido de que não devemos ter pressa para atingir os nossos objetivos é mais fácil de se 

subentender e reconhecer nesses provérbios. 

4. "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" I "Antes pouco do 

que nada" ("Melhor prevenir do que remediar") 

Os provérbios "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" e "Antes pouco 

do que nada" veiculam o mesmo sentido, isto é, de que é melhor, mais prudente, ter 

certeza de algo certo que sonhar com mais. Esse sentido está mais explícito no provérbio 

"Antes pouco do que nada"; e mais implícito no provérbio "Mais vale um pássaro na mão 

do que dois voando". 

5. "Não adianta chorar sobre o leite derramado" I "O que não tem 

remédio, remediado está" ("Águas passadas não movem moinhos") 

"Não adianta chorar sobre o leite derramado" e "O que não tem remédio, 

remediado está" são provérbios que trabalham claramente com uma metáfora. É preciso 

reconhecer o implícito segundo o qual não adianta chorar sobre algo que já aconteceu e 

que não tinha como ser resolvido de outra forma para interpretá-los e fazer essa 

equivalência de sentido. 

6. "Cada macaco no seu galho" I "Sapo de fora não chia" ("Cada qual 

com seu igual") 

O provérbio "Cada macaco no seu galho" apresenta uma significação não-literal, 

algo nele está subentendido. "Macaco" não significa "nome comum a todas a espécies de 

primatas, exceto o homem", assim como "galho" não significa "parte do ramo que, 

partido este, fica presa ao caule", mas sim que cada homem tem sua função, seu oficio, 

não devendo interferir nas responsabilidades dos outros. O provérbio equivalente "Sapo 

de fora não chia" veicula esse mesmo sentido, ou seja, de que o estranho ao grupo não 

tem o direito de opinar, mesmo quando este sujeito exerce a mesma profissão, é 
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especialista etc. O provérbio alvo e o equivalente trabalham claramente com uma 

metáfora. 

7. "Em boca fechada não entra mosca" I "O peixe morre pela boca" ("O 

segredo é a alma do negócio") 

Os provérbios "Em boca fechada não entra mosca" e "O peixe morre pela boca" 

trabalham claramente com uma metáfora. É preciso reconhecer o implícito de que é 

melhor ficar quieto ou ser discreto do que falar segredos ou besteiras. 

8. "0 amor é cego" I "Quem ama o feio, bonito lhe parece" ("O pior 

cego é aquele que não quer ver") 

"O amor é cego" e "Quem ama o feio, bonito lhe parece" são provérbios que 

veiculam o mesmo sentido, ou seja, o sentido de que quando se ama não se vê beleza. No 

provérbio "Quem ama o feio, bonito lhe parece", o sentido está mais explícito, ao 

contrário do provérbio "O amor é cego" que trabalha claramente com urna metáfora. 

9. "Olho por olho, dente por dente" I "Quem com ferro fere, com 

ferro será ferido" ("Amor com amor se paga") 

Os provérbios "Olho por olho, dente por dente" e "Quem com ferro fere, com 

ferro será ferido" trabalham claramente com urna metáfora, e veiculam o mesmo sentido, 

ou seja, o sentido de que a desforra será igual á ofensa. Para reconhecer esse sentido do 

provérbio "Olho por olho, dente por dente" é preciso ter conhecimento enciclopédico dos 

livros sagrados, ou mesmo reconhecer o pressuposto cultural desse enunciado (o que 

implica remissão á memória discursiva). 

10. "Quem tudo quer, tudo perde" I "Quem muito abarca, pouco abraça" 

("Não dê o passo maior do que a perna") 

O provérbio "Quem tudo quer, tudo perde" é mats explícito do que o seu 

equivalente "Quem muito abarca, pouco abraça". Para reconhecer o sentido do provérbio 

"Quem muito abarca, pouco abraça" é preciso subentender que "Quem tudo quer, tudo 

perde", ou seja, está implícito nesses provérbios uma advertência ao excesso de ambição. 



11. "A união faz a força" I "Uma andorinha só não faz verão" ("Um por 

todos, todos por um") 
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Os provérbios "A união faz a força" e "Uma andorinha só não faz verão" veiculam 

o sentido de que quando há união há força para atingir objetivos comuns. No provérbio 

"A união faz a força" o sentido está mais explícito, esse provérbio tem uma formulação 

mais didática que dá um efeito perlocutório incontestável. No provérbio "Uma andorinha 

só não faz verão" o sentido é mais metafórico, pois, primeiro temos que subentender que 

uma pessoa sozinha não faz grandes coisas, e depois reconhecer que várias pessoas 

unidas conseguem força para atingir objetivos comuns. 

12. "Quem semeia vento, colhe tempestade" I "Cada um deita na cama 

que fez" ("Quem cospe para cima caí no rosto") 

Os provérbios "Quem semeia vento, colhe tempestade" e "Cada um deita na cama 

que fez" trabalham claramente com uma metáfora. É preciso reconhecer o sentido 

implícito desses provérbios segundo o qual quem provoca ou procura encrenca pode se 

dar mal; trata-se de um jogo de causa e conseqüência. 

1.2.2. PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES 

Qual o provérbio que veicula (tem) o mesmo sentido que este (mediante 

apresentação oral e/ou escrita)? 

1. Filho de peixe, 

peixinho é. 

Quem vê cara não vê coração. 

Tal pai, tal filho. 

Caiu na rede é peixe. 

Tal cão, tal dono. 



2. Nem tudo que 

reluz é ouro. 

3. Devagar se vai ao longe. 

4. Mais vale um pássaro 

na mão do que dois voando. 

5. Não adianta chorar sobre o 

leite derramado. 

6. Cada macaco no seu 

galho. 

A esperança é a última que morre. 

As aparências enganam. 

Gato escaldado tem medo de água fria. 

Nem tudo que balança cai. 

Quanto mais alta a subida maior a queda. 

O hábito não faz o monge. 

Casa de ferreiro, espeto de pau. 

A pressa é inimiga da perfeição. 

Em terra de cego quem tem um olho é rei. 

Antes pouco do que nada. 

Em boca fechada não entra mosca. 

Melhor prevenir do que remediar. 

Águas passadas não movem moinhos. 

Ri melhor quem ri por último. 

Onde a vaca vai, o boi vai atrás. 

O que não tem remédio, remediado está. 

Macaco velho não mete a mão em 

cumbuca. 

Sapo de fora não chia. 

Cada qual com seu igual. 

Quem ama o feio, bonito lhe parece. 
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7. Em boca fechada não 

entra mosca. 

8. O amor é cego. 

9. Olho por olho, 

dente por dente. 

10. Quem tudo quer, 

tudo perde. 

11. A união faz a força. 

Água mole em pedra dura tanto bate até 

que fura. 

O segredo é a alma do negócio. 

Não se cospe no prato onde se comeu. 

O peixe morre pela boca. 

Amor com amor se paga. 

O pior cego é aquele que não quer ver. 

Quem viu um viu todos. 

Quem ama o feio, bonito lhe parece. 

Em terra de sapo, de cócoras como ele. 

Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 

Amor com amor se paga. 

Cara de um, focinho de outro. 

Não dê o passo maior do que a perna. 

Os últimos serão os primeiros. 

Uma mão lava a outra. 

Quem muito abarca, pouco abraça. 

A ocasião faz o ladrão. 

Roma não foi feita num dia. 

Uma andorinha só não faz verão. 

Um por todos, todos por um. 
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12. Quem semeia vento, 

colhe tempestade. 

O mar não está para peixe. 

Quem cospe para cima cai no rosto. 

Cada um deita na cama que fez. 

Depois da tempestade vem a bonança. 

1.3. DESCRIÇÃO NEUROLINGÜÍSTICA DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Sujeito 1 - NS 
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NS é uma senhora brasileira, destra, casada, prendas domésticas, de 43 anos, 

nascida em 28/12/1959 na cidade de José Bonifácio, em São Paulo. Cursou os primeiros 

anos do ensino fundamental, e atualmente reside no município de Sumaré (SP). Em 

03/05/1999, apresentou uma forte dor de cabeça e hemiparesia à direita, recebendo 

atendimento no Hospital de Clínicas da UNICAMP. De acordo com o exame neurológico 

realizado nesse hospital, NS apresentou um quadro de afasia transcortical decorrente de 

um Acidente Vascular Cerebral isquêmico à esquerda. Nesse diagnóstico, houve dúvidas 

sobre a existência de Síndrome Piramidal frontal à direita. NS, além disso, apresenta um 

déficit motor à direita. No exame de EEG, NS apresentou um distúrbio na região fronte

temporal esquerda, indicando lesão estrutural nesta região. Em termos neurolingüísticos, 

caracterizam o quadro afásico de NS dificuldades no acesso lexical, expressão verbal do 

tipo telegráfica, com supressão de palavras funcionais, má seleção de morfemas 

gramaticais e predominância de substantivos (em detrimento de verbos). Tal quadro 

caracteriza uma afasia de predomínio expressivo. 

Sujeito 2 - JL 

JL é um senhor brasileiro de 69 anos, destro, casado, nascido em 04/03/1933 na 

cidade de São Paulo (SP). JL tem segundo grau completo e vários cursos de reciclagem 

na área de vendas e administração (era vendedor, negociava produtos de papel, jornal, 
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fazia encomendas e negócios por telefone). Atualmente, JL faz curso de marcenaria, 

especializando-se em marchetaria, o que o tem deixado bastante satisfeito. Em 17/11/00, 

JL teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) à esquerda, apresentando dificuldade na 

fala e alteração do movimento do lado esquerdo do rosto. De acordo com exame 

neurológico realizado no Hospital de Clínicas da UNICAMP em 23/09/02, JL apresentou 

inicialmente um quadro de afasia semântica. 

JL gostava de ler revistas, além de jornais (os quais hoje ainda assina e lê) e livros 

policiais. Escrevia bastante "Telex" e cartas para clientes, mas não outros tipos de textos. 

Hoje, após o A VC, diz não mais conseguir ler e apreciar a leitura. JL apresenta a escrita 

relativamente preservada, com algumas omissões de letras, de palavras funcionais e/ou 

parafasias e contaminações. 

Quanto à leitura, consegue fazê-la bem em voz alta, é capaz de se referir ao que 

foi lido, embora não consiga recontar um texto inteiro. JL diz: "Consigo ler, aprender 

bastante, mas não consigo descrever ... " (entende-se "descrever" como "contar o que 

leu"). Caracterizam a fala de JL dificuldades de encontrar palavras, perseverações, 

dificuldades predicativas e abundantes parafasias (fonológicas e semânticas). 

Sujeito 3 - IP 

IP é uma senhora brasileira, de 71 anos, destra, casada, enfermeira aposentada, 

nascida em 21112/1931 na cidade de Jaú (SP). Em 2211111988 foi diagnosticado no 

Hospital de Clínicas da UNICAMP, após crises de dor de cabeça e tonturas, uma estenose 

carotídea bilateral com arritmia cardíaca, ou seja, obstrução arterial crônica de carótidas, 

bilateralmente. No dia 24/1111988, IP foi submetida à cirurgia, uma endoarterectomia 

arterial da carótida interna direita, e em 15/1211988, foi submetida à essa mesma cirurgia 

do lado esquerdo para a ressecção do aneurisma. Foi diagnosticado um Acidente Vascular 

Cerebral isquêmico de artéria cerebral média à esquerda, distúrbio vascular isquêmico 

parietal esquerdo. O quadro afásico de IP caracteriza uma afasia motora com discreta 

hemiparesia facial à direita. Além disso, apresenta voz débil e por vezes inaudível. Como 

conclusão, IP apresenta seqüelas de infartos nos territórios corticais da artéria média 
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esquerda e nos ramos profundos da artéria cerebral anterior esquerda. Devido às crises de 

vertigem, em 11112/01, foi diagnosticado também surdez mista à esquerda, de etiologia a 

esclarecer. 

Sujeito 4 - MG 

MG é uma senhora brasileira de 54 anos, nascida em 04/04/1948, destra, solteira, 

agente de turismo recém-aposentada, com curso de contabilidade. Em 3111211999 teve 

um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico que, segundo a tomografia 

computadorizada de crânio, atingiu a região têmporo-parietal à esquerda, revelando 

seqüelas de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) isquêmicos no tálamo e no lobo 

frontal, além de AVC isquêmico lacunar na região subcortical de transição têmporo

parietal à direita. Disso resultou uma afasia de predomínio expressivo, com hemiparesia à 

direita e apraxia oro-facial, além de uma dispraxia construcional. 

Em sua linguagem observam-se, de maneira consistente, dificuldades de encontrar 

palavras e dificuldades predicativas, além de parafasias (fonológicas, em especial). 

Apresentando um quadro afásico de predomínio motor, a produção verbal de MG 

é muitas vezes laboriosa, com perseveração, produção de parafasias de várias naturezas 

(inclusive deformantes ou "neologizantes"). Embora proceda a operações epilingüísticas, 

por vezes MG demonstrou dificuldades de proceder a processos inferenciais. 

Sujeito 5 - MS 

Trata-se de um senhor alagoano de 70 anos de idade, nascido em 26/08/1932, 

casado, destro, diabético, funcionário aposentado do DETRAN, com escolaridade básica 

(até a quinta-série do primeiro grau) que, em dezembro de 1997, sofreu um infarto fronto

têmporo-parietal esquerdo (região da artéria cerebral média), decorrendo disso uma afasia 

expressiva e déficit facial leve à esquerda. A afasia de MS caracteriza-se por dificuldades 

de encontrar palavras, fala telegráfica (com omissões de palavras funcionais), parafasias 

(fonológicas e, especialmente, semânticas), dificuldades de selecionar palavras adequadas 
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dentre muitas alternativas possíveis, hesitações e perseverações; além disso, MS também 

apresenta alterações na linguagem escrita (paralexias e paragrafias ), quando consegue 

escrever. Trata-se de um quadro compatível com uma afasia semântica. 

Sujeito 6 - LM 

LM, nascido em 10/09/1957, com 45 anos, é hipertenso, destro, casado e pai de 

duas filhas. Reside em Campinas, mas é natural de Borda da Mata, Minas Gerais. 

Metalúrgico aposentado, cursou até a quarta série do primeiro grau. Em 1986, LM sofreu 

um Acidente Vascular Cerebral hemorrágico, com edema na região temporal à esquerda, 

interessando a região da cápsula interna e lesão provavelmente subcorticaL Na avaliação 

neuropsicológica, diagnosticou-se uma hemiparesia espástica acentuada à direita e uma 

afasia de predomínio expressivo ( eferente ), com hesitações, parafasias fonológicas, 

perseverações e alteração de prosódia. 

Sujeito 7 - SP 

SP, um senhor de 69 anos, nascido em 10/03/1933, casado, destro, de origem 

italiana, que, aos dois meses de idade, mudou-se para o sul da França (região de 

imigrantes italianos). Desde os 20 anos, SP vive no Brasil, tendo se casado com uma 

brasileira; aos 36 anos sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico (afetando 

a área do lobo temporal e núcleo da base parcialmente), que o deixou severamente afàsico 

e com uma hemiplegia à direita. Segundo SP, o terceiro de uma irmandade de oito, todos 

falavam francês, tanto em casa como fora dela, isto é, na escola e em outras práticas 

sociais no país em que passaram a viver. 

De acordo com os dados obtidos em entrevista anamnésica, SP tem o francês 

como língua materna, embora a mãe fosse italiana. Passou a praticar o português aos 20 

anos, quando veio para o Brasil junto com a família, apesar de já ter tido contato com a 

língua portuguesa por influência de seu pai, que morara por algum tempo no país. Ainda 



85 

que no periodo pós A VC SP tenha recuperado parcialmente sua capacidade de expressão 

e compreensão do francês - e seja o francês a sua "língua do pensamento" - é o português 

a língua com que mais se comunica (com esposa, amigos e outros integrantes do CCA). 

Quando fala o português, a afasia de SP é compatível com as formas essenciais das 

afasias ditas motoras: hesitações e prolongamentos, dificuldades de repetição, 

perseverações e iterações, parafasias verbais e fonológicas, etc. No francês, embora suas 

dificuldades sejam menores e sua desenvoltura mais notória, observa-se a presença da 

mesma constelação semiológica. 

Sujeito 8 - CL 

Trata-se de uma senhora de 89 anos, nascida em 14/06/1913, destra, viúva, 

paulista, professora primária (e dona de casa a partir do casamento). Hipertensa, em 1995 

sofreu um Acidente Vascular Cerebral trombótico (região fronto-temporal do hemisfério 

esquerdo). Disso resultou uma afasia do tipo motora que se caracteriza especialmente por 

parafasias fonético-fonológicas (presentes tanto na fala quanto na escrita), dificuldades 

fono-articulatórias, dificuldades de encontrar palavras, perseverações e discreta 

assimetria facial, além de dispraxia construcional. Além disso, CL apresenta tremor senil 

(movimentos involuntários) e discreta perda da força muscular. 
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CAPÍTUL04 

1. RESULTADO DA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE ESTUDO DE 

PROVÉRBIOS EOUIV ALENTES COM SUJEITOS AF ÁSICOS 

l.l.DADOS 

O PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES foi 

apresentado aos sujeitos em entrevistas individuais. A atividade a ser realizada foi 

explicada pela investigadora e, quando necessário, esta ofereceu exemplos da atividade 

proposta com provérbios do Protocolo (além disso, a investigadora sempre perguntava se 

os sujeitos se lembravam dos provérbios ou se os conheciam). Os sujeitos escolhiam 

entre fazer ou não a leitura dos provérbios e, quando a investigadora fazia a leitura, os 

sujeitos podiam acompanhar a leitura no Protocolo. 

Desta pesquisa participaram oito sujeitos afásicos que freqüentam o CCA Abaixo 

procederei à análise dos dados lingüísticos obtidos a partir do Protocolo. Tanto na 

transcrição como na análise dos dados, a expressão "mesmo sentido" refere-se à 

correspondência de sentido entre os provérbios alvo e o provérbio equivalente (tido como 

centralmente relevante); e "sentido próximo" refere-se á aproximação de sentido entre os 

provérbios alvo e o provérbio marginalmente relevante, mas não propriamente o 

equivalente. 

Sujeito 1 - NS 

Os dados lingüísticos do sujeito NS foram coletados em urna única sessão de 

gravação. A investigadora fez a leitura dos provérbios, acompanhado por NS. A 

investigadora deu exemplo do que seria um provérbio e citou os provérbios "Feliz foi 

Adão que não teve sogra" e "A união faz a força". Não foi necessário dar exemplo da 
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atividade. A leitura pareceu ajudar NS na interpretação dos provérbios, bem como na 

escolha de uma situação de sua vida que o exemplifica. Porém, muitas vezes, NS não 

conseguiu "comparar" o sentido dos provérbios e proceder à escolha do provérbio 

equivalente. 

1. "Filho de peixe, peixinho é" -"Tal pai, tal filho" 

Em um primeiro momento, o sujeito NS considerou o provérbio "Caiu na rede é 

peixe" como o provérbio equivalente ao provérbio alvo, "Filho de peixe, peixinho é". 

Após isso, a investigadora perguntou sobre o sentido do provérbio alvo. NS respondeu: 

"Peixe que é ... Ai! 'É, não, não, não, não esse aqui ó, ó ... ((Apontando para 'Tal pai, tal 

filho')) É, pai e filho, pai e filho". Quando a investigadora solicitou de NS o sentido do 

provérbio alvo, o sujeito refletiu sobre o sentido desse provérbio, mas também sobre os 

demais. Parece que esse procedimento ajudou NS a reconhecer o mesmo sentido entre os 

provérbios "Filho de peixe, peixinho é " e "Tal pai, tal filho". 

A investigadora, em seguida, perguntou: "Por que você acha que têm o mesmo 

sentido, esses dois?" NS explicou com exemplos extraídos de suas experiências, como se 

pode observar no diálogo a seguir: 

NS: É, Regiane ((uma de suas duas filhas)), a a Regiane peixe é, Regiane a cara, 

Roberto peixe, Roberto, a Regiane também, sabe? 

INV: Hum, hum, são seus filhos? 

NS: É, não Roberto é ... 

INV: Hum. 

NS: Não, Roberto é esposo, Regiane filha, né. Então, Roberto rude, Regiane também 

((risos)). 

INV: Entendi. 

NS: Então, a Regiane é, a Regiane, Regiane filha, Roberto também, Roberto é ... é ... 

esposo. 

INV: Hum, hum. 



89 

NS: É igual. 

Como se observa, o sujeito reconheceu a equivalência de sentido veiculado nos 

provérbios desse item, ou seja, o sentido de que o filho tende a ter as mesmas 

características do pai. 

2. "Nem tudo que reluz é ouro"- "As aparências enganam" 

O sujeito NS, após a investigadora ler os provérbios desse item, pareceu se referir 

ainda ao provérbio alvo anterior, "Filho de peixe, peixinho é", ao dizer: "Hum. 

((pensativa)). Peixe, peixe é." A investigadora, então, leu novamente os provérbios e NS 

apontou o provérbio alvo, "Nem tudo que reluz é ouro" e o provérbio "A esperança é a 

última que morre" como tendo o mesmo sentido. NS, ao tentar explicar o sentido do 

provérbio alvo quando solicitado pela investigadora, não conseguiu fazê-lo: "Ai, como 

que chama ... Ai, eu num sei, como que chama é ... É, é ai, como chama, ou aqui, ou aqui, 

como chama? Aí, eu num sei falar, ai eu num ... " 

A investigadora perguntou, então, qual o sentido veiculado em cada provérbio 

desse ítem, NS ficou em silêncio ou procurou em alguns casos fornecer uma explicação 

do sentido do provérbio. Por exemplo, no provérbio "As aparências enganam": 

"Enganam também, eu eu, o certo ou o errado, né, o errado ou o certo. Que nem eu, eu 

falei, 'eu num consigo', 'eu num consigo é ... ', 'eu num consigo é ... ', como chama é ... , 

certo, eu sei, eu consigo é, ai, como chama meu Deus do céu, ai, num consigo, ai, num 

consigo, ai, num consigo, ai, num consigo. " Confirmou ao final a escolha do provérbio 

"A esperança é a última que morre" como equivalente ao alvo, "Nem tudo que reluz é 

ouro". 

Contudo, NS parece não ter reconhecido o sentido veiculado no provérbio alvo, 

como também no provérbio "As aparências enganam", considerado equivalente. 

3. "Devagar se vai ao longe"- "A pressa é inimiga da perfeição" 
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O sujeito NS reconheceu a equivalência de sentido nesses dois provérbios, e 

explicou o provérbio alvo da seguinte maneira: "Depressa que nem eu, né, vô, vô, vô vô 

saí, eu corro, corre, corre que nem o ônibus, ônibus, ônibus pressa, pressa é aqui ó ... 

Sabe? Não deve, sabe, longe aqui depois caminhando, caminhando é aqui ó .... " 

4. "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando"- "Antes pouco do 

que nada" 

O sujeito NS fez a escolha do provérbio "Em boca fechada não entra mosca" 

como provérbio equivalente ao provérbio alvo, e explicou o seu sentido quando a 

investigadora o questionou: "Sabe porque que nem, que nem Regiane. Regiane: 'Ah, mãe, 

mãe eu gosto, eu gosto, eu gosto de, que nem, eu num gosto do Mar', que nem eu penso, 

né. Por que, 'Regiane por que, por que cê num quieta, por que num quieta, por quê'? 

Porque num pode é, sabe porque a cabeça, não a a cabeça quieta, mas por que num 

pode, sabe porque é a minha, como chama é 'amiga'. Ai, ai como chama é ... A Regiane 

jalô assim: 'Mãe, eu num gosto do Marco. ' 'Mas por quê? 'Regiane, quieta, Regiane sabe 

porque a a a boca, boca quieta, porque não pode, não pode, eu, nem nem outro, nem 

nada, só o só ocê. Só ocê. 'Sabe, eu num. "- NS fez a interpretação do provérbio "Em boca 

fechada não entre mosca" reconhecendo o sentido veiculado nesse provérbio. Mas qual a 

sua relação com o sentido do provérbio alvo "Mais vale um pássaro na mão do que dois 

voando"? Talvez NS tenha feito a seguinte interpretação, a partir do exemplo prático de 

sua filha, indecisa entre dois pretendentes: é melhor ter o Marco do que não ter ninguém; 

então, é melhor ficar quieta, não falar besteiras, e assim preservar o namorado (afinal, 

"Antes pouco do que nada"). Se assim for, NS terá procedido pragmaticamente para 

estabelecer uma ligação entre os dois provérbios. 

5. "Não adianta chorar sobre o leite derramado"- "0 que não tem remédio, 

remediado está" 
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O sujeito NS fez a equivalência entre o provérbio alvo "Não adianta chorar sobre 

o leite derramado" e o provérbio similar, "O que não tem remédio, remediado está". Após 

a escolha do equivalente, a investigadora pergunta sobre o sentido do provérbio "O que 

não tem remédio, remediado está", NS afirma: "É, eu, eu choro. Depois derrame, eu 

choro, choro, 'pra que, pra que chorar?', 'Ah, deixa eu', é, 'mas por quê?' 'Deixa eu.' 'Por 

quê?', 'Deixa eu.', só isso é. 'Mas, por que chorar?' Falo assim, 'Ah, por que eu, por que 

eu, por que eu?' Que nem o Roberto, 'Sô, ocê tem casa, tem, tem monte, tem um monte de 

. ham ., . ' '. ha ' t'''I . ?'S' ?/~· ·11 e ... , como c a e, amzgo, nao e, como c ma, paren e. w1as, so eu. , o eu. 1 1rzsos//· 

É, eu sei é, é é a vida, é aqui, é aqui. " 

Com remissão ao diálogo com o marido, que a chama de "Sô", NS comenta a 

frustração ocasionada pelo derrame, que não tem cura e é uma realidade com a qual tem 

que conviver, tentando se conformar. 

6. "Cada macaco no seu galho" - "Sapo de fora não chia" 

NS considerou o provérbio "Quem ama o feio, bonito lhe parece" como 

equivalente ao provérbio alvo e explicou o sentido desse provérbio após ser questionada 

pela investigadora: "É que nem eu, que nem Roberto, que nem Roberto. Ai, eu num, eu 

num gosto, também. Que nem, que nem Roberto. 'Eu num gosto de preto. Mas eu falei 'eu 

gosto' ((risos)), 'Mas por quê?', 'Num sei, mas eu gosto' 'Ele: feio.' 'Não, você, eu não', 

né. 'Por quê?', l4i, num sei, mas eu gosto. 'Roberto falô assim: 'Não, eu num gosto, num 

quero preto. Feio', 'Você, eu não.' Sabe, só. ((risos))." A investigadora, então, pergunta se 

"Quem ama o feio, bonito lhe parece" teria o mesmo sentido que "Cada macaco no seu 

galho", e NS responde: "É, parece", demonstrando certa dúvida. No momento seguinte, 

procura explicar o sentido do provérbio alvo quando solicitado pela investigadora: "Deixa 

eu vê ... Ah, eu sei como chama que nem é, galho, como chama, galho, galho. É aqui, que 

nem é macaco, o macaco, a árvore tem o outro, ah, num sei falar, sabe. " Ainda que NS 

tenha demonstrado aqui dificuldade para explicitar o sentido do provérbio (que trabalha 
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claramente com uma metáfora), de certa forma, o reconheceu quando disse: "A árvore 

tem o outro". 

A seleção dos dois provérbios (alvo e seu equivalente), se observarmos a 

ilustração de um diálogo colhido de suas práticas, é feita a partir do seguinte raciocínio, 

capaz de estabelecer uma conexão semântico-pragmática entre eles (embora a 

equivalência seja particular à sua interpretação pessoal do enunciado): cada um tem a sua 

própria opinião. 

7. "Em boca fechada não entra mosca"- "0 peixe morre pela boca" 

A investigadora lembrou o que o sujeito NS disse a respeito de sua filha num 

outro item dessa atividade em que o provérbio "Em boca fechada não entra mosca" 

apareceu. O comentário de NS foi o seguinte: "Sabe, porque que nem. que nem Regiane. 

Regiane: 'Ah mãe, mãe eu gosto, eu gosto, eu gosto de, que nem, eu num gosto do Mar', 

que nem eu penso, né. Por que, 'Regiane porquê? Porque cê num quieta, porque num 

quieta, por quê?' Porque num pode é, sabe porque a cabeça, não a a cabeça quieta, mas 

porque num pode, sabe porque é a minha, como chama é 'amiga'. Ai, ai como chama é ... 

A Regiane falô assim: 'Mãe, eu num gosto do Marco.' 'Mas por quê?' 'Regiane, quieta 

Regiane sabe porque a a a boca, boca quieta, porque não pode, não pode, eu, nem nem 

outro, nem nada, só o só, ocê. Só ocê.' Sabe, eu num. " 

Após isso, NS fez o seguinte comentário: "A Regiane, eu eu eu e Regiane gosta do 

Marcos, mas eu num gosto, a Regiane não gosta do Marcos. Eu eu penso, penso que 

gosto do Marcos, num num gosto. A Regiane pensa aqui, ó. ((Apontando para o 

provérbio 'Não se cospe no prato onde se comeu')). Gosta do Marcos. 'Regiane, num 

quero', Regiane gosta é é ... tem outro.". Como NS referiu-se ao provérbio "Não se cospe 

no prato onde se comeu", a investigadora perguntou, então, se NS considerava que o 

provérbio alvo veiculava o mesmo sentido desse provérbio, o que o sujeito confirmou: 

'/Isso." 

Posteriormente, a investigadora perguntou se haveria outro provérbio com o 

mesmo sentido do provérbio alvo. Após ler os provérbios desse item, NS respondeu: 
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"Parece, parece que é aqui ((Apontando para o provérbio 'Não se cospe no prato onde se 

comeu')), ou aqui, ou aqui também ((Apontando para o provérbio 'Agua mole em pedra 

dura tanto bate até que fura')), ou aqui, ou aqui.". 

O que é possível perceber é que NS fez uma relação entre o provérbio "Em boca 

fechada não entra mosca" e o provérbio "Não se cospe no prato onde se comeu" levando 

em conta a situação particular de sua filha, e não a equivalência de sentidos entre os 

enunciados. 

8. "O amor é cego"- "Quem ama o feio, bonito lhe parece" 

O sujeito NS apontou para o provérbio "Amor com amor se paga" como o 

provérbio equivalente ao alvo e explicou esse provérbio da seguinte maneira: "Sabe por 

quê? Eu, não, Roberto, eu penso, eu penso, eu penso tem outro ((risos)). Tem outro. Eu, 

eu penso que eu vê, eu vê, cê tem outro, o Roberto não sabe, tem outro, o Roberto tem 

outro, né, eu penso, o Roberto, o Roberto não, o Roberto tem outro, só que o Roberto não 

sabe, Roberto não sabe que eu óio, sabe. A num ser quem eu vê, eu vê o Roberto, 'cê tem 

outra, eu também tenho', sabe? Então." Para o provérbio alvo "O amor é cego", NS 

explicou: "Cego? Pera aí, eu, é eu ((risos)). Eu gosto do Roberto, também outro. É eu 

gosto sabe, só casado ((risos)), sabe, então. Casado também, casado. Eu num enxergo, 

eu quero, eu quero pra mím, pra mím. "Aqui parece que NS se referiu ao sentido de que 

quando se ama, não se quer enxergar a condição de o outro ser casado, o que retira o 

elemento metafórico existente no provérbio. NS depois ainda disse: "Então, eu né, 

enxergo, Roberto outro, eu também, eu, como chama aqui?". 

Nessa última fala NS se referiu ao provérbio "O pior cego é aquele que não quer 

ver", demonstrando certa dúvida com relação à escolha desse provérbio. Depois, pediu 

para que a investigadora lesse os outros provérbios desse item e disse: "Não, é esse aqui 

mesmo. ((Apontando para o provérbio 'Amor com amor se paga'))." 

9. "Olho por olho, dente por dente" -"Quem com ferro fere, com ferro será 
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ferido" 

NS fez essa equivalência depois de demonstrar certa dúvida com relação ao 

provérbio "Amor com amor se paga", talvez por se referirem à situação de retribuir da 

mesma maneira. Entretanto, esses provérbios veiculam sentidos diferentes, pois o 

provérbio alvo e o provérbio equivalente referem-se ao sentido de retribuir em tudo igual 

ao crime, à ofensa, e o provérbio "Amor com amor se paga" refere-se ao sentido de 

retribuir o amor com amor. Contudo, é de retribuição que se referem esses enunciados 

proverbiais. 

NS não explicou o sentido do provérbio "Quem com ferro fere, com ferro será 

ferido, mas parece ter reconhecido a equivalência de sentido entre esse provérbio e o 

provérbio "Olho por olho, dente por dente", o que podemos observar a seguir: 

NS: É ____ Esse aqui. ((Apontando para o provérbio "Amor com amor se paga")). 

INV: "Amor com amor se paga". 

NS: Não, esse aqui mesmo. ((Apontando para o provérbio "Quem com o fero fere, 

com o ferro será ferido")). 

10. "Quem tudo quer, tudo perde"- "Quem muito abarca, pouco abraça" 

NS apontou para o provérbio "Urna mão lava a outra" corno o provérbio 

equivalente ao provérbio alvo. A investigadora pediu para NS explicar o sentido do 

provérbio "Uma mão lava a outra": ''Não, eu, coitado é, ai, meu Deus. Como chama ... 

é ... , a mulher como chama Ana, Ana. É o barraco, é ... fogo, coitada, chorando. Por que, 

coitada ... Eu, eu, eu, coitada, eu penso coitada, eu como é, eu num tenho, mas eu eu eu 

eu num tenho, mas eu eu eu tenho é a. .. , como chama ... arroz, feijão sabe, arroz, feijão, 

tudo, ah, tá bom, eu num sei aqui, ó. ((Apontando para o provérbio 'Uma mão lava a 

outra'))." O sujeito aqui deu exemplo de urna situação que explica o sentido do provérbio 

"Uma mão lava a outra". 
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Posteriormente, a investigadora perguntou sobre o sentido do provérbio alvo 

"Quem tudo quer, tudo perde" e NS explicou: "Perde. Assim, que nem assim, ó, que nem 

Regiane 'eu quero mais' ((risos)). Não pode, devagar." Essa explicação nos mostra que 

NS reconheceu o sentido veiculado no provérbio alvo, mas não reconheceu esse mesmo 

sentido no provérbio equivalente "Quem muito abarca, pouco abraça". 

No momento seguinte, a investigadora perguntou sobre o provérbio que veiculava 

o mesmo sentido que o provérbio alvo, ao que NS respondeu: "Então, é aqui ((Apontando 

para o provérbio 'Uma mão lava a outra')), e aqui ó ((Apontando para o provérbio 'Não 

dê o passo maior do que a perna'))." O provérbio "Não dê o passo maior do que a perna" 

veicula um sentido próximo do sentido do provérbio alvo, mas não propriamente o 

mesmo sentido. De todo modo, mesmo indecisa quanto à equivalência a ser feita, NS não 

excluiu o provérbio "Uma mão lava a outra" da sua escolha relativa ao provérbio que 

veicula o sentido equivalente ao provérbio alvo. 

Parece que, como NS sempre remete os provérbios a fatos concretos de sua vida, 

o verbo "perder" foi associado à vizinha Ana ter perdido o seu barraco e NS tê-la 

ajudado, talvez em decorrência de Ana tê-la ajudado em outra situação. Daí a relação 

com "Uma mão lava a outra"-

11. "A união faz a força"- "Uma andorinha só não faz verão" 

O sujeito NS considerou o provérbio "Uma andorinha só não faz verão" como o 

provérbio que veicula o mesmo sentido do provérbio alvo "A união faz a força". NS 

explicou o provérbio equivalente da seguinte maneira: "Só um, num dá, tem muitos." O 

provérbio alvo recebeu o seguinte comentàrio: "Só um, não." Podemos perceber, por 

esses dados, que NS reconheceu um mesmo sentido veiculado nesses dois provérbios, e 

assim fez a equivalência entre ambos. 

12. "Quem semeia vento colhe tempestade" - "Cada um deita na cama que 

fez" 
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O sujeito NS considerou o provérbio "Quem cospe para cima cai no rosto" como o 

provérbio com o mesmo sentido do provérbio alvo. Esse provérbio veicula um sentido 

próximo ao sentido do provérbio alvo, mas não propriamente o mesmo sentido. O 

provérbio "Quem cospe para cima cai no rosto" veicula o sentido de fazer algo para 

alguém e o que você fizer pode vir contra você mesmo. Esse sentido é diferente do 

sentido veiculado no provérbio alvo "Quem semeia vento, colhe tempestade" e do 

provérbio equivalente "Cada um deita na cama que fez", segundo o qual quem provoca 

ou procura encrenca pode se dar mal. 

A investigadora perguntou o significado do provérbio alvo, e NS respondeu: "Ai ... 

Cê sabe também é ... Ai, eu num sei, é ... ". Então, novamente a investigadora leu os 

provérbios desse item e NS comentou: "É esse aqui mesmo. ((Apontando para o 

provérbio 'Quem cospe para cima cai no rosto')). É esta, e aqui, e aqui ó. ((Apontando 

para o provérbio 'Cada um deita na cama que fez))." Para o provérbio "Cada um deita na 

cama que fez" deu a seguinte explicação, quando a investigadora perguntou: "É também, 

na cama eu gosto, Regiane mais ou mesmo ((risos)). Roberto também, né, Roberto tá na 

na cama. Falei pro Roberto 'vai no sofá', 'Não, na cama', 'Roberto, Roberto vai, vai no 

no na cama', 'Não, vô lá vô no sofá, depois dormir, depois na cama.' ((risos))". 

NS, ao explicar o provérbio "Cada um deita na cama que fez", referiu-se ao 

sentido da palavra cama e aventou os termos relacionados, como dormir, mas parece não 

ter reconhecido o sentido veiculado nesse provérbio. Como o sujeito escolheu esse 

provérbio como equivalente ao provérbio alvo, sendo que explicitou o sentido do 

provérbio dessa maneira? 

O sujeito NS, algumas vezes, fez a escolha dos provérbios equivalentes de acordo 

com sua familiaridade com o provérbio, fazendo as inferências necessárias para a sua 

interpretação. NS explicitou o sentido dos provérbios sempre os associando com uma 

situação de sua experiência de vida. Esse procedimento pareceu ajudá-lo na interpretação 

proverbial, mas algumas vezes não o ajudou na associação dos provérbios equivalentes 
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mais autorizados Gá que ele decidiu interpretar todos os provérbios, sem necessariamente 

estabelecer uma relação explícita entre eles, como solicitado pelo Protocolo). 

NS serviu-se de suas experiências de vida para dar um contexto ao enunciado 

proverbial, sem considerá-los fora de um contexto pessoal. Contudo, ele dá conta, de 

certa forma, de suas implicações semântico-pragmáticas, contextualizando-os para 

interpretá-los. 

NS selecionou o provérbio tido como centralmente relevante em seis provérbios 

alvos (50%) entre os doze provérbios do Protocolo e selecionou o provérbio 

marginalmente relevante em dois provérbios alvos (16, 7%). 

Sujeito 2 - JL 

A coleta dos dados lingüísticos do sujeito JL foi realizada em uma sessão com 

duração aproximada de uma hora. O sujeito fez a leitura dos provérbios, algumas vezes 

em voz alta, outras vezes silenciosamente. Não foi necessário dar exemplo da atividade. 

1. "Filho de peixe, peixinho é" -"Tal pai, tal filho" 

O sujeito JL fez a equivalência entre os provérbios "Filho de peixe, peixinho é" e 

"Tal pai, tal filho". Quando a investigadora perguntou-lhe se havia algum outro provérbio 

com o sentido próximo ao alvo, ele afirmou o seguinte: "Quem vê cara não vê coração'. 

Não, só esse, só esse." (referindo-se ao provérbio "Tal pai, tal filho"). 

Ao explicar o sentido do provérbio "Filho de peixe, peixinho é", JL associou sua 

profissão de vendedor, ao fato de seus filhos serem vendedores também: "Filho de peixe, 

peixinho é' ((risos)). Não sei. Os meus filhos todos eles são, logo eles fossem assim no (). 

Ah, não sei ah, não sei de vendedor o que que teria. Teria. Não sei o que que teria. " 

Embora pareça que JL não tenha conseguido explicar qual a relação entre o fato de ele e 
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seus filhos serem vendedores e o sentido do provérbio "Filho de peixe, peixinho é", de 

certa forma explicitou a relação de sentido entre essas duas realidades. 

2. "Nem tudo que reluz é ouro"- "As aparências enganam" 

O sujeito JL fez a equivalência entre os provérbios "Nem tudo que reluz é ouro" e 

"As aparências enganam". Ao procurar explicar o sentido do provérbio "As aparências 

enganam" com uma situação possível de uso, não foi possível analisar qual a situação e a 

relação com esse provérbio. JL disse: "É . .... Eu vinha, eu vinha até em casa, eu vinha em 

casa na na isso, na na minha casa faz dorme em Campinas. " 

Contudo, para o provérbio "Nem tudo que reluz é ouro", JL fez a seguinte 

explicitação: "É é coisa re ... reluzente. Parece que é ouro, mas não é." A investigadora, 

então, fez a relação entre a sua interpretação do provérbio "Nem tudo que reluz é ouro" e 

o provérbio equivalente: "É, quer dizer engana." Então, JL replicou "Isso, engana, é." 

3. "Devagar se vai ao longe"- "A pressa é inimiga da perfeição" 

Vejamos, a seguir, o percurso lingüístico-discursivo relizado por JL: 

JL: "Devagar se vai ao longe", "Quanto mais alta a subida maior a queda". ((Leitura 

silenciosa dos provérbios)). "Quanto mais alta a subida maior a queda". 

INV: Acha que é esse? Tem algum outro? 

JL: "A pressa é inimiga da perfeição". Talvez da da, assim é. Esse é o primeiro 

((Apontando para "A pressa é inimiga da perfeição")), e esse o segundo ((Apontando para 

"Quanto mais alta a subida maior a queda")). 

INV: Ah, tá. Talvez "A pressa é inimiga perfeição" seja o que mais se assemelha, tem o 

sentido mais ... 

JL: Isso. Exatamente. 
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INV: Concorda com esses provérbios, "Devagar se vai ao longe", "A pressa é inimiga 

da perfeição"? 

JL: Concordo. 

INV: Concorda? 

JL: É. Concordo com esse. E vai falar deva ... Ai, vai falar devagar como ... (risos). 

Bom, concordo sim com esse provérbio. E que mais vai falar? 

INV: Oi? 

JL: Que mais que cê vai falar? 

INV: Não, não. Se eu vou falar mais algum? 

JL: Não? 

INV: Não. Esse daqui, esse que é o mais semelhante? 

JL: Isso. 

INV: É o "Devagar se vai ao longe", esse daqui, ele ((Apontando para o provérbio 

"Quanto mais alta a subida maior a queda")) pode confundir. 

JL: É, pode con. .. confundir um pouquinho, e não acho que é exato. 

INV: É exatamente isso. 

Esses dados nos mostram um pouco do percurso lingüístico-discursivo que o 

sujeito JL fez para estabelecer a equivalência entre os provérbios "Devagar se vai ao 

longe" e "A pressa é inimiga da perfeição". Ele estabeleceu graus de equivalência de dois 

provérbios em relação ao alvo, a partir da semelhança de sentido entre eles e rejeitando 

uma relação baseada em "exatidão" ou sinonimia. 

4. "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" - "Antes pouco do que 

nada" 

O sujeito JL considerou o provérbio "Em terra de cego quem tem um olho é rei" 

como equivalente ao provérbio alvo "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando". 

Será que JL interpretou o provérbio "Em terra de cego quem tem um olho é rei" a partir 

da ponderação, segundo a qual é melhor ser cego de um olho do que ser cego dos dois? O 
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sentido desse provérbio se refere a indivíduos de pouco valor, que, com um pouco mais 

de conhecimento que os demais, conquistam altas posições em meio a um grupo que tem 

menos que ele. JL não explicitou o sentido ou uma situação possível de uso do provérbio 

alvo. 

A investigadora passou a perguntar a respeito de cada provérbio desse item. Sobre 

o provérbio "Antes pouco do que nada", JL comentou: "É. Também 'Antes pouco do que 

nada'. Ah", explicitando o sentido veiculado nesse provérbio depois de a investigadora 

explicá-lo: "É, melhor, melhor ter, ah. Melhor ter pouco do que nada. Melhor ficar numa 

( ) do que numa ... " JL começou a ficar incomodado com o seu desempenho por não 

conseguir explicar o sentido dos provérbios; por esse motivo, a investigadora decidiu 

finalizar esse item perguntando qual dentre os provérbios todos teria o mesmo sentido 

que o provérbio alvo. A resposta, então, foi a seguinte: "Não, ah, 'Antes pouco da que 

nada". 

5. "Não adianta chorar sobre o leite derramado"- "O que não tem remédio, 

remediado está" 

O sujeito JL considerou o provérbio "Águas passadas não movem moinhos" como 

equivalente ao provérbio alvo "Não adianta chorar sobre o leite derramado", mas 

demonstrou dúvida com relação ao provérbio "O que não tem remédio, remediado está". 

O provérbio "Águas passadas não movem moinhos" veicula um sentido próximo ao 

sentido do provérbio alvo, e do provérbio equivalente "O que não tem remédio, 

remediado está", mas não propriamente o mesmo sentido. 

Ao explicar o provérbio alvo, JL comentou: "Significa que ... Eu sei o que que é, 

mas ... "; no provérbio "Águas passadas não movem moinhos, comentou "Significa que ... 

Eu não sei. ". JL sentiu-se incomodado com o fato de não conseguir explicar o sentido dos 

provérbios. Posteriormente, a investigadora fez um comentário de que JL estava fazendo 

as escolhas dos provérbios com o mesmo sentido ou com o sentido próximo, ao que ele 

respondeu: "Tá,justamente, né. Num sei como comunicar isso aí.". 



101 

6. "Cada macaco no seu galho" - "Sapo de fora não chia" 

O sujeito JL considerou o provérbio "Macaco velho não mete a mão em cumbuca" 

como equivalente ao provérbio "Cada macaco no seu galho". JL leu duas vezes os 

provérbios desse item: "É. 'Sapo de fora não chia', 'Cada qual com seu igual', 'Quem ama 

o feio, bonito lhe parece'. Num tem, num tem. "E depois concluiu que "Macaco velho não 

mete a mão em cumbuca" veicula o mesmo sentido que "Cada macaco no seu galho". 

Os provérbios equivalentes "Cada macaco no seu galho" e "Sapo de fora não chia" 

são provérbios que trabalham mais claramente com uma metáfora, o seu sentido está mais 

implícito. Já os provérbios "Cada qual com seu igual" e "Quem ama o feio, bonito lhe 

parece" são provérbios com sentido mais explícito. JL pode ter excluído esses dois 

últimos provérbios por reconhecer o seu sentido (mais explícito). No provérbio "Sapo de 

fora não chia", não reconheceu o sentido (mais metafórico) de que cada um deve 

comentar apenas o que lhe compete e não interferir na responsabilidade dos outros, 

sentido também veiculado no provérbio "Cada macaco no seu galho". JL pode ter 

escolhido o provérbio "Macaco velho não mete a mão em cumbuca" por apresentar em 

relação ao alvo uma palavra em comum, ou mesmo por outro motivo, não explicitado em 

sua escolha. 

7. "Em boca fechada não entra mosca"- "O peixe morre pela boca" 

O dado abaixo nos mostra como JL procura explicitar o sentido veiculado no 

provérbio "Água mole em pedra dura tanto bate até que fura": "É, tem, tem o sentido, tem 

que ter a coisa que nem '.Água água mole não, '.Água mole em pedra dura, tanto bate até 

que fura'. Bom, bate aqui, ah, tanto bate até que fura ((risos))." Este provérbio foi 

considerado, em um primeiro momento, como equivalente ao provérbio alvo "Em boca 

fechada não entra mosca", mas JL percebeu que "Não, ne ... ne ... nenhum sentido. Nada.", 

ou seja, que esses provérbios não veiculam o mesmo sentido. Posteriormente, considerou 

equivalente ao provérbio alvo o provérbio "Não se cospe no prato onde se comeu"- Será 

que JL fez uma equivalência com base na relação entre "boca" e "comer"? 



102 

O que parece é que JL não reconheceu o sentido veiculado no provérbio "O peixe 

morre pela boca", e portanto não fez a equivalência em termos semântico-pragmáticos. 

8. "0 amor é cego" - "Quem ama o feio, bonito lhe parece" 

O sujeito JL fez a equivalência entre os provérbios "O amor é cego" e "Quem ama 

o feio, bonito lhe parece". Afirmou que não concorda com o provérbio "0 amor é cego", 

embora concorde com o provérbio "Quem ama o feio, bonito lhe parece". A investigadora 

questionou o porquê dele concordar com um provérbio e discordar do outro; JL explicou 

da seguinte maneira: "((risos)) As vezes uma, uma pessoa é, é é linda, linda, linda e, 

talvez na, ah, feio, ah, o interior ... " O que parece é que o provérbio "Quem ama o feio, 

bonito lhe parece" se refere apenas à questão da beleza, e o provérbio "O amor é cego" se 

refere à questão da beleza, e também às condições sociais e financeiras, o que leva o 

sujeito e muitos de nós a discordar do provérbio "O amor é cego". 

9. "Olho por olho, dente por dente" - "Quem com ferro fere, com ferro será 

ferido" 

JL fez essa equivalência, mas em alguns momentos pareceu se confundir com o 

sentido do provérbio "Cara de um, focinho de outro", até optar pela exclusão dessa 

possibilidade quando explicitou a interpretação desse provérbio: "Cara de um, focinho 

outro'. Cada, quem vê cara, então, é o focinho do outro. Não. Não tem o mesmo sentido." 

Concluiu que o provérbio "Quem com ferro fere, com ferro será ferido" é equivalente ao 

provérbio alvo, "Olho por olho, dente por dente". 

Parece que o fato de explicitar o sentido do provérbio, ou contextualizá-lo 

enunciativamente ajuda JL a reconhecer seu sentido e reconhecer sentidos assemelhados 

entre distintos enunciados proverbiais. 
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10. "Quem tudo quer, tudo perde"- "Quem muito abarca, pouco abraça" 

Após ler o provérbios desse item, o sujeito JL fez o seguinte comentário: "'Quem 

tudo quer, tudo perde' ... 'Quem muito, quem muito abarca, pouco, pouco abraça'. Pode 

ser a pessoa que tem tudo, num tem nada. E, 'Uma mão lava as outras'. Os dois lava, 

lavando as mãos e pegando na mão da outra. Isso aí?" A investigadora, então, perguntou 

qual o provérbio com o mesmo sentido, e ele respondeu: "Não, 'Uma mão, uma mão', 

'Quem muito abarca, pouco abraça~" Parece que JL se confundiu com o provérbio "Uma 

mão lava a outra", mas fez afinal a equivalência entre o provérbio alvo e "Quem muito 

abarca, pouco abraça". 

11. "A união faz a força" - "Uma andorinha só não faz verão" 

O sujeito JL considerou o provérbio "Roma não foi feita num dia" como 

equivalente ao provérbio alvo, "A união faz a força" e justificou a sua escolha como: 

"Por que houve, houve muitos projetos.((risos)). ", "Houve, houve muitos proje ... projetos. 

A h, ah, e, elaborados, num num num num. Não, não, não toca, não toca com, ah. .. " Será 

que o sujeito considera que, para se construir Roma, foi preciso união, força e muitos 

projetos para conseguir o mesmo objetivo, chegando á equivalência entre esses 

provérbios a partir de uma conexão pragmática? 

A investigadora perguntou, então, se outro provérbio não teria o mesmo sentido 

que "A união faz a força". JL respondeu: "Um por todos, todos por um", mas 

posteriormente considerou como equivalente o provérbio "Roma não foi feita num dia". 

JL não fez comentário sobre o provérbio equivalente "Uma andorinha só não faz 

verão". Será que não reconheceu o sentido veiculado nesse provérbio? Se sim, 1sso 

poderia ser porque este é um provérbio que trabalha claramente com uma metáfora? 

12. "Quem semeia vento, colhe tempestade" - "Cada um deita na cama que 

fez" 
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O sujeito JL leu os provérbios desse item da seguinte maneira: "'Quem semeia 

vento, vento, quem semeia vento colhe tempestade', 'O mar não está para peixe', 'Quem 

cospe no chão para cima cai~ 'Quem cospe no chão para cima cai no rosto', 'Cada um 

deita na cama como quer'. " JL percebeu que leu de maneira diferente apenas o provérbio 

"Cada um deita cama que fez" e questionou-se o porquê de suas dificuldades com a 

linguagem escrita (repleta de paralexias, repetições, hesitações e inserções lexicais). 

Em um primeiro momento JL considerou equivalente ao provérbio "Quem semeia 

vento colhe tempestade" o provérbio "Cada um deita na cama que fez"; posteriormente, 

também considerou o provérbio "Depois da tempestade vem a bonança", concluindo 

serem esses dois provérbios os equivalentes ao provérbio alvo. 

Apesar de certa inconsistência na resposta (que o fez assemelhar dois provérbios 

que tinham em comum a palavra tempestade), podemos considerar que JL fez a 

equivalência entre os provérbios "Quem semeia vento colhe tempestade" e "Cada um 

deita na cama que fez". 

O sujeito JL fez a escolha do provérbio marginalmente relevante com o sentido 

equivalente ao provérbio alvo apenas uma vez e, algumas vezes, fez a equivalência pela 

presença do mesmo item lexical no provérbio alvo e no provérbio escolhido por ele. 

Além disso, JL apresentou dificuldades na explicitação do sentido dos provérbios, 

o que indica dificuldade de ordem metalingüística (no sentido em que há dificuldade de 

operar metalingüisticamente com seus recursos lingüísticos). 

JL selecionou o provérbio tido como centralmente relevante em oito provérbios 

alvos ( 66,7%) entre os doze provérbios do Protocolo e selecionou o provérbio 

marginalmente relevante em um provérbio alvo (8,33%). 

Sujeito 3 - IP 
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Os dados lingüísticos do sujeito IP foram coletados em apenas uma sessão de 

aproximadamente uma hora de duração. A investigadora fez a leitura dos provérbios e o 

sujeito acompanhou a sua leitura no Protocolo. Não foi necessário dar exemplo da 

atividade proposta. 

1. "Filho de peixe, peixinho é" - "Tal pai, tal filho" 

O sujeito IP fez a equivalência entre os provérbios "Filho de peixe, peixinho é" e 

"Tal pai, tal filho". Posteriormente, a investigadora perguntou se haveria um outro 

provérbio que talvez veiculasse um sentido próximo ao alvo, e a resposta de IP foi a 

seguinte: "Talvez, quer dizer, mas 'Tal cão', não ... 'Tal filho, só pode, o filho do peixe, 

né?", e no momento seguinte: "Talvez, 'Tal cão, tal dono'." Podemos perceber na 

primeira resposta de IP que ele reconheceu o sentido do provérbio "Tal cão, tal dono" e 

que este apresenta um sentido próximo, mas não propriamente o mesmo sentido que o do 

provérbio "Filho de peixe, peixinho é", e talvez pela ausência da palavra "filho" e a 

presença da palavra "cão" (pertencentes a níveis de referência diferentes) nos enunciados. 

IP fez o seguinte comentário para o provérbio "Tal cão, tal dono": " ... Na nossa casa tem 

é assim, muito meiga, muito feliz, porque ela recebe, porque ela recebe felicidade, ela 

recebe carinho, então, o cão gosta muito do dono." 

Para o provérbio alvo, "Filho de peixe, peixinho é", o sujeito IP fez a seguinte 

interpretação quando a investigadora a solicitou: "Que as, eu adquiro, às vezes, as coisas 

que a mamãe, a minha mãe, meu pai, e a gente pode no sentido bom, a gente o que 

geralmente gosta né, amigos não se ( ). Que a gente herda, né, isso. " 

2. "Nem tudo que reluz é ouro"- "As aparências enganam" 

O sentido desses dois provérbios foi explicitado enunciativamente pelo sujeito IP 

quando a investigadora questionou o sentido do provérbio "Nem tudo que reluz é ouro", 

após ele ter considerado a equivalência entre os provérbios alvo e "As aparências 
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enganam". A seguir, tomemos o comentário de IP, que mostra a interpretação e o 

reconhecimento do sentido desses provérbios: "A gente acha uma coisa boa, faz uma 

comparação em termos assim de trajes, tem uma pessoa bem vestida, tem uma pessoa, de 

repente você faz aquela imagem, depois que você vai ver, na realidade que não é tudo 

aquilo que você imaginava. " 

3. "Devagar se vai ao longe"- "A pressa é inimiga da perfeição" 

O sujeito IP reconheceu a equivalência entre os provérbios "Devagar se vai ao 

longe" e "A pressa é inimiga da perfeição". Além disso, questionou o conteúdo do 

provérbio "Devagar se vai ao longe": "Eu concordo.", "Em parte.", "Sei lá, tem que 

comparar tudo que ( ) porque na vida muda totalmente, né. Antigamente, você cria 

assim, é pra, é tudo, ( ) pra ajudar. Então, eu queria fazer tudo que eu pensei. Eu falei 

que ia fazer datilografia e farei, fiz, curso de cabelereira, depois, aí fiz curso de 

faculdade e tudo que aparecesse eu gostava de fazer. E ... Onde se tá 'Devagar ao longe' 

tudo de uma vez, aí eu queria fazê tudo que desse." IP em seu comentário reflete sobre o 

enunciado proverbial, assume uma posição enunciativa diferente em relação ao seu 

conteúdo, e o faz meta-enunciativamente. 

4. "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" - "Antes pouco do 

que nada" 

Nesse item, a investigadora interpretou o provérbio alvo como: "Melhor ter um do 

que não ter", o que pode ter induzido IP a escolher o provérbio "Antes pouco do que 

nada" em um primeiro momento. Quando a investigadora perguntou, então, "Tem algum 

outro aí?", o sujeito respondeu: "Talvez 'Melhor prevenir do que remediar'." 

IP reconheceu a equivalência de sentido entre os provérbios "Mais vale um 

pássaro na mão do que dois voando" e "Antes pouco do que nada", e considerou também 
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o provérbio "Melhor prevenir do que remediar" como "talvez" tendo o mesmo sentido 

que o provérbio alvo e o provérbio equivalente. 

5. "Não adianta chorar sobre o leite derramado" - "O que não tem remédio, 

remediado está" 

Os três provérbios, "Não adianta chorar sobre o leite derramado", "O que não tem 

remédio, remediado está" e "Águas passadas não movem moinhos" veiculam o sentido de 

que "o que passou, passou", mas os provérbios "Não adianta chorar sobre o leite 

derramado" e "O que não tem remédio, remediado está", além de veicular esse sentido, 

referem-se especificamente a situações que não poderiam ser solucionadas de outra 

forma, senão da maneira como foram solucionadas (o que não está veiculado no 

provérbio "Águas passadas não movem moinhos"). 

A interpretação que o sujeito IP fez do provérbio "Não adianta chorar sobre o leite 

derramado" condiz com o sentido do provérbio "Águas passadas não movem moinhos" 

Gá que foi essa a equivalência proverbial que o sujeito fez), e não com o sentido do 

provérbio alvo ("Não adianta chorar sobre o leite derramado"), que foi a questão da 

investigadora. O sujeito disse o seguinte com relação ao sentido do provérbio alvo: "No 

meu caso é, eu ... achava que eu tinha tudo, depois achei que perdi tudo, né? E realmente 

perdi. Então, eu acho assim que eu tenho, eu tenho que encarar, não que é abandonar, 

você tenta viver nova vida, onde '.Águas passadas não movem moinhos'. Eu tento encarar 

de um outro modo, jazer tudo pra que a gente viva uma vida normal, feliz também em 

relação aos outros que não têm. Porque vamos supor eu chorando, lamentando na 

minha, eu não acho assim tão fácil. " Portanto, IP reconheceu de certa forma o sentido 

veiculado no provérbio alvo. 

6. "Cada macaco no seu galho"- "Sapo de fora não chia" 
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Para o provérbio alvo "Cada macaco no seu galho", equivalente ao provérbio 

"Sapo de fora não chia", o sujeito IP fez a seguinte interpretação: "Você é a patroa, você 

é a mestra que tem que colocar no lugar as pessoas, seu papel, então, as pessoas têm que 

respeitar você." IP explicitou com suas palavras que cada homem tem uma função para a 

qual está capacitado e não deve interferir nas responsabilidades dos outros, no trabalho 

alheio. Entretanto, IP não fez a equivalência com o provérbio "Sapo de fora não chia", e 

sim com o provérbio "Cada qual com seu igual", que veicula um sentido próximo, o 

sentido de buscar experiência com quem se assemelha física e intelectualmente. "Cada 

qual com seu igual" é um provérbio com o sentido mais explícito, já o provérbio "Sapo de 

fora não chia" trabalha mais claramente com uma metáfora, o que parece facilitar o 

reconhecimento do sentido veiculado no provérbio "Cada qual com seu igual" mais do 

que no provérbio "Sapo de fora não chia". 

7. "Em boca fechada não entra mosca"- "O peixe morre pela boca" 

O provérbio alvo "Em boca fechada não entra mosca" é equivalente ao provérbio 

"O peixe morre pela boca" pois veiculam o sentido de ser discreto e prudente na hora de 

falar. O provérbio "O segredo é a alma do negócio" veicula o sentido de guardar em 

segredo idéias para se dar bem. Esses provérbios veiculam sentido próximo, e muitas 

vezes nos confundem, pois parecem veicular o mesmo sentido. O sujeito IP considerou 

como equivalente ao provérbio alvo os provérbios "O segredo é a alma do negócio" e "O 

peixe morre pela boca". 

Um comentário de IP revela de maneira clara o sentido do provérbio alvo: "Às 

vezes, quando a gente tá num serviço, sai comentário assim, eu vejo é os (...) saúde, e eu 

ficava aqui na sala da diretoria, e eles vinham conversar justo na minha frente falando. 

Aí (. .. ) comentários assim como o outro falava mal, falava (. . .), então, eu fazia de conta 

que não tinha ouvido nada. Se alguém perguntasse alguma coisa pra mim, eu falei 'não 

ouvi', 'num sei', 'num vi', eu negava." Esse comentário nos mostra como o provérbio "Em 

boca fechada não entra mosca" veicula o sentido de ser prudente, e não o sentido de 

guardar segredos para conseguir coisas e ter sucesso (sentido veiculado no provérbio "O 
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segredo é a alma do negócio"). Revela também que IP reconheceu o sentido veiculado no 

provérbio alvo e nos provérbios "O peixe morre pela boca" e "O segredo á alma do 

negócio". 

8. "O amor é cego" - "Quem ama o feio, bonito lhe parece" 

O sujeito IP fez a equivalência entre os provérbios "O amor é cego" e "Quem ama 

o feio, bonito lhe parece", que veiculam um mesmo sentido, ou seja, o sentido de que, 

quando se ama, não se vê beleza. Mas em um primeiro momento IP considerou também o 

provérbio "Amor com amor se paga" (talvez em função da presença da palavra amor), o 

qual desconsiderou como o provérbio que veicula o mesmo sentido de "O amor é cego". 

9. "Olho por olho, dente por dente"- "Quem com ferro fere, com ferro será 

ferido" 

IP fez a equivalência entre os provérbios "Olho por olho, dente por dente" e 

"Quem com ferro fere, com ferro será ferido". Esses dois provérbios veiculam o mesmo 

sentido, o sentido de que a punição ou a desforra será igual à ofensa. Mas não foi possível 

compreender inteiramente o comentário do sujeito IP ao explicitar o sentido veiculado no 

provérbio alvo para ser equivalente a "Quem com ferro fere, com ferro será ferido": "Um 

senhor lembrou a gente aqui dentro, né (..) alguém (..). Antigamente fazia (. .. ). Como eu 

falo (. .. ), essa independência assim, né, então. Então, eu acho que 'Quem com ferro fere, 

com ferro será ferido', um exemplo assim (...)." IP fez a equivalência entre os provérbios 

alvo e equivalente, além de fazer referência ao provérbio "Quem com ferro fere, com 

ferro será ferido" ao explicar o provérbio alvo. 

10. "Quem tudo quer, tudo perde"- "Quem muito abarca, pouco abraça" 
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O sujeito IP fez a equivalência entre o provérbio alvo e o seu equivalente. A 

seguir podemos observar o percurso lingüístico-discursivo realizado por ele: 

INV: "Quem tudo quer, tudo perde". Verdade? 

IP: É. 

INV: Tem o mesmo sentido que qual: "Não dê o passo maior do que a perna", "Os 

últimos serão os primeiros", "Uma mão lava a outra" ou "Quem muito abarca, pouco 

abraça"? 

IP: Enquadra esse, "Quem muito abarca, pouco abraça", e esse aqui, "Não dê o passo 

maior do que a perna". 

INV: Hum. Qual que você acha que parece, que tem o sentido mais parecido? 

IP: "Quem muito abarca, "Quem muito abarca, pouco abraça". 

11. "A união faz a força"- "Uma andorinha só não faz verão" 

IP explicitou o sentido veiculado no provérbio "A união faz a força": "Ah, acho 

que (...), né todos colaborando porque ajuda, empurra a gente, nos leva a um patamar 

assim de igualdade, de prosperidade. " IP reconheceu esse mesmo sentido no provérbio 

"Uma andorinha só não faz verão", sentido esse que não é veiculado no provérbio "Um 

por todos, todos, por um", pois este não veicula o sentido de se atingir objetivos comuns, 

apenas valoriza a união entre as pessoas. 

A seguir, vejamos o diálogo em que se observa o percurso lingüístico-discursivo 

do sujeito IP: 

INV: "A união faz a força" tem o mesmo sentido que qual: "A ocasião faz o ladrão", 

"Roma não foi feita num dia", "Uma andorinha só não faz verão" ou "Um por todos, 

todos por um"? 

IP: "Uma andorinha só não faz verão", e também acho que "Um por todos, todos por 

um". 

INV: E qual que você acha que tem o sentido mais parecido? 
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IP: "Uma andorinha só não faz verão". 

INV: Concorda com esse provérbio? 

IP: "A uni. .. A união faz a força", né? Concordo. 

INV: Por quê? 

IP: Ah, acho que (. . ), né, todos colaborando porque ajuda, empurra a gente, nos leva 

a um patamar assim de igualdade, de prosperidade. 

12. "Quem semeia vento, colhe tempestade" - "Cada um deita na cama que 

fez" 

A interpretação do provérbio "Cada um deita na cama que fez" feita pelo sujeito 

revela que ele reconheceu o sentido desse provérbio, considerado por IP como 

equivalente ao alvo, "Quem semeia vento, colhe tempestade", como podemos observar 

em sua fala: "É pra você, vamos supor, você faz o bem, você procura fazer bem, bem, 

suas atividades, eu acho que você tá assim ajudando alguém a (. .. ). É um profissional. 

Então, eu acho que, assim, acho que mesmo por Deus, tudo pela recompensa, alguém 

que já fez mal, né?" 

O fato de o sujeito ter feito referência também ao provérbio "Depois da 

tempestade vem a bonança" talvez deva-se à presença da palavra tempestade nesse 

provérbio e no provérbio alvo. O sujeito comentou, referindo-se aos provérbios "Cada um 

deita na cama que fez" e "Depois da tempestade vem a bonança": "Acho que cada um 

deles cada um tem uma diferença. " 

O sujeito IP apresentou, algumas vezes, a escolha do provérbio marginalmente 

relevante como sendo o provérbio equivalente ao provérbio alvo, mas na maioria das 

vezes fez a equivalência mais autorizada, ou seja, escolheu o provérbio centralmente 

relevante como equivalente. Algumas vezes fez a escolha dos provérbios centralmente 

relevante e marginalmente relevante como equivalentes ao provérbio alvo. 
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lP selecionou o provérbio tido como centralmente relevante em dez provérbios 

alvos (83,33%) entre os doze provérbios do Protocolo e selecionou o provérbio 

marginalmente relevante em quatro provérbios alvos (33,3% ). 

Sujeito 4 - MG 

A coleta dos dados lingüísticos do sujeito MG foi feita em duas sessões de 

gravação. A investigadora apresentou a ele o Protocolo e explicou a atividade a ser 

realizada, mas não foi necessário dar exemplo da atividade, e sim exemplo do que seria 

um provérbio (no caso, a investigadora usou o provérbio "Uma mão lava a outra"). A 

investigadora fez a leitura dos provérbios e MG acompanhou a leitura do Protocolo; 

algumas vezes MG apontou com o dedo o provérbio escolhido como o provérbio 

equivalente. 

1. "Filho de peixe, peixinho é" -"Tal pai, tal filho" 

Nesse primeiro provérbio, "Filho de peixe, peixinho é", o sujeito MG selecionou o 

provérbio "Caiu na rede é peixe" como o "provérbio equivalente". Não foi possível 

realizar uma análise dessa escolha, pois o diálogo entre a investigadora e MG tornou-se 

confuso em um determinado momento, não sendo possível compreender o porquê da 

escolha proverbial, apesar da presença da palavra "peixe" em ambos os provérbios. 

Vejamos a seguir o diálogo: 

INV: "Quem vê cara não vê coração", "Tal pai, tal filho", "Caiu na rede é peixe" e "Tal 

cão, tal dono". Tem algum desses daqui que tem o mesmo sentido que "Filho de peixe, 

peixinho é"? 

MG: "Quem caxa no é, i u ((leitura pausada)) ((risos)). 

INV: Acha que é qual? 



MG: "Caiu de, na rede é peixe". 

INV: Por que a senhora acha que é esse? 

MG: Ah, eu acho que esse que eu pinceza ((risos))? 

INV: Que tem o mesmo sentido? 

MG: É. 

INV: Por quê? 

MG: Ah. Quem meu no carro é i tá, assim, assim costo. ((risos)) 

INV: Assim que você gosta? 

MG: É que eu num tenho. 
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INV: Então "Filho de peixe, peixinho é" tem o mesmo sentido que "Caiu na rede é 

peixe"? 

MG: É. 

2. "Nem tudo que reluz é ouro"- "As aparências enganam" 

O provérbio "Nem tudo que reluz é ouro" tem uma construção sintática que é 

semelhante ao provérbio "Nem tudo que balança cai", o que pode ter levado MG a 

associar esses dois provérbios como sendo equivalentes. Porém, quando a investigadora 

questionou o sentido do provérbio perguntando-lhe: "O que significa 'Nem tudo que reluz 

é ouro?', o sujeito fez outra escolha, apontando para o provérbio "As aparências 

enganam". MG considerou, demonstrando uma certa dúvida, esses dois provérbios, "Nem 

tudo que balança cai" e "As aparências enganam", como equivalentes a "Nem tudo que 

reluz é ouro". 

3. "Devagar se vai ao longe"- "A pressa é inimiga da perfeição" 

Quanto ao provérbio "Devagar se vai ao longe", MG considerou como 

equivalente, "Casa de ferreiro, espeto de pau", apesar de demonstrar certa dúvida em 

relação ao provérbio "A pressa é inimiga da perfeição". Não foi possível identificar 
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precisamente a escolha proverbial feita por MG, mas podemos dizer que houve dúvida do 

sujeito com relação ao provérbio "A pressa é inimiga da perfeição", o qual pode ser 

considerado como equivalente ao provérbio "Devagar se vai ao longe". Vejamos a seguir: 

INV: "Devagar se vai ao longe". "Quanto mais alta a subida maior a queda", "O hábito 

não faz o monge", "Casa de ferreiro, espeto de pau", "A pressa é inimiga da perfeição". E 

esse daqui é "Devagar se vai ao longe". Qual desses provérbios tem o mesmo sentido? 

MG: 

INV: "Devagar se vai ao longe". 

MG: Ah, eu acho que esse aqui. ((Apontando para o provérbio "Casa de ferreiro, espeto 

de pau)). 

INV: "Casa de ferreiro, espeto de pau"? 

MG: É. 

INV: Acha que é esse? Por quê? 

MG: Ah, aqui "Casa, depende ché ((risos)), não, não consigo de gual. 

INV: "Casa de ferreiro. 

MG: "epeto, espedo de pau". 

INV: "De pau". Mas por que tem o mesmo sentido? 

MG: ( ) pa gente é deculpa, ((risos)) de ( ). 

INV: "Devagar se vai ao longe" o que significa? 

MG: "Devagar de longe" que significa ((pensativa)). Ah esse aqui também ((Apontando 

para o provérbio "A pressa é inimiga da perfeição")). Ah, num sei ((risos)). 

INV: Você acha que pode ser "Casa de ferreiro, espeto de pau" e também pode ser essa 

última? 

MG: Ah, acho que, é que, é que, é que, ah ( ). 

INV: Eu vou ler de novo. "Devagar se vai ao longe", "Quanto mais alta a subida maior a 

queda", "O hábito não faz o monge", "Casa de ferreiro, espeto de pau", "A pressa é 

inimiga da perfeição". E aqui é "Devagar se vai ao longe". 

MG: Ai, eu tenho, eu acho que é, que é, que é .... 

INV: Essas duas? 

MG: É, dessas duas. 
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4. "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando"- "Antes pouco do que 

nada" 

MG fez a equivalência selecionando o provérbio "Antes pouco do que nada". A 

seguir, vejamos o diálogo em que se observa a justificativa do sujeito: 

INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando". "Em terra de cego, quem tem 

um olho é rei", "Antes pouco do que nada", "Em boca fechada não entra mosca", "Melhor 

prevenir do que remediar". "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando". 

MG: Ai, eu gosto desse aqui. 

INV: Qual? Mostra pra mim. 

MG: ... ((Aponta o provérbio "Antes pouco do que nada")). 

INV: Esse daqui? 

MG: É. 

INV: "Antes pouco do que nada"? 

MG: É. 

INV: Por que a senhora acha que é essa? 

MG: ... Ah, eu eu acho que é, que é, que é, que é. 

INV: O que significa "Antes pouco do que nada"? 

MG: É, "A, ante, ante, antes pouco do que nada", é com, é isso aqui. ((Aponta para o 

provérbio "Antes pouco do que nada")). 

INV: Hum. Tem alguma outra? Acha que é só essa? 

MG: É, acho que é, acho que é. 

5. Não adianta chorar sobre o leite derramado" - "O que não tem remédio, 

remediado está" 

MG fez a equivalência entre "Não adianta chorar sobre o leite derramado" e "O 

que não tem remédio, remediado está", apesar de não conseguir explicitar o porquê de 

esses dois provérbios veicularem o mesmo sentido. Quando MG foi responder à questão 
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da investigadora, "O que significa 'O que não tem remédio, remediado está'?", não 

conseguiu explicitar a metáfora aí existente. Em suas palavras, explicou assim o 

provérbio: "Ah, eu acho que o remédio já tá, é que é mia hum, ah, com remédio tá". Isso 

pode nos fazer pensar que MG compreendeu o provérbio? MG, além de fazer aqui a 

equivalência, parece ter reconhecido o sentido que o provérbio equivalente veicula. 

6. "Cada macaco no seu galho" - "Sapo de fora não chia" 

O provérbio "Cada macaco no seu galho" é equivalente ao provérbio "Sapo de 

fora não chia", e ambos trabalham mais claramente com uma metáfora. Em um primeiro 

momento, o sujeito MG considerou como equivalente ao provérbio "Cada macaco no seu 

galho", o enunciado "Quem ama o feio, bonito lhe parece". Porém, ao ser questionado, 

considerou equivalente o provérbio "Cada qual com seu igual". O provérbio "Cada qual 

com seu igual" veicula o sentido de que cada um procura ter experiências com quem se 

assemelha física e intelectualmente. Já o provérbio "Cada macaco no seu galho" veicula o 

sentido de que cada um deve fazer o lhe compete sem interferir no trabalho, nas 

responsabilidades dos outros. Podemos perceber que esses dois provérbios veiculam 

sentidos próximos, pois se referem a idéias de experiência e trabalho. Por isso, talvez, 

MG tenha feito essa escolha. 

A seguir, vejamos o diálogo entre a investigadora (INV) e MG sobre o provérbio 

"Cada macaco no seu galho", a fim de verificarmos o percurso lingüístico-discursivo que 

o sujeito realizou na escolha do provérbio "Cada qual com seu igual". 

INV: "Cada macaco no seu galho", conhece esse? 

MG: Conheço. 

INV: Conhece "Macaco velho não mete a mão em cumbuca"," Sapo de fora não chia", 

"Cada qual com seu igual", "Quem ama o feio, bonito lhe parece"? E aqui, "Cada macaco 

no seu galho". Ele tem o mesmo sentido que qual desses? 

MG: 
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INV: "Macaco velho não mete a mão em cumbuca", "Sapo de fora não chia", "Cada 

qual com seu igual", "Quem ama o feio, bonito lhe parece"-

MG: Ah, eu num sei ... 

INV: O que significa "Cada macaco no seu galho"? 

MG: Ai, é só, ah, ah, ó, ó num sei qual dos três, qual tem um ... 

INV: Tem algum que você acha que tem mais sentido, igual? 

MG: Ah, eu esse aqui. ((Apontando para o provérbio "Quem ama o feio, bonito lhe 

parece")). 

INV: "Quem ama o feio, bonito lhe parece"? 

MG: É. 

INV: Quer que eu leia de novo? 

MG: Tá. 

INV: "Cada macaco no seu galho" tem o mesmo sentido que qual: "Macaco velho não 

mete a mão em cumbuca", "Sapo de fora não chia", "Cada qual com seu igual" ou "Quem 

ama o feio, bonito lhe parece"? 

MG: Ah, tem que ser esse aqui. ((Apontando para o provérbio "Cada qual com seu 

igual")). 

INV: "Cada qual com seu igual"? 

MG: É, acho que é. ((risos)) 

INV: Por que você acha que é? 

MG: Ah, porque ((risos)). Acho que tá. 

7. "Em boca fechada não entra mosca"- "O peixe morre pela boca" 

No diálogo com a investigadora a respeito do provérbio "Em boca fechada não 

entra mosca", MG considerou como sendo equivalente ("pra mim é esse melhor") o 

provérbio "Água mole em pedra dura tanto bate até que fura". E em um segundo 

momento, quando a investigadora leu novamente os provérbios, entendeu que MG se 

referiu ao provérbio "Não se cospe no prato onde se comeu", pois disse '"Um, um, um 

pouco no banco come." O sujeito MG ainda comentou: "É. Ah, também parece". No final 
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desse diálogo, não foi possível verificar precisamente qual o provérbio que o sujeito MG 

considerou como equivalente a "Em boca fechada não entra mosca", embora tenha dito 

que "Ai, esses dois é o ... ", referindo-se aos provérbios "Água mole em pedra dura tanto 

bate até que fura" e "Não se cospe no prato onde se comeu". 

MG também comentou, em relação ao provérbio "Não se cospe no prato onde se 

comeu": "Ah, esse eu sabia, parece familiar. " 

8. "0 amor é cego" -"Quem ama o feio, bonito lhe parece" 

Em "O amor é cego", o sujeito MG, ao ser questionado pela investigadora se 

concordava com o provérbio, respondeu "Ah, rmm concordo muito, (. . .) tem tanta coisa, 

né." MG aqui parece ter ido contra contra o "sujeito universal" do enunciado proverbial, 

isto é, contra "a verdade imemorial dos provérbios". MG se referiu aos provérbios "Amor 

com amor se paga" e "Quem ama o feio, bonito lhe parece" como sendo equivalentes, 

talvez pela presença das palavras "amor" e "ama" nos dois enunciados. 

9. "Olho por olho, dente por dente" - "Quem com ferro fere, com ferro será 

ferido" 

Esse item foi observado na segunda sessão de gravação do Protocolo com o 

sujeito MG. Logo após a investigadora ler o provérbio alvo, "Olho por olho, dente por 

dente", bem como os quatro provérbios que fazem parte desse item, MG apontou como 

provérbio equivalente "Quem com ferro fere, com ferro será ferido". MG disse conhecer 

esse provérbio, mas não conhecer o provérbio "Olho por olho, dente por dente". O sujeito 

MG também foi questionado sobre o sentido do provérbio escolhido como equivalente, 

"Quem com ferro fere, com ferro será ferido", e sobre isso afirmou: "Ah, é que eu rmm 

tenho, eu só tenho esse tá minha." MG fez a escolha do provérbio equivalente "Quem 

com ferro fere, com ferro será ferido", mas não explicitou o sentido que esses provérbios 
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veiculam para serem equivalentes. Será que MG fez a escolha por uma equivalência de 

ritmo dado pela presença da vírgula? 

10. "Quem tudo quer, tudo perde" - "Quem muito abarca, pouco abraça" 

Num primeiro momento, MG selecionou como sendo equivalente ao provérbio 

alvo o provérbio "Os últimos serão os primeiros", mas apresentou certa dúvida: "Hum, 

acho que é, mais ou menos." Então, a investigadora dispôs-se a ler novamente os 

provérbios desse item. A investigadora entendeu que MG continuou se referindo ao 

provérbio "Os últimos serão os primeiros", mas quando pediu para que lesse o provérbio, 

sua produção oral foi ininteligível. A investigadora, então, decidiu ler cada provérbio para 

MG. Quando leu o primeiro provérbio, MG completou oralmente o enunciado. Ao 

questionar se esse provérbio "Não dê o passo maior do que a perna" tem o mesmo sentido 

que "Quem tudo quer, tudo perde", a investigadora obteve a resposta afirmativa. A 

investigadora perguntou se não seria equivalente o provérbio "Os últimos serão os 

primeiros", mencionado anteriormente pelo sujeito MG, e a resposta foi negativa. Será 

que MG considerou os sentidos do provérbio alvo e do provérbio, "Não dê o passo maior 

do que a perna", como veiculando mesmo sentido, independentemente desse provérbio 

ser o primeiro da lista de escolha, o primeiro a ser lido e questionado pela investigadora? 

Esses dois provérbios escolhidos por MG não podem ser considerados 

propriamente equivalentes, os sentidos são próximos, mas não equivalentes (talvez, por 

isso, a escolha feita pelo sujeito). O provérbio "Não dê o passo maior do que a perna" 

veicula o sentido de não querer mais do que se pode ter, é uma advertência. Já os 

provérbios "Quem tudo quer, tudo perde", e o seu equivalente "Quem muito abarca, 

pouco abraça", veiculam o sentido de que o querer tudo pode levar a perder tudo, uma 

advertência às conseqüências de se querer mais do que se pode ter. 

11. "A união faz a força"- "Uma andorinha só não faz verão" 
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O sujeito MG considerou o provérbio "Um por todos, todos por um" como 

equivalente ao provérbio "A união faz a força". O provérbio "Um por todos, todos por 

um" veicula o sentido de união, de companheirismo, mas não a idéia de união como força 

para conseguir grandes coisas, sentido esse veiculado nos provérbios "A união faz a 

força" e "Uma andorinha só não faz verão". Entretanto, MG percebeu a idéia geral de 

união muito mais explícita no provérbio "Um por todos, todos por um", do que no 

provérbio "Uma andorinha só não faz verão". 

MG tentou explicitar o sentido do provérbio "Um por todos, todos por um", 

demonstrando a idéia de quantidade, de união de pessoas, afirmando: "Aqui é, 'Um por, 

por todos três, ai." Uma referência à conhecida cena enunciativa de "Os Três 

Mosqueteiros" pode ter favorecido a evocação do enunciado-lema. 

12. "Quem semeia vento, colhe tempestade" - "Cada um deita na cama que 

fez" 

Nesse item, o sujeito MG parece ter associado os provérbios pela palavra comum 

tempestade, presente no provérbio alvo e no provérbio "Depois da tempestade vem a 

bonança". Não chegou a fazer a equivalência de sentido veiculado nos enunciados, 

"Quem semeia vento colhe tempestade" e "Cada um deita na cama que fez". 

O sujeito MG não conseguiU explicitar o sentido dos provérbios quando a 

investigadora o solicitou e escolheu alguns provérbios com sentido marginalmente 

relevante como equivalente ao provérbio alvo, procedendo também à escolha de alguns 

provérbios tidos como centralmente relevantes em relação à sua equivalência ao 

provérbio alvo. 

O trabalho lingüístico-discursivo exigido na interpretação de provérbios, as 

inferências específicas relacionadas a cada um deles, parecem consistir uma dificuldade 

para MG, além das relações causais, analógicas, perceptuais próprias aos enunciados 

proverbiais. 
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MG selecionou o provérbio tido como centralmente relevante em cinco provérbios 

alvos ( 41,7%) entre os doze provérbios do Protocolo e selecionou o provérbio 

marginalmente relevante em quatro provérbios alvos (33,3%). 

Sujeito 5 -MS 

Os dados lingüísticos do sujeito MS foram coletados em duas sessões de 

gravação. A investigadora fez a leitura dos provérbios e o sujeito MS acompanhou o 

procedimento no Protocolo. A investigadora deu três exemplos da atividade com os 

provérbios alvo "Filho de peixe, peixinho é", "Nem tudo que reluz é ouro" e "Devagar se 

vai ao longe". MS interpretou provérbio por provérbio do Protocolo, mas algumas vezes 

não conseguiu "comparar" o sentido dos provérbios. 

1. "Filho de peixe, peixinho é" -"Tal pai, tal filho" 

A investigadora leu os provérbios desse item para o sujeito MS e, ao término da 

leitura, fez a seguinte questão: "'Filho de peixe, peixinho é' tem o mesmo sentido que 

qual desses provérbios?" MS respondeu: "Não entendo. Não é peixinho, é, não é 

coração, mas eu eu num, pai, filho e ... e ... peixinho." MS pareceu não ter compreendido 

a atividade, mesmo com a explicação da investigadora. Então, a investigadora começou a 

ler cada provérbio e perguntar se "Filho de peixe, peixinho é" tinha o mesmo sentido que 

os demais provérbios. Mesmo assim, parece que MS não compreendeu a atividade. A 

investigadora perguntou, então, qual o sentido do provérbio "Filho de peixe, peixinho é", 

e MS respondeu: "Peixe, peixinho, é porque o filho do peixe é peixe, né ((risos))?" A 

investigadora começou a considerar provérbio por provérbio, e MS passou a explicá-los. 

Em relação ao provérbio "Tal pai, tal filho", MS parece que reconheceu o sentido 

veiculado nesse provérbio no seguinte comentário: "Não. 'Tal pai, tal filho' é porque as 

pessoas, o os filhos são os jeitos, não, a as famílias, a os, não os filhos porque ... ". Em 
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relação ao provérbio "Tal cão, tal dono": "Não. Não. 'Tal cão, não, o as as pessoas, as 

pessoas, as pessoas num vale co como o cão, a as pessoas é, é só... Um problema, a 

gente num lê, né?" e "Tal dono, dono, dono, dono é pra cachorro, né, mas ... ". 

Procedendo à interpretação em função do sentido das palavras encontradas nos 

enunciados, MS não apenas teve dificuldade de compreender alguns provérbios como a 

própria atividade. 

2. "Nem tudo que reluz é ouro"- "As aparências enganam" 

A investigadora leu os provérbios para MS e questionou o sentido provérbio por 

provérbio. Quanto ao provérbio "A esperança é a última que morre", MS comentou: "Ah, 

meu Deus do céu". Quanto ao provérbio "As aparências enganam", respondeu: 

"Enganam ... :As aparências enganam' ... Olha, vocês tem que mesmo que, às vezes que a 

pessoa não fala deve a memória também, porque olha, vocês é uma, é uma heroína, viu? 

Vocês da Unicamp. Porque olha tudo, tudo que falei pra você, é mas a a, eu num eu num 

sei falá parque num tenho, num, a mente tá boa, mas é esses provérbios a gente num fala 

assim porque a mente engana. Quando quando eu estudava o os provérbios que a gente 

jaz também na na na na prova tá, mas assim a gente não não não jaz porque a a gente se 

engana mesmo. Precisa me é, precisa me dá uma chance porque ((risos)), porque eu num 

tô entendendo, num tô entendendo porque. " 

A investigadora decidiu a partir daí explicar o sentido do provérbio alvo. MS 

procurou explicar também qual o sentido veiculado nesse provérbio: '"Nem tudo que 

reluz é ouro'. A gente pega uma uma correntínha, num é ouro, é banhado né, banhado. 

Não, é é essa, essa provérbio está, tá certo, tá certo. 'Nem tudo que reluz é ouro'." 

A investigadora novamente perguntou o sentido de cada provérbio presente nesse 

item. Em relação ao provérbio "A esperança é a última que morre", MS respondeu: 

"Não". Para o provérbio "As aparências enganam", respondeu: "Enganam". Como esse é 

o provérbio que veicula o mesmo sentido do provérbio alvo, a investigadora pediu para o 

sujeito explicar qual o sentido do provérbio "As aparências enganam", e MS respondeu: 

"Quando você ... Aparências." A investigadora, então, explicou o sentido do provérbio e 
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perguntou para MS: "Tem o mesmo sentido do provérbio 'Nem tudo que reluz é ouro'?" 

MS respondeu: "Não". Depois disso, a investigadora explicou que o provérbio "As 

aparências enganam" e o provérbio alvo "Nem tudo que reluz é ouro" veiculam o mesmo 

sentido, e deu exemplo de uma situação possível de uso dos provérbios. MS, então, disse: 

"Enganam. É é é igual. " 

A partir daí parece que MS compreendeu a atividade. 

3. Devagar se vai ao longe"- "A pressa é inimiga da perfeição" 

O sujeito MS, à medida que a investigadora lia cada provérbio, explicava também 

cada provérbio, inclusive o provérbio alvo. Depois que MS explicou cada provérbio, a 

investigadora perguntou se determinado provérbio veiculava o mesmo sentido do 

provérbio alvo. As respostas nesse item foram as seguintes: "Quanto mais alta a subida, 

maior a queda": ''Não, não essa essa essa"; "O hábito não faz o monge": "Hum, hum 

((negação)). Essa é diferente"; "Casa de ferreiro, espeto de pau": "É, num num tá, num 

num num num dá certo", "A pressa é inimiga da perfeição": "Não. Num num é também, 

num é., 

A investigadora perguntou, então, qual o sentido do provérbio "A pressa é inimiga 

da perfeição", para o que MS respondeu: "Porque você, você fala, fala. 'A fala é 

inimiga ... ", "Esse eu eu num sei falá, coisas, é ... É diferente, sim. 'A pressa é inimiga da 

peifeição', porque você faz, num num faz nada em função do que não é nada, você faz 

uma coisa, que num faz, num faz. Di diferente, provérbio diferente, esse. Não?" 

Depois dessas considerações de MS sobre o provérbio "A pressa é inimiga da 

perfeição", a investigadora explicou o sentido veiculado nesse provérbio e perguntou para 

o sujeito qual o sentido do provérbio "Devagar se vai ao longe". Ele comentou: '"Devagar 

se vai ao longe'. Olha, essa essa provérbio é muito diferente, é é é tranqüilo. Diferente e 

vai longe, é é muito tranqüilo esse provérbio.". A investigadora disse, então: "Então, num 

tem o mesmo sentido que 'A pressa é inimiga da perfeição'? Se a gente fizer as coisas 

devagar a gente não vai conseguir a perfeição?" MS, então, concluiu: "Não, não, é igual, 

é igual. Os outros são diferentes. " 
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Na explicação do sujeito MS sobre o provérbio alvo percebe-se que ele não 

considerou o provérbio "A pressa é inimiga da perfeição" como provérbio equivalente, 

talvez porque o sentido da palavra pressa seja de certo modo oposto ao sentido da palavra 

tranqüilo. Quando finalmente a investigadora explicou o sentido do provérbio "A pressa é 

inimiga da perfeição", MS percebeu qual o sentido veiculado nesse provérbio e o 

relacionou com o sentido do provérbio alvo. 

4. "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando"- "Antes pouco do que 

nada" 

O sujeito MS explicou cada provérbio à medida que a investigadora lia os 

provérbios. A investigadora, em cada um dos provérbios, perguntava se determinado 

provérbio veiculava o mesmo sentido do provérbio alvo. 

A seguir, vejamos o percurso lingüístico-discursivo realizado por MS na escolha e 

na tentativa de reconhecimento de sentido dos provérbios: 

INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando". 

MS: O pássaro na mão é per, perfeito, o outro não, dois voando num dá. 

INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando". 

MS: Esse perfeito. Esse não, outro tá voando. 

INV: É a mesma frase, mas, é um provérbio "Mais vale um pássaro na mão do que dois 

voando". O que ele significa? 

MS: Voando, voando. Bom, pássaro voando num dá pra pegá na mão né, então esse 

provérbio é igual a quê? 

INV: Então, vamos ver "Em terra de cego quem tem um olho é rei", "Antes pouco do 

que nada", "Em boca fechada não entra mosca", "Melhor prevenir do que remediar"-

MS: 

INV: O que significa "Em terra de cego quem tem um olho é rei"? 

MS: Bom, quem tem um olho é rei porque tem, os outros num tem num tem, só quem 

tem um olho é rei, é porque ... 
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INV: "Em terra de cego quem tem um olho é rei" tem o mesmo sentido que "Mais vale 

um pássaro na mão do que dois voando"? Tem um sentido parecido? 

MS: 

INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando", "Em terra de cego quem tem 

um olho é rei". 

MS: Num sei. Esses, esses provérbio não são, não são iguais. 

INV: Muito bem. "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" tem o mesmo 

sentido que "Antes pouco do que nada"? 

MS: "Antes pouco do que nada", "Antes pouco do que nada" ... 

INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando", "Antes pouco do que nada". 

MS: Não são iguais. Não, são iguais, são, são iguais. Pássaro na mão, esse aqui. 

INV: "Antes pouco do que nada". 

MS: 

INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando", "Antes pouco do que nada". 

MS: Não, esse diferente desse aqui. Diferente ... Não, eles não são iguais. 

INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" tem o mesmo sentido que 

"Em boca fechada não entra mosca"? 

MS: "Em boca fechada não entra mosca". Ah, em boca fechada não entra mosca 

mesmo, porque a, boa, na boca, em boca fechada não entra mosca mesmo, é diferente 

esse aqm. 

INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" tem o mesmo sentido que 

"Melhor prevenir do que remediar"? 

MS: "Melhor prevenir do que remediar" ... Remediar. 

INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" tem o mesmo sentido que 

"Melhor prevenir do que remediar"? 

MS: É, é, não. Tão certos esses provérbios, tão certos, né. Porque, quando voando num 

tá na mão, remediar, mas esse tá certo. 

INV: Acha que tem o mesmo sentido? "Mais vale um pássaro na mão do que dois 

voando" tem o mesmo sentido "Melhor prevenir do que remediar"? 

MS: Não, Sandra, não. Ele é errado. 
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INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando", "Melhor prevenir do que 

remediar". 

MS: É é esse provérbio muito, muito, muito que esse, mas realmente num dá, num dá 

mesmo, pra remediar, remediá ... É esse mesmo? Você, a Sandra, tudo que você faz, é isso 

mesmo que você faz com a gente que está doente dessa dessa, num num num é que a 

gente, mas a gente fica, fica, fica até fazendo as coisas. É isso mesmo, que vocês, é 

mesmo que vocês. 

MS parece que reconheceu um sentido semelhante entre o provérbio alvo e o 

provérbio "Melhor prevenir do que remediar". No provérbio "Antes pouco do que nada" 

ele ficou em dúvida e justificou a não equivalência entre esse provérbio e o provérbio 

alvo, MS comentou: "Não são iguais. Não, são iguais, são, são iguais. Pássaro na mão, 

esse aqui. " e depois "Não, esse diferente desse aqui. Diferente... Não, eles não são 

iguais.". A presença do operador argumentativo "Antes pouco ... " no provérbio 

equivalente e "Mais vale ... " no provérbio alvo parece dificultar a equivalência. 

5. "Não adianta chorar sobre o leite derramado" - "0 que não tem remédio, 

remediado está" 

O sujeito MS não fez a equivalência proverbial nesse item; considerou que os 

quatro provérbios tinham sentido diferente ao do provérbio alvo. 

MS explicou o provérbio alvo da seguinte maneira: "Não. Leite derramado, não, 

fica derramado, a gente não, não dá pra, pra, pra derramado, derramado né, num fica 

mais pra nada, né, num dá. " O que parece é que MS compreendeu, de certa forma, o 

sentido veiculado nesse provérbio. 

O provérbio "Águas passadas não movem moinhos" foi explicado por MS da 

seguinte maneira: "Ah, não, '.Águas passadas não movem moinhos' porque a água já 

passou." Também parece que MS reconheceu o sentido proverbial. 
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Em relação ao provérbio "Ri melhor quem ri por último", MS disse: '"Ri melhor 

que ri por último'. Ah, sim, Não, é é não. 'Ri melhor, ri melhor.' ... Não, não, não, essa 

não tá batendo com essa não. " 

Em relação ao provérbio "Onde a vaca vai, o boi vai atrás", MS disse: "Não é é. 

Essa não tem comparação com essa. " 

Quanto ao provérbio "O que não tem remédio, remediado está", MS comentou "O 

que não tem remédio, remediado está' ... A h não, ela ela num tem, essa num tem validade 

com essa." 

Do ponto de vista da forma nenhum provérbio tem alguma semelhança para MS. 

Como esse é o percurso que ele prioriza, a equivalência (a sinonímia) é recusada. 

6. "Cada macaco no seu galho"- "Sapo de fora não chia" 

Nesse item, MS também não considerou nenhum dos quatro provérbios como 

equivalente (ou potencialmente equivalente) ao provérbio alvo. 

Quanto ao provérbio "Macaco velho não mete a mão em cumbuca", MS fez uma 

tentativa de explicar o seu sentido: "Macaco velho não mete a mão em cumbuca', porque 

'Macaco velho em cumbuca, tem barreira, né?" ... " 'Cada macaco no seu galho'. 'Cada 

macaco no seu galho' ... 'Cada macaco no seu galho'. 'Cada macaco no seu galho' como 

pode se. Não, não, e essa não. " 

Em relação ao provérbio "Sapo de fora não chia", MS ficou em silêncio e 

comentou: "'Cada macaco no seu galho'. 'Sapo de fora não chia'. Ah, não, num tem 

comparação. " 

Quanto ao provérbio "Cada qual com seu igual", também disse: "É é essa, não 

não, ela num tem, num tem, não tem comparação dessa aqui. " 

MS reconheceu o sentido veiculado no provérbio "Quem ama o feio, bonito lhe 

parece" e, explicou: "Não, não, também 'Quem ama o feio, porque bonito lhe parece', 

porque as pessoas não vê do jeito certo. Não, não está, não está, não jaz, não faz. " 
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7. "Em boca fechada não entra mosca"- "O peixe morre pela boca'' 

Nesse item, MS pareceu ter núvidas com relação ao provérbio "O segredo é a 

alma do negócio": "'O segredo é a alma do negócio' ... Ela, ela tem tem." ... 'O segredo é a 

alma do negócio'. Não tem, não tem dinheiro." O provérbio "O segredo é a alma do 

negócio" veicula um sentido próximo ao sentido do provérbio alvo, mas não 

propriamente o equivalente, Aos demais MS se referiu como provérbios com sentido 

diferente ao do provérbio alvo. 

Em relação ao provérbio "Água mole em pedra dura tanto bate até que fura", MS 

disse: "Num tem, num tem, num tem, ela num tem conversa. ". Quanto ao provérbio "Não 

se cospe no prato onde se comeu", disse: "Não, não pode po, é é cospir no prato onde se 

comeu, né. " ... " Ah, não. Esta, esta num num melhor, melhor num tem con con, a gente 

num tem, num tem firmeza.". Quanto ao provérbio "O peixe morre pela boca", MS disse: 

"Ah, ah, 'O peixe morre pela boca', 'Em boca fechada não entra mosca'. Num tem 

conversa. ". 

8. "0 amor é cego" -"Quem ama o feio, bonito lhe parece" 

A partir do provérbio "O amor é cego" ocorreu a segunda sessão de gravação. 

O sujeito MS considerou o provérbio "Quem ama o feio, bonito lhe parece" como 

equivalente ao provérbio alvo: "Ah, é muito bom, 'Que quem ama ama ama o feio, bonito 

lhe parece', porque olha toda, e esse é igual a esse. ((Apontando para os provérbios 

'Quem ama o feio, bonito lhe parece' e 'O amor é cego'))." MS parece que reconheceu o 

mesmo sentido veiculado nos provérbios alvo e "Quem ama o feio, bonito lhe parece". 

Em relação ao provérbio "Amor com amor se paga", MS disse: "Se, 'O amor com 

amor se paga' esse esse num tem resultado igual não. " O provérbio "O pior cego é aquele 

que não quer ver", MS explicou: "Também não. ((risos)) 'O pior cego que não quer cego' 

porque num num, não não enxerga porque não qué." Nesse provérbio MS explicitou o 

sentido veiculado, observando sua diferença em relação ao sentido do provérbio alvo. 
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Quanto ao provérbio "Quem viu um, viu todos", MS disse: '"Quem viu um viu todo'. Não. 

também não, é diferente dessa. ((Apontando para o provérbio 'O amor é cego'))". 

9. "Olho por olho, dente por dente"- "Quem com ferro fere, com ferro será 

ferido" 

MS assim comentou o provérbio alvo: "Não, e esse esse provérbio não não está 

claro porque 'dente por dente', a frase, a frase não é boa." Pode-se inferir que MS 

considerou esse provérbio inadequado moralmente? Quando a investigadora leu o 

provérbio "Quem com ferro fere, com ferro será ferido", também fez uma comentário, 

considerando esse provérbio equivalente ao provérbio alvo: "Não. Esse provérbio não 

não é não é muito porque, porque a vida não é assim, a gente precisa tolerar os outros. " 

( ... )Ele, ele tem sentido igual." Será que MS fez essa equivalência proverbial em função 

de um mesmo sentido veiculado nesses dois provérbios, ou seja, o sentido de retribuir o 

mal com o mal, ou por considerar esses dois provérbios como moralmente ruins? Ou 

ambas as possibilidades? 

O provérbio "Amor com amor se paga" foi comentado por MS da seguinte 

maneira: "Não. Esse, esse provérbio é muito, é muito valioso. " Entretanto, ao final, MS 

apontou duas vezes para esse provérbio quando a investigadora, para confirmar, 

perguntou qual o provérbio veiculava o mesmo sentido do provérbio alvo. 

Podemos dizer que o sujeito reconheceu a idéia de retribuição veiculada nos 

provérbios "Olho por olho, dente por dente", "Quem com ferro fere, com ferro será 

ferido" e "Amor com amor se paga", mas não reconheceu a diferença entre o provérbio 

alvo e o provérbio "Amor com amor se paga". 

10. Quem tudo quer, tudo perde" - "Quem muito abarca, pouco abraça" 

MS considerou os provérbios desse item como sendo todos diferentes em relação 

ao provérbio alvo: "Não, essa, essa essa não". Então, a investigadora, ao iniciar a leitura 
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de todos os provérbios, começou a ler o primeiro provérbio "Não dê o passo maior do que 

a perna". MS apontou o provérbio e explicou: "E e e esse aqui, esse aqui com com ele 

((Apontando para o provérbio 'Não dê o passo maior do que a perna'))" e "É é é mJTil, 

passo só, passo num num pode ser porque a gente, porque a gente perde, num pode. 

Então, passo maior do que a perna num pode ser, um passo muito. Sabe o que eu quero 

dizer, mas eu num sei, num sei me expressar. ((risos))." Quando a investigadora leu esse 

provérbio (o primeiro provérbio desse item), MS parece ter reconhecido que os sentidos 

são próximos, mas não reconheceu suas diferenças em relação ao provérbio alvo. 

Quanto ao provérbio "Quem muito abarca, pouco abraça", MS disse: "É é esse, é é 

esse, não tem sentido não, não, também não. " O que parece é que MS apresentou dúvida, 

mas não reconheceu a equivalência. 

11. "A união faz a força" -"Uma andorinha só não faz verão" 

A seguir, tomemos o percurso lingüístico-discursivo realizado pelo sujeito MS 

para reconhecer os sentidos veiculados em todos os provérbios desse item: 

INV: "A união faz a força". 

MS: E esse aqui, esse provérbio MUITO bom. 

INV: Ele é mesmo. "A união faz a força" tem o mesmo sentido que "A ocasião faz o 

ladrão"? 

MS: "A ocasião faz o la, o ladrão". Oi, é ... é ... é ... "A ocasião faz o ladrão" é um 

provérbio desse aqui. 

INV: "A ocasião faz o ladrão" tem o mesmo sentido que "A união faz a força"? 

MS: Ah, não, esse é bom, e esse aqui "A ocasião faz o ladrão" também porque a a a 

força prum ladrão, às vezes a pessoa muito, muito boa muito boa, às vezes faz um delito, 

e essa aqui, essa aqui. 

INV: Então, "A união faz a força" tem o mesmo sentido que "A ocasião faz o ladrão"? 

MS É. 
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INV: "Roma, "A união faz a força" tem o mesmo sentido que "Roma não foi feita num 

dia"? 

MS: "Roma não foi feita num dia". Não, num dia só não. É país é muito, é muito 

demorado, faz num dia não, só Deus fez o mundo num dia, não, sete, né. 

INV: Sete. E "A união faz a força" tem o mesmo sentido que "Roma não foi feita num 

dia"? 

MS: Não, diferente. 

INV: "A união faz a força" tem o mesmo sentido que "Uma andorinha só não faz 

verão"? 

MS: Não, não. "Uma andorinha só não faz verão", esse é muitas muitas andorinhas 

((risos)). 

INV: Tem o mesmo sentido que "A união faz a for~"? "Uma andorinha só não faz 

verão11? 

MS: Não, não, não. 

INV: Sentido diferente? 

MS: Muito diferente. 

INV: Por quê? "A união faz a força" ... 

MS: É. 

INV: "Uma andorinha só não faz verão". 

MS: É é é iguaL 

INV: Por que que é igual? 

MS: É é igual. A a força, é igual porque ainda não há verão e a andorinha é é, porque 

"Uma andorinha só não faz verão", só muitas andorinhas, uma só não faz. 

INV: Tem o mesmo sentido que "A união faz a força"? 

MS: ... Força. 

INV: "Uma andorinha só não faz verão", "A união faz a força". 

MS: "A união faz a força", uma pessoa, uma pessoa não, muitas pessoas faz, "A união 

faz as for as for, as forças" e, uma ando, "Uma andorinha só não faz verão" porque não, 

não são iguais. 

INV: Não? "A união faz a força" tem o mesmo sentido que "Um por todos, todos, por 

um"? 
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MS: "Um portodos, todos por um"- Faz a força. 

INV: "A união faz a força" tem o mesmo sentido que "Um por todos, todos por um"? 

MS: É, é é igual per esses, esses provérbios tão iguais. Ele e esse ((Apontando para o 

provérbio "Quem tudo quer, tudo perde")). 

INV: "Um por todos, todos por um" e "A união faz a força". 

MS: É. 

INV: Então, entre esses quatro o senhor acha que é qual? 

MS: Esse. ((Apontando para o provérbio "Um por todos, todos por um")). 

INV: O último, tá. 

MS: O último. 

INV: Então, "A união faz a força" tem o mesmo sentido que "Um por todos, todos por 

um"? 

MS: Hum, hum. 

INV: O que significa "Um por todos, todos por um"? 

MS: Uma greve, uma greve, um país, um país também que é a, a a na nação, então a 

pessoa que fizé todos por um, é a "A união faz a força", então é é uma que. Você sabe o 

que, o que falá, mas eu num posso, eu num num, eu não, eu não, é é bom a união é é isso 

aí mesmo, uma força da da população, mas eu num sei falá. 

INV: Mas deu pra entender. 

MS: Entendê ((risos)). 

Quando MS se referiu ao provérbio "Uma andorinha só não faz verão" pareceu 

reconhecer o sentido aí veiculado, e um sentido equivalente ao provérbio alvo quando 

comentou: "Não, não. 'Uma andorinha só não faz verão', esse é muitas muitas 

andorinhas ((risos))."... "É é igual. A a força, é igual porque ainda não há verão e a 

andorinha é é, porque 'Uma andorinha só não jaz verão' só muitas andorinhas, uma só 

não jaz." ... "A união jaz- a força', uma- pessoa; uma-pessoa não, muitas pessoas jaz; 'A 

união jaz as for as for, as forças' e, 'Uma ando 'Uma andorinha só não jaz verão' porque 

não, não são iguais. " 
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12. "Quem semeia vento, colhe tempestade" - "Cada um deita na cama que 

fez" 

MS explicou o provérbio alvo da seguinte maneira: "É esse esse provérbio muito 

bom mas num é 'Quem semeia vento, colhe tempestade' porque num pode fazê se você 

tive, se você quê vê uma vida boa você não pode se semeá vento, o o que você faz 

tempestade, ~ntãB-VOGê-é, i fomuímn~ ai enquanto se vive." Ou seja, quem provoca 

ou procura encrenca pode se dar mal. 

Para o provérbio "Quem cospe para cima cai no rosto", MS, em um primeiro 

momento, não o considerou =mo equivalente ao provérbio alvo, mas depois os 

considerou provérbios com sentidos semelhantes. Vejamos o trecho abaixo: 

MS: É, é porque "Quem cospe para cima pai, cai no rosto" num pode sê também. 

INV: Tem o mesmo sentido? 

MS: Tem, tem sentido. 

INV: Mas tem o mesmo sentido? "Quem semeia vento, colhe tempestade" tem o mesmo 

sentido que "Quem cospe para cima cai no rosto"? 

MS: É. 

INV: Mesmo sentido, os dois? 

MS: Mesmo sentido. 

Para confirmar, a investigadora perguntou qual o provérbio com o mesmo sentido 

do provérbio alvo, e MS respondeu: "Esse aqui, esse aqui é é bem o sentido desse aqui. 

((Apontando para o provérbio 'Quem cospe para cima cai no rosto'))." MS explicou o 

provérbio "Quem cospe para cima cai no rosto" como: "Cospe, bom se se você cospe pra 

cima cai no rosto, então num pode ir pra pra cima porque, num pode cuspi pra cima 

porque cai no rosto, pode ser pra vida, é é pro lado.". O sujeito explicou o sentido desse 

provérbio literalmente, mas incluiu "pode ser pra vida". Será que podemos dizer de 

maneira precisa que ele reconheceu o sentido desse provérbio? 

Os provérbios "Quem semeia vento, colhe tempestade" e "Quem cospe para cima 

cai no rosto" veiculam sentidos diferentes, mas se referem à idéia de semear e colher. O 
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provérbio "Quem semeia vento, colhe tempestade" e o provérbio equivalente "Cada um 

deita na cama que fez" veiculam o sentido de que quem provoca ou procura encrenca 

pode se dar mal. O provérbio "Quem cospe para cima cai no rosto" veicula o sentido de 

receber de volta aquilo que de mal fez para o outro. 

MS não reconheceu o sentido veiculado no provérbio "Cada um deita na cama que 

fez", equivalente ao provérbio alvo. 

O sujeito MS apresentou dificuldade para selecionar o enunciado proverbial com 

sentido equivalente ao provérbio alvo, por dificuldades em realizar a comparação entre 

sentidos. 

MS selecionou o provérbio tido como centralmente relevante em quatro 

provérbios alvos (25%) entre os doze provérbios do Protocolo e selecionou o provérbio 

marginalmente relevante em cinco provérbios alvos ( 41,7% ). 

Sujeito 6- LM 

Os dados lingüísticos do sujeito LM foram coletados em uma única sessão de 

gravação. A investigadora fez a leitura dos provérbios e LM acompanhou no Protocolo. 

Não foi necessário dar exemplo da atividade. LM apresentou, algumas vezes, indecisão 

na escolha entre os provérbios centralmente relevante e marginalmente relevante, com 

relação à equivalência de sentido. 

I. "Filho de peixe, peixinho é" -"Tal pai, tal filho" 

O sujeito LM fez a equivalência do provérbio alvo "Filho de peixe, peixinho é" 

com o provérbio "Tal pai, tal filho". Quando a investigadora perguntou-lhe se havia 

algum outro provérbio com o sentido próximo a esse, LM respondeu: "Não. Esse, esse 
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"Caiu na rede é peixe" é, tanto faz, né? Não." Depois, reafirmou que o equivalente era o 

provérbio "Tal pai, tal filho". 

2. "Nem tudo que reluz é ouro"- "As aparências enganam" 

O sujeito LM considerou como equivalentes os provérbios "Nem tudo que reluz é 

ouro" e "As aparências enganam". Antes de fazer a escolha do provérbio equivalente 

ficou alguns instantes em silêncio, com uma atitude de estar pensando antes de fazer a 

escolha do provérbio equivalente. LM reconheceu o mesmo sentido veiculado nos 

provérbios alvo e seu equivalente, "As aparências enganam". 

3. "Devagar se vai ao longe" -"A pressa é inimiga da perfeição" 

LM fez a equivalência entre os provérbios e, como no exemplo anterior, ele ficou 

alguns instantes em silêncio até a investigadora perguntar o sentido do provérbio 

"Devagar se vai ao longe" como uma tentativa de ajudá-lo no reconhecimento do sentido 

do provérbio e na escolha do provérbio equivalente. LM, então, respondeu: "Sign(fica 

quem vai devagar tem mais certeza de chegar, de ser, né?". Depois, LM comentou: 

"Parece que o último aqui, viu. 'A pressa é inimiga da perfeição'." 

4. "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando"- "Antes pouco do que 

nada" 

Em um primeiro momento, LM considerou como equivalentes o provérbio alvo e 

"Melhor prevenir do que remediar". Depois, ficou em dúvida em relação ao provérbio 

"Antes pouco do que nada". Então, a investigadora perguntou qual o sentido veiculado no 

provérbio alvo "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando". LM explicou: "Ah, o 

que tá na mão, eu seguro, né?" Para o provérbio "Antes pouco do que nada", LM 
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explicou: "É, 'Antes pouco do que nada' é, é melhor segurar o pouco, né." LM 

reconheceu a equivalência de sentido entre o provérbio alvo e o provérbio equivalente. 

5. "Não adianta chorar sobre o leite derramado" - "O que não tem remédio, 

remediado está" 

Após a investigadora ler os provérbios, o sujeito LM ficou em silêncio. Quando 

ela, então, pediu para ele explicar o sentido do provérbio alvo, ele ponderou: ''Ah. É, 

quando diz lembrar o passado, que adianta né, né?" No momento seguinte, LM disse: 

"Bom, que tem o mesmo significado é 'Aguas passadas não movem moinhos'. " 

Esses três provérbios veiculam o sentido de que não adianta lamentar sobre o que 

já aconteceu, mas o provérbio alvo e o provérbio equivalente, "O que não tem remédio, 

remediado está", têm o implícito de que o problema não tinha como ser solucionado de 

outra forma, ou não tinha como ser resolvido. Esse implícito não foi considerado por LM 

em sua escolha. 

A menção do passado talvez tenha sido o elemento de conexão entre "Não adianta 

chorar sobre o leite derramado" e "Águas passadas não movem moinhos". Pode-se 

também pensar que a visão e a escrita da palavra "passado" é que tenham mobilizado esse 

raciocínio em LM. Pode-se, ainda, supor que "adas" ("passadas") /"ado" ("derramado") 

tenham possibilitado a relação não apenas em função da estrutura fonológica mas 

também da noção de aspecto terminativo. 

6. "Cada macaco no seu galho"- "Sapo de fora não chia" 

Em um primeiro momento, LM escolheu o provérbio "Macaco velho não mete a 

mão em cumbuca" como o provérbio com o mesmo sentido do provérbio alvo "Cada 

macaco no seu galho". A investigadora, então, pediu para LM explicar o sentido do 

provérbio alvo, e ele comentou: "Ah .. Significa é se é certo né?" LM depois considerou 

também o provérbio "Sapo de fora não chia" como tendo o mesmo sentido que o 
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provérbio alvo. Então, a investigadora perguntou qual desses dois provérbios veiculava o 

mesmo sentido do provérbio alvo. LM respondeu: "Bom, acho que é o segundo, 'Sapo de 

fora não chia". 

O fato de LM ter que explicitar o sentido dos provérbios parece tê-lo ajudado a 

reconhecer o sentido e assim fazer a equivalência dos provérbios. 

7. "Em boca fechada não entra mosca"- "O peixe morre pela boca" 

O sujeito LM fez a equivalência entre os provérbios "Em boca fechada não entra 

mosca" e "O peixe morre pela boca". Explicitou o sentido do provérbio "O peixe morre 

pela boca" da seguinte maneira: "Geralmente,faz o peixe morre pela boca ((risos)), né?". 

No provérbio alvo comentou: '"Em boca fechada não entra mosca'? É pessoa que pensa 

prafalar, né? Não vai abrindo a boca." 

Será que LM reconheceu a equivalência de sentido entre esses provérbios ou fez 

uma equivalência em função da palavra "boca" (apesar de reconhecer o sentido veiculado 

no provérbio alvo)? 

8. "O amor é cego"- "Quem ama o feio, bonito lhe parece" 

LM considerou como equivalentes os provérbios "O amor é cego" e "O pior cego 

é aquele que não quer ver". 

O provérbio "O amor é cego" veicula o sentido de que o amor leva as pessoas a 

não enxergarem a falta de beleza e os defeitos de quem se ama. Já o provérbio "O pior 

cego é aquele que não quer ver" veicula o sentido de não querer ver o que está bem na sua 

frente, do negar-se a ver a verdade. Portanto, não são equivalentes. O provérbio "O amor 

é cego" (provérbio alvo) e "Quem ama o feio, bonito lhe parece" (provérbio equivalente) 

veiculam um sentido específico para o contexto de "amar alguém", e o provérbio "O pior 

cego é aquele que não quer ver" veicula um sentido para o contexto de "alguém que está 

se enganando", e esse subentendido parece não ter sido levado em conta pelo sujeito. 
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9. "Olho por olho, dente por dente" - "Quem com ferro fere, com ferro será 

ferido" 

A investigadora leu os provérbios desse item e o sujeito LM afirmou que 

desconhecia o sentido do provérbio alvo "Olho por olho, dente por dente". LM disse não 

conhecer também o provérbio "Em terra de sapo, de cócoras como ele", quando 

questionado pela investigadora. A investigadora explicou o significado do provérbio 

alvo: "'Olho por olho, dente por dente', por exemplo é quando você faz uma coisa pra 

alguém, e essa pessoa tipo, ah, você faz alguma coisa má pra alguém e essa pessoa pra 

quem você fez o mal te, também te faz o mal. Quer dizer, o que você fez pra ela, ela 

também está fazendo pra você. ". O sujeito, então, respondeu: " ... Bom, pelo jeito que 

indica acho que é esse. Pelo jeito que indica, acho que é ... Parece que é ~mor com 

amor se paga". 

LM reconheceu o sentido de retribuir ao outro na mesma medida, mas não 

reconheceu que o sentido é diferente do provérbio "Amor com amor se paga" (mesmo 

quando a investigadora explicou o sentido do provérbio alvo). Os provérbios alvo e o seu 

equivalente, "Quem com ferro fere, com ferro será ferido", se referem à punição ou à 

desforra na mesma medida da ofensa, diferente do sentido do provérbio "Amor com 

amor se paga", que se refere à retribuir amor com amor, mas é também de retribuição de 

que se fala. 

10. "Quem tudo quer, tudo perde" -"Quem muito abarca, pouco abraça" 

O sujeito LM fez a equivalência entre o provérbio alvo "Quem tudo quer, tudo 

perde" e o provérbio "Quem muito abarca, pouco abraça". Além disso, LM explicou o 

sentido do provérbio equivalente: "É. É tem pessoa que quer tudo pra ele, tudo ((risos)) 

pra ele ... É, bom, pessoa, é fácil perder tudo, né?" 

11. "A união faz a força"- "Uma andorinha só não faz verão" 
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LM ficou em silêncio por alguns instantes até comentar: " ... Bom. Me parece que é 

o último aí viu (. .. ) 'Um por todos, todos por um". A investigadora, então, perguntou se 

não haveria um outro provérbio com o mesmo sentido que o provérbio alvo "A união faz 

a força", obtendo como resposta: " ... Agora, vamo por é "Roma nãojoifeita rmm dia". 

Será que LM subentendeu no provérbio "Roma não foi feita num dia" que várias 

pessoas unidas fizeram Roma, embora esse provérbio veicule o sentido de paciência, 

calma e persistência? 

12. "Quem semeia vento, colhe tempestade" -"Cada um deita na cama que 

fez" 

LM considerou o provérbio "Quem cospe para cima cai no rosto" como o 

provérbio equivalente ao provérbio alvo. "Quem cospe para cima cai no rosto" veicula o 

sentido de "Quem atira uma pedra para o alto, na cabeça lhe cairá", ou seja, por algum 

motivo você pode receber aquilo de mal que você tentou fazer para o outro. É um sentido 

diferente, um sentido mais específico do que o sentido do provérbio alvo, mas ainda 

dentro das possibilidades parafrásticas. 

Quando a investigadora perguntou o sentido do provérbio "Quem semeia vento, 

colhe tempestade", LM explicou: "É. Bom. Significa, é ... É quem ... Assim por exemplo 

igual jaze uma, jaze uma plantação, plantação de mato. Quem planta mato daqui a 

pouco tem uma mata dentro de casa, né? ((risos))." Quer dizer se você faz algo (semeia) 

você vai receber (colher) as conseqüências do que você fez. O exemplo de LM destaca o 

sentido literal do provérbio, mas isso pareceu não impedi-lo de "aproximar" o sentido do 

provérbio que considerou equivalente, "Quem cospe para cima cai no rosto", com o 

sentido do provérbio alvo. Além disso, há uma similaridade estrutural entre os provérbios 

alvo e "Quem cospe para cima cai no rosto". Entretanto, LM não reconheceu o sentido 

veiculado no provérbio equivalente "Cada um deita na cama que fez". 
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O sujeito LM procurou explicitar o sentido veiculado em alguns provérbios, o 

que pareceu ajudá-lo na escolha do provérbio equivalente, quando em dúvida entre o 

provérbio centralmente relevante e o provérbio marginalmente relevante. Apenas duas 

escolhas dos provérbios realizada por LM se deram em função da forma e da presença do 

mesmo item lexical nos provérbios. 

LM selecionou o provérbio tido como centralmente relevante em sete provérbios 

alvos (58,3%) entre os doze provérbios do Protocolo e selecionou o provérbio 

marginalmente relevante em seis provérbios alvos (50%). 

Sujeito 7- SP 

Os dados lingüísticos do sujeito SP foram coletados em três sessões em dias 

diferentes. A investigadora fez a leitura dos provérbios e o sujeito acompanhou a sua 

leitura pelo Protocolo escrito. Muitas vezes, após a leitura oral feita pela investigadora, o 

sujeito fez uma leitura silenciosa dos provérbios. Quando tentou fazer a leitura dos 

provérbios em voz alta, observou-se que foi mais complicado escolher o provérbio 

equivalente. Não foi necessário dar exemplo da atividade proposta a esse sujeito. 

1. "Filho de peixe, peixinho é" -"Tal pai, tal filho" 

Nesse primeiro provérbio, "Filho de peixe, peixinho é", à medida que a 

investigadora lia cada provérbio, o sujeito SP o comentava com movimentos de cabeça, 

afirmando "Hum". Apenas no último provérbio, "Tal cão, tal dono", SP parece ter 

questionado o seu sentido: "Mas, mas a esse aqui é, ele aqui na, na, na. .. " e "Não, não, 

não, não combre, do cão, não, não a ... ". O sujeito discordou da possibilidade de que o 

provérbio "Tal cão, tal dono" e "Filho de peixe, peixinho é" veiculassem o mesmo sentido 

e, além disso, parece que SP foi contra a metáfora do provérbio "Tal cão, tal dono", cujos 

termos pertencem a diferentes níveis de referência, "cão" e "dono". 
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Posteriormente, a investigadora perguntou se os demais provérbios veiculam o 

mesmo sentido que o provérbio alvo. No caso dos provérbios "Quem vê cara não vê 

coração" e "Caiu na rede é peixe" o sujeito respondeu "Na, não.". Quanto ao provérbio 

"Tal pai, tal filho", a resposta foi a seguinte: "Ah, bom, lá, lá, lá, é, é eu pen. .. pense, a 

aqui mesma, lá, lá, lá, é ... , e ... , e ... , sim, sim é, ah. .. Ai/". SP reconheceu um mesmo 

sentido veiculado nesse provérbio e no provérbio alvo. Contudo, no decorrer do diálogo, 

percebe-se que SP teve dúvida na escolha entre os provérbios "Caiu na rede é peixe" e 

"Tal pai, tal filho". O que parece é que ele compreendeu que o sentido do provérbio 

"Filho de peixe, peixinho é" deve ser transportado para a idéia de homem, é uma 

metáfora. Pôde-se verificar isso quando SP fez uma tentativa de explicitar o sentido do 

provérbio "Caiu na rede é peixe" (aparentemente, sem reconhecer a metáfora nesse 

provérbio) com relação ao provérbio alvo: "Ah, ah, o num num num tá ao homem, ao 

homem num é, é ... é ... esse na, na, na no mar né, esse aqui, num sei. E, e ... ". Por isso, eles 

não seriam equivalentes. Em um momento posterior, quando explícita o sentido do 

provérbio "Filho de peixe, peixinho é" dizendo o seguinte: "É co como, no, no esse é do 

do mar, né? Ah, certo será, no mar, no ... ", demonstrou não se distanciar do sentido literal 

de "peixe", mas reconhecer o sentido metafórico do provérbio de certa forma já 

explicitado anteriormente. 

2. "Nem tudo que reluz é ouro"- "As aparências enganam" 

Nesse dado não foi possível fazer uma análise consistente da escolha feita pelo 

sujeito. SP apontou para o provérbio "A esperança é a última que morre", talvez por ser 

uma provérbio mais conhecido por ele. 

Em dois momentos da entrevista, SP explicitou sua dificuldade para falar: "Ah, 

tem, tem o, é tem tem uma tá tá lá, lá, lá e depois ela num ... É, tá tá vendo? Num, num, 

num. É é di difícil/á falá." ... " A h, bom, bom, lá, lá, lá, hum é, po ... po ... este aqui, lá, lá, 

como é ((risos)). É difícil de ... ". 
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3. "Devagar se vai ao longe" -"A pressa é inimiga da perfeição" 

O sujeito SP procurou explicitar o sentido do provérbio "Devagar se vai ao longe" 

da seguinte maneira: "É, lá, lá, é, ah, pouco a pouco, pouco se vai é, longe lá na, na, na, 

devagar, né?" Ele fez a equivalência proverbial selecionando o provérbio "A pressa é 

inimiga da perfeição": "É pra essa aqui que tem de devagar tudo isso lá, e num vai é lá, 

lá, lá, lá é deixa, é difícil falá". 

4."Mais vale um pássaro na mão do que dois voando"- "Antes pouco do que 

nada" 

"Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" é um provérbio que trabalha 

claramente com uma metáfora, e o sujeito SP pareceu reconhecê-la: "Vale uma pássaro 

mã ... do que dois voan. .. voando. Lá é, é tenha uma, acabô, lá, lá no no é um. "... "Na, na 

da da pássaro lá e aqui, né. " Além disso, ele usou o sentido do provérbio alvo para tentar 

explicar o sentido do provérbio "Melhor prevenir do que remediar": "O 'Melhor prevê do 

que medi ... mediador'. É um lá lá é que tem dois, né, então lá lá pássaro lá lá. " 

O que parece acontecer é que SP reconheceu o sentido metafórico dos provérbios, 

mas é grande a dificuldade metalingüística para explicitá-lo. SP também fez referência ao 

provérbio "Antes pouco do que nada", considerado equivalente, mas admitiu como 

equivalente o provérbio "Melhor prevenir do que remediar". 

A seguir, vejamos o diálogo entre a investigadora (INV) e SP, que mostra o 

percurso lingüístico-discursivo realizado na escolha do provérbio equivalente e na 

escolha de um provérbio com sentido próximo ao provérbio alvo: 

INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando". O que significa esse? 

SP: ... Ah, como é? 

INV: "Mais [[vale ... 

SP: [[Vale urna pássaro mã, do que dois voan voando. Lá é, é tenha uma acabô, lá, lá 

no no é um ((risos)). 
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JNV: Tá. E ele tem o mesmo sentido que qual: "Em terra de cego quem tem um olho é 

rei", "Antes pouco do que nada", "Em boca fechada não entra mosca" ou "Melhor 

prevenir do que remediar"? 

SP: Na , na da da pássaro lá e aqui, né. 

JNV: Qual que é esse? 

SP: O "Melhor prevê do que medi ... mediadar". É um lá lá é que tem dois né, então lá 

lá pássaro lá lá. 

JNV: Tem mais algum outro que pode? 

SP: Mas é é esse lá lá na "An, antes, antes do". Bom co ... como. 

JNV: (("Antes. 

SP: (["Antes de que ... 

JNV: "Antes pouco do que nada". 

SP: É também, né. 

JNV: Pode ser também? 

SP: É, também. Esse aí, não. 

JNV: Mas qual que parece mais? Qual que o senhor acha desses dois aqui "Antes pouco 

do que nada" ou "Melhor prevenir do que remediar"? 

SP: Não, "Me, me ... 

JNV: Acha que é o "Melhor, "Melhor prevenir do que remediar"? 

SP: É. 

5. "Não adianta chorar sobre o leite derramado"- "O que não tem remédio, 

remediado está" 

O sujeito SP teve dúvida com relação ao provérbio "O que não tem remédio, 

remediado está" e disse: "Esse, ah. Que que se sempre lá lá na, é é... 'O que não tem 

remédio, re ... remédio está'. É ... " 

Posteriormente, SP fez referência ao provérbio "Águas passadas não movem 

moinhos" como equivalente ao provérbio alvo: "Ah, "Agua passada num move". Pode ser 

também. Lá, lá, é dificíl lá. " Parece que SP considerou como equivalentes os provérbios 
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"Não adianta chorar sobre o leite derramado", "O que não tem remédio, remediado está" e 

"Águas passadas não movem moinhos". 

O provérbio "Águas passadas não movem moinhos" veicula um sentido próximo 

ao sentido do provérbio alvo, mas não são propriamente equivalentes, e talvez SP 

reconheceu, de certa forma, esse sentido próximo. 

Posteriormente, o sujeito SP apontou para o provérbio "Ri melhor quem ri por 

último" como o provérbio que veicula o mesmo sentido do provérbio alvo: "Ah, "Ri 

melhor quem ri pra por último". Porém, não há como aferir essa escolha de forma 

precisa. 

6. "Cada macaco no seu galho"- "Sapo de fora não chia" 

Com esse provérbio começamos a segunda sessão de gravação com o sujeito SP. 

Após a investigadora ler todos os provérbios, SP comentou: "Aqui, não é, não?". É 

possível entender que para ele entre esses provérbios não havia nenhum equivalente ao 

provérbio "Cada macaco no seu galho". Então, a investigadora pediu para SP ler os 

provérbios, e ele leu os provérbios "Macaco velho não mete a mão em cumbuca" e 

"Quem ama o feio, bonito lhe parece": "É, 'Macaco velho num mete a mão em cum ... 

cumbuca' ((risos)). E 'Quem ama é feio, bonito lhe pare, parece'." Posteriormente, a 

investigadora perguntou qual o sentido do provérbio alvo, ao que SP respondeu: "Aqui, 

num, num tem. Como, como é, ah. Ai, ai, ai .... Bom, lá lá lá, ((risos)). Isso aí é difícil." 

Por fim, SP não considerou que havia algum provérbio equivalente ao provérbio alvo. 

7. "Em boca fechada não entra mosca"- "O peixe morre pela boca" 

"Em boca fechada não entra mosca" é um provérbio equivalente ao provérbio "O 

peixe morre pela boca", pois veiculam um mesmo sentido, ou seja, o saber ser discreto e 

prudente na hora de falar. O sentido é diferente do sentido veiculado em "O segredo é a 

alma do negócio", segundo o qual é recomendável guardar idéias ou pensamentos em 
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segredo (e não apenas ser prudente, discreto no falar) para conseguir determinadas coisas. 

O sujeito SP fez a equivalência proverbial entre "Em boca fechada não entre mosca" e "O 

segredo é a alma do negócio", e posteriormente disse haver um outro provérbio 

equivalente, "O peixe morre pela boca". Percebe-se aqui que SP aproximou o sentido 

desses três provérbios, mas considerou como equivalente o provérbio "O segredo é a 

alma do negócio", que veicula um sentido próximo, mas não propriamente o mesmo 

sentido que "Em boca fechada não entra mosca". 

8. "O amor é cego"- "Quem ama o feio, bonito lhe parece" 

Quando a investigadora questionou sobre qual provérbio teria o mesmo sentido 

que o alvo, SP apontou para o provérbio "Quem ama o feio, bonito lhe parece". Como 

segunda possibilidade, o provérbio com sentido próximo, apontou "Amor com amor se 

paga". SP, pois, reconheceu um mesmo sentido veiculado no provérbio alvo e no 

provérbio "Quem ama o feio, bonito lhe parece". 

9. "Olho por olho, dente por dente" - "Quem com ferro fere, com ferro será 

ferido" 

Após a investigadora ler todos os provérbios, o sujeito SP disse: "Agora, agora, 

agora. 'Quem, quem", como que reconhecendo que "Olho por olho, dente por dente" e 

"Quem com ferro fere, com ferro será ferido" veiculam o mesmo sentido. Entretanto, SP 

também se referiu ao provérbio "Amor com amor se paga", dizendo "Amor com amor se 

ganha", ou seja, levou em conta o sentido de pagar ou ganhar com amor (nesses dois 

enunciados não há o sentido de punição como nos provérbios "Olho por olho, dente por 

dente" e "Quem com ferro fere, com ferro será ferido"). Aí há uma figura de similaridade 

ronica e a presença de duas palavras com sentido diferente, mas que não altera o sentido 

de retribuição quando se troca "Amor com amor se paga" por "Amor com amor se 

ganha"_ 
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Por fim, a investigadora perguntou qual o provérbio que veicula o mesmo sentido 

do provérbio alvo, e o sujeito sobre isso comentou: "É, o aqui, né. 'Quem com ferro fera. 

((risos))" 

10. "Quem tudo quer, tudo perde"- "Quem muito abarca, pouco abraça" 

O sujeito SP, em um primeiro momento, fez a equivalência proverbial entre 

"Quem tudo quer, tudo perde" e "Não dê o passo maior do que a perna". Esses provérbios 

não veiculam o mesmo sentido, mas veiculam, se assim se pode dizer, uma idéia geral de 

ambição. O provérbio "Não dê o passo maior do que a perna" veicula o sentido de não 

querer mais do que se pode ter, diferentemente dos provérbios anteriores. 

Em um segundo momento, SP considerou como equivalente ao provérbio "Quem 

tudo quer, tudo perde" o provérbio "Uma mão lava a outra", mas não desconsiderou o 

provérbio "Não dê o passo maior do que a perna" como sendo equivalente ao alvo, como 

pode ser observado em sua resposta: "É, então, lá esse também e lá o outro também." 

11. "A união faz a força"- "Uma andorinha só não faz verão" 

A investigadora leu todos os provérbios e depois o sujeito SP leu cada um dos 

provérbios para escolher o provérbio equivalente. No último provérbio, "Um por todos, 

todos por um", ele disse: "Um, esse aqui." Posteriormente, pediu para que a investigadora 

lesse o provérbio alvo, no caso, "A união faz a força... Após nova leitura de todos os 

provérbios pela investigadora, SP se referiu ao provérbio "Roma não foi feita num dia", 

ao provérbio "Uma andorinha só não faz verão" e ao provérbio "Um por todos, todos por 

um", o que pode ser visto nesse trecho do diálogo entre a investigadora (INV) e SP: 

INV: Qual que o senhor acha que é desses três provérbios aqui? 

SP: "Roma ... 

INV: "Roma não ... 
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SP: "Não foi feita num dia". Pouco a pouco. E um "Uma ando, uma, uma, uma não ... 

INV: "Uma andorinha só ... 

SP: Ah, não, uma andorinha não. Esse aqui, "Um por... 

INV: Todos ... 

SP: Todos, todos a por um. "Roma é ... 

INV: E "Um por todos, todos por um"? 

SP: É. 

INV: Qual deles o senhor acha que parece mais? 

SP: ((risos)). Não, vamo "Roma não foi feita num dia". 

Nesse trecho percebe-se que ele descartou o provérbio "Uma andorinha só não faz 

verão" como equivalente ao provérbio alvo: "Uma ando, uma, uma, uma não. Ah, não, 

uma andorinha não." Ele parece não ter atentado ao termo "não" do provérbio, à negação 

presente no enunciado, mas fez a inferência de que é preciso muitas andorinhas, é preciso 

muita união para se conseguir certas coisas. A partir desse momento, SP considerou como 

equivalente ao provérbio "A união faz a força" os provérbios "Roma não foi feita num 

dia" e "Um por todos, todos por um". 

Podemos perceber que SP de certa forma apreendeu a idéia de união em cada um 

desses provérbios. Será que para ele o implícito do provérbio "Roma não foi feita num 

dia" é que a união entre pessoas construiu Roma (embora o sentido desse provérbio seja 

uma advertência à paciência)? O provérbio "Um por todos, todos por um", embora 

explicite a idéia de união, não tem o mesmo sentido que "A união faz a força", que 

veicula o sentido de união para conseguir realizar objetivos comuns. 

12. "Quem semeia vento, colhe tempestade" - "Cada um deita na cama que 

fez" 

Esse provérbio foi considerado duas vezes, pois na primeira gravação o sujeito SP 

foi chamado para as outras atividades do CCA. 
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Na primeira gravação, SP considerou como equivalente ao provérbio "Quem 

semeia vento, colhe tempestade" o provérbio "Depois da tempestade vem a bonança", 

talvez pela presença da palavra tempestade em ambos os enunciados. Na segunda 

gravação, SP também fez essa equivalência, mas também demonstrou certa dúvida com 

relação ao provérbio "Cada um deita na cama que fez". Quando a investigadora 

perguntou qual desses dois provérbios veiculava o mesmo sentido que "Quem semeia 

vento, colhe tempestade", SP afirmou ser o provérbio "Depois da tempestade vem a 

bonança", e ainda explicou esse provérbio, como podemos ver nesse comentário: "Quem. 

Lá, lá num num tem lá vai vai pra lá e depois vai, vai." 

O sujeito SP escolheu, algumas vezes, o provérbio centralmente relevante como o 

provérbio equivalente ao provérbio alvo; outras vezes fez a escolha do provérbio 

equivalente em função da presença do mesmo item lexical; e algumas vezes selecionou o 

provérbio marginalmente relevante como o equivalente ao alvo. A dificuldade de SP está 

na explicitação do sentido dos provérbios, para o que é necessário operar 

metalingüisticamente com os recursos da língua. 

SP selecionou o provérbio tido como centralmente relevante em cinco provérbios 

alvos (41,7%) entre os doze provérbios do Protocolo e selecionou o provérbio 

marginalmente relevante em cinco provérbios alvos (41,7%). 

Sujeito 8 - CL 

Os dados lingüísticos do sujeito CL foram coletados em três sessões de gravação 

em dias diferentes, pois CL algumas vezes demonstrou cansaço durante a atividade. A 

investigadora fez a leitura dos provérbios e algumas vezes CL também acompanhou a 

leitura em voz alta, o que pareceu ajudá-la na atividade. CL afirmou conhecer alguns 

provérbios do Protocolo, fez a equivalência de alguns provérbios mais pela forma que 
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pelo sentido, ficou indecisa muitas vezes entre eles e apresentou certo constrangimento 

por suas dificuldades. Não foi necessário dar exemplo da atividade. 

1. "Filho de peixe, peixinho é" - "Tal pai, tal rdho" 

O sujeito CL considerou o provérbio "Caiu na rede é peixe" como o provérbio que 

veicula o mesmo sentido do provérbio alvo "Filho de peixe, peixinho é". Após a leitura 

da investigadora, em conjunto com CL, esta lhe pediu para ler novamente todos os 

provérbios. Entretanto, um comentário de CL mostra que pode ter reconhecido, de 

alguma forma, o sentido do provérbio "Tal pai, tal filho": "'Tal pai, tal filho'. É bem isso 

aqui, mas aqui, 'Caiu." Por fim, escolheu o provérbio "Caiu na rede é peixe" como o 

provérbio equivalente ao provérbio alvo. 

Talvez CL tenha escolhido o provérbio "Caiu na rede é peixe" pela presença da 

palavra peixe nesse provérbio e também no provérbio alvo. 

2. "Nem tudo que reluz é ouro"- "As aparências enganam" 

CL, em um primeiro momento, apontou o provérbio "As aparências enganam" 

como sendo equivalente. Mas ficou confuso entender qual o provérbio que CL referiu 

como equivalente, "As aparências enganam" ou "A esperança é a última que morre". Isso 

porque, logo após CL selecionar o provérbio "As aparências enganam", a investigadora, 

para confirmar, perguntou qual o provérbio que tinha o mesmo sentido que "Nem tudo 

que reluz é ouro", e a resposta foi a seguinte: ''A esperança. Esse daqui. 'A esperança". A 

investigadora, então, perguntou qual dos provérbios citados era considerado como 

equivalente, e CL respondeu: "'A esperança é a última que morre'. É bom esse. 'As 

aparências enganam'. Então, é esse e esse aqui. " 

Novamente a investigadora perguntou o sentido do provérbio "Nem tudo que reluz 

é ouro", e CL respondeu: "'Nem tudo que reluz é ouro' ... 'Nem tudo que reluz. Aqui tem 

alguma coisa nova. 'As aparências enganam'... 'Nem tudo que balança cai', 'As 
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aparências enganam'. É uma coisa só?". Nesse comentário, CL pareceu ficar em dúvida 

entre os provérbios "Nem tudo que balança cai" e As aparências enganam", talvez pela 

construção sintática do provérbio "Nem tudo que balança cai". Entretanto, CL acabou por 

escolher o provérbio "A esperança é a última que morre" como o equivalente ao alvo. 

3. "Devagar se vai ao longe"- "A pressa é inimiga da perfeição" 

CL, após ler os provérbios em voz alta, comentou: "'Quanto mais alta a subida 

maior a queda' ... Acho que é esse aqui. É bom ... 'Inimiga da peifeição'. Esse aqui." A 

investigadora, então, perguntou qual dos dois provérbios veiculava o mesmo sentido do 

provérbio "Devagar se vai ao longe". CL respondeu: "Devagar se vai ao longe'. É esse 

aqui. 'Devagar se vai ao longe: 'A pressa é inimiga da peifeição ". 

4. "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando"- "Antes pouco do 

que nada" 

CL leu os provérbios, ficou pensativa, leu novamente os provérbios, ficou em 

silêncio, e apontou o provérbio "Em terra de cego quem tem um olho é rei" como 

provérbio equivalente ao provérbio alvo "Mais vale um pássaro na mão do que dois 

voando". Quando a investigadora perguntou o sentido do provérbio alvo, CL começou a 

ler novamente os provérbios desse item, e comentou: '"Em boca fechada não entra 

mosca', 'Melhor prevenir do que remediar'... 'Quem tem um olho é rei'. Esse aqui é 

bom. ". Para confirmar a escolha, a investigadora perguntou, então, se o provérbio "Em 

terra de cego quem tem um olho é rei" veiculava o mesmo sentido do provérbio alvo. CL 

respondeu: "Na mão do que dois voando" ... Esse daqui também é é certo, né? 

((Apontando para o provérbio 'Melhor prevenir do que remediar'}), 'Me, melhor prevenir 

do que remediar'. Esse aqui também é bom." Será que CL escolheu os provérbios que 

veiculam, segundo ela, uma verdade, e não propriamente um sentido equivalente (apesar 

de, de certa forma, citar o provérbio "Melhor prevenir do que remediar")? 
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5. "Não adianta chorar sobre o leite derramado" - "O que não tem remédio, 

remediado está" 

A partir desse provérbio iniciou-se a segunda sessão de gravação com CL. 

CL considerou o provérbio "O que não tem remédio, remediado está" equivalente 

ao provérbio alvo "Não adianta chorar sobre o leite derramado". CL explicou o provérbio 

equivalente da seguinte maneira: "Remedado porque, é eu mesma coisa, remédio, 

remediado está. Aqui não tem tudo, mas aqui remediado está. Eu sei o que é, mas, é, 

precisa de expiscar?" O que parece é que CL reconheceu o sentido do provérbio, mas 

tem dificuldade de explicitar o seu sentido. 

6. "Cada macaco no seu galho" - "Sapo de fora não chia" 

Na leitura desse item, o sujeito CL produziu várias parafasías (fonológicas e 

verbais) ao ler os provérbios: "cumbuca" por "cumbica", "sapo" por "sapato", "igual" por 

"lugar" ("Cada qual no seu lugar") e "ama" por "mata" ("Quem mata o feio, bonito lhe 

parece"). CL leu três vezes todos os provérbios desse ítem. Na terceira vez que leu, 

comentou: "'Quem ama o feio, bonito lhe parece' ... 'Cada macaco no seu, no seu galho'. 

Não é esse aqui? ((Apontando para o provérbio 'Quem ama o feio, bonito lhe parece. J) ". 

A investigadora solicitou, então, que CL explicasse qual o sentido do provérbio 

"Quem ama o feio, bonito lhe parece", bem como sua relação com o provérbio alvo. Com 

relação ao provérbio "Quem ama o feio, bonito lhe parece", CL explicou: "Por que eu 

gosto de uma pessoa se é feia eu fo, fo, eu gosto dele, dele porque é feio, porque eu gosto 

de, eu, porque eu olho pra ele eu sei que é bonito. Não é?" Podemos perceber que CL fez 

a interpretação do provérbio "Quem ama o feio, bonito lhe parece" reconhecendo o 

sentido veiculado nesse provérbio. Com relação ao provérbio alvo, explicou: "'Cada 

macaco no seu galho'. Cada macato tem um galho que pre prefere, né?" 

Depois disso, CL leu novamente os provérbios desse ítem e escolheu novamente o 

provérbio "Quem ama o feio, bonito lhe parece" como o equivalente ao provérbio alvo. A 

investigadora perguntou, então, se não haveria um outro provérbio que veiculasse o 
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mesmo sentido do provérbio "Cada macaco no seu galho", obtendo como resposta: "Cada 

macaco no seu galho'. Esse, é esse aqui ((Apontando para o provérbio 'Cada qual com 

seu igual')), né?" O provérbio "Cada qual com seu igual" veicula um sentido próximo ao 

sentido do provérbio alvo, mas não propriamente o mesmo sentido 

7. "Em boca fechada não entra mosca"- "0 peixe morre pela boca" 

O sujeito CL leu os provérbios desse item e, ao terminar de ler, comentou: "Em 

boca fechada não en entra mosca'. 'Em boca fechada não entra mosca'. É esse aqui? 

((Apontando para o provérbio 'O peixe morre pela boca'))". A investigadora solicitou de 

CL o sentido do provérbio "O peixe morre pela boca"; entretanto, CL ficou em silêncio. 

A investigadora novamente perguntou à CL se achava que o provérbio "O peixe morre 

pela boca" veiculava o mesmo sentido que "Em boca fechada não entra mosca", ao que o 

sujeito respondeu: ''Em boca fechada não entra mosca'. Só isso. 'O peixe morre pela 

boca', não é?" Portanto, CL fez a equivalência entre os provérbios. 

8. "0 amor é cego" - "Quem ama o feio, bonito lhe parece" 

Nesse item, CL, ao ler os provérbios, fez uma troca de palavras. Em "Quem ama o 

feio, bonito lhe parece", trocou "ama" por "chama" ("Quem chama o feio, bonito lhe 

parece'). CL leu todos os provérbios desse item e considerou o provérbio "Quem ama o 

feio, bonito lhe parece" como o equivalente ao provérbio alvo "O amor é cego". 

CL reconheceu o sentido do provérbio "Quem ama o feio, bonito lhe parece" 

explicitado em um outro item dessa atividade, mas não explicitou o sentido do provérbio 

"O amor é cego". 

9. "Olho por olho, dente por dente" - "Quem com ferro fere, com ferro será 

ferido" 
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O sujeito CL leu de uma vez todos os provérbios desse item e depois a 

investigadora os leu também em voz alta, pois a leitura dos provérbios feita por CL 

apresentou várias paralexias. Após a leitura da investigadora, CL leu novamente, 

interrompendo a leitura para comentar: "Você me desculpa, eu, eu, eu tô doente, eu peço 

desculpas porque eu tô doente." Então continuou a ler e falou: "Fere será ferido'. É aqui, 

né?" Para confirmar a resposta, investigadora perguntou: "Acha que é esse?", e CL 

respondeu: "É. Com ferro fere, 'Olho por olho, dente por dente', 'Quem com ferro fere, 

será ferido'. É é esse aqui." 

CL parece que reconheceu o mesmo sentido veiculado nos provérbios "Olho por 

olho, dente por dente" e "Quem com ferro fere, com ferro será ferido". 

O provérbio "Olho por olho, dente por dente" foi o último provérbio da segunda 

sessão de gravação. No início da terceira gravação, a investigadora, para lembrar a 

atividade com o sujeito CL, iniciou com esse provérbio. CL leu cada provérbio e 

escolheu novamente o provérbio "Quem com ferro fere, com ferro será ferido" como o 

equivalente ao provérbio "Olho por olho, dente por dente". 

10. "Quem tudo quer, tudo perde" - "Quem muito abarca, pouco abraça" 

O sujeito CL, depois de ler todos os provérbios e ficar em silêncio, comentou: 

"Acho aqui, aqui né?" A investigadora pediu para ler o provérbio: "Esse aqui 'Não dê o 

passo maior do que a perna'. " Pediu, então, para que CL explicasse o sentido do 

provérbio "Não dê o passo maior do que a perna" com base numa situação que caberia 

seu uso: "Aqui, se, se eu. Quando eu tenho dinheiro eu posso dizer que eu tenho, que eu 

num tenho, então eu dô dinheiro pra ele. É é isso ou num é?" 

Qual o sentido postulado por CL na interpretação do provérbio "Não dê o passo 

maior do que a perna"? 

Os provérbios "Quem tudo quer, tudo perde" e "Não dê o passo maior do que a 

perna" veiculam sentidos próximos, mas não propriamente o mesmo sentido, pois o 
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provérbio "Quem tudo quer, tudo perde" veicula o sentido de perder tudo quem abarcar 

tudo, sentido esse não veiculado no provérbio "Não dê o passo maior do que a perna". 

11. "A união faz a força"- "Uma andorinha só não faz verão" 

Nesse item o sujeito CL, ao ler os provérbios, produziu duas vezes paralexias 

verbais. No provérbio "A ocasião faz o ladrão", leu "A união faz o ladrão". E no 

provérbio "Uma andorinha só não faz verão", omitiu na primeira leitura a palavra "só". 

Ao terminar a primeira leitura, CL considerou o provérbio "Um por todos, todos por um" 

como o equivalente ao provérbio alvo "A união faz a força". Então, a investigadora 

solicitou de CL uma explicação para o sentido do provérbio "Um por todos, todos por 

um". CL fez a seguinte tentativa: "É é, po, porque que tem, quem tem dinheiro, tem 

dinheiro. Quem tem dinheiro, o dinheiro né? Lê de novo." A investigadora e o sujeito CL 

leram novamente os provérbios. CL, então, ficou em silêncio. A investigadora perguntou 

qual o sentido do provérbio "A união faz a força", e CL comentou: "Tem muito, muitos 

pessoas que têm interesse, mas num fala que tem, né. Então ... 'A união faz a força' ... Não 

sei o que é. É esse aqui? Não é?" Nesse comentário, CL, após tentar explicar o provérbio 

"A união faz a força", apontou para o provérbio "A ocasião faz o ladrão", e novamente 

leu todos os provérbios desse item. Por fim, concluiu como sendo o provérbio "Um por 

todos, todos por um" como o equivalente ao provérbio alvo. 

O provérbio "Um por todos, todos por um" veicula um sentido próximo do 

provérbio "A união faz a força", um sentido de união, mas não propriamente o mesmo 

sentido, ou seja, um sentido de união para realizar objetivos comuns. 

12. "Quem semeia vento, colhe tempestade" - "Cada um deita na cama que 

fez" 

O sujeito CL fez uma troca de palavra ao ler o provérbio "Cada um deita na cama 

que fez". Leu "Cada um deita na cama que quer". Depois da leitura, CL considerou o 



155 

provérbio "Depois da tempestade vem a bonança" como equivalente ao provérbio alvo 

"Quem semeia vento, colhe tempestade", com a seguinte justificativa: "Porque, porque o 

vento. Depois. 'Quem semeia vento, colhe tempestade'. É esse aqui, né?" ... 'Depois da 

tempestade vem a bonança'. Depois do, da tormenta, vento, depois vento, vento, abre o 

céu, vem a bonança, tormenta é é que num tem mais nada. ". Quanto ao provérbio alvo 

"Quem semeia vento, colhe tempestade" explicou: "Que quando va, va, va o tempo tá 

bom, então venta um pouco e num num chove, né. Num sei se é, né. " 

CL explicou o provérbio "Depois da tempestade vem a bonança" de forma literal e 

fez uma tentativa de explicar o provérbio alvo também no seu sentido literal. CL talvez 

tenha escolhido o provérbio "Depois da tempestade vem a bonança" em função da 

presença da palavra tempestade nesse provérbio e também no provérbio alvo. 

O sujeito CL fez a escolha do provérbio equivalente muitas vezes em função da 

presença do mesmo item lexical e da estrutura formal, selecionando tanto os centralmente 

relevante e marginalmente relevante como equivalentes ao alvo. 

CL selecionou o provérbio tido como centralmente relevante em seis provérbios 

alvos (41,7%) entre os doze provérbios do Protocolo e selecionou o provérbio 

marginalmente relevante em quatro provérbios alvos (41,7%). 

1.2. QUADROS COMPARATIVOS DOS DADOS OBTIDOS COM O 

PROTOCOLO 

Apresento nesta seção os quadros dos dados obtidos da aplicação do 

PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES com sujeitos 

afásicos em quadros comparativos, pois eles podem ajudar na interpretação dos dados 

obtidos por meio do Protocolo (ver também os quadros do resultado da aplicação do 

Protocolo com sujeitos não-afásicos, Anexo 4). 

É preciso lembrar que o sujeito MS não fez a escolha proverbial equivalente para 

os provérbios alvos "Filho de peixe, peixinho é", "Nem tudo que reluz é ouro" e "Devagar 



156 

se vai ao longe", pois esses provérbios foram utilizados pela investigadora para dar 

exemplo da atividade proposta 

1.2.1. SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS EQUIVALENTES DENTRE O ELENCO 

DE ALTERNATIVAS DO PROTOCOLO (PROVÉRBIOS CENTRALMENTE E 

MARGINALMENTE RELEVANTES EM RELAÇÃO À EQUIVALÊNCIA) 

Os quadros 1 ao 12 referem-se aos provérbios alvos, ao elenco de alternativas de 

cada provérbio alvo e à escolha realizada por cada um dos sujeitos afàsicos do provérbio 

equivalente. Esses quadros permitem visualizar o desempenho dos oito sujeitos afàsicos 

na escolha do provérbio equivalente e realizar uma análise dessas escolhas, ou seja, 

visualizar quais provérbios foram escolhidos como equivalentes aos provérbios alvos: 

provérbio equivalente/centralmente relevante, provérbio marginalmente relevante, 

provérbio que contêm as mesmas palavras ou ainda o provérbio equivalente na forma (e 

que não veicula o mesmo sentido). Há ainda quantas vezes cada provérbio do elenco de 

alternativas foi escolhido pelos sujeitos. 

Quadro 1 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeff:os afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 
Quem vê cara não vê o coração 

1. Filho de peixe, Tal pai, tal filho X X X X X 5 

peixinho é 
Caiu na rede é peixe X X X X 4 

Tal cão, tal dono o 
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Quadro 2 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 
A esperança é a última 

X X X 3 que morre 

As aparências enganam X X X X 4 
2. Nem tudo que 
reluz é ouro Gato escaldado tem o medo de água fria 

Nem tudo que balança 
X 1 cai 

Quadro 3 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 
Quanto mais alta a 

X 1 subida maior a queda 

O hábito não faz o o 
3. Devagar se vai monge 

ao longe Casa de ferreiro, espeto 
X 1 de pau 

A pressa é inimiga da 
X X X X X X 6 perfeição 

Quadro4 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Em terra de cego quem 
X X 2 tem um olho é rei 

4. Mais vale um Antes pouco do que nada X X X X 4 
pássaro na mão do 

Em boca fechada não 
1 que dois voando X entra mosca 

Melhor prevenir do que 
X X X X X 5 remediar 
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Quadro 5 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 
Águas passadas não 

X X X X 4 movem moinhos 

Ri melhor quem ri por o 5. Não adianta último 
chorar sobre o leite 

Onde a vaca vai, o boi o derramado 
vai atrás 

O que não tem remédio, 
X X X X 4 

remediado está 

QuadroS 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 
Macaco velho não mete a 
mão em cumbuca 

X X 2 

Sapo de fora não chia X 1 
6. Cada macaco no 
seu galho 

Cada qual com seu igual X X X 3 

Quem ama o feio, bonito 
X X X 3 

lhe parece 

Quadro 7 

Sujeitos afásicos 
Provérbio alvo Elenco de alternativas 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 
Água mole em pedra 
dura tanto bate até que X X X 3 
fura 

7. Em boca O segredo é a alma do 
X X X 3 

fechada não entra negócio 

mosca Não se cospe no prato 
X X X 3 

onde se comeu 

o peixe morre pela boca X X X 3 
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QuadroS 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Amor com amor se paga X X X 3 

o pior cego é aquele que 
X 1 não quer ver 

8. O amor é cego 

Quem viu um viu todos o 

Quem ama o feio, bonito 
X X X X X X 6 lhe parece 

Quadro 9 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 
Em terra de sapo, de o cócoras como ele 

Quem com ferro fere, 
X X X X X X X 7 

9. Olho por olho, com ferro será ferido 

dente por dente 
Amor com amor se paga X 1 

Cara de um, focinho de o 
outro 

Quadro 10 

Sujeitos afásicos 
Provérbio alvo Elenco de alternativas 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 
Não dê o passo maior do 

X X X X X 5 que a perna 

Os últimos serão os 
X 1 

10. Quem tudo primeiros 

quer, tudo perde 
Uma mão lava a outra X X 2 

Quem muito abarca, 
X X X 3 

pouco abraça 



160 

Quadro 11 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

A ocasião faz o ladrão o 

Roma não foi feita num 
2 dia X X 

11. A união faz a 
força Uma andorinha só não 3 faz verão X X X 

Um por todos, todos por 
X X X X X 5 um 

Quadro 12 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 
O mar não está para o 
peixe 

12. Quem semeia 
Quem cospe para cima 

X X X 3 cai no rosto 
vento, colhe 

Cada um deita na cama empestade 
que fez 

X X X 3 

Depois da tempestade 
X X X X X 5 vem a bonança 

1.2.2. RESULTADO GERAL DA SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS 

EQUIVALENTES 

A seguir, o quadro 13 refere-se aos provérbios alvos e seus respectivos provérbios 

equivalentes tidos como centralmente relevantes, e o quadro 14 refere-se aos provérbios 

alvos e seus respectivos provérbios equivalentes tidos como marginalmente relevantes 

com relação ao desempenho dos sujeitos afásicos na escolha dos provérbios equivalentes. 

Esses quadros explicitam quais sujeitos afãsicos e quantas vezes cada um dos sujeitos 

fizeram a escolha dos provérbios equivalentes tidos como centralmente relevantes e os 
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tidos como marginalmente relevantes para cada provérbio alvo. São quadros-resumo do 

desempenho geral de cada sujeito. 
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Quadro 13 

Provérbio Provérbio equivalente Sujeitos 
alvo centralmente relevante afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

1.Filho de 
peixe, Tal pai, tal filho X X X X X 5 
peixinho é 

2. Nem tudo 
As aparências que reluz é 
enganam X X X X 4 

ouro 

3. Devagar se A pressa é inimiga da 
X X X X X X 6 

vai ao longe perfeição 

4. Mais vale 
um pássaro 

Antes pouco do que 
na mão do X X X X 4 
que dois 

nada 

voando 
S. Não 
adianta O que não tem 
chorar sobre remédio, remediado X X X X 4 
o leite está 
derramado 

6. Cada 
macaco no Sapo de fora não chia X 1 
seu galho 

7. Em boca 
O peixe morre pela 

fechada não X X X 3 
entra mosca 

boca 

8. O amor é Quem ama o feio, 
6 bonito lhe parece X X X X X X 

cego 

9. Olho por Quem com ferro fere, 
olho, dente com ferro será ferido X X X X X X X 7 
por dente 

10. Quem Quem muito abarca, 
tudo quer, X X X 3 
tudo perde 

pouco abraça 

11. A união Uma andorinha só não 
X X 3 

faz a força não faz verão X 

12. Quem 
!lemeia vento, Cada um deita na 
colhe cama que fez X X X 3 

empestade 

TOTAL 6 8 10 5 3 7 5 5 
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Quadro 14 

Provérbio alvo 
Provérbio equivalente Sujeitos afásicos 

marginalmente relevante NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

1.Filho de 
peixe, peixinho Tal cão, tal dono o 
é 

2. Nem tudo Nem tudo que balança 
que reluz é 

cai X 1 
ouro 

3. Devagar se Quanto mais alta a 
1 vai ao longe subida maior a queda X 

4. Mais vale 
um pássaro na Melhor prevenir do que 

X X X X X 5 
mão do que remediar 
dois voando 

5. Não adianta Águas passadas não 
chorar sobre o X X X X 4 
leite derramado 

movem moinhos 

6. Cada 
macaco no seu Cada qual com seu igual X X X 3 
galho 

7. Em boca O segredo é a alma do 
fechada não X X X 3 
entra mosca 

negócio 

8. O amor é O pior cego é aquele que 
X 1 

cego não quer ver 

9. Olho por 
olho, dente por Amor com amor se paga X 1 
dente 

10. Quem tudo 
Não dê o passo maior do 

quer, tudo X X X X X 5 
perde 

que a perna 

11 . A união faz Um por todos, todos por 
X X X X 5 

a força 
X 

um 

12. Quem 
semeia vento, Quem cospe para cima 

X X X 3 
colhe cai no rosto 
empestade 

TOTAL 2 1 4 4 5 6 5 5 
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1.2.3. SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS EQUIVALENTES (CENTRALMENTE 

RELEVANTE E MARGINALMENTE RELEVANTE) 

Os quadros a seguir se referem às escolhas dos provérbios equivalentes (tidos 

como centralmente relevantes) em relação àqueles tidos como marginalmente relevantes 

realizada pelo sujeito afásico em cada um dos provérbios alvos. Pode-se ler nos quadros 

quais e quantos sujeitos afásicos selecionaram o provérbio centralmente relevante e o 

provérbio marginalmente relevante, ou a ausência de seleção de qualquer desses 

provérbios como equivalente. 

Provérbio alvo: Filho de peixe, peixinho é Sujeitos Afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Provérbio equivalente 
Tal pai, tal filho X X X X X 5 {centralmente relevante) 

Provérbio marginalmente Tal cão, tal dono o relevante 

Provérbio alvo: Nem tudo que reluz é ouro Sujeitos Afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Provérbio equivalente As aparências 
X X X X 4 (centralmente relevante) enganam 

Provérbio marginalmente Nem tudo que 
X 1 relevante balança cai 
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Provérbio alvo: Devagar se vai ao longe Sujeitos Afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Provérbio equivalente A pressa é inimiga 
X X X X X X 6 (centralmente relevante) da perfeição 

Provérbio marginalmente 
Quanto mais alta a 
subida maior a X 1 relevante queda 

Provérbio alvo: Mais vale um pássaro na Sujeitos Afásicos 
mão do que dois voando 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Provérbio equivalente Antes pouco do que 
X X X X 4 (centralmente relevante) nada 

Provérbio Melhor prevenir do 
5 marginalmente relevante que remediar X X X X X 

Provérbio alvo: Não adianta chorar sobre Sujeitos Afásicos 
o leite derramado 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Provérbio equivalente 
O que não tem 
remédio, remediado X X X X 4 (centralmente relevante) 
está 

Provérbio marginalmente 
Águas passadas 
não movem X X X X 4 

relevante moinhos 
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Provérbio alvo: Sujeitos Afásioos 
Cada macaco no seu galho 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Provérbio equivalente Sapo de fora não 
X 1 (centralmente relevante) chia 

Provérbio marginalmente Cada qual com seu 
X X X 3 relevante igual 

Provérbio alvo: Em boca fechada não Sujeitos Afásioos 

entra mosca 
NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Provérbio equivalente O peixe morre pela 
X X X 3 (centralmente relevante) boca 

Provérbio marginalmente O segredo é a alma 
X X X 3 relevante do negócio 

Provérbio alvo: O amor é cego SujeitOs Afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Provérbio equivalente Quem ama o feio, 
X X X X X X 6 (centralmente relevante) bonito lhe parece 

Provérbio marginalmente O pior cego é 
aquele que não X 1 

relevante lquerver 

Provérbio alvo: Olho por olho, dente por SujeitOs Afásicos 

dente 
NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Provérbio equivalente 
Quem com ferro 
fere, com ferro será X X X X X X X 7 

(centralmente relevante) ferido 

Provérbio marginalmente Amor com amor se 
X 1 

elevante paga 
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Provérbio alvo: Quem tudo quer, tudo Sujeitos Afásicos 
perde 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Provérbio equivalente 
Quem muito 
abarca, pouco X X X 3 (centralmente relevante) 
abraça 

Provérbio marginalmente 
Não dê o passo 

relevante 
maior do que a X X X X X 5 
perna 

Provérbio alvo: A união faz a força Sujeitos Afásicos 

NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Provérbio equivalente Uma andorinha só 
X X 3 (centralmente relevante) não faz verão X 

Provérbio marginalmente Um por todos, 
X X X X X 5 

relevante todos por um 

Provérbio alvo: Quem semeia vento, colhe Sujeitos Afásicos 

tempestade 
NS JL IP MG MS LM SP CL TOTAL 

Provérbio equivalente Cada um deita na 
3 

(centralmente relevante) cama que fez X X X 

Provérbio marginalmente Quem cospe para 
X X X 3 

relevante cima cai no rosto 

1.2.4. SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS CENTRALMENTE RELEVANTES EM 

RELAÇÃO À SUA EQUIVALÊNCIA QUE TRABALHAM MAIS E MENOS COM A 

METÁFORA 
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Os quadros a seguir estão divididos entre os provérbios alvos e os provérbios 

equivalentes (centralmente relevantes) com sentido mais explícito e os provérbios que 

trabalham claramente com uma metáfora com relação ao desempenho dos sujeitos. 

Provérbios alvos Provérbios equivalentes Sujeitos Afásicos 
com sentido 

mais explícito 
com sentido mais explícito NS JL IP MG MS LM SP CL Total 

Devagar se vai ao A pressa é inimiga da 
X X X X X X 6 longe perfeição 

TOTAL 1 1 1 o o 1 1 1 

Provérbios alvos Provérbios equivalentes que que trabalham Sujeitos Afásicos 

claramente com trabalham claramente com 

uma metâfora 
uma rnetâfora NS JL IP MG MS LM SP CL Total 

Não adianta 
O que não tem remédio, 

chorar sobre o X X X X 4 
leite derramado 

remediado está 

Cada macaco no 
Sapo de fora não chia X 1 seu galho 

Em boca fechada 
O peixe morre pela boca X 

não entra mosca 
X X 3 

Olho por olho, Quem com ferro fere, com 
X X X X X X X 7 dente por dente ferro será ferido 

Quem semeia Cada um deita na cama que 
vento, colhe X X X 3 
empestade 

fez 

TOTAL 3 2 3 2 1 2 2 3 
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Provérbios alvos 
Provérbios equivalentes Sujeitos Afásicos 

com sentido com sentido que trabalham 

mais explícito claramente com uma NS JL IP MG MS LM SP CL Total 
metáfora 

Quem tudo quer, Quem muito abarca, pouco 
X X X 3 tudo perde abraça 

A união faz a Uma andorinha só não faz 3 força verão X X X 

TOTAL 1 1 2 o 1 1 o o 

Provérbios alvos Sujeitos Afásicos 
que trabalham Provérbios equivalentes 

claramente com com sentido mais explícito NS JL IP MG MS LM SP CL Total 
uma metáfora 

Filho de peixe, Tal pai, tal filho X X X X X 5 
peixinho é 

Nem tudo que As aparências enganam X X X X 4 
reluz é ouro 

Mais vale um 
pássaro na mão Antes pouco do que nada X X X X 4 
do que dois 
voando 

O amor é cego 
Quem ama o feio, bonito lhe 

X X parece X X X X 6 

TOTAL 1 3 4 4 3 1 3 1 

1.2.5. SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS MARGINALMENTE RELEVANTES EM 

RELAÇÃO À SUA EQUIVALÊNCIA QUE TRABALHAM MAIS E MENOS COM A 

METÁFORA 

Os quadros a seguir estão divididos entre os provérbios alvos e os provérbios tidos 

como marginalmente relevantes com sentido mais explícito e os provérbios que 

trabalham claramente com uma metáfora com relação ao desempenho dos sujeitos. 
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Provérbios alvos Provérbios marginalmente Sujeitos Afásicos 
com sentido relevantes com sentido 

NS JL IP MG MS LM SP CL Total mais explícito mais explícito 

Devagar se vai ao Quanto mais alta a subida, 
X 1 

longe maior a queda 

A união faz a Um por todos, todos por um X X 
força 

X X X 5 

TOTAL 1 1 1 1 2 

Provérbios alvos Provérbios marginalmente Sujeitos Afásicos 
que trabalham relevantes que trabalham 

claramente com claramente com uma NS JL IP MG MS LM SP CL Total 
uma metáfora metáfora 

Nem tudo que Nem tudo que balança cai X 1 
reluz é ouro 

Oamorécego 
O pior cego é aquele que não 
quer ver 

X 1 

Não adianta Águas passadas não movem 
chorar sobre o X X X X 4 
leite derramado 

moinhos 

Que semeia Quem cospe para cima cai no 
vento, colhe X X X 3 
tempestade 

rosto 

TOTAL 1 1 1 1 1 3 1 o 

Provérbios alvos 
Provérbios marginalmente Sujeitos Afásicos 

com sentido 
relevantes que trabalham 

mais explícito 
claramente com uma NS JL IP MG MS LM SP CL Total 

metáfora 

Quem tudo quer, Não dê o passo maior do que 
X X X X X 5 

udo perde a perna 

TOTAL 1 o o I 1 I 1 o 1 1 
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Provérbios alvos Provérbios marginalmente Sujeitos Afásicos 
que trabalham relevantes com sentido claramente com mais explícito NS JL IP MG MS LM SP CL Total 
uma metáfora 

Filho de peixe, Tal cão, tal dono o 
peixinho é 
Mais vale um 
pássaro na mão Melhor prevenir do que 

X X X X 4 
do que dois remediar 
voando 

Cada macaco no 
seu galho 

Cada qual com seu igual X X X 3 

Em boca fechada O segredo é a alma do 
3 

não entra mosca negócio X X X 

Olho por olho, 
Amor com amor se paga X X 2 

dente por dente 

TOTAL o o 3 1 2 2 2 2 

1.2.6. RESULTADO PERCENTUAL DE ESCOLHA DOS PROVÉRBIOS 

EQUIVALENTES 

Esse quadro nos mostra a porcentagem de escolha dos provérbios equivalentes 

tidos como centralmente relevantes e tidos como marginalmente relevantes. Além disso, 

faz-nos visualizar que a porcentagem total de escolha do provérbio equivalente aumenta 

quando consideramos a escolha dos provérbios tidos como marginalmente relevantes. 
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% de escolha do % de escolha do Total 

Provérbio alvo provérbio equivalente provérbio equivalente (centralmente e 

centralmente relevante marginalmente relevante marginalmente 
relevantes) 

1.Filho de peixe, 71,43 o 71,43 
peixinho é 

2. Nem tudo que reluz é 
57,14 14,29 71 ,43* 

ouro 

3. Devagar se vai ao 85,71 14,29 100,0* 
longe 
4. Mais vale um pássaro 
na mão do que dois 50,0 50,0 100,0* 
voando 
5. Não adianta chorar 50,0 50,0 100,0* 
sobre o leite derramado 

6. Cada macaco no seu 12,5 37,5 50,0 
galho 

7. Em boca fechada não 
37,5 37,5 75,0* 

entra mosca 

8. O amor é cego 75,0 12,5 87,5 

9. Olho por olho, dente 
87,5 25,0 112,5* 

por dente 

1 O. Quem tudo quer, 
37,5 62,5 100,0 

tudo perde 

11. A união faz a força 37,5 62,5 100,0* 

12. Quem semeia vento, 37,5 37,5 75,0* 
colhe tempestade 

*Este resultado deve-se ao fato de que ambos os provérbios foram selecionados por alguns sujeitos. 

1.3. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O DESEMPENHO DOS SUJEITOS DA 

PESQUISA 

Esta pesquisa teve como objetivo o estudo dos processos de significação em jogo 

na interpretação e manipulação lingüístico-discursiva de enunciados proverbiais 

realizados por sujeitos afásicos, mais precisamente, de provérbios equivalentes. O que 

interessou analisar aqui foi o percurso enunciativo realizado por sujeitos afásicos quando 

reconheceram ou demonstraram uma tentativa de reconhecimento de determinado 



173 

enunciado proverbial e seu "correspondente" semântico-pragmático (o "provérbio 

equivalente"). Além disso, procurei verificar se o tipo de afasia apresentado pelos sujeitos 

interfere na capacidade semântico-pragmática de selecionar provérbios equivalentes. 

Da metodologia fez parte a elaboração do PROTOCOLO DE ESTUDO DE 

PROVÉRBIOS EQUIVALENTES, com o qual procedi à coleta de dados lingüísticos dos 

sujeitos afásicos. Para cada provérbio alvo selecionei provérbios que veiculam sentido 

equivalente ao dele, levando em consideração uma escolha (um provérbio) centralmente 

relevante ou marginalmente relevante em relação à equivalência, além daqueles 

provérbios que apresentam a mesma estrutura ou um item lexical em comum com o 

provérbio alvo, mas que não veiculam o mesmo sentido ou sentido próximo ao dele. A 

equivalência procurada aqui focaliza o sentido enunciativo implicado nos provérbios. 

Os dados lingüísticos obtidos mostram como os sujeitos muitas vezes reconhecem 

o sentido implicado nos provérbios, e como esse sentido é de alguma maneira tornado 

explícito, ou seja, como se manifesta no percurso lingüístico-discursivo de seu 

reconhecimento. Na atividade estimulada pelo Protocolo é preciso reconhecer o sentido 

nos provérbios e o sentido equivalente entre eles; portanto, trata-se de um percurso que 

exige interpretação e comparação pragmática entre enunciados. Ao escolherem o 

provérbio equivalente, os sujeitos demonstraram muitas vezes reconhecer um "mesmo" 

sentido (ou sentido equivalente) entre os enunciados proverbiais, sem necessariamente 

conseguirem explicar metalingüisticamente o sentido neles veiculado. Contudo, vale 

notar que a tarefa proposta pelo Protocolo não é uma tarefa incomum ou complexa 

apenas para os afásicos. 

A partir das observações dos dados podemos destacar algumas questões. A 

primeira questão a ressaltar é o fato de alguns provérbios trabalharem mais claramente 

com uma metáfora e outros provérbios veicularem um sentido mais explícito parece não 

interferir de maneira importante no reconhecimento do sentido dos provérbios pelos 

sujeitos. O que parece é que a familiaridade (do tipo pragmático-discursiva) com o 

provérbio e o que ele significa é que interfere no reconhecimento do sentido e na 

elaboração de urna situação possível de uso. O sentido das expressões formulaicas, e 

especialmente do enunciado proverbial, é determinado essencialmente em função de um 

contexto de uso constituído e fixado em termos pragmático-discursivos. 
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A segunda questão diz respeito ao fato de que metade dos sujeitos, ou seja, IP, 

NS, CL e MS, elaborou uma situação possível de uso para vários provérbios, quando a 

investigadora questionou o sentido deles, ou perguntou se concordavam com o sentido 

por eles veiculados. Alguns sujeitos procuraram explicar os provérbios ou fizeram 

comentários sobre eles a partir de uma apreciação moral ou julgamento do seu conteúdo 

(como NS e MS), o que não deixa de fazer parte do reconhecimento do sentido e da 

interpretação dos provérbios. O sujeito NS, por exemplo, identifica marcadamente o 

provérbio como fonte de sabedoria, de reflexão, de experiência. Ilustrou quase todos os 

provérbios do Protocolo com situações cotidianas, pessoais, que justificam o uso do 

provérbio. 

Considero importante assinalar também as vezes em que houve co-construção 

lingüística entre os sujeitos e a investigadora, marcando a presença dos processos 

dialógicos na atividade de tomada do provérbio como um texto a partir do qual deveriam 

extrair efeitos de sentido. Vale notar aqui que produzir comentários sobre os provérbios 

ou simplesmente falar sobre eles parece ter ajudado no reconhecimento de sentido neles e 

por eles veiculado. 

A seguir, evoco alguns comentários realizados pelos sujeitos afasicos sobre alguns 

provérbios com a finalidade de ilustrar o percurso semântico-pragmático de sua 

interpretação. 

(IP) 

"Nem tudo que reluz é ouro" 

"A gente acha uma coisa boa, faz uma comparação em termos assim de trqjes. 

Tem uma pessoa bem vestida, tem uma pessoa, de repente você faz aquela imagem, 

depois que você vai ver, na realidade, que não é tudo aquilo que você imaginava. " 

(NS) 

"O que não tem remédio, remediado está" 

"É, eu choro. Depois derrame eu choro, choro, 'pra que, pra que chorar?', 'Ah, 

deixa eu: é, 'Mas, por quê?', 'Deixa eu~ Tor quê?: 'Deixa eu', só isso é. 'Mas por quê 

chorar?' Falo assim, 'Ah, por que eu, por que eu, por que eu?' Que nem o Roberto, 'Só 
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ocê, tem em casa, tem, tem monte, tem um monte de é', como chama é, 'amigo', não é, 

como chama 'parente', 'mas só eu?', só eu. ((risos)). É, eu sei é, é, é a vida, é aqui, é 

aqui." 

(CL) 

"Não dê o passo maior do que a perna" 

"Aqui, se, se eu. Quando eu tenho dinheiro, eu posso dizer que eu tenho, que eu 

num tenho, então eu dô dinheiro pra ele. É é isso, ou num é? 

(LM) 

"Devagar se vai ao longe" 

"Significa quem vai devagar tem mais certeza de chegar, de ser, né?" 

(MS) 

"Um por todos, todos por um" 

"Uma greve, uma greve, um país, um país também que é a, a a na nação, então a 

pessoa que.fize todos por um, é a 'j4 união jaz a força", então é é uma que ... Você sabe o 

que, o que falá, mas eu num posso, eu num num, eu não, eu não, é é bom, a união é é isso 

ai mesmo, uma força da da população, mas eu num sei falá " 

Uma outra questão a ser destacada refere-se aos sujeitos que elaboraram uma 

situação possível de uso dos provérbios, no caso, NS e MS, que, após evocarem o 

contexto enunciativo correspondente ao da grade interpretativa, algumas vezes não 

conseguiram estabelecer similaridades, ou seja, não procederam à "comparação" entre 

sentidos nos provérbios, apesar de reconhecerem o sentido veiculados neles. A seguir, 

tomemos dois exemplos: 

(NS) 

"Quem tudo quer, tudo perde" 
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INV: "Quem tudo quer, tudo perde" tem o mesmo sentido que qual: "Não dê o passo 

maior do que a perna", "Os últimos serão os primeiros", "Urna mão lava a outra" ou 

"Quem muito abarca, pouco abraça"? 

NS: Esse aqui, ó. ((Apontando para o provérbio "Urna mão lava a outra")). 

INV: "Uma mão lava a outra"? 

NS: É. 

INV: O que significa "Urna mão lava a outra"? 

NS: Que nem, que nem, que nem, que nem a, corno chama é .... 

INV: Uma pessoa? 

NS: É, ai, como chama ... ? 

INV: O que ela fez? 

NS: Não, eu, coitado é, ai, meu Deus. Corno chama ... é ... a mulher corno chama, Ana, 

Ana. É o barraco, é ... fogo, coitada, sumiu, coitada chorando. "Por quê? Coitada ... " Eu, 

eu, eu coitada, eu penso coitada, eu corno é, eu num tenho, mas eu eu eu eu num tenho, 

mas eu eu eu tenho é a ... , corno chama ... arroz, feijão sabe, arroz, feijão, tudo, ah tá bom, 

eu num sei aqui, ó. ((Apontando para o provérbio "Uma mão lava a outra")). 

INV: "Uma mão lava a outra". 

NS: É. 

INV: E "Quem tudo quer, tudo perde" o que significa? 

NS: Como chama? 

INV: "Quem tudo quer, tudo perde". 

NS: Perde. Assim, que nem assim ó, que nem Regiane "eu quero mais" ((risos)). "Não 

pode, devagar". 

INV: Então, "Quem tudo quer, tudo perde" tem o mesmo sentido que qual: "Não dê o 

passo maior do que a perna", "Os últimos serão os primeiros", "Uma mão lava a outra" ou 

"Quem muito abarca, pouco abraça"? 

NS: Então, é aqui ((Apontando para o provérbio "Uma mão lava a outra")) e aqui, ó. 

((Apontando para o provérbio "Não dê o passo maior do que a perna")). 

INV: Ah, então você acha que é "Uma mão lava a outra" e também "Não dê o passo 

maior do que a perna"? 

NS: Isso, é. 
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(MS) 

"Não adianta chorar sobre o leite derramado" 

INV: "Não adianta chora sobre o leite derramado". 

MS: Não. Leite derramado, não, fica derramado, a gente não, não dá pra, pra, pra 

derramado, derramado né, num fica mais pra nada né, num dá. 

INV: Então "Não adianta chora sobre o leite derramado" tem o mesmo sentido que 

"Águas passadas não movem moinhos"? 

MS: Ah, não! "Águas passadas não movem moinhos" porque a água já passou. 

INV: Tem o mesmo sentido? 

MS: Não. 

INV: "Não adianta chorar sobre o leite derramado" tem o mesmo sentido que "Ri 

melhor quem ri por último"? 

MS: "Ri melhor que ri por último". Ah sim, não, é é não. "Ri melhor, ri melhor. 

INV: "Não adianta chorar sobre o leite derramado", "Ri melhor quem ri por último"? 

MS: Não, não, não, essa não tá batendo com essa não. 

INV: Isso. "Não adianta chorar sobre o leite derramado" tem o mesmo sentido que 

"Onde a vaca vai, o boi vai atrás"? 

MS: ... Hum. 

INV: "Não adianta chorar sobre o leite derramado", "Onde a vaca vai, o boi vai atrás"? 

MS: Não é é. Essa não tem comparação com essa. 

INV: "Não adianta chorar sobre o leite derramado" tem o mesmo sentido que "O que 

não tem remédio, remediado está"? 

MS: "O que não tem remédio, remediado está" .... Ah não, ela ela num tem, essa num 

tem validade com essa. 

Alguns sujeitos, como NS, SP, CL, MG e JL, parecem ter selecionado alguns 

provérbios como equivalentes ao alvo em função da evocação de uma cena enunciativa 

pela familiaridade com os provérbios e com seu contexto de uso, mas também por uma 
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relação lógico-semântica entre os provérbios alvo e o provérbio escolhido como 

equivalente. A seguir, dois exemplos sobre esse fato: 

(NS) 

"Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" 

INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando". Ele tem o mesmo sentido que 

qual: "Em terra de cego quem tem um olho é rei", "Antes pouco do que nada", "Em boca 

fechada não entra mosca" ou "Melhor prevenir do que remediar"? 

NS: Esse aqui, ó. ((Apontando para o provérbio "Em boca fechada não entra mosca")). 

INV: "Em boca fechada não entra mosca"? 

NS: É. 

INV: O que significa "Em boca fechada não entra mosca"? 

NS: Sabe porque que nem, que nem Regiane. Regiane: "Ah mãe, mãe eu gosto, eu 

gosto, eu gosto de, que nem, eu num gosto do Mar", que nem eu penso né, "Porque, 

Regiane porque, porque cê num quieta, porque num quieta, por quê?" Porque num pode 

é, sabe porque a cabeça, não a a cabeça quieta, mas porque num pode, sabe porque é a 

minha, como chama é "amiga". Ai, ai, como chama é ... A Regiane falô assim: "Mãe eu 

num gosto do Mar." "Mas por quê?" "Regiane, quieta. Regiane sabe porque a a a boca, 

boca quieta, porque não pode, não pode, eu, nem nem outro, nem nada, só o só o cê. Só o 

cê." Sabe, eu num. 

INV: Hum. Então você acha que "Em boca fechada não entra mosca" tem o mesmo 

sentido que "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando"? 

NS: É. 

(SP) 

"A união faz a força" 

INV: "A união faz a força", "Um por todos, todos por um", "Uma andorinha só não faz 

verão", "Roma não foi feita num dia", "A ocasião faz o ladrão". 



SP: ((risos)) 

INV: Todos? 

SP: Não. 

INV: Qual? 

SP: Um, dois, três. 

INV: Qual o senhor acha que é dos três aqui? 

SP: "Roma ... 

INV: "Roma não ... 

SP: Não foi feita num dia". Pouco a pouco. E um "Uma ando, uma uma uma, não. 

INV: "Uma andorinha só ... 

SP: Ah, não, uma andorinha não. Esse aqui, "Um por... 

INV: Todos. 

SP: Todos, todos a por um. "Roma é ... 

INV: E "Um por todos, todos por um"? 

SP: É. 

INV: Qual deles o senhor acha que parece mais? 

SP: ((risos)). Não, vamo "Roma não foi feita num dia". 

INV: O provérbio é "A união faz a força". 

SP: É "Um por todos. Ai. Uma lá e uma ... 

INV: Acha que é os dois? 

SP: É. 
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Uma outra questão a ser observada aqui refere-se à dúvida manifestada por 

sujeitos como IP, MG e LM na escolha entre os provérbios centralmente relevantes e os 

marginalmente relevantes. Esses sujeitos, ao serem questionados pela investigadora sobre 

o sentido veiculado nos provérbios alvos ou nos provérbios selecionados por eles, 

explicitaram ou tentaram explicar o sentido dos provérbios, o que pareceu ajudar no 

reconhecimento do sentido veiculado neles e na confirmação ou não da escolha feita. 

IP, por exemplo, fez a escolha dos provérbios equivalentes sem explicitar o 

sentido espontaneamente, mas quando questionada pela investigadora, a interpretação que 
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fez do provérbio escolhido correpondeu ao sentido veiculado por ele, como mostra o 

exemplo a seguir: 

(IP) 

"Nem tudo que reluz é ouro" 

INV: "Nem tudo que reluz é ouro" tem o mesmo sentido que qual: "A esperança é a 

última que morre", "As aparências enganam", "Gato escaldado tem medo de água fria" ou 

"Nem tudo que balança cai"? 

IP: "As aparências enganam". 

INV: Hum, tem algum outro que você acha que pode? 

IP: Talvez "Nem tudo que balança cai". 

INV: O que significa "Nem tudo que reluz é ouro"? 

IP: A gente acha uma coisa boa, faz uma comparação em termos assim de trajes, tem 

uma pessoa bem vestida, tem uma pessoa, de repente você faz aquela imagem, depois que 

você vai ver, na realidade que não é tudo aquilo que você imaginava. 

Quanto ao sujeito MG, muitas vezes ele não conseguiu justificar sua escolha em 

função das dificuldades com a complexidade lingüística. A seguir, um exemplo em que 

podemos observar isso: 

(MG) 

"Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" 

INV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando". "Em terra de cego, quem tem 

um olho é rei", "Antes pouco do que nada", "Em boca fechada não entra mosca", "Melhor 

prevenir do que remediar". "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando". 

MG: Ai, eu gosto desse aqui. 

INV: Qual? Mostra pra mim. 

MG: ... ((Aponta o provérbio "Antes pouco do que nada")). 

INV: Esse daqui? 



MG: É. 

lNV: "Antes pouco do que nada"? 

MG: É. 

lNV: Por que a senhora acha que é esse? 

MG: ... Ah, eu eu acho que é, que é, que é, que é. 

lNV: O que significa "Antes pouco do que nada"? 
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MG: É, "A, ante, ante, antes pouco do que nada", é com, é isso aqui. ((Aponta para o 

provérbio "Antes pouco do que nada")). 

lNV: Hum. Tem alguma outra? Acha que é só essa? 

MG: É, acho que é, acho que é. 

O sujeito LM, quando questionado pela investigadora, explicitou o sentido 

veiculado nos provérbios, o que parece tê-lo ajudado no reconhecimento dos sentidos e 

na mudança, algumas vezes, da escolha do provérbio equivalente. A seguir, tomemos um 

exemplo: 

(LM) 

"Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" 

lNV: "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" tem o mesmo sentido que 

qual: "Em terra de cego quem tem um olho é rei", "Antes pouco do que nada", "Em boca 

fechada não entra mosca" ou "Melhor prevenir do que remediar"? 

LM: Ah, parece, pra mim é o último aqui, viu. 

lNV: Lê pra mim. 

LM: "Melhor prevenir do que remediar". 

lNV: O que significa "Melhor prevenir do que remediar"? 

LM: Hum ... Ah, num ... 

lNV: O que o senhor está pensando? 

LM: É "Antes pouco do que nada". 

lNV: Hum. Acha que é esse, então? 

LM: Isso. 



INV: Por quê? O que significa "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando"? 

LM: Ah, o que tá na mão, eu seguro, né? 

INV: Isso. 

LM: É, e "Antes pouco do que nada" é, é melhor segurar o pouco, né. 
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Os sujeitos JL, MG e CL, na tentativa de reconhecer o sentido veiculado nos 

provérbios, algumas vezes lançaram mão da forma e da presença do mesmo item lexical 

no provérbio selecionado como equivalente ao alvo. A seguir, tomemos alguns exemplos: 

(JL) 

"Cada macaco no seu galho" 

JL: "Cada macaco no seu galho", "Macaco .... Não. ((Leitura silenciosa)). "Cada 

macaco no, "Cada, cada, "Macaco velho não mete a mão ou em cum cumbuca". 

"Cada macaco", não, tem, tem, tem é, tem é, tem a ver com isso aqui. 

INV: "Cada macaco no seu galho" tem a ver com? 

JL: "Macaco velho não mete a mão em cum cumbuca". 

INV: Tem algum outro? 

JL: "Macaco velho não mete, é ... 

INV: E "Cada macaco no seu galho"? 

JL: Não. Como assim, num tem, num tem aqui? 

INV: O mesmo sentido? 

JL: É. "Sapo de fora não chia", "Cada qual com seu igual", "Quem ama o feio, bonito 

lhe parece". Num tem, num tem. 

INV: "Cada macaco no seu galho". 

JL: É, é isso, esse é o apropriado. 

INV: Você acha que é? 

JL: "Macaco velho, maca, macaco velho não mete a mão o cumbu ... cumbuca". 

INV: Acha que é esse? 

JL: É. 
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(MG) 

"Quem semeia vento, colhe tempestade" 

INV: "Quem semeia vento, colhe tempestade" tem o mesmo sentido que qual: "O mar 

não está para peixe", "Quem cospe para cima cai no rosto", "Cada um deita na cama que 

fez" ou "Depois da tempestade vem a bonança"? 

MG: "Depois, tem ... Ai, não consigo falar. 

INV: "Depois da tempestade vem a bonança"? 

MG: É. 

INV: Acha que é esse? 

MG: É. 

(CL) 

"Quem semeia vento, colhe tempestade" 

INV: "Quem semeia vento, colhe tempestade", "0 mar ... 

CL: "O mar não está para para peixe", "Quem, quem poste ... 

INV: Cospe ... 

CL: Cospe para cima cai no rosto", "Quem ... , "Cada um deita na cama que quer". 

INV: Que fez ... 

CL: "Quem, tem tempestade. 

INV: "Depois ... 

CL: "Depois tem da tempestade tem a bonança" ... É esse aqui, né? 

INV: Lê pra mim. 

CL: "Depois da tempestade vem a bonança". 

Outra questão a ser observada diz respeito ao fato de que alguns sujeitos 

modalizaram suas afirmações ou comentários em vários momentos, demonstraram 

incerteza na escolha do provérbio equivalente, procuraram identificar o "certo" e o 
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"errado" em suas respostas. Como exemplo, tomemos a fala do sujeito CL: "Esse aqui. 

Esse aqui. ''No seu galho." É só esse, né?". Por outro lado, algumas modalizações talvez 

se referiram à ponderação e à dúvida sobre o provérbio que realmente veicularia o mesmo 

sentido que o provérbio alvo (o que indica uma atividade auto-reflexiva relacionada às 

não-coincidências enunciativas t 
Outra questão se refere ao fato de que quase todos os sujeitos afiisicos fizeram 

comentàrios durante a atividade sobre o seu desempenho e suas dificuldades após o AVC, 

mas CL demonstrou estar por vezes constrangida com o seu desempenho na atividade, 

pois sempre se referia ao "acerto" e sobre suas condições de saúde. Nessas situações, a 

investigadora procurou tranqüilizá-la e a atividade prosseguiu sem causar maiOres 

embaraços. A seguir, vejamos alguns comentários dos sujeitos quanto a isso: 

(SP) 

''Na num tenho, até tem é, antigamente, mas agora." ((risos)). 

(CL) 

"Você me desculpa eu, eu, eu tô doente, eu peço desculpas porque eu tô doente." 

(MS) 

"É é é num, passo só, passo num num pode ser, porque a gente, porque a gente 

perde, num pode. Então, passo maior do que a perna num pode ser, um passo muito. 

Sabe o que eu quero dizer, mas eu num sei, num sei me expressar." ((risos)). 

Uma outra questão que podemos extrair da observação dos dados refere-se às 

poucas vezes em que ocorreu mudança de tópico durante a atividade (apesar das 

inserções, de comentários e das digressões). Quando isso ocorreu, referiu-se à situação do 

desempenho do sujeito na atividade em curso. Os sujeitos demonstraram interesse na 

atividade, apesar do cansaço de alguns deles, como o sujeito CL, com 89 anos, o mais 

6 cj Authier-Révuz, 1990;1998. 
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idoso do grupo. A seguir, vejamos um exemplo do tipo de mudança de tópico ocorrida 

durante a atividade: 

(CL) 

"Onde está a vaca, né, "Onde tá a vaca, o boi vai atrás", "Quem não tem remédio. 

Eu sei, eu estou es esquecida, "O remédio. Eu sei, eu, eu era professora, mas aí estou 

meio esquecida, mas é ... eu estudei. 

Uma das questões mais interessantes a apontar tem a ver com as escolhas 

realizadas pelos sujeitos afásicos dos provérbios centralmente relevantes e marginalmente 

relevantes em relação à equivalência com os provérbios alvos. Temos o seguinte 

resultado: 

i) os provérbios equivalentes (centralmente relevantes) tiveram 53,2% de 

escolha feita pelos sujeitos; 

ii) os provérbios tidos como marginalmente relevantes tiveram 32,3% de 

escolha feita pelos sujeitos. 

A partir desses dados podemos verificar que os sujeitos apresentaram um 

desempenho consideravelmente bom na atividade proposta pelo Protocolo, sobretudo se 

considerarmos os dois resultados. Tais resultados não diferem drasticamente dos sujeitos 

não-afásicos, aos quais também foi apresentado o Protocolo (cf Anexo 4) 

Uma outra questão a ser apontada tem relação com as virtuais implicações 

advindas do fato de os provérbios alvos e equivalentes (centralmente relevantes) serem 

mais metafóricos ou menos metafóricos. O resultado percentual de escolha feita pelos 

sujeitos foi o seguinte: 

- o provérbio alvo e o provérbio equivalente (centralmente relevante) são mais 

metafóricos (cinco pares de provérbios): a relação entre ambos representou 45% de 

escolha dos provérbios equivalentes; 
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- o provérbio alvo e o provérbio equivalente (centralmente relevante) são mais 

explícitos (ressalte-se que isso ocorreu em apenas um par de provérbios): a relação entre 

ambos representou 75% de escolha do provérbio equivalente; 

- o provérbio alvo é mais metafórico e o provérbio equivalente (centralmente 

relevante) é menos metafórico (quatro pares de provérbios): a relação entre ambos 

representou 59,4% de escolha dos provérbios equivalentes; 

- o provérbio alvo é menos metafórico e o provérbio equivalente (centralmente 

relevante) é mais metafórico (dois pares de provérbios): a relação entre ambos 

representou 37,5% de escolha dos provérbios equivalentes. 

Podemos perceber através desses dados que não há uma consistência de respostas 

pelo fato de os provérbios serem mais metafóricos ou menos metafóricos; portanto, o que 

parece estar na base da escolha dos provérbios pelos sujeitos afásicos é a questão do 

sentido enunciativo veiculado neles/por eles. Ou seja, o elemento metafórico não 

representa por si mesmo uma complicação ou um obstácnlo lingüístico-cognitivo para os 

sujeitos afásicos. 

A seguir, faço comentários sobre os provérbios alvos, equivalentes (centralmente 

relevantes) e marginalmente relevantes selecionados pelos sujeitos. 

O provérbio alvo "Olho por olho, dente por dente" e o seu equivalente tido 

como centralmente relevante "Quem com ferro fere, com ferro será ferido" foram 

selecionados por sete (87,5%), no total de oito sujeitos da pesquisa. O sujeito LM, que 

não fez a escolha do provérbio centralmente relevante, escolheu como equivalente o 

provérbio "Amor com amor se paga" (25%), que veicula um sentido marginalmente 

relevante em relação à equivalência com o provérbio alvo. 

Tanto no provérbio alvo quanto em seu equivalente, o sentido metafórico "pagar 

com a mesma moeda" está implícito, ou seja, a idéia de "retribuir da mesma maneira o 

mal que fizerem". No provérbio tido como marginalmente relevante, "Amor com amor se 

paga", há uma relação de similaridade da estrutura com o provérbio alvo, mas nesse 

provérbio o pressuposto é retribuir o amor pelo amor, o qual está presente mais 

explicitamente. 
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O par selecionado como equivalente pela grande maioria dos sujeitos constitui-se, 

pois, de provérbios que trabalham claramente com uma metáfora. 

O provérbio alvo "Devagar se vai ao longe" e o seu equivalente (tido como 

centralmente relevante) "A pressa é inimiga da perfeição" foram escolhidos por seis 

(85,71%) entre sete sujeitos. Os dois são provérbios com sentido mais explícito. Um dos 

sujeitos, CL, escolheu, além do provérbio equivalente, o provérbio tido como 

marginalmente relevante, "Quanto mais alta a subida maior a queda" (14,29"/o), cujo 

sentido está mais explícito. O sujeito MG não escolheu o provérbio equivalente nem o 

marginalmente relevante como equivalente ao provérbio alvo. Esse provérbio foi 

utilizado para exemplo da atividade para o sujeito MS; portanto, não foi incluído na 

análise. 

O provérbio alvo "O amor é cego" (que trabalha mais claramente com uma 

metáfora) e o seu equivalente "Quem ama o feio, bonito lhe parece" (provérbio com o 

sentido mais explícito) foram escolhidos por seis (75%) entre os oito sujeitos da pesquisa. 

Um dos sujeitos, LM, que não fez a escolha do provérbio centralmente relevante como 

equivalente, escolheu o provérbio tido como marginalmente relevante "O pior cego é 

aquele que não quer ver" (12,5%), que trabalha mais claramente com uma metáfora. 

Um outro sujeito, CL, não fez a escolha desses provérbios como equivalentes. 

No provérbio alvo e no provérbio tido como marginalmente relevante a metáfora 

está menos explícita, os sentidos são próximos e há uma relação lexical posta pela 

presença da palavra cego em ambos. No provérbio marginalmente relevante podemos 

pressupor "amar", mas pode-se ter outros pressupostos para esse provérbio, dependendo 

da cena enunciativa ou da situação de uso. O provérbio "Amor com amor se paga" 

pareceu dificultar a escolha do provérbio equivalente em função da presença da palavra 

amor (relação lexical). De todo modo, os sujeitos estabeleceram a relação de equivalência 

entre ele e o provérbio alvo em função da idéia de "retribuição". 

Se o primeiro par de provérbios equivalentes selecionado pela maioria dos sujeitos 

é mais metafórico, e o segundo par mais escolhido é de provérbios cujos sentidos são 
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mais explícitos, o terceiro par, como se vê, é constituído de um provérbio ma1s 

metafórico e outro menos. 

O provérbio alvo "Filho de peixe, peixinho é" e o seu equivalente tido como 

centralmente relevante, "Tal pai, tal filho", foram escolhidos por cinco (71,43%) entre 

sete sujeitos. O provérbio tido como marginalmente relevante "Tal cão, tal dono" (0%) 

não foi escolhido por nenhum sujeito. Dois sujeitos, MG e CL, não fizeram a escolha dos 

provérbios "Tal pai, tal filho" ou "Tal cão, tal dono" como equivalente ao provérbio alvo. 

Esse provérbio foi utilizado para exemplo da atividade para o sujeito MS; portanto, não 

foi incluído na análise. 

Entre o provérbio alvo "Filho de peixe, peixinho é" e os provérbios tidos como 

centralmente relevante, "Tal pai, tal filho", e marginalmente relevante, "Tal cão, tal 

dono", há uma paralelismo sintático. A metáfora no provérbio alvo está menos explícita, 

o que pareceu não dificultar o reconhecimento do implícito nesse provérbio, enquanto 

que nos provérbios centralmente e marginalmente relevante a metáfora está mais 

explícita. Entretanto, no elenco de alternativas há o provérbio "Caiu na rede é peixe", o 

qual foi escolhido por alguns como equivalente, talvez em função da presença da palavra 

peixe nesse provérbio e no provérbio alvo. 

O provérbio alvo "Nem tudo que reluz é ouro", que trabalha claramente com 

uma metáfora, e o seu equivalente tido como centralmente relevante, "As aparências 

enganam", provérbio com sentido mais explícito, foi o par selecionado por quatro 

(57,14%) entre sete sujeitos da pesquisa. Um dos sujeitos, MG, escolheu, além do 

provérbio "As aparências enganam", o provérbio marginalmente relevante "Nem tudo 

que balança cai" (14,28%) como sendo também equivalente ao provérbio alvo. Três 

sujeitos, SP, NS e CL não fizeram nenhuma dessas escolhas. Esse provérbio foi utilizado 

para exemplo da atividade para o sujeito MS; portanto, não foi incluído na análise. 

No provérbio alvo "Nem tudo que reluz é ouro", bem como no provérbio tido 

como marginalmente relevante "Nem tudo que balança cai", a metáfora está menos 

explícita, e há semelhança na forma (e na inferência lógica) desses provérbios. 

Entretanto, o pressuposto não se refere a "falsas aparências" no provérbio marginalmente 
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relevante. Com relação ao provérbio "A esperança é a última que morre", o que parece é 

que há uma relação lógica entre o provérbio alvo e esse provérbio, o que talvez tenha 

levado alguns sujeitos afásicos a fazerem essa equivalência proverbial. 

O provérbio alvo "Não adianta chorar sobre o leite derramado" e o seu 

equivalente "0 que não tem remédio, remediado está" são provérbios que trabalham 

mais claramente com uma metáfora. O provérbio equivalente (centralmente relevante) foi 

escolhido por quatro (50%) entre oito sujeitos da pesquisa, mas um dos sujeitos, MS, não 

escolheu nenhum provérbio como equivalente ao alvo entre os que figuravam no elenco 

de alternativas. O provérbio marginalmente relevante "Águas passadas não movem 

moinhos", que trabalha mais claramente com uma metáfora, foi escolhido por quatro 

(50%) entre oito sujeitos. 

O provérbio alvo e o seu equivalente, bem como o marginalmente relevante, têm 

como implícito "não lamentar por algo que já aconteceu", mas nos provérbios alvo e 

centralmente relevante também há o implícito de que "o que aconteceu não tinha como 

ser solucionado de outra forma", o que não está implícito no provérbio marginalmente 

relevante. Portanto, eles podem ser usados em cenas enunciativas ou contextos de uso 

diferentes. 

O provérbio alvo "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando", que 

trabalha claramente com uma metáfora, e o seu equivalente "Antes pouco do que 

nada", provérbio com sentido mais explícito, foram escolhidos por quatro (50%) entre 

oito sujeitos da pesquisa. O provérbio marginalmente relevante "Melhor prevenir do 

que remediar", provérbio com sentido mais explícito, foi escolhido por quatro (50%) 

entre oito sujeitos afásicos. Os sujeitos IP, LM, SP e CL escolheram como equivalente o 

provérbio marginalmente relevante; o sujeito NS não fez nenhuma dessas escolhas; e o 

sujeito MS não selecionou nenhum provérbio do elenco disponível recusando a 

equivalência nesse item. 

No provérbio alvo a metáfora está menos explícita do que nos provérbios 

centralmente relevante (o equivalente) e marginalmente relevante. Nesses provérbios, os 

operadores argumentativos ("Mais vale ... do que ... ", "Antes pouco do que ... " e "Melhor 
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prevenir do que ... "), reforçam um paralelismo inexistente no provérbio centralmente 

relevante, que trabalha com outro operador argumentativo ("Antes pouco ... "). A idéia de 

conformismo está presente nos provérbios alvo e centralmente relevante, enquanto que no 

provérbio marginalmente relevante está presente a idéia de prudência. 

O provérbio alvo "Em boca fechada não entra mosca" e o seu equivalente "O 

peixe morre pela boca" trabalham claramente com uma metáfora. O provérbio 

equivalente (centralmente relevante) foi escolhido por três (37,5%) entre oito sujeitos da 

pesquisa, e o provérbio marginalmente relevante, "O segredo é a alma do negócio" 

(provérbio com sentido mais explícito), também foi escolhido por três (37,5%) entre oito 

sujeitos, sendo que o sujeito IP escolheu o provérbio centralmente e o marginalmente 

relevante como equivalentes ao provérbio alvo. Os sujeitos MG, JL e NS não escolheram 

nenhum desses provérbios como equivalente ao provérbio alvo. 

No provérbio alvo "Em boca fechada não entra mosca" e no equivalente "O peixe 

morre pela boca", o implícito é "ser prudente no falar para não falar demais besteiras ou 

segredos". Há uma relação semântico-lexical entre esses provérbios, posta pela palavra 

boca. No provérbio marginalmente relevante "O segredo é a alma do negócio" o sentido é 

mais explícito e o pressuposto é "guardar em segredo idéias e pensamentos para as coisas 

darem certo". Esse sentido pressuposto pode ser usado em cenas enunciativas ou 

contextos de uso diferentes aos dos provérbios alvo e seu equivalente. 

O provérbio alvo "Quem tudo quer, tudo perde" (provérbio com sentido mais 

explícito) e o seu equivalente "Quem muito abarca, pouco abraça" (provérbio que 

trabalha claramente com uma metáfora) foram escolhidos por três (37,5%) entre oito 

sujeitos da pesquisa. O provérbio marginalmente relevante "Não dê o passo maior do 

que a perna" (provérbio que trabalha mais claramente com uma metáfora) foi escolhido 

como equivalente por cinco sujeitos (62,5%) entre oito sujeitos. Todos os oito sujeitos da 

pesquisa escolheram o provérbio centralmente relevante ou o provérbio marginalmente 

relevante como equivalentes ao provérbio alvo. 

No provérbio alvo e no provérbio equivalente tido como centralmente relevante há 

um paralelismo sintático e uma relação semântica de causa e conseqüência. Entretanto, a 
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metáfora está mais explícita no provérbio alvo do que no provérbio equivalente. No 

provérbio tido como marginalmente relevante "Não dê o passo maior do que a perna" a 

metáfora também está menos explícita e não há o paralelismo sintático. Entre os 

provérbios alvo e o marginalmente relevante estabelece-se uma relação lógico-semântica, 

ou seja, "Quem tudo quer, tudo perde", portanto, "Não dê o passo maior do que a perna". 

O provérbio alvo "A união faz a força" (provérbio com sentido mais explícito) e 

o seu equivalente "Uma andorinha só não faz verão" (provérbio que trabalha mais 

claramente com uma metáfora) foram escolhidos por três (37,5%) entre oito sujeitos da 

pesquisa. O provérbio marginalmente relevante "Um por todos, todos por um" 

(provérbio com sentido mais explícito) foi escolhido por cinco (62,5%) entre oito sujeitos 

da pesquisa. O sujeito MS escolheu o provérbio equivalente e o marginalmente relevante 

como provérbios com o mesmo sentido que o provérbio alvo. O sujeito JL não fez a 

escolha do provérbio equivalente ou do provérbio marginalmente relevante como tendo o 

mesmo sentido do provérbio alvo. 

No provérbio alvo, no provérbio equivalente e no provérbio tido como 

marginalmente relevante em relação à equivalência, o pressuposto de "união" está 

presente; entretanto, nos provérbios alvo e marginalmente relevante esse pressuposto està 

mais explícito do que no provérbio centralmente relevante. O provérbio marginalmente 

relevante veicula muito mais o sentido de companheirismo do que de união para atingir 

objetivos comuns. A presença da negação no provérbio "Uma andorinha só não faz 

verão" pareceu dificultar a escolha desse provérbio como equivalente. 

O provérbio alvo "Quem semeia vento, colhe tempestade" e o seu equivalente 

"Cada um deita na cama que fez" são provérbios que trabalham mais claramente com 

uma metáfora. O provérbio equivalente foi escolhido por três (37,5%) entre oito sujeitos 

da pesquisa. O provérbio marginalmente relevante "Quem cospe para cima cai no 

rosto" (provérbio que também trabalha mais claramente com uma metáfora) foi 

escolhido por três (37,5%) entre oito sujeitos da pesquisa. Três sujeitos, MG, SP e CL, 

não fizeram a escolha do equivalente (centralmente relevante) ou do marginalmente 
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relevante como provérbio com sentido equivalente ao provérbio alvo, e o sujeito NS 

escolheu esses dois provérbios como provérbios equivalentes ao provérbio alvo. 

Os provérbios alvo, o equivalente e o marginalmente relevante trabalham 

claramente com uma metáfora, e há uma relação de causa e conseqüência entre eles. No 

provérbios alvo e no equivalente o implícito é que "cada um colhe o que plantou", há um 

desenvolvimento da ação de semear, de fazer; já no provérbio marginalmente relevante o 

implícito é "o que você faz, você recebe"; ele pode ser usado em cenas enunciativas 

diferentes dos provérbios alvo e equivalente. 

O provérbio alvo "Cada macaco no seu galho" e o seu equivalente "Sapo de 

fora não chia" são provérbios que trabalham claramente com uma metáfora. O provérbio 

equivalente foi escolhido apenas pelo sujeito LM (12,5%) entre oito sujeitos da pesquisa, 

e o provérbio marginalmente relevante "Cada qual com seu igual" (provérbio com 

sentido mais explícito) foi escolhido por três (37,5%) entre oito sujeitos. Três sujeitos, 

SP, JL e NS, não escolheram o provérbio equivalente ou o provérbio marginalmente 

relevante como tendo o mesmo sentido do provérbio alvo, e o sujeito MS não escolheu 

nenhum provérbio do elenco de alternativas como equivalente ao provérbio alvo. 

No provérbio alvo e no provérbio equivalente tido como centralmente relevante, o 

sentido está implícito e há um mesmo pressuposto, ou seja, cada um deve ficar em sua 

posição, no seu lugar, sem interferir nas responsabilidades dos outros. No provérbio tido 

como marginalmente relevante o sentido está mais explícito e o pressuposto refere-se a 

conviver com os que são física e intelectualmente semelhantes, ou seja, cada um deve 

ficar no seu lugar. Esse provérbio pode ser usado nos mesmos contextos de uso dos 

provérbios alvo e centralmente relevante, mas ele também está associado à outra cena 

enunciativa. 

Com relação ao provérbio ser mais metafórico ou menos metafórico, apenas no 

provérbio "Cada macaco no seu galho" e no seu equivalente tido como centralmente 

relevante "Sapo de fora não chia" é possível perceber uma dificuldade com relação ao 

sentido aqui ser mais metafórico e ser menos metafórico no provérbio tido como 

marginalmente relevante, "Cada qual com seu igual". Os sujeitos afásicos, assim como os 

sujeitos não-afásicos, apresentaram desempenho semelhante nesse provérbio. 
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Os provérbios alvos "Em boca fechada não entra mosca" e "A união faz a força", 

CUJOS provérbios equivalentes são mais metafóricos (sendo que os provérbios 

marginalmente relevantes são menos metafóricos), colocaram dificuldades para alguns 

sujeitos afásicos em relação á escolha do provérbio centralmente relevante. Isso não 

ocorreu com os sujeitos não-afásicos. No caso do provérbio "A união faz a furça", além 

do provérbio equivalente ser mats metafórico, há uma questão 

argumentativalmetalingüística relativa à negação que, de certa forma, interfere na 

interpretação e escolha desse provérbio como equivalente pelos sujeitos afásicos. 

Para concluir esse item de análise dos dados, podemos observar que, apesar das 

dificuldades impostas pela afasia, os sujeitos afásicos trabalham com a linguagem e com 

os processos (discursivos, pragmáticos, inferenciais) que ela envolve. 
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CAPÍTULOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qual o caminho percorrido pelo sujeito afásico para reconhecer e trabalhar com o 

sentido em cada provérbio? Qual o caminho percorrido pelo sujeito afásico para 

reconhecer sentidos semelhantes entre dois ou mais provérbios? Qual a postura que ele 

assume em relação à língua e sobre seus processos (pragmáticos, enunciativos, 

discursivos) nessa tarefa? 

Na análise dos dados observou-se consistência e semelhança nas respostas dos 

afásicos e dos não-afásicos na escolha de provérbios centralmente relevantes e 

marginalmente relevantes em relação a equivalência semântico-pragmática com o 

provérbio alvo. Além disso, a equivalência entre os provérbios realizada pelos sujeitos 

afãsicos se deu tanto entre provérbios mais metafóricos quanto menos metafóricos, sejam 

eles centralmente relevantes ou marginalmente relevantes. Ou seja, o elemento 

metafórico - por si mesmo - não representou um impedimento lingüístico-cognitivo para 

o estabelecimento de equivalência entre enunciados proverbiais. 

Pelo que se observou na pesquisa, os sujeitos afásicos, ainda que inibidos pela 

complexidade lingüísticaimetalingüística, relacionam os processos inferenciais 

(semântico-pragmáticos), discursivos (dialógicos, interativos, intersubjetivos, culturais) e 

cognitivos (perceptuais, mnêmicos, analógicos) na interpretação dos provérbios. 

Enquanto forma meta-enunciativa, o provérbio marca as possibilidades de 

subjetividade e reflexividade na apropriação (social) da linguagem. O reconhecimento do 

caráter reflexivo da linguagem marca, vale dizer, a qualidade das interações entre 

processos lingüísticos e cognitivos: refiro-me aqui especialmente ao trabalho inferencial, 

ao reconhecimento de uma memória cultural comum, aos mecanismos psico-pragmáticos 

gerais envolvidos na interpretação de um enunciado proverbial (e na enunciação 

proverbial). Em um grau maior ou menor, tais aspectos foram observados pelos sujeitos 

afãsicos durante o Protocolo. 
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Além disso, viu-se nos capítulos precedentes que há na consideração do provérbio 

todo um trabalho lingüístico, além da manipulação de estratégias enunciativas e 

pragmáticas, como a intertextualidade, a polifonia, a argumentação (Roventa-Frumusani, 

1985; Ducrot, 1987). Os provérbios só podem ser interpretados e usados 

enunciativamente. Esse aspecto performativo e argumentativo por excelência dos 

provérbios é marcado lingüisticamente pela presença de rimas, do ritmo, do paralelismo 

fonético e sintático, etc. O sujeito afásico não negligencia esses fatores, como se viu na 

análise de dados. 

Em relação à metalinguagem, que, numa concepção enunciativa, está integrada ao 

funcionamento da linguagem, o provérbio confirmou-se como um interessante expediente 

para o estudo enunciativo da capacidade da linguagem de interpretar a si mesma e ser 

capaz de reconstituir o que foi dito ou pensado, de saber sobre a linguagem e da 

linguagem, de marcar - tanto quanto possível - as fronteiras entre nosso dizer e o dizer do 

outro. O enunciador de um provérbio enuncia ao mesmo tempo que comenta através da 

reflexividade de um dizer que se volta sobre si. 

A elaboração de um Protocolo de provérbios, tal como se exibiu aqui, foi a 

metodologia escolhida para obter dados relevantes da linguagem de sujeitos afasicos. 

Enquanto atividade meta-enunciativa, na qual a metalinguagem e a enunciação estão 

relacionadas enunciativamente, os provérbios inexistem nos testes-padrão, onde são 

utilizados tão somente para avaliar (em termos de pergunta-resposta) o que é denominado 

na pesquisa clinico-diagnóstica tradicional "capacidade de abstração", "problemas de 

compreensão", "raciocínio lógico", etc. Contrariamente a esse procedimento, na 

apresentação e na aplicação do Protocolo procurou-se criar e valorizar situações 

enunciativas e interações menos finalisticamente orientadas. Reconhecendo a assimetria 

entre os interlocutores, procurei atenuar seus efeitos inibidores. 

Os comentários que os sujeitos fizeram como justificativa para suas escolhas 

proverbiais equivalentes mostraram o percurso lingüístico-cognitivo realizado por eles 

através da evocação de uma cena enunciativa correspondente (aínda que algumas vezes 

tenham se confundido com a presença de um mesmo item lexical em dois ou mais 

provérbios do elenco de alternativas). A equivalência selecionada pelos sujeitos afásicos 

se deu de modo preferencialmente enunciativo, no contexto de uso, de maneira 
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semântico-pragmática. Quando em algumas vezes os sujeitos evocaram um contexto de 

uso para estabelecer equivalência entre um provérbio marginalmente relevante e o 

provérbio alvo, ele mostrou-se plausível. Os sujeitos não-afásicos também selecionaram, 

algumas vezes, diga-se de passagem, o provérbio marginalmente relevante como o 

equivalente ao provérbio alvo (mas não se confundiram com a presença dos mesmos itens 

lexicais em provérbios não-equivalentes, como em "Cada macaco no seu galho" e 

"Macaco velho não mete a mão em cumbuca", por exemplo). 

Ao estabelecer preferencialmente a equivalência em termos pragmático

discursivos, os dados dos sujeitos afásicos ajudam a confirmar a idéia de que a 

correspondência entre provérbios coloca em xeque a equivalência parafrástica (numa 

concepção binarizante de equivalência), já que se deram conta de que ela não é perfeita, 

direta, exata, admissível rigorosamente. Ou seja, o que há de paráfrase possível nesse 

caso está mais na consideração pragmática do que nas relações lógico-lingüísticas do 

enunciado proverbial, que seriam suas propriedades intrínsecas. 

A maioria dos sujeitos da pesquisa não fez escolhas inesperadas ou inadequadas 

dos provérbios equivalentes. Como já foi aventado, o que pode ter interferido nessas 

ocorrências (que se vê basicamente nos dados do sujeito MG) é uma não familiaridade 

com o provérbio, o pouco uso pelo sujeito de enunciados proverbiais no seu ambiente 

sociolingüístico, e talvez o tempo da atividade com o Protocolo e a situação de testagem 

que ele pode ás vezes implicar. O que chamo de "familiaridade" pode estar relacionado 

tanto ao uso efetivo dos provérbios nos dias de hoje, quanto ao simples reconhecimento 

do seu sentido (já que se trata de uma expressão cristalizada). 

Com relação á questão do tipo de afasia apresentado pelos sujeitos interferir ou 

não na capacidade semântico-pragmática de selecionar provérbios equivalentes, os dados 

da pesquisa corroboram a tese de imbricamento dos eixos sintagmático e paradigmático 

postulada por Jakobson (que, vale mencionar, tratou em sua análise sobre as afasias 

basicamente de itens lexicais, não explorando níveis superiores como enunciados e 

textos). 

De acordo com estudos de Jakobson sobre as afasias, os afásicos apresentam 

problemas que podem interferir na capacidade de seleção de elementos lingüísticos ou na 

capacidade de combinação desses elementos, que envolvem dois eixos relacionados entre 
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si na comunicação, o sintagmático e o paradigmático. O eixo paradigmático/metafórico 

apresenta como distúrbio afásico problemas na seleção e substituição das unidades 

lingüísticas (distúrbio de similaridade): aqui a combinação de elementos lingüísticos e o 

contexto verbal estão relativamente estáveis. Há uma perda da capacidade de discriminar 

a similaridade entre elementos, em especial, as semânticas. Segundo ele, a compreensão é 

limitada a situações concretas, o que reduz a possibilidade de recombinações semânticas 

ou abstratas (metafóricas). Já o eixo sintagmático/metonimico apresenta como deficiência 

principal problemas na combinação e no contexto verbal (distúrbio de contigüidade), 

enquanto que a capacidade de seleção e substituição de unidades lingüísticas está 

relativamente preservada. Há aqui problemas na capacidade combinatória, na ordenação 

das unidades lingüísticas (como ocorre no agramatismo, por exemplo). 

Jakobson ( 1954/1981) relacionou inicialmente o funcionamento dos e1xos 

paradigmático/metafórico e sintagmático/metonímico no funcionamento da linguagem. 

Assim, dificuldades na interpretação e manipulação de enunciados proverbiais afetariam 

predominantemente o pólo paradigmático. Estando os dois eixos imbricados, como 

postula Jakobson mais fortemente em seu texto "Lingüística e Poética" (1960/1981), há 

problemas que afetam seletivamente mais um pólo do que o outro, embora ambos estejam 

sempre interligados nas práticas com a linguagem. 

Segundo Jakobson (1954/1981 ), no caso das afasias, haveria uma perda das 

operações metalingüísticas, algo que caracterizaria mais especificamente as afasias 

posteriores (que implicam desordem da similaridade). Contudo, esse fato, que incorreria 

em maiores dificuldades de reconhecer e interpretar provérbios (em especial os mais 

metafóricos), não foi observado na atividade com o Protocolo. Os sujeitos (como JL e 

MS, por exemplo) que apresentariam alterações que predominam no eixo de similaridade 

(metafórico), segundo Jakobson, em seu texto "Dois aspectos da linguagem e dois tipos 

de afasia" (1954/1981), não apresentaram "pior" desempenho que os demais. Isso acaba 

por enfraquecer a suposição de uma dicotomia entre os eixos, bem como a hipótese de 

que o provérbio é um fenômeno de ordem mental, relativo ao pensamento categoria! ou 

abstrato ( cf Goldstein, 1961 ), um fenômeno que abrigaria propriedades lógico

perceptivas da língua (e sua capacidade de "dizer'' o mundo). 
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No discurso dos sujeitos afãsicos foi possível observar, além de dificuldades 

próprias das afasias (que nem sempre implicaram, necessariamente, perda da capacidade 

reflexiva da linguagem, já que esta não se reduz à capacidade do tipo metalingüística), 

dificuldades para controlar a polissemia entre língua e discurso. Contudo, problemas 

metalingüísticos, como indicam os dados da pesquisa, não são capazes de destruir uma 

espécie de "postura meta-enunciativa" dos sujeitos, que, segundo Morato (1999b), refere

se a um saber lingüístico-cognitivo e a um saber pragmático relacionados enunciativo

discursivamente. 

É em suma relevante para o estudo que se empreende aqui a observação de que os 

sujeitos compreendem os provérbios (aderem ou estabelecem uma equivalência entre 

eles) somente se interpretam os contextos nos quais são produzidos. Isso está de acordo 

com Parret (1988), quando afirma que a compreensão (fundamental nas atividades 

interpretativas), "como uma habilidade é uma prática-no-mundo, e não uma atividade 

atuando com elementos mentais primitivos". A enunciação proverbial (suposta na 

interpretação do provérbio), sendo essencialmente performativa, não pode ser analisada 

como meramente inferencial (no sentido da inferência lógica). 

O percurso lingüístico-cognitivo realizado pelos sujeitos afásicos na seleção do 

provérbio equivalente indica que o sentido não depende apenas do sistema lingüístico, 

mas constitui-se também de processos cognitivos, discursivos, culturais incluídos nos 

diferentes modos que o objeto do mundo se apresenta a nós. Um estudo enunciativo pode 

dar conta da indicação da co-ocorrência de semioses e conhecimentos que estão 

envolvidos nos enunciados proverbiais. Eis o que se procurou destacar com a presente 

pesquisa. 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DOS PROVÉRBIOS SELECIONADOS 

Provérbios que trabalham clarameute com uma metáfora 

1. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 

2. Águas passadas não movem moinhos. 

3. Cada macaco no seu galho. 

4. Cada um deita na cama que fez. 

5. Caiu na rede é peixe. 

6. Casa de ferreiro, espeto de pau. 

7. Depois da tempestade vem a bonança. 

8. Em boca fechada não entra mosca. 

9. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. 

10. Em terra de sapo, de cócoras como ele. 

11. Filho de peixe, peixinho é. 

12. Gato escaldado tem medo de água fria. 

13. Macaco velho não mete a mão em cumbuca. 

14. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

15. Não adianta chorar sobre o leite derramado. 

16. Não dê o passo maior do que a perna. 

17. Não se cospe no prato onde se comeu. 

18. Nem tudo que balança cai. 

19. Nem tudo que reluz é ouro. 

20. O amor é cego. 

21. O hábito não faz o monge. 

22. O mar não está para peixe. 

23. O peixe morre pela boca. 
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24. O pior cego é aquele que não quer ver. 

25. O que não tem remédio, remediado está. 

26. Olho por olho, dente por dente. 

27. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. 

28. Quem cospe para cima cai no rosto. 

29. Quem muito abarca, pouco abraça. 

30. Quem semeia vento colhe tempestade. 

31. Roma não foi feita num dia. 

32. Sapo de fora não chia. 

33. Urna andorinha só não faz verão. 

34. Urna mão lava a outra. 

Provérbios com sentido mais explícito 

1. A esperança é a última que morre. 

2. A ocasião faz o ladrão. 

3. A pressa é inimiga da perfeição. 

4. A união faz a força. 

5. Amor com amor se paga 

6. Antes pouco do que nada. 

7. As aparências enganam. 

8. Cada qual com seu igual. 

9. Cara de um, focinho de outro. 

10. Devagar se vai ao longe. 

11. Melhor prevenir do que remediar. 

12. O segredo é a alma do negócio. 

13. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. 

14. Os últimos serão os primeiros. 

15. Quanto mais alta a subida, maior a queda. 



16. Quem ama o feio bonito lhe parece. 

17. Quem tudo quer, tudo perde. 

18.Quem vê cara não vê coração. 

19. Quem viu um viu todos. 

20. Ri melhor quem ri por último. 

21. Tal cão, tal dono. 

22. Tal pai, tal filho. 

23. Um por todos, todos por um. 
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Fontes: Fiorio, 1995; Oliveira, 1996; Steinberg, 1985; Pérez, 1961; Pratª' 1996; Gleaso!)., 

1998. 
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ANEX02 

PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS 

A) Quando as pessoas usam este provérbio, o que elas querem dizer? 

B) Bole uma situação em que caberia o uso deste provérbio (mediante 

apresentação oral). 

1. "Cada macaco no seu galho" 

2. "Feliz foi Adão que não teve sogra" 

3. "Quem semeia vento colhe tempestade" 

4. "Quem canta seus males, espanta" 

5. "A voz do povo é a voz de Deus" 

6. "Devagar se vai ao longe" 

7. "A união faz a força" 

Provérbios "suplentes": 

1. "Roma não foi feita em um dia" 

2. "Antes tarde do que mais tarde" 

3. "O hábito não faz o monge" 

4. "Casa de ferreiro, espeto de pau" 

5. "Quem não tem cão, caça com gato" 

6. "Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a comprar" 
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C) Qual provérbio veicula (tem) o mesmo sentido que este? (mediante 

apresentação oral ou escrita). 

1. "Filho de peixe 

peixinho é" 

2. "Nem tudo que 

reluz é ouro" 

3. "O sujo não pode rir 

do mal lavado" 

4. "O peixe morre pela 

boca" 

"O peixe morre pela boca" 

"Tal pai, tal filho" 

"Em terra de sapo, de cócoras como ele" 

"O bom filho à casa toma" 

"Olho por olho, dente por dente" 

"O amor é cego" 

"As aparências enganam" 

"O pior cego é aquele que não quer ver" 

"O hàbito não faz o monge" 

"Ri melhor quem ri por último" 

"As aparências enganam" 

"O roto não pode rir do rasgado" 

"Em boca fechada não entra mosca" 

"Quando um não quer dois não brigam" 

"O segredo é a alma do negócio" 

"Olho por olho, dente por dente" 



5. "Quem vê cara não vê 

coração" 

6. "O que não tem remédio, 

remediado está" 

"Nem tudo que reluz é ouro" 

"Por fora bela viola, por dentro pão 

bolorento" 

"Quem ama o feio, bonito lhe parece" 

"As aparências enganam" 

"Não adianta chorar sobre o leite 

derramado" 

"Quem não tem cão, caça com gato" 

"A esperança é a última que morre" 

"Uma mão lava a outra" 

213 



ANEX03 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS PROVÉRBIOS 

PROTOCOLO DE ESTUDO DE PROVÉRBIOS 

CONSIDERADA COMO FONTE INTERPRETATIVA 

1. "Filho de peixe, peixinho é" 
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UTILIZADOS NO 

EQUIVALENTES 

Corresponde a esta sentença "Filho de burro pode ser lindo, mas um dia dá coice" 

(Fonte Magalhães Jr.). 

O mesmo significado de "Tal pai, tal filho". Puxou ao pai (cf. Mário Prata). 

Ou seja, veicula o mesmo sentido de o filho tende a ter as mesmas características 

do pai. 

2. "Quem vê cara não vê coração" 

É preciso conhecer as pessoas por inteiro, ou confiar apenas no "exterior", ou na 

beleza. 

3. "Tal pai, tal filho" 

Provérbio tendente a demonstrar que os filhos em geral reproduzem as qualidades 

e os defeitos paternos (Fonte: Magalhães Jr.). 

Quer dizer que o filho puxou ao pai física ou intelectualmente ( cj Mário Prata). 

4. "Caiu na rede é peixe" 

A oportunidade que surgir será aproveitada. 

5. "Tal cão, tal dono" 

Refere-se à maneira como o cão é educado/ensinado por seu dono e como as 

características de personalidade do dono e do seu cão de certa forma se assemelham e se 

entendem. 
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6. "Nem tudo que reluz é ouro" 

O sentido desse adágio é semelhante ao de "As aparências enganam". O ouro pode 

ter o brilho e a cor do ouro, mas brilho e cor falsos e sem o mesmo valor (Fonte: 

Magalhães Jr.). 

Ou seja, nem tudo que aparenta ser, é realmente. 

7. "A esperança é a última que morre" 

Deve sempre haver esperança, mesmo nas situações mais dificeis. 

8. "As aparências enganam" 

Nem tudo aparenta o que realmente é (if. Mário Prata). 

O que se vê pode não ser o que realmente é. 

9. "Gato escaldado tem medo de água fria" 

Este velho provérbio afirma que a lembrança de uma experiência desagradável 

impõe as maiores cautelas aos indivíduos, receosos sempre de novos desastres, em 

circunstâncias que lhes pareçam mais ou menos semelhantes (Fonte: Magalhães Jr.). 

10. "Nem tudo que balança cai" 

Significa que nem tudo que tem se movimenta pode cair. 

11. "Devagar se vai ao longe" 

Demonstra que não se deve agir com precipitação, mas com moderação, 

refletidamente (Fonte: Magalhães Jr.). 

Não devemos ter pressa para atingir nossos objetivos (cf Mário Prata). 

Ou seja, devemos agir com atenção, moderação, sem pressa para alcançar nossos 

objetivos. 

12. "Quanto mais alta a subida maior a queda" 

Quando os grandes homens caem das altas posições, caem mais estrondosamente 

do que os que não têm grande relevo ou importância (Fonte: Magalhães Jr.). 
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13. "O hábito não faz o monge" 

Tende a demonstrar que os homens não devem ser julgados por sua aparência 

exterior, mas por seus atos, ou por sua conduta (Fonte: Magalhães Jr.). 

Veicula a idéia de que é importante conhecer as pessoas por suas idéias, atitudes e 

não por sua aparência. 

14. "Casa de ferreiro, espeto de pau" 

O rifão adverte que quem faz uma coisa para comércio ou para uso de terceiros, 

muitas vezes dela se priva (Fonte: Magalhães Jr.). 

15. "A pressa é inimiga da perfeição" 

Fazer as coisas apressadamente pode dar resultados imperfeitos. 

16. "Mais vale um pássaro na mão do que dois voando" 

Ensina este provérbio que não se deve trocar uma vantagem real, ainda que 

modesta, por outra que, parecendo duas vezes maior, não é tão segura, ou não passa de 

simples hipótese (Fonte: Magalhães Jr. ). 

É melhor ter a certeza de ter algo certo que sonhar com mais (cj. Mário Prata). 

17. "Em terra de cego quem tem um olho é rei" 

Significa que, entre criaturas de todo ignorantes, podem brilhar ou conquistar altas 

posições indivíduos de pouco valor, apenas com um pouquinho mais de conhecimentos 

que os demais (Fonte: Magalhães Jr.). 

Quem sabe um pouco brilha diante dos ignorantes (cf Mário Prata). 

18. "Antes pouco do que nada" 

Este provérbio conformista serve de consolo aos que, ambicionando muito, 

alcançam apenas insignificâncias ou modesta parte do que aspiravam conquistar (Fonte: 

Magalhães Jr.). 

19. "Em boca fechada não entra mosca" 



Valor de saber calar ou ser discreto (Fonte: Magalhães Jr.). 

Em certas situações é melhor ficar calado que dizer besteiras (cj Mário Prata). 

É melhor ficar quieto do que falar demais besteiras ou segredos. 

20. "Melhor prevenir do que remediar" 

218 

Evitar um dano é sempre mais prudente e mais econômico do que efetuar um 

conserto. Com a saúde também se dá a mesma coisa, mais valendo evitar os excessos que 

curar as perniciosas conseqüências (Fonte: Magalhães Jr.). 

21. "Não adianta chorar sobre o leite derramado" 

Não adianta lamentar sobre algo que já aconteceu e que não tem como ser 

solucionado de outra forma. 

22. "Águas passadas não movem moinhos" 

O que passou passou. Bola pra frente (if. Mário Prata). 

23. "Ri melhor quem ri por último" 

A expressão já é explícita. É melhor rir por último. 

24. "Onde a vaca vai, o boi vai atrás" 

Onde um vai o outro vai atrás. 

25. "O que não tem remédio, remediado está" 

O que não tem como ser resolvido. 

26. "Cada macaco no seu galho" 

É o mesmo que dizer: cada homem na sua função, ou no oficio que lhe compete, 

ou para o qual está capacitado, sem interferir nas responsabilidades dos outros e sem 

perturbar o trabalho alheio (Fonte: Magalhães Jr. ). 

Cada um deve ficar em sua posição, em seu lugar (cj Mário Prata). 
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27. "Macaco velho não mete a mão em cumbuca" 

É expor-se a um risco sem nenhum resultado prático e antes com prejuízo certo. 

Quem tem experiências na vida não comete imprudências (Fonte: Magalhães Jr.). 

A pessoa experiente não se engana facilmente (cj. Mário Prata). 

28. "Sapo de fora não chia" 

Provérbio que retira do estranho ao grupo o direito de opinar (Fonte: Magalhães 

Jr.). 

29. "Cada qual com seu igual" 

Cada um procura ter experiências com quem se assemelha fisica e 

intelectualmente. 

30. "Quem ama o feio, bonito lhe parece" 

O amor transfigura aos nossos olhos as pessoas que são objeto das nossas 

afeições. Outro provérbio diz "0 amor é cego". Logo, não vê defeitos. E outro afirma que 

"Gostos não se discutem" (Fonte: Magalhães Jr.). 

Ou seja, quando se ama, o amado pode ser feio, mas para quem ama é bonito. 

31. "Água mole em pedra dura tanto bate até que fura" 

Insista que você consegue (cf Mário Prata). 

32. "O segredo é a alma do negócio" 

Às vezes é preciso guardar as idéias ou pensamentos em segredo para as coisas 

darem certo. 

33. "Não se cospe no prato onde se comeu" 

Não se fala mal de quem já lhe ajudou. 

34. "O peixe morre pela boca" 

Apelo à prudência e ... ao silêncio (Fonte: Magalhães Jr.). 
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Dito de outra forma, é melhor ficar calado, do que falar demais e sobre assuntos 

que são segredos. 

35. "O amor é cego" 

Diz-se de pessoas que se casam com outras ou muito feias, ou muito pobres ou de 

outra condição social (cj Mário Prata). 

Quando se ama não se vê beleza, condição social e financeira. 

36. "Amor com amor se paga" 

Retribuição do amor pelo amor. 

37. "O pior cego é aquele que não quer ver" 

Diz-se da pessoa que não quer ver o que está bem na sua frente. Nega-se a ver a 

verdade (cj Mário Prata). 

Refere-se à pessoa que não quer ver a verdade que está bem a sua frente. 

38. "Quem viu um viu todos" 

Características semelhantes de pessoas de um mesmo grupo. 

39. "Olho por olho, dente por dente" 

Remete à Pena de Talião: uma lei que remonta à Antigüidade mais remota, pois 

figura nos livros sagrados. A Bíblia esclarece, no Êxodo, que ela consiste em infligir, ao 

autor de uma transgressão, punição em tudo, e por tudo igual ao crime (Fonte: Magalhães 

Jr.). 

Veicula a idéia de "Pagar na mesma moeda", ou seja, o que me fizeram de mal 

retribuirei da mesma maneira. A desforra deverá ser igual à ofensa. 

40. "Em terra de sapo, de cócoras como ele" 

Adequar-se à situação. 

41. "Quem com ferro fere, com ferro será ferido" 
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Este provérbio tem origem na Bíblia. Encontra correspondência em outros, como 

por exemplo: "Quem deve, paga" e "Não faças mal se não queres que te façam". Remete 

à Pena de Talião: uma lei que remonta à Antigüidade mais remota, pois figura nos livros 

sagrados. A Bíblia esclarece, no Êxodo, que ela consiste em infligir, ao autor de uma 

transgressão, punição em tudo, e por tudo igual ao crime (Fonte: Magalhães Jr.). 

42. "Cara de um, focinho de outro" 

Semelhança na aparência. 

43. "Quem tudo quer, tudo perde" 

Que perca tudo quem abarcar tudo (Fonte: Magalhães Jr.). 

A expressão já é explícita. 

44. "Não dê o passo maior do que a perna" 

Não queira mais do que pode ter. 

45. "Os últimos serão os primeiros" 

A expressão já é explícita. 

46. "Uma mão lava a outra" 

Adverte que sem ajuda mútua muitas coisas não poderão ser realizadas, ao passo 

que, se um indivíduo juntar seus esforços aos de outro, ambos se beneficiarão (Fonte: 

Magalhães Jr.). 

47. "Quem muito abarca, pouco abraça" 

Velho provérbio que adverte os homens contra o excesso de ambição e que se 

aplica muito bem às nações que, em guerra, conquistam territórios amplos demais, nos 

quais mal se podem manter ou impor a sua autoridade. ("Quem muito abarca, pouco 

aperta") (Fonte: Magalhães Jr.). 

48. "A união faz a força" 
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Provérbio universal, que faz a apologia da ajuda mútua e tem sido usado como 

slogan de todas as campanhas cooperativistas e sindicalistas (Fonte: Magalhães Jr.). 

Quando há união entre a maioria de um grupo, também há força para atingir 

objetivos comuns. 

49. "A ocasião faz o ladrão" 

É um velho adágio, que Machado de Assis, no entanto, corrigiu muito bem, em 

uma passagem de "Esaú e Jacó": "Não é a ocasião que faz o ladrão, o provérbio está 

errado. A forma exata deve ser esta: a ocasião faz o furto; o ladrão nasce feito". 

(Provérbio paulista correspondente "A ocasião faz o ladrão": "Cerca mal feita convida o 

boi a passear) (Fonte: Magalhães Jr.). 

50. "Roma não foi feita em um dia" 

Trata-se de uma espécie de advertência aos impacientes (Fonte: Magalhães Jr. ). 

Vamos com calma, muita calma (cf Mário Prata). 

Ou seja, grandes feitos não são realizados em um dia, é preciso paciência e 

persistência. 

51. "Uma andorinha só não faz verão" 

Uma pessoa, sozinha, não faz grandes coisas (cf Mário Prata). 

52. "Um por todos, todos por um" 

Divisa dos mosqueteiros (Fonte: Magalhães Jr. ). 

53. "Quem semeia vento, colhe tempestade" 

É um provérbio aproximado de "Quem semeia abrolhos espinhos colhe". 

Abrolhos são plantas herbáceas, da família das rutáceas, bastante espinhentas. E são esses 

espinhos que lhes dão o nome (Fonte: Magalhães Jr.). 

Quem provoca ou procura encrenca pode se dar mal (cf Mário Prata). 

54. "O mar não está para peixe" 
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A situação não está boa. Cuidado (cf Mário Prata). 

55. "Quem cospe para cima cai no rosto" 

Significa "Quem atira uma pedra para o alto, na cabeça lhe cairá" (Fonte 

Magalhães Jr.). 

56. "Cada um deita na cama que fez" 

Cada um colhe o que plantou. 

57. "Depois da tempestade vem a bonança" 

Mostra o provérbio que mesmo as dificuldades mais terríveis são passageiras, 

voltando os períodos de desafogo e tranqüilidade depois dessas crises ocasionais (Fonte 

Magalhães Jr.). 

Depois de algo ruim, sempre acontece algo bom. Bonança é sossego (cf Mário 

Prata). 
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ANEX04 

RESULTADO GERAL DA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE ESTIJDO 

DE PROVÉRBIOS EQUIVALENTES COM SUJEITOS NÃO-AFÁSICOS 

1. SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS EQUIVALENTES DENTRE O ELENCO DE 

ALTERNATIVAS DO PROTOCOLO (PROVÉRBIOS CENTRALMENTE E 

MARGINALMENTE RELEVANTES EM RELAÇÃO À EQUIVALÊNCIA) 

Os quadros a seguir se referem ao desempenho dos sujeitos não-afãsicos na 

escolha do provérbio equivalente e quais e quantas vezes cada provérbio equivalente ou 

outro provérbio no elenco de alternativas foi escolhido pelos sujeitos não-afásicos. 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos Nao-Afásicos 

51 52 53 TOTAL 

Quem vê cara não vê coração o 

Tal pai, tal filho X X X 3 
1. Filho de peixe, peixinho é 

Caiu na rede é peixe o 

Tal cão, tal dono o 
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Provérbio alvo Elenco de alternativas 
St.Qeitos Ntlo-Afásioos 

51 52 53 TOTAL 

A esperança é a última que morre o 

As aparências enganam X X X 3 
2. Nem tudo que reluz é ouro 

Gato escaldado tem medo de água fria o 

Nem tudo que balança cai o 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sqjeitos Ntlo-Afásioos 

51 52 53 TOTAL 
Quanto mais alta a subida maior a 

X 1 queda 

O hábito não faz o monge o 
3. Devagar se vai ao longe 

Casa de ferreiro, espeto de pau o 

A pressa é inimiga da perfeição X X 2 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos Ntlo-Afásicos 

51 52 53 TOTAL 
Em terra de cego quem tem um olho é o rei 

Antes pouco do que nada X X X 3 
4. Mais vale um pássaro na 
mão do que dois voando 

Em boca fechada não entra mosca o 

Melhor prevenir do que remediar o 
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Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos Não-Afásicos 

51 S2 S3 TOTAL 

Águas passadas não movem moinhos X X 2 

5. Não adianta chorar sobre o 
Ri melhor quem ri por último o 

leite derramado 
Onde a vaca vai, o boi vai atrás o 

O que não tem remédio, remediado 
X 1 está 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos Não-Afásicos 

S1 S2 S3 TOTAL 
Macaco velho não mete a mão em o cumbuca 

Sapo de fora não chia X 1 
6. Cada macaco no seu galho 

Cada qual com seu igual X X 2 

Quem ama o feio, bonito lhe parece o 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos Não-Afásicos 

S1 S2 S3 TOTAL 
Água mole em pedra dura tanto bate o 
até que fura 

O segredo é a alma do negócio o 
7. Em boca fechada não 
entra mosca 

Não se cospe no prato onde se comeu o 

O peixe monre pela boca X X X 3 
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Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos N/!10-Atásicos 

S1 S2 S3 TOTAL 

Amor com amor se paga o 

O pior cego é aquele que não quer ver X 1 

8. O amor é cego 
Quem viu um viu todos o 

Quem ama o feio, bonito lhe parece X X 2 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos Nl!lo-Atásícos 

S1 S2 S3 TOTAL 
Em terra de sapo, de cócoras como o ele 

Quem com o ferro fere, com o ferro 
X X 2 

9. Olho por olho, dente por será ferido 

dente 
Amor com amor se paga X 1 

Cara de um, focinho de outro o 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos Nl!lo-Afásicos 

S1 S2 S3 TOTAL 

Não dê o passo maior do que a perna X 1 

Os últimos serão os primeiros o 
1 O. Quem tudo quer, tudo 
perde 

Uma mão lava a outra o 

Quem muito abarca, pouco abraça X X 2 
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Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos NIJo-Afásicos 

51 52 53 TOTAL 

A ocasião faz o ladrão o 

Roma não foi feita num dia o 
11. A união faz a força 

Uma andorinha só não faz verão X X X 3 

Um por todos, todos por um o 

Provérbio alvo Elenco de alternativas 
Sujeitos NIJo-Afásicos 

51 52 53 TOTAL 

O mar não está para peixe o 

Quem cospe para cima cai no rosto X X 2 
12. Quem semeia vento, 
colhe tempestade 

Cada um deita na cama que fez 1 X 

Depois da tempestade vem a bonança o 

Podemos perceber que os provérbios escolhidos pelos sujeitos e que não 

consideramos como os provérbios equivalentes, veiculam sentidos próximos 

(marginalmente relevante) ao sentido dos provérbios equivalentes (centralmente 

relevante) e alvos. 

2. RESULTADO GERAL DA SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS EQUIVALENTES 

A seguir, os quadros se referem ao desempenho geral dos sujeitos não-afásicos na 

escolha do provérbio equivalente (centralmente relevante e marginalmente relevante). 
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Esses quadros explicitam quais e quantas vezes cada sujeito não-a.fãsico fez a escolha dos 

provérbios alvos e seus respectivos equivalentes. 

Provérbio alvo Provérbio equivalente 
Sujeitos Não-Afásicns 

centralmente relevante 

51 52 53 TOTAL 

1.Filho de peixe, peixinho é Tal pai, tal filho X X X 3 

2. Nem tudo que reluz é ouro As aparências enganam X X X 3 

3. Devagar se vai ao longe A pressa é inimiga da perfeição X X 2 

4. Mais vale um pássaro na mão 
Antes pouco do que nada X X X 3 do que dois voando 

5. Não adianta chorar sobre o leite O que não tem remédio, 
X 1 

derramado remediado está 

6. Cada macaco no seu galho Sapo de fora não chia X 1 

7. Em boca fechada não entra 
mosca 

O peixe morre pela boca X X X 3 

8. O amor é cego 
Quem ama o feio, bonito lhe 

X X 2 parece 

9. Olho por olho, dente por dente 
Quem com o ferro fere, com o 

X X 2 ferro será ferido 

10. Quem tudo quer, tudo perde Quem muito abarca, pouco abraça X X 2 

11 . A união faz a força Uma andorinha só não faz verão X X X 3 

12. Quem semeia vento, colhe 
Cada um deita na cama que fez X 1 

empestade 

TOTAL 9 10 7 
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Provérbio alvo 
Provérbio equivalente Sujeitos Não-Afásicos 

marginalmente relevante 51 52 53 TOTAL 

1.Filho de peixe, peixinho é Tal cão, tal dono o 

2. Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que balança caí o 

3. Devagar se vai ao longe 
Quanto mais alta a subida maior a 1 
queda 

X 

4. Mais vale um pássaro na mão Melhor prevenir do que remediar o 
do que dois voando 

5. Não adianta chorar sobre o leite Águas passadas não movem 2 
derramado moinhos X X 

6. Cada macaco no seu galho Cada qual com seu igual X X 2 

7. Em boca fechada não entra O segredo é a alma do negócio o 
mosca 

8. o amor é cego 
O pior cego é aquele que não 
quer ver 

X 1 

9. Olho por olho, dente por dente Amor com amor se paga X 1 

10. Quem tudo quer, tudo perde 
Não dê o passo maior do que a 
perna 

X 1 

11 . A união faz a força Um por todos, todos por um o 

12. Quem semeia vento, colhe Quem cospe para cima caí no 
X X 2 

tempestade rosto 

TOTAL 3 2 5 

3. SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS EQillVALENTES (CENTRALMENTE 

RELEVANTE E MARGINALMENTE RELEVANTE) 

A seguir, os quadros se referem às escolhas dos provérbios equivalentes (tidos 

como centralmente relevante) em relação àqueles tidos como marginalmente relevantes 

realizada pelos sujeitos não-afásicos em cada um dos provérbios alvos. Pode-se ler nos 
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quadros quais e quantos sujeitos selecionaram o provérbio centralmente relevante e o 

provérbio marginalmente relevante. 

Provérbio alvo: Filho de peixe, peixinho é Sujeitos Ni!lo-Afásicos 

51 52 53 TOTAl 
Provérbio equivalente 

Tal pai, tal filho X X X 3 {centralmente relevante) 

Provérbio marginalmente 
Tal cão, tal dono o 

relevante 

Provérbio alvo: Nem tudo que reluz é ouro Sujeitos N/!lo-Afásicos 

51 52 53 TOTAl 
Provérbio equivalente As aparências 

X X X 3 {centralmente relevante) enganam 

Provérbio marginalmente Nem tudo que balança o 
relevante cai 

Provérbio alvo: Devagar se vai ao longe Sujeitos Ni!lo-Afásicos 
51 52 53 TOTAL 

Provérbio equivalente A pressa é inimiga da 
X X 2 (centralmente relevante) perfeição 

Provérbio marginalmente Quanto mais alta a 
X 1 

relevante subida maior a queda 

Provérbio alvo: Mais vale um pássaro na Sujeitos Nf!lo-Afásicos 
mão do que dois voando 51 S2 S3 TOTAL 
Provérbio equivalente Antes pouco do que 

X X X 3 
(centralmente relevante) nada 

Provértlio marginalmente Melhor prevenir do que o 
relevante remediar 
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Provérbio alvo: Não adianta chorar sobre o Sujeitos Nllo-Afásicos 

leite derramado 51 52 53 TOTAL 

Provérbio equivalente 
O que não tem 
remédio, remediado X 1 (centralmente relevante) 
está 

Provérbio marginalmente Águas passadas não 
X X 2 relevante movem moinhos 

Provérbio alvo: Cada macaco no seu galho Sujeitos Nllo-Afásicos 

51 52 53 TOTAL 

Provérbio equivalente 
Sapo de fora não chia X 1 (centralmente relevante) 

Provérbio marginalmente Cada qual com seu 
X X 2 relevante igual 

Provérbio alvo: Em boca fechada não entra Sujeitos Nllo-Afásicos 

mosca 51 52 53 TOTAL 

Provérbio equivalente O peixe morre pela 
X X X 3 (centralmente relevante) boca 

Provérbio marginalmente O segredo é a alma do o 
relevante negócio 

Provérbio alvo: O amor é cego Sujeitos Nllo-Afásicos 

51 52 53 TOTAL 

Provérbio equivalente Quem ama o feio, 
X X 2 (centralmente relevante) bonito lhe parece 

Provérbio marginalmente O pior cego é aquele 
X 1 relevante que não quer ver 

Provérbio alvo: Olho por olho, dente por Sujeitos Nllo-Afásicos 

dente 51 52 53 TOTAL 

Provérbio equivalente Quem com o ferro fere, 
X X 2 

(centralmente relevante) com o ferro será ferido 

Provérbio marginalmente Amor com amor se 
X 1 

relevante paga 
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Provérbio alvo: Quem tudo quer, tudo perde Sujeitos Ni!lo-Atásícos 

51 52 53 TOTAL 

Provérbio equivalente Quem muito abarca, 
X X 2 

(centralmente relevante) pouco abraça 

Provérbio marginalmente Não dê o passo maior 
X 1 

relevante do que a perna 

Provérbio alvo: A união faz a força Sujeitos Não-Afásicos 

51 52 53 TOTAL 

Provérbio equivalente Uma andorinha só não 
X X 3 (centralmente relevante) faz verão X 

Provérbio marginalmente Um por todos, todos o 
relevante por um 

Provérbio alvo: Quem semeia vento, colhe Sujeitos Não-Afásicos 

tempestade 51 52 53 TOTAL 

Provérbio equivalente Cada um deita na 1 
(centralmente relevante) cama que fez X 

Provérbio marginalmente Quem cospe para cima 
X X 2 

relevante caí no rosto 

4. SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS CENTRALMENTE RELEVANTES EM 

RELAÇÃO À SUA EQUIVALÊNCIA QUE TRABALHAM MAIS E MENOS COM A 

METÁFORA 

Os quadros a seguir estão divididos entre os provérbios alvos e os provérbios 

equivalentes (tidos como centralmente relevantes) com sentido mais explícito e os 

provérbios que trabalham claramente com uma metáfora com relação ao desempenho dos 

sujeitos. 
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Provérbios alvos com sentido Provérbios equivalentes com 
Sujeitos Nílo-Afásicas mais explícito sentido mais explícito 
51 52 53 TOTAL 

Devagar se vai ao longe A pressa é inimiga da perfeição X X 2 

TOTAL o 1 1 

Provérbios alvos que trabalham Provérbios equivalentes que 

claramente com uma metáfora trabalham claramente com uma Sujeitos Nílo-Afásicas 
metáfora 

51 52 53 TOTAL 

Não adianta chorar sobre o leite O que não tem remédio, remediado 
1 derramado está X 

Cada macaco no seu galho Sapo de fora não chia X 1 

Em boca fechada não entra 
O peixe morre pela boca X mosca X X 3 

Olho por olho, dente por dente Quem com o ferro fere, com o ferro 
X X 2 será ferido 

Quem semeia vento, colhe Cada um deita na cama que fez X 1 tempestade 

TOTAL 3 3 2 

Provérbios alvos com sentido Provérbios equivalentes que 

mais explícito trabalham claramente com uma Sujeitos Nílo-Afásicas 
metáfora 

51 52 53 TOTAL 

Quem tudo quer, tudo perde Quem muito abarca, pouco abraça X X 2 

A união faz a força Uma andorinha só não faz verão X X X 3 

TOTAL 2 2 1 
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Provérbios alvos que trabalham Provérbios equivalentes com Sujeitos N~o-Afásicos 
claramente com uma metáfora sentido mais explícito 

51 52 53 TOTAL 

Filho de peixe, peixinho é Tal pai, tal filho X X X 3 

Nem tudo que reluz é ouro As aparências enganam X X X 3 

Mais vale um pássaro na mão do Antes pouco do que nada X X X 3 que dois voando 

O amor é cego Quem ama o feio, bonito lhe parece X X 2 

TOTAL 4 4 3 

5. SELEÇÃO DOS PROVÉRBIOS MARGINALMENTE RELEVANTES EM 

RELAÇÃO Á SUA EQUIVALÊNCIA QUE TRABALHAM MAIS E MENOS COM A 

METÁFORA 

Os quadros a seguir estão divididos entre os provérbios alvos e os provérbios tidos 

como marginalmente relevantes com sentido mais explícito e os provérbios que 

trabalham claramente com uma metáfora com relação ao desempenho dos sujeitos. 

Provérbios alvos com sentido 
Provérbios marginalmente 

mais explícito relevantes com sentido Sujeitos N~o-Afásicos 
mais explícito 

51 52 53 TOTAL 

Devagar se vai ao longe Quanto mais alta a subida, maior a 
X 1 queda 

A união faz a força Um por todos, todos por um o 

TOTAL 1 o o 
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Provérbios alvos que trabalham Provérbios marginalmente 

claramente com uma metáfora relevantes que trabalham Sujeitos Nlío-Afásicos 
claramente com uma metãfora 

51 52 53 TOTAL 

Nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que balança cai o 

Oamorécego O pior cego é aquele que não quer 
X 1 ver 

Não adianta chorar sobre o leite Águas passadas não movem 
X 2 derramado moinhos X 

Que semeia vento, colhe Quem cospe para cima cai no rosto X X 2 empestade 

TOTAL 2 1 2 

Provérbios alvos com sentido Provérbios marginalmente 

mais explícito relevantes que trabalham Sujeitos Nlío-Afásicos 
claramente com uma metãfora 

51 52 53 TOTAL 

Quem tudo quer, tudo perde Não dê o passo maior do que a perna X 1 

TOTAL o 1 

Provérbios alvos que trabalham Provérbios marginalmente 

claramente com uma metãfora relevantes com sentido Sujeitos Nlío-Afásicos 
mais explícito 

51 52 53 TOTAL 

Filho de peixe, peixinho é Tal cão, tal dono o 

Mais vale um pássaro na mão do Melhor prevenir do que remediar o que dois voando 

Cada macaco no seu galho Cada qual com seu igual X X 2 

Em boca fechada não entra mosca O segredo é a alma do negócio o 

Olho por olho, dente por dente Amor com amor se paga X 1 

TOTAL o 1 2 
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6. RESULTADO PERCENTUAL DE ESCOLHA DOS PROVÉRBIOS 

EQUIVALENTES 

Esse quadro nos mostra a porcentagem de escolha do provérbios equivalentes 

tidos como centralmente relevantes e tidos como marginalmente relevantes. 

% de escolha do % de escolha do 
Total 

Provérbio alvo provérbio equivalente provérbio equivalente 
(centralmente e 

centralmente relevante marginalmente relevante 
marginalmente 

relevantes) 

1.Filho de peixe, 
100,0 o 100,0 

peixinho é 

2. Nem tudo que reluz é 
100,0 

ouro 
o 100,0 

3. Devagar se vai ao 
67,0 33,0 100,0 

longe 

4. Mais vale um pássaro 
na mão do que dois 100,0 o 100,0 
voando 

5. Não adianta chorar 
33,0 67,0 100,0 

sobre o leite derramado 

6. Cada macaco no seu 
33,0 67,0 100,0 

galho 

7. Em boca fechada não 
100,0 o 100,0 

entra mosca 

8. O amor é cego 67,0 33,0 100,0 

9. Olho por olho, dente 
67,0 33,0 100,0 

por dente 

1 O. Quem tudo quer, 
67,0 33,0 100,0 

udo perde 

11 . A união faz a força 100,0 o 100,0 

12. Quem semeia vento, 
33,0 67,0 100,0 

colhe tempestade 




