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São poucas as expressões orais que têm a capacidade 
de se perpetuar na transmissão hereditária-cultural e 
simbólica de um idioma. Quem de nós nunca usou 
“minha avó dizia... minha mãe dizia... meu pai dizia... 
eu tinha um tio que dizia... tive uma amiga que dizia...”? 
Essas expressões que todos utilizamos antecedem 
sempre alguma coisa que foi dita no passado e serve 
para aquele momento, qualquer tipo de momento.  
E o que diziam, sempre no passado? Alguns eram 
provérbios conhecidos, outros apenas frases conexas e 
sábias que, quem sabe um dia, virem provérbios 
populares... Diziam sempre de forma metafórica e 
sintética alguma ideia que desse sentido ao contexto. 
Em geral esse contexto requer e tem como objetivo  
um auxílio, um cuidado, um afago, uma justificativa, 
um acolhimento. O prefixo PRO de provérbio, além 
de significar o que vem antes - do verbo, da palavra -, 
significa também para que serve: A FAVOR (PRO). 
Provérbio - aquilo que é a favor da palavra (do verbo). 
E, para ser a favor da palavra dita é preciso ser sábio 
e sintético. Pode conter uma moralidade, uma 
religiosidade, um dogma ou mesmo um preconceito, 
mas sempre se aplica ao cotidiano das pessoas. 
Quando expressamos que “alguém dizia...” exibimos 
uma reverência à cultura ancestral da comunicação 
humana. Há na menção à fala proverbial o respeito a 
quem já viveu situação semelhante àquela em que se 
pauta o tema da conversa. Traduz, portanto, a ideia 
da experiência já vivida e serve como sinal de alerta. 
Isso não quer dizer que todos os provérbios existam 
para defender os direitos dos humanos, mas neles 
sempre existe a transmissão de uma determinada 
cultura, um sinal de alerta e uma alteridade.  
Todos os sentidos que traduzem a subjetividade 
humana e moldam sua singularidade, de algum modo 
estão contidos na fala proverbial, em especial quando 
observamos os provérbios de outras sociedades que 
têm similaridade com a nossa forma de vida e 
organização social. E em tempos políticos obscuros, 
em que a palavra incisiva, verdadeira e decisiva 
contra o arbítrio e a injustiça, pode atentar contra 
nossa própria liberdade, os provérbios nos auxiliam 
metaforicamente para expressar nossa indignação. 

 

Foi assim e é assim nas ditaduras, sejam elas reais ou 
tentadas, como a que vivemos hoje no Brasil. 
Haja provérbios para retratar nossa revolta com a 
atual ocupação do governo brasileiro por mulheres e, 
principalmente, homens que nos desonram... 

 

P’RA QUEM SABE LER UM PINGO É LETRA 
(Bolsonaro e sua ameaça incessante de golpe militar) 

■ 

POR FORA BELA VIOLA, POR DENTRO PÃO BOLORENTO 
(Eleitores de Bolsonaro) 

■ 

QUEM VÊ CARA NÃO VÊ CORAÇÃO 
(Para seus parentes e vizinhos que defendem Bolsonaro) 

■ 

DIZE-ME COM QUEM ANDAS E EU TE DIREI QUEM ÉS  
(Para aquela pessoa que você nunca pensou que seria Bolsonaro) 

■ 

QUEM CALA CONSENTE   
(Para os covardes que votaram em Bolsonaro e emudecem) 

■ 
CESTEIRO QUE FAZ UM CESTO, FAZ UM CENTO   

(O cesto de inverdades de Bolsonaro ainda vai aumentar muito) 
■ 

ACENDER UMA VELA A DEUS E OUTRA AO DIABO   
(Para os ultraliberais que se borram com e por Bolsonaro) 

■ 
PEIXE OFERECIDO OU ESTÁ PODRE OU ESTÁ MOÍDO   

(Tudo aquilo que vem da boca de Bolsonaro) 
■ 

DIABO QUANDO DESCANSA, AMOLA AS MOSCAS COM O RABO  
(Bolsonaro quando fica um dia sem falar besteira) 

■ 
DE GRÃO EM GRÃO A GALINHA ENCHE O PAPO  

(A ocupação do aparelho de Estado por Bolsonaro) 
■ 

AMIGO DE TODOS, AMIGO DE NINGUÉM  
(Bolsonaro e seus amigos do Centrão) 

■ 
ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA TANTO BATE ATÉ QUE FURA 

(Bolsonaro e sua insistência com a mentira) 

■ 
CHORAR COM UM OLHO E RIR COM O OUTRO  

(Bolsonaro quando pede desculpas e disfarça a hipocrisia) 

■ 
BODE SÓ DÁ CHIFRADA EM QUEM ANDA A PÉ 

(Bolsonaro e seus acenos aos excluídos e rebanho evangélico) 
■ 

MACACO VELHO NÃO PÕE A MÃO EM CUMBUCA 
(Para quem ainda tem cérebro contra Bolsonaro) 

■ 
NÃO ADIANTA CHORAR SOBRE O LEITE DERRAMADO 

(Para quem ficar esperando que Bolsonaro deixe de ser quem é) 
■ 

CULPADO POR TER CÃO, CULPADO POR NÃO TER CÃO 
(Com Bolsonaro você sempre será culpado) 

■ 
GATO ESCALDADO TEM MEDO DE ÁGUA FRIA 

(Bolsonaro adora estuprar e matar gatos que miam) 
■ 

É MELHOR PREVENIR QUE REMEDIAR 
(Pense em Bolsonaro como alguém que atormenta nossas vidas)  

■ 

CHEGA DE  
AMARRAR CACHORRO COM LINGUIÇA 

■ ■ ■ 
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