
PROVÉRBIOS AFRICANOS 

1 Um bode velho não espirra sem uma boa razão (Quênia). 

2 A criança não acha graça da feiúra de sua mãe (Uganda). 

3 Uma figueira achada à margem do caminho pode ser bastante para livrá-lo da fome     

(África  do Sul e Tanzânia) 

4 Um estômago cheio não dura toda a noite (Uganda). 

5 Uma casa construída por Deus será finalizada (Etiópia) 

6 Um leão não come seus filhotes (Quênia). 

7 Uma tora jogada na água não se transformará num crocodilo (Quênia). 

8 Um homem no solo não pode cair mais (África do Sul e Tanzânia) 

9 Uma pessoa não pode dançar bem numa perna só (África do Sul, Tanzânia) 

10 Uma vara que está longe não pode matar a serpente (Uganda). 

11 Um gosto agradável não permanece para sempre na boca (Quênia). 

12 A mulher é uma flor no jardim; o marido é a cerca que a envolve (Gana). 

13 Tudo o que fazemos na terra será somado como genuflexão no céu (Nigéria). 

14 Um africano não deve ser criado para sofrer a perda de um braço num tiroteio na       

Europa  (Gana). 

15 Um ovo nunca se senta sobre a galinha (África Oriental). 

16 Um elefante não morre de uma costela quebrada (África do Sul e Tanzânia) 

17 Um elefante não esquece de carregar suas presas (África Oriental). 

18 Uma lata vazia faz um bocado de barulho (Quênia). 

19 Um olho engana seu dono (Quênia). 

20 Machados transportados numa mesma sacola irão repicar-se (Quênia). 

21 O gado nasce com ouvidos; os chifres vêm depois (Quênia). 

22 O gado lambem-se uns aos outros porque se conhecem mutuamente (África do Sul e 

 Tanzânia) 

23 Os chefes não o são para as mulheres (Uganda). 

24 Os filhos dignificam um lar (Nigéria). 

25 Esperteza não dura para sempre 

26 Não abandones uma criança quando ela sofre (África do Sul e Tanzânia) 

27 Não desejes uma mulher de belos seios se não tens dinheiro (África do Sul e            

Tanzânia) 

28 Nunca rias de uma serpente só porque ela anda sobre sua barriga (África do Sul e       

Tanzânia) 

29 Não aprontes a cinta de carregar a criança às costas, antes dela nascer (Quênia). 

30 As fezes são o alimento das moscas (Uganda). 

31  

32 Deus pratica a vingança em silêncio (Burundi - Ruanda). 

33 Deus ultrapassa qualquer escudo (Ruanda) 

34 Deus não tem pressa; mas está lá sempre no devido tempo (Etiópia). 

35 Deus é mais afiado do que uma navalha (Quênia). 

36 Deus sabe as coisas do amanhã (Burundi). 

37 Deus salva os aflitos segundo sua vontade (Uganda). 

38 Aquele que come sozinho morre sozinho (Quênia). 

39 Aquele que acha tempo para ferir os outros, será por ele ferido amanhã (África do Sul e 

 Tanzânia). 

40 Aquele que tem diarréia sabe a porta certa, sem que lhe ensinem o caminho             

(Uganda). 

41 Quem nunca viajou pensa que sua mãe é a única boa cozinheira no mundo (Quênia). 



42 Corações não se emprestam (África do Sul e Tanzânia) 

43 O céu nunca falece, apenas os homens (África do Sul e Tanzânia). 

44 Casas edificadas juntas queimam juntas (África do Sul e Tanzânia) 

45 Por mais polido que seja um homem ele jamais entregará sua mulher como presente aos 

 amigos (Gana). 

46 A fome não identifica um ancião (Uganda). 

47 Se Deus te serve arroz, não desejes comer sopa (Serra Leoa). 

48 Se Deus te serve um copo de vinho e uma pessoa má o derruba, Ele o encherá          

novamente  (Gana). 

49 Se um bezerro mama sofregamente irá danificar o ubre da mãe (Quênia). 

50 Se não dedicas um dia para consertar tua porta, perderás anos buscando teus bens e     

não os encontrarás (Gana). 

51 Se desejas falar com Deus, dize-o para o vento (Gana). 

52 Numa comunidade de pedintes, roubar é um crime; pedir não o é (Gana). 

53 É melhor estar casado com uma velha do que permanecer solteiro (Tanzânia). 

54 Não é difícil ferir, árduo é reparar (África do Sul e). 

55 É a verdade aquilo que as  divindades apoiam (Nigéria). 

56 Não vai doer se teu amor te escalar (Tanzânia). 

57 Viver é quando se está junto; sozinho somos como animais (África Ocidental). 

58 De pouco em pouco se enche a tigela (Quênia). 

59 O casamento assa (as dificuldades) (África do Sul Tanzânia). 

60 O perambular em excesso fez o rato emagrecer (Gana). 

61 Não te importes se o teu nariz é feio, o importante é que possas por ele respirar         

(Zaire-Congo). 

62  

63 Um pássaro na mão é mais valioso do que dois no mato (Quênia). 

 

64 Ninguém segue as pegadas na água (África do Sul e Tanzânia). 

65 Um dedo não pode matar um piolho (Quênia). 

66 Uma mosca pode deteriorar toda a carcaça de um boi (Quênia). 

67 O estômago de um homem não pode agir pelo estômago de mais ninguém.  

68 Uma boca não pode beber em dois porongos ao mesmo tempo (Uganda). 

69 As pessoas se empanturram até com mel (Uganda). 

70 Ao invés de satisfazer-se a si mesmo, satisfaça-se com Deus (Ruanda) 

71 O sono matou o leão (África do Sul e Tanzânia) 

72 Coisas roubadas trazem infortúnios (Quênia). 

73 O porongo dos bons não se parte (Nigéria). 

74 A turma do "vou fazer" foi substituída sem tê-lo feito (Quênia). 

75 O galo está bebendo água; levanta as mãos aos céus em gratidão (Gana). 

76 A criatura não é maior do que o criador (Burundi). 

77 O dia quando se tem muito para comer são os velhos que vem em socorro; o dia em que 

se tem pouco para  comer são os velhos que vem em socorro (Nigéria). 

78 A terra é a mãe de todos (Uganda). 

79 Os inimigos preparam o túmulo, mas Deus prepara uma saída (Ruanda). 

80 A floresta tem ouvidos (Quênia). 

81 A visita tem olfato apurado (Quênia). 

82 A mão da criança não alcança a gaveta ao alto, nem a do adulto toca a mais baixa 

(Nigéria). 

83 A galinha vem do ovo e o ovo vem da galinha ((África do Sul e Tanzânia) 



84 A hiena nunca esquece onde escondeu seu despojo (África do Sul e Tanzânia) 

85 O leopardo que te visita é o mesmo que te mata (África Oriental). 

86 A mãe de um grande homem não tem chifres (vale dizer, é uma pessoa simples) 

(Quênia) 

87 A boca é o transmissor do africano (Quênia). 

88 Aquele que fala muito deixa sua boca vazia (África Oriental). 

89 Aquele para quem Deus costura não ficará nu (Etiópia) 

90 A planta protegida por Deus nunca sofrerá pelo vento (Ruanda). 

91 A arma mais poderosa do pobre a língua, com o que se defende (Gana). 

92 A vara de Deus não faz ninguém padecer (Quênia). 

93 A energia do crocodilo é a água (África do Sul e Tanzânia). 

94 O calor de uma pedra é percebido apenas pela lagartixa (Quênia). 

95 A maneira de superar o frio é uns aquecendo aos outros (África do Sul e Tanzânia) 

96 A riqueza do mau será espalhada pelo vento como traste (África do Sul e Tanzânia). 

97 A mulher é como uma bananeira (que se multiplica); o homem é como o milho, que fica 

 sozinho (Gana). 

98 A mulher é a costela do homem (Uganda). 

99 Não existe diferença entre mãe e filhote de cobra - ambos são venenosos (Quênia) 

100 Não existe leão que não possa perder uma caça (Quênia). 

101 Não existe lago que o sol não possa secar (Quênia). 

102 Embora que eu não seja comestível, diz o urubu, assim mesmo deposito meus ovos nos 

 ramos mais altos, pois no homem é difícil de se confiar (Gana). 

103 Para evitar fraudes (posto que Deus não apoio maldade) Ele deu a cada criatura um 

nome (Gana) 

104 Pedir emprestado é estragar uma amizade (África Oriental) 

105 Coma muitas folhas, tu de barriga grande (Quênia). 

106 Para receber sua água o açude recebe muita lama (África do Sul e Tanzânia). 

107 Uma única formiga branca pode ser partilhada por dois amigos (Uganda). 

108 Dois hipopótamos não partilham o mesmo açude (África do Sul e Tanzânia). 

109 Nascemos do ventre de nossas mães; seremos enterrados no ventre da terra (Etiópia). 

110 Não vemos a Deus, apenas seu trabalho (Etiópia). 

111 A riqueza é de  (África do Sul e Tanzânia) 

112 Aquilo que Deus estoca (para os pobres) nunca fica estragado (África Oriental). 

113 Quando uma batata doce é posta num cinzeiro torna-se não comestível (África do Sul e 

 Tanzânia). 

114 Quando o chefe claudica, todos os súditos claudicam (África do Sul e Tanzânia). 

 

115 Sempre que alguém quebra um galho na mata deveria pensar o quanto seria ruim se ele 

fosse quebrado (Nigéria).  

116 No último gole, sempre água turva (Quênia e Uganda). 

117 Esposas e bois não têm amigos (Quênia). 

118 O inhame é doce, mas deve-se comer normalmente, pois degustá-lo muito o azeda 

(Gana). 

119 Não se pode confiar, nem na estação da chuva, nem em fundilhos de nené (Etiópia).  


