
A MORTE LENTA DOS PROVÉRBIOS 

 

Os provérbios portugueses, como os de outros povos, são máximas provenientes da sabedoria popular transmitidas 

oralmente e que revelam conceitos profundos acerca do que nos rodeia, como o tempo, as colheitas ou as relações 

entre as pessoas. 

De uma maneira geral aprendiam-se com os professores, na escola, e com os pais e os avós, em casa. 

Hoje estão em franca decadência porque, por um lado, são cada vez menos as pessoas que os conhecem, empregam 

e transmitem e, por outro lado, as novas gerações de “analfabetos diplomados” não se interessam por estas 

“velharias”, que exprimem sabedoria, conceito que desprezam de forma ostensiva. 

Não obstante, recordemos alguns, de entre as muitas centenas de provérbios que correm o risco de desaparecer, ao 

mesmo tempo que reflectimos sobre o respectivo significado: 

“Junta-te aos bons e será um deles; junta-te aos maus e serás pior do que eles”; 

“Mais vale perder um minuto na vida, do que a vida num minuto”; 

“Mais vale cair em graça, do que ser engraçado”; 

“A palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro”; 

“Livra-te do homem que não fala e do cão que não ladra”; 

“Burro velho não toma andadura e se a toma pouco dura” e ”burro velho não aprende línguas”; 

“Grão a grão enche a galinha o papo”; 

“Dinheiro compra pão, mas não compra gratidão”; 

“Entre marido e mulher, ninguém, meta a colher”; 

“A galinha da vizinha é sempre mais gorda que a minha”; 

“Na casa deste home(m), quem não trabalha não come”; 

“Não peças a quem já pediu, nem sirvas a quem já serviu”; 

“Não desejes mal a ninguém, que o teu a caminho vem”; 

“Quem o feio ama, bonito lhe parece”; 

“Quem longe vai casar, ou é enganado ou vai enganar”; 

“Se o velho pudesse e o novo quisesse, nada havia que não se fizesse”. 

Isto é só uma pequena amostra… 

Então não é uma pena, para não dizer um verdadeiro desastre cultural, que toda esta sabedoria esteja condenada a 

dcesaparecer? 
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