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RESUMO 

 

Os estudos linguísticos em língua de sinais sobre metáforas ainda são incipientes, existindo, 

ainda, muitos equívocos acerca do conceito em questão. Esta dissertação busca, assim, 

contribuir com os poucos estudos da área da linguística cognitiva que tratam, especificamente, 

de metáforas nas línguas de sinais, com foco na Língua de Sinais Brasileira (Libras). Além 

disso, este estudo tem como objetivo identificar as metáforas presentes nos discursos dos 

surdos falantes da Libras e levantar a hipótese de que há uma metáfora mais frequente do que 

as demais, devido, principalmente, à iconicidade, presente nessa língua. A pesquisa trabalha 

com dados coletados em domínio público (no caso o YouTube), dados estes que foram de 

grande utilidade para se chegar à conclusão de que as metáforas fazem parte, vivamente, do 

cotidiano dos surdos, e de que algumas delas são mais frequentes do que outras. Espera-se que 

esta pesquisa sirva como base para futuros estudos, abrangendo as línguas de sinais, a 

linguística cognitiva e as metáforas presentes, especialmente, na Libras. 

 

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais (Libras). Metáfora. Iconicidade. 



 

ABSTRACT 

 

The linguistic studies about metaphors in sign language are still relatively scarce, and there 

are still many misinterpretations about the concepts under consideration. This dissertation 

intends to contribute to the investigation in the area of Cognitive Linguistics – especifically 

focusing the Brazilian Sign Language, Libras. Within this context, the primary goal of this 

study is the identification of types of metaphors that occur in the discourse of deaf subjects 

who use Libras; its leading hypothesis states that the iconicity of sign languages determines 

the higher frequency of one specific subtype of metaphor in Libras. This research uses video 

data gathered from public domain databases (mainly YouTube), which undoubtedly led to the 

conclusion that metaphors are an essential part of the structure of sign languages and, in fact, 

some subtypes are more frequent than others. We hope that this investigation may raise 

questions that can be addressed by further studies about sign languages, Cognitive Linguistics 

and metaphors in Libras. 

 

Keywords: Brazilian Sign Laguage (Libras). Metaphor. Iconicity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sou surda e vejo o mundo de forma diferente, prioritariamente pela visão; você precisa 

ser surdo para entender isso. É desta forma que eu conceituo a minha pessoa: não alguém que 

perdeu algo ou em quem se falta algo, mas alguém que vive sem a audição, sem, por isso, se 

sentir inferior. Tenho orgulho da língua de sinais e me aceito enquanto um ser surdo, com 

identidade e cultura surdas. Outrora, fundamentada em uma visão clínica e patológica, vivia 

sentindo que algo me faltava; após conhecer o mundo dos surdos, porém, e fundamentada em 

uma visão cultural e antropológica, consegui entender tudo ao meu redor. 

80% dos integrantes da minha família são surdos, mas apenas eu sou falante de língua 

de sinais. Cresci no interior do estado de Minas Gerais, acreditando que somente eu e a minha 

família éramos surdos. Minha mãe, surda profunda, não é falante de língua de sinais, apesar 

da dificuldade, ela consegue oralizar e faz uso, apenas, da língua portuguesa. Nesse contexto, 

também fui oralizada e consigo fazer uso da língua portuguesa. Adquiri a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), tardiamente, aos 23 anos de idade. No entanto, é a minha língua, tenho 

orgulho dela e, sem dúvidas, prefiro-a ao português. 

Sabe-se que há muitos surdos no Brasil. No entanto, sabe-se, também, que uma grande 

parcela desses indivíduos não conhece a Libras. Ter acesso a essa informação quase me tira a 

vida. Cresci acreditando que ser surdo significaria ter falta de algo e que viver sem ouvir seria 

impossível. Logo, imagino quantos outros surdos brasileiros devem pensar da mesma maneira 

que eu e viver sem ter contato com outros surdos e/ou conhecer o mundo, por meio da Libras. 

Aos 23 anos de idade, quando conheci outros surdos e adquiri a Libras, naturalmente, apenas 

com o contato, simplesmente me apaixonei e me senti como o “patinho surdo” que encontrou 

o seu verdadeiro ninho. Dediquei-me, então, a estudar e a pesquisar a Libras, procurando 

aprofundar os meus conhecimentos sobre essa língua. Hoje, encontro-me nesse caminho, o 

qual tem sido para mim um grande desafio que, outrora, não imaginava trilhar. 

Em minha opinião, é incontestável que surdos e ouvintes vivenciam experiências 

físicas e culturais, de maneira diferente. Para os surdos, o sentido da visão é mais influente no 

processo de significação do mundo e de aquisição de conhecimento do que o sentido da 

audição, uma vez que esses indivíduos compreendem o mundo, predominantemente, por meio 

de experiências visuais (tanto é assim que eles fazem uso de uma língua visuo-espacial). 

Nesse sentido, propus-me a estudar as metáforas na Libras, a fim de compreender um pouco 

mais sobre essa língua que tanto me encantou. 
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Este trabalho procura verificar, através da análise de discursos de indivíduos surdos 

falantes de Libras, quais as principais características das metáforas presentes nessa língua. 

Parte-se da premissa de que a metáfora é essencial à comunicação humana, independente do 

sistema linguístico (LAKOFF; JOHNSON, 2002), e de que os discursos desses indivíduos 

surdos são representativos em relação à distribuição das metáforas na Libras, segundo 

categorias de frequência. 

Ao longo do estudo, foi necessário recorrer a algumas pesquisas envolvendo a Língua 

de Sinais Americana (ASL), propostas pelos autores Wilcox Phyllis (2000, 2004a, 2004b), 

Wilcox Sherman (2004), Wilcox Sherman, Wilcox Phyllis e Jarque (2003) e Taub (2001), e, 

também, a Libras, propostas por Faria (2003) e por Albres (2012). 

Wilcox (2000) destaca que o estudo das metáforas em língua de sinais não pode ser 

empreendido sem se considerar a influência da cultura. Considerando-se que as comunidades 

surdas se caracterizam por uma apreensão de mundo, essencialmente, visual, certamente o 

motor cognitivo visual tem uma importância na organização dos elementos da cultura, 

variando de acordo com a organização social. 

“A maioria das pessoas acha que pode viver perfeitamente sem a metáfora. Nós 

descobrimos, ao contrário, que a metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente na 

linguagem, mas também no pensamento e na ação.” (LAKOFF; JOHNSON, 1980). 

Considerando essa afirmação, o presente trabalho tem o objetivo de explicitar, também, que a 

metáfora faz parte do cotidiano das pessoas surdas falantes de Libras, ou seja, que é 

praticamente impossível comunicar nessa língua sem fazer o uso de metáforas, sejam elas 

oriundas da língua portuguesa, sejam elas originadas da iconicidade ou, ainda, sejam elas 

oriundas da própria sinalização, isto é, do próprio sinal formado em si. 

No capítulo 2, “A natureza do signo linguístico”, descrevemos a relação entre o 

significado e o significante, as duas faces que integram a entidade psíquica do signo 

linguístico, já que a metáfora é cognitiva. 

No capítulo 3, “Língua de sinais: aspectos históricos, sociais e linguísticos”, 

abordamos a língua de sinais, com foco na Libras, objeto deste estudo, sob uma perspectiva 

histórica, social e linguística, objetivando, inclusive, reforçar o fato de ela possuir todos os 

parâmetros necessários a uma língua natural, ativa e viva. 

No capítulo 4, “Mapeamento do significado na forma”, procuramos citar a tipologia da 

metáfora, de acordo com vários autores, a fim de fundamentar a presente pesquisa, além de, é 

claro, explicá-la conforme os autores Lakoff e Johnson, os quais foram usados como 

referencial teórico fundamental para a elaboração deste estudo. 
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No capítulo 5, “Signo e metáfora em língua de sinais”, apresentamos a relação 

existente entre o signo e as metáforas nas línguas de sinais, especialmente, na Libras, foco do 

nosso estudo, fazendo uma relação entre a iconicidade presente nessa língua e a formação da 

metáfora em si. Procuramos, também, nesse capítulo, diferenciar a metáfora da metonímia. 

No capítulo 6, “A pesquisa” fazemos uma análise detalhada da nossa pesquisa, 

reforçando a importância da iconicidade tanto na formação quanto na identificação das 

metáforas na Libras. 

Como finalização e fechamento da dissertação, apresentamos, no capítulo 7, as nossas 

considerações finais, seguidas das referências utilizadas. 
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2 A NATUREZA DO SIGNO LINGUÍSTICO 

 

Segundo Crystal (2000), são diversas as acepções do termo 'signo' na linguística e na 

filosofia. Esta se volta para os tipos de contrastes possíveis existentes, no que diz respeito às 

noções de signos, de símbolos, de sintomas e de sinais; aquela, em um sentido mais 

expandido, considera as unidades estruturais (as palavras e as sentenças, por exemplo), signos 

das entidades e dos eventos aos quais se remetem. Ainda segundo o autor, 

 

esta relação entre signo e coisa, ou signo e conceito, é tradicionalmente conhecida 

como significação. A expressão signo linguístico é usada quando se faz necessário 

uma distinção com outras categorias do signo (visual, tátil, etc.). O linguista 

Ferdinand de Saussure introduziu uma distinção terminológica que exerceu 

considerável influencia sobre a subsequente discussão linguística: significante (ou 

“significans”) se opunha a significado (ou “significatum”) e ele enfatizava a 

ARBITRARIEDADE da relação entre a FORMA e a SIGNIFICAÇÃO dos signos. 

(CRYSTAL, 2000, p. 238, grifos do autor). 

 

Sob essa perspectiva, quando usamos um código, enquanto forma de comunicação, 

estamos fazendo uso de signos linguísticos. 

Saussure (2006) define signo como sendo não a união de uma coisa e de uma palavra, 

mas, sim, a união do sentido e da imagem acústica. O primeiro, o qual é, na realidade, o 

mesmo que conceito ou ideia, diz respeito à representação mental de um objeto ou da 

realidade social em que nos situamos, representação esta condicionada pela formação 

sociocultural que nos cerca, desde o berço. O segundo se refere à impressão psíquica do som 

(e não ao som material, puramente físico). Em outras palavras, para o linguista, enquanto o 

conceito – ou significado – se relaciona ao plano das ideias, a algo como o lado espiritual da 

palavra, a imagem acústica – ou o significante – se relaciona ao plano da expressão, à imagem 

sensorial, à parte sensível. O signo linguístico, então, analogamente a uma moeda, consiste 

em “uma entidade psíquica de duas faces” (SAUSSURE, 2006, p. 106), sendo tais faces o 

significado e o significante, os quais estão intimamente unidos, um reclamando o outro – são 

interdependentes e inseparáveis, sem um não há o outro (Figura 1). 
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Figura 1 – O signo linguístico – uma entidade psíquica de duas faces 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Saussure, 2006, p. 107 

 

À combinação do conceito e da imagem acústica, então, chamamos signo
1
. Assim, 

definido, o signo linguístico exibe dois princípios primordiais. O primeiro se refere à 

arbitrariedade do signo: o laço que une o significante ao significado é arbitrário (em outras 

palavras, ao passo que temos por signo o total resultante da associação de um significante e 

um significado, o signo linguístico é arbitrário
2
). Esse primeiro princípio, não contestado, 

domina toda a linguística da língua. O segundo diz respeito ao caráter linear do significante
3
: 

sendo de natureza auditiva, desenvolve-se, unicamente, no tempo, e tem as características as 

quais toma do tempo
4
. 

A arbitrariedade, aspecto essencial à constituição do signo, implica a ausência de 

qualquer conexão necessária entre a forma de uma palavra e o seu significado (TRASK, 

2008). Saussure (2006, p. 109) esclarece que arbitrário
5
 

 

[...] não deve dar a ideia de que o significado dependa da livre escolha do que fala, 

[porque] não está ao alcance do indivíduo trocar coisa alguma num signo, uma vez 

esteja ele estabelecido num grupo linguístico; [...] o significante é imotivado, isto é, 

arbitrário em relação ao significado, com o qual não tem nenhum laço natural na 

realidade. 
 

Toda língua tem uma palavra específica para denotar cada objeto, atividade ou 

conceito de que seus falantes queiram tratar, sendo cada uma dessas palavras formada, de 

modo válido, de acordo com a fonologia da língua. Entretanto, na maioria dos casos, não há 

nenhuma razão para que um dado significado seja denotado por uma determinada sequência 

                                                           
1
 No uso corrente, esse termo designa, geralmente, apenas a imagem acústica. 

2
 Há, especialmente, nas línguas de sinais, determinados sinais, cujo sentido pode ser facilmente identificado, 

principalmente, por possuírem certa influência de algum traço morfológico ou funcional de seu referente. Há, 

entretanto, sinais que não possuem nenhuma relação dessa natureza (sinais arbitrários). 
3
 Embora o princípio da linearidade do significante seja evidente e, fundamentalmente, importante, vale dizer, 

parece-se que sempre se negligenciou enuncia-lo, mesmo porque ele fora considerado, demasiadamente, simples 

(SAUSSURE, 2006). 
4
 De acordo com Saussure (2006), os significantes acústicos, em oposição aos significantes visuais, dispõem 

apenas da linha do tempo: os seus elementos se apresentam um após o outro, formando uma cadeia. 
5
 Saussure enfatiza a relação arbitrária entre a forma e o significado das palavras, bem como a relação de 

oposição dos signos entre si, no sistema (CRISTÓFARO-SILVA, 2011). 

Imagem acústica 

Conceito 
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de sons, e não por outra. Trask (2008) observa que, na prática, a sequência específica de sons 

selecionada para esse fim é totalmente arbitrária, dependendo, assim, apenas, da aceitação, 

por parte dos falantes6. 

 

Os falantes de línguas diferentes, é claro, fazem escolhas diferentes. Um certo 

animal de grandes proporções e focinho pontudo é chamado pig em inglês; Schwein, 

em alemão; cochon, em francês; cerdo, em espanhol; mochyn, em galês; txerri, em 

basco; numbran, em iimas, uma língua da Nova Guiné, e assim por diante, pelo 

mundo afora. Nenhum desses nomes é mais apropriado do que qualquer outro: cada 

um deles funciona a contento, desde que os falantes estejam de acordo. (TRASK, 

2008, p. 36, grifos do autor). 
 

Embora a arbitrariedade seja regra nas línguas humanas, é possível estabelecer uma 

distinção entre o que é radicalmente imotivado e o que é relativamente imotivado, 

considerando graus de arbitrariedade, sem, no entanto, suprimi-la. Há, ainda, nas línguas, 

casos de iconicidade, nos quais a relação entre a forma e o significado não é totalmente 

arbitrária. 

 

A iconicidade é a relação direta entre a forma de uma palavra e seu significado. [...] 

O tipo de iconicidade mais conhecido é a onomatopeia. Toda palavra onomatopaica 

denota um som, e tem uma forma que procura imitar especificamente esse som, em 

alguma medida, que ele seja identificado. Os exemplos em português do Brasil 

incluem verbor como tinir, miar, ronronar, rosnar, zumbir, silvar, farfalhar e 

substantivos com bangue-bangue, algaravia, estrondo, grasnido e soluço, para não 

falar de um certo número de pássaros cujo nome procura imitar o grito corresponde 

(o-fogo-apagou, bem-te-vi e outros). Mas mesmo as palavras onomatopaicas não 

deixam de ter um bom tanto de arbitrariedade: o ruído de um disparo é representado 

em português e em inglês como bang, mas em espanhol é pum, em alemão peng e 

em basco dzast. (TRASK, 2008, p. 141, grifos do autor). 
 

No que tange à Libras, Strobel e Fernandes (1998) explicam que, por ser essa língua 

uma língua de modalidade gestual-visual-espacial, muitas pessoas, frequentemente, pensam 

que os sinais, em sua totalidade, correspondem ao “desenho” feito no ar do referente que eles 

representam. Contudo, embora, de fato, existam sinais na Libras que sejam motivados pelas 

características do referente, a grande maioria é arbitrária. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Trask (2008), contudo, explica que esse acordo não precisa ser eterno: tem-se, por exemplo, o termo em inglês 

para fazer referência ao animal porco, o qual, atualmente, é pig, e, anteriormente, era swine. 
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Figura 2 – Sinal TELEFONE, em Libras 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 2342 

 

Figura 3 – Sinal PESSOA1, em Libras 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 1956 

 

Na figura 2, o sinal TELEFONE é considerado icônico, pois a configuração de mão – 

em Y – representa a forma como manuseamos esse objeto. Interessantemente, o sinal em 

questão é considerado universal, nas línguas de sinais. Por outro lado, na Figura 3, o sinal 

PESSOA1 não compreende uma referência direta entre significante e significado, isto é, a sua 

estrutura não apresenta relação direta entre qualquer característica dos constituintes do signo 

(em especial, do referente), sendo, dessa forma, arbitrário. 

Saussure (1993) aponta a possibilidade de deslocamento da relação entre os 

constituintes do signo, reconhecendo que a indissociabilidade destes deve ser vista com 

reservas. 

 

Psicologicamente, abstração feita de sua expressão por meio das palavras, nosso 

pensamento não passa de uma massa amorfa e indistinta. Filósofos e linguistas 

sempre concordaram em reconhecer que, sem o recurso dos signos, seriamos 

incapazes de distinguir duas ideias de modo claro e constante. Tomado em si, o 

pensamento é como uma nebulosa onde nada está necessariamente delimitado. Não 

existem ideias preestabelecidas, e nada é distinto antes do aparecimento da língua. 

(SAUSSURE, 1993, p. 130). 
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3 LÍNGUA DE SINAIS: ASPECTOS SOCIAIS, HISTÓRICOS E LINGUÍSTICOS 

 

Moura, Lodi e Harrison (2005) apresentam um histórico das línguas de sinais e da 

educação dos surdos. Segundo eles, no período entre 4.000 a.C. e 478 d.C. prevaleciam os 

pressupostos de que o pensamento só poderia ser desenvolvido a partir da aquisição de 

linguagem e de que esta, por sua vez, se desenvolveria, apenas, por meio da habilidade da 

fala. Logo, os surdos eram considerados indivíduos incapazes, já que não podiam falar e, 

consequentemente, não desenvolviam a linguagem e o pensamento. A crença de que os surdos 

não tinham a capacidade de pensar fez com que eles fossem privados de participar da 

sociedade e que não tivessem seus direitos legais reconhecidos. Além disso, não era permitido 

que os surdos fossem submetidos a processos de aprendizagem, pois se acreditava, também, 

que eles não eram educáveis. Segundo Pereira (2008), de 478 d.C. a 1453 a Igreja Católica 

ditava as ordens que regiam a sociedade; associava-se, assim, a incapacidade dos surdos de 

falar à dificuldade que eles apresentavam ao participar dos sacramentos. Os surdos não 

podiam, por isso, ser batizados (consequentemente, não tinham as suas almas imortalizadas).  

No período que compreende os anos 1453 e 1789 (Idade Moderna), surge um 

procedimento válido de educação de surdos. De acordo com Goldfeld (1997), nesse período, o 

monge beneditino Pedro Ponce de León atuava como professor de surdos filhos de nobres, 

ensinando-lhes conceitos da física e da astronomia, além de línguas como o grego, o latim e o 

italiano. A metodologia utilizada por León abrangia a escrita, a fala e a representação manual 

das letras do alfabeto, conhecido como alfabeto digital ou datilologia. O monge criou uma 

escola de professores para surdos, o que só foi possível devido ao interesse da nobreza em 

garantir que seus descendentes tivessem acesso à herança familiar, bem como a outros 

direitos. Esee mesmo interesse da classe nobre possibilitou o reconhecimento do indivíduo 

surdo como hábil, em relação à educação escolar, o que estimulou o surgimento de práticas e 

de propostas de ensino para surdos.  

Moura, Lodi e Harrison (2005) também relatam que, no século XVIII, Charles Michel 

de L’Epée iniciou os estudos sobre os sinais utilizados pelos surdos e observou que era 

possível eles se comunicarem, de maneira efetiva, por meio dos sinais, os quais, na verdade, 

se tratavam de uma língua. L’Epée, baseado em seus estudos sobre os sinais, desenvolveu um 

método para a educação de surdos e defendeu o uso dos sinais para a comunicação, como, 

também, para o ensino da língua de prestígio, nas modalidades falada e escrita. Essa 

metodologia conhecida como Sistema de Sinais Metódicos de L’Epée era utilizada no 
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Instituto Nacional para Surdos-Mudos, instituição fundada por L’Epée, em Paris, a qual se 

tornou uma das primeiras escolas públicas para surdos. 

Segundo as considerações de Moura, Lodi e Harrison (2005), no período entre os anos 

1789 e 1900 (Idade Contemporânea), o trabalho com os sinais foi se ampliando na Europa e 

chegaram aos Estados Unidos. A temática referente à educação dos surdos despertou o 

interesse do americano Thomas Gallaudet, quem viajou à Inglaterra a fim de aprender o 

método oralista. Tal método estava sendo desenvolvido por Braidwood e enfatizava o ensino 

da língua oral, por meio de leitura labial. Como não obteve sucesso na tentativa de acesso ao 

método oralista, Gallaudet seguiu para a França, com o objetivo de conhecer L’Epée. Ali, teve 

a oportunidade de estagiar no Instituto de Surdos-Mudos de Paris e de aprender os sinais, bem 

como o Sistema de Sinais Metódicos de L’Epée (o surdo Laurent Clerc, ex-aluno da escola de 

L’Epée, foi o instrutor de Gallaudet, no instituto; posteriormente, Clerc foi contratado por 

Gallaudet, o qual o levou aos Estados Unidos, lugar em que fundaram, em 1817, a primeira 

escola pública para surdos em Hartford, Connecticut). Em 1864, Edward Gallaudet, filho de 

Thomas Gallaudet, fundou a primeira faculdade para surdos, a Gallaudet University, 

localizada em Washington. 

No século XIX, a língua de sinais passou por um processo de desvalorização, o que 

fez com que os índices de aceitação dessa língua diminuíssem, o oralismo puro passasse a ser 

adotado nas escolas, e os professores surdos perdessem os seus postos. Nesse período, até 

mesmo estudiosos como o cientista Alexander Grahan Bell apoiaram a implantação do 

oralismo e a abdicação da língua de sinais, nos Estados Unidos, já que se acreditava que os 

sinais não constituíam uma língua e que eles poderiam prejudicar o aprendizado do inglês. 

A insatisfação causada pelos resultados, nada satisfatórios, do método oralista 

impulsionou o surgimento de um novo método, na década de 1960, o da comunicação total, o 

qual sugeria o uso, simultâneo, de sinais e de fala, além de outros recursos que facilitassem a 

comunicação. Os sinais, dessa forma, voltaram ao cenário educacional, mas não foram 

utilizados, enquanto língua. A sua utilização se dava de maneira semelhante ao método 

utilizado por L’Epée e por Gallaudet, os quais visavam tornar a fala visível, utilizando os 

sinais dentro da estrutura da língua oral.  

Nessa mesma década, surgiram, também, pesquisas científicas sobre as línguas de 

sinais, destacando-se, nesse quesito, os estudos de William C. Stokoe, nos Estados Unidos, a 

respeito da ASL. Stokoe, na década de 1960, constatou que as línguas de sinais apresentavam 

características as quais lhes atribuíam valor linguístico e que elas eram similares às línguas 

orais, cumprindo as mesmas funções que essas línguas e possibilitando, assim, a 
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comunicação, em qualquer grau de abstração. Os estudos de Stokoe estimularam os estudos a 

respeito das diversas línguas de sinais existentes no mundo, as quais também foram descritas 

e reconhecidas, enquanto línguas. Tais estudos foram seguidos por uma mobilização, em 

relação ao reconhecimento da cultura, da comunidade e da identidade dos surdos, o que gerou 

outra metodologia de ensino para surdos, o bilinguismo. Esse método considera a língua de 

sinais como língua de instrução e defende o aprendizado da língua oral como segunda língua 

(L2), sendo as duas línguas utilizadas em situações diferentes. 

 

3.1 A Libras e a educação dos surdos no Brasil 

 

No que tange ao histórico da Libras, Felipe e Monteiro (2008) relatam que o ex-aluno 

da escola de L’Epée e professor surdo Ernest Huet foi convidado por D.Pedro II para vir ao 

Brasil, no ano de 1857, com o intuito de criar a primeira escola brasileira para surdos, a qual, 

atualmente, é conhecida como Instituto Nacional de Educação e Integração dos Surdos 

(INES) e se localiza no Rio de Janeiro. A criação desse instituto ocasionou a mescla da 

Língua de Sinais Francesa (LSF) com a Libras antiga utilizada por surdos da região. 

Em 1875, Flausino José da Gama, aluno do instituto, publica o livro “Iconografia dos 

Sinais dos Surdos-Mudos”, primeiro material publicado que visava formalizar a Libras 

(Flausino explicitava o alfabeto manual, além de vários outros sinais do vocabulário da 

Libras). Na Idade Contemporânea, porém, o Brasil também viveu a expansão do oralismo e o 

desenvolvimento da tecnologia eletroacústica empregada nos aparelhos de amplificação 

sonora. Seguindo a tendência mundial, em 1911, o INES também estabeleceu o oralismo puro 

em seu processo de ensino, segundo relata Goldfeld (1997). Nesse período, a instituição 

estava sob a direção do Dr. Tobias Rebello Leite, quem elaborou o “Projeto de Ensino 

Profissional” e o ensino da “Linguagem Articulada e Leitura Sobre os Lábios”.  

O Decreto nº 6.892, de 19 de março de 1908, reforçou a vigência do método oralista 

nas instituições de ensino, ao estabelecer a criação da disciplina “Linguagem Escrita”, 

disciplina esta baseada no método oral puro, visando ao ensino das outras disciplinas. O 

Decreto nº 9.198, de 12 de dezembro de 1911 também estabelecia o método oral como 

proposta de ensino, bem como a criação da seção feminina, a qual somente foi concretizada 

em 1932. Em 1934, o diretor Dr. Armando Lacerda publicou a “Pedagogia Emendativa do 

Surdo-Mudo”, a qual considerava o domínio da linguagem e a profissionalização como os 

principais objetivos na educação dos surdos. A diretora e professora Ana Rimoli de Faria 

Dória também defendeu, em sua gestão no INES, o uso da metodologia de ensino oralista e 



24 

 

foi responsável pela criação do Curso Normal de Formação de Professores para surdos, do 

Curso de Especialização para Professores, da Campanha para Educação do Surdo Brasileiro, 

da Primeira Olimpíada Nacional de Surdos, entre outros.  

O quadro da educação dos surdos, no Brasil, só se reverteu quando Ivete Vasconcelos, 

professora do INES, fez uma visita à Gallaudet University, no final da década de 1970 e, ao 

retornar, incentivou o uso da metodologia da comunicação total, no Brasil (nesse período, o 

INES estava sob a direção do Dr. Marino Gome). Conforme as tendências mundiais, os sinais 

voltaram a ser utilizados, porém como um método que visava tornar a fala visível, sendo 

utilizados na estrutura da língua oral, e não como uma língua de sinais. 

A partir da década de 1990, o bilinguismo se expande, no Brasil, por meio das lutas e 

das reivindicações da comunidade surda, visando aos seus direitos, em diversos setores da 

sociedade. No período citado, também, houve a criação de escolas e de salas especiais para 

surdos, bem como de salas mistas (compostas por surdos e ouvintes) com a presença de 

intérprete de Libras, o que ocorreu devido às novas perspectivas sociais, linguísticas e 

pedagógicas, relacionadas aos surdos e à surdez. A criação de leis específicas para a 

regulamentação da Libras como língua para a educação dos surdos e para os diversos assuntos 

a eles relacionados incentivaram, também, as mudanças ocorridas no contexto educacional 

dos surdos.  

Dentro desse contexto de mudanças, a comunidade surda brasileira alcançou o 

reconhecimento da Libras, através da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, por meio da qual 

ela foi reconhecida como forma de comunicação e de expressão de natureza visual-motora, 

contendo estrutura gramatical própria, específica da comunidade surda. Essa lei foi 

regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, o qual estipulou medidas 

que promovessem a formação de surdos e de diversos profissionais capacitados na área de 

Libras, visando, assim, à divulgação da língua e à promoção da inclusão social. A propagação 

da Libras passou a ser um dever do poder público e de empresas prestadoras de serviços 

públicos ou institucionais, sendo também de responsabilidade dos sistemas de educação 

estadual e municipal a inserção da língua, enquanto disciplina, em sua matriz curricular.  

Quanto à educação bilíngue para surdos, propõe-se que o sujeito adquira a língua de 

sinais como primeira língua (L1), de modo natural, e, sendo incluído em um contexto escolar 

regular, aprenda a língua da sociedade ouvinte, no nosso caso, o português, como L2. Do 

ponto de vista da comunidade surda e de alguns linguistas, essa proposta deve ser 
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considerada, uma vez que cerca de 90% dos surdos vêm de famílias ouvintes
7
 (GOLDFELD, 

1997). E, é bom ressaltar, os familiares da maioria dessas crianças tendem a preferir que seus 

filhos aprendam a língua oral usada pelos ouvintes, não compreendendo nem a importância da 

Libras na educação da criança surda, nem o seu papel no desenvolvimento da sua linguagem. 

Por outro lado, as exigências sociais descritas na Lei nº 5.016, de 11 de janeiro de 

2013, no Plano Nacional de Educação (PNE), de autoria do Deputado Wellington Luiz, 

declaram que: 

 

Parágrafo único. Para a educação bilíngue para surdos são utilizadas a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras, como primeira língua, e a língua portuguesa escrita, 

como segunda língua, sendo estas as línguas de comunicação e de instrução das 

atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares, em todos os 

níveis da educação básica. 

 

Assim, fica estabelecido que qualquer surdo tem o direito de participar de uma escola 

de proposta bilíngue que (i) considere a Libras como sendo a L1 do surdo, (ii) indique a 

promoção de atividades que envolvam as duas línguas e (iii) não tenha exigência ao uso 

perfeito da L2. 

Neste sentido, Kyle (1999) defende a ideia de que toda criança surda deve ter uma 

educação bilíngue. A proposta de educação bilíngue seria consequência de pensadores afins
8
. 

Kyle foi o filósofo que colocou o primeiro tijolo para essa mudança, partindo da premissa de 

que se a revolução não partir das práticas de pessoas comuns, no intuito de criação da 

realidade, ela não se desencadeará (essa, aliás, tem sido a base teórica para se constituir a 

escola bilíngue atual). Contudo, na prática se percebem dificuldades, por parte das 

instituições, tanto no que diz respeito à adaptação ao novo ângulo de se enxergar a educação 

dos surdos quanto no que se refere à dificuldade de o próprio sujeito surdo se estabelecer 

nessas instituições, pois os surdos são colocados em uma escola de proposta bilíngue sem ter 

a sua L1 definida, ficando, assim, como um estrangeiro sem terra, tentando se adaptar ao 

âmbito escolar. 

A comunidade surda teve, atualmente, um grande avanço quanto à educação bilíngue, 

por meio da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, a qual aprova o PNE e dá outras 

providências e que tem, dentre outras, a seguinte meta:  

                                                           
7
 Para um bom convívio familiar, duas atitudes seriam necessárias: a primeira que a família fosse adepta da 

Libras; a segunda que o sujeito surdo adquirisse a língua portuguesa escrita, a fim de subtrair a distância cultural 

entre a criança surda e o seu âmbito familiar (BRITO; DESSEN 1999). 
8
 O neurologista e escritor Oliver Sacks (1989, p.30), por exemplo, destaca: “não são (de modo geral) as ideias 

dos filósofos que mudam a realidade; também não são, invariavelmente, as práticas das pessoas comuns. O que 

muda a história, o que desencadeia revoluções, é o encontro das duas coisas.”. 
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4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como 

segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 

17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos 

termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 

30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a 

adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos. 

 

Assim sendo, o bilinguismo tem como pressuposto básico o seguinte fato: o surdo 

deve ser bilíngue: ele deve adquirir como língua materna a língua de sinais, a qual é 

considerada a língua natural dos surdos e, como L2, a língua oficial de seu país. Para os 

bilinguistas, o surdo não precisa almejar uma vida semelhante à do ouvinte, podendo assumir, 

bem como aceitar a sua surdez (GOLDFELD, 1997). O bilinguismo assume que a língua é 

uma importante via de acesso para o desenvolvimento do surdo, em todas as esferas do 

conhecimento, propiciando a comunicação do sujeito com surdez com os seus pares e com os 

outros sujeitos, como, também, dando suporte ao pensamento e estimulando o 

desenvolvimento cognitivo e social (SILVA, 1999). 

 

3.2 A Estrutura linguística da Libras – aspectos gerais 

 

As pesquisas de Stokoe, na década de 1960, comprovaram que as línguas de sinais 

apresentavam características linguísticas que as tornavam, de fato, línguas naturais. Assim 

como as línguas orais, elas sugiram, espontaneamente, da interação entre pessoas e permitem 

a expressão de qualquer conceito, seja ele descritivo, emotivo, racional, literal, metafórico, 

concreto ou abstrato, decorrente da necessidade comunicativa e expressiva do ser-humano 

(BRITO, 1995)
9
. 

Stokoe (1960) verificou que a estrutura da ASL era semelhante à estrutura das línguas 

orais: assim como estas, aquelas poderiam ser dividas em partes menores sem significado. Os 

ses estudos comprovaram ser possível também decompor um sinal em três parâmetros 

básicos: (i) o espaço, onde ocorre a sinalização (ponto de articulação ou PA), (ii) a 

configuração que as mãos assumem para realizar o sinal (configuração da mão ou CM) e (iii) 

o movimento realizado. Estudos posteriores identificaram mais dois parâmetros para os sinais: 

a orientação da palma da mão (OM) e as expressões não manuais (ENM). Esses cinco 

parâmetros fonológicos, quando combinados entre si, possibilitam a criação de um vasto 

número de sinais dotados de significado, bem como de infinitas sentenças.  

                                                           
9
 A pesquisa de Stokoe estimulou estudos posteriores sobre os aspectos da língua de sinais; no Brasil, Brito 

(1995) pesquisou aspectos importantes da Libras. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
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As línguas de sinais utilizam o meio ou canal visual-espacial (o espaço e as dimensões 

que ele oferece) na constituição de seus mecanismos fonológicos, morfológicos, sintáticos e 

semânticos, para veicular significados. Esta espacialidade, segundo Brito (1995), contribui 

para as formas icônicas de alguns sinais, que são as formas linguísticas que tentam copiar o 

referente real, em suas características visuais, conforme ilustrado no capítulo 2 da presente 

dissertação. Contudo, explica Brito (1995), as formas icônicas das línguas de sinais não são 

universais nem o retrato fiel da realidade. Cada língua de sinais representa seus referentes, 

ainda que de forma icônica, relacionados à forma em que os objetos, os seres e os eventos 

representados em seus sinais são vistos, sob uma determinada ótica ou perspectiva ou, dito de 

outro modo, os sinais icônicos não necessariamente são os mesmos em todas as línguas de 

sinais, já que cada sociedade apreende aspectos diferentes de um mesmo referente. No sinal 

ÁRVORE da Libras, representa-se o tronco de uma árvore, através do antebraço, e os galhos e 

as folhas, através da mão aberta e do movimento interno dos dedos (figura 4). Já no sinal 

ÁRVORE da Língua de Sinais Chinesa (CSL), representa-se apenas o tronco de uma árvore, 

através das duas mãos semiabertas e dos dedos dobrados, circularmente (figura 5). 

 

Figura 4 – Sinal icônico ÁRVORE, em Libras 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 422 

 

Figura 5 – Sinal icônico ÁRVORE, em CSL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Strobel; Fernandes, 1998, p. 5 
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Por outro lado, a arbitrariedade na Libras, também discutida no capítulo 2, mostra que 

a maioria dos sinais não apresenta relação entre a sua forma e o seu significado, ou seja, a 

motivação para a criação do sinal não se pauta na reprodução de semelhanças com a forma, o 

movimento ou outra relação que o referente mantenha no espaço, como por exemplo, no sinal 

DEPUTADO (figura 6).  

 

Figura 6 – Sinal DEPUTADO, em Libras 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 929 

 

É válido observar que a Libras apresenta, também, diferenças na forma de sinalização, 

dependendo da comunidade, do grupo de falantes ou da região em que ela é falada, o que 

significa a possibilidade de ocorrência do uso de uma variação dialetal por diferenças 

geográficas, de faixa etária, de ideologias, entre outras
10

. 

Strobel e Fernandes (1998) discutem algumas variações em Libras: 

 

a) variações regionais: representam as variações de sinais de uma região para outra, 

no mesmo país. Por exemplo, os sinais VERDE1 e VERDE2 (figuras 7 e 8); 

 

Figura 7 – Sinal VERDE1, em Libras, utilizado no Rio de Janeiro e em outros estados 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 2483 

 

 

                                                           
10

 “Variação são formas linguísticas em alternância na língua, em determinada comunidade, que no mesmo 

período de tempo encontra-se em variação. A variação pode ocorrer na fonologia, na sintaxe, na semântica e na 

morfologia. A variação pode ou não conduzir a uma mudança linguística, mas toda mudança linguística é 

precedida por algum tipo de variação.” (CRISTÓFARO SILVA, 2011, p. 217). 
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Figura 8 – Sinal VERDE2, em Libras, usado em São Paulo e em outros estados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 2484 

 

b) variações geográficas: referem-se às variações na CM e/ou no movimento, não 

modificando o sentido do sinal. Por exemplo, os sinais AVIÃO1 e AVIÃO2 

(figuras 9 e 10); 

 

Figura 9 – Sinal AVIÃO1, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 462 

 

Figura 10 – Sinal AVIÃO2, em Libras 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 463 

 

c) variações históricas: com o passar do tempo, um sinal pode sofrer alterações 

decorrentes dos costumes da geração que o utiliza. Por exemplo, o sinal AZUL era, 

inicialmente, produzido, inteiramente, pelo alfabeto manual da Libras (a 

datilologia), sofrendo, posteriormente, uma abreviação, sendo o sinal produzido, 
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apenas, por duas CMs com movimento sinuoso e, finalmente, passando a ser 

produzido com movimento mais rápido, retilineamente (figura 11). 

 

Figura 11 – Variações históricas do sinal AZUL, em Libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Strobel; Fernandes, 1998, p. 3 

 

3.2.1 Fonologia da Libras 

 

Conforme explicado no capítulo 2 deste trabalho, o signo, na visão de Saussure 

(2006), é a união do significado (conteúdo) e do significante (imagem acústica), e a partir 

deles temos a constituição do significante de um signo linguístico. A parte que constitui o 

significante, que nas línguas orais corresponde aos sons, nas línguas de sinais corresponde aos 

“gestos”, que são estudados pela fonética e pela fonologia.  

De acordo com Quadros e Karnopp (2004, p. 81), “a Fonética e a Fonologia são áreas 

da linguística que estudam as unidades mínimas dos sinais que não apresentam significado 

isoladamente.”. 

A fonética tem como foco a descrição das unidades mínimas dos sinais, especificando 

os parâmetros utilizados na formação de um sinal. Os parâmetros são: 

 

a) CM: é a forma que a mão assume durante a realização de um sinal. Brito e 

Langevin propõem 46 CMs na Libras (figura 12). Conforme apresenta Brito 

(1995), nem todas as línguas de sinais compartilham as mesmas CMs entre si. A 

autora esclarece, também, que a CM é produzida pela mão predominante, isto é, no 

caso de uma pessoa destra, usa-se a mão direita, no caso de uma pessoa canhota, 

usa-se a mão esquerda. Ainda, alguns sinais são simultâneos, possuindo a mesma 

CM em ambas as mãos; 
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Figura 12 – As 46 CMs da Libras propostas por Brito e Langevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadros; Karnopp, 2004, p. 53 

 

b) PA: é o lugar do corpo onde será realizado o sinal. Como pode ser visto na figura 

13, dentro do espaço de enunciação, pode-se determinar um número finito de 

locações, sendo algumas mais exatas, como a ponta do nariz, e outras mais 

abrangentes, como a frente do tórax. A locação tem um papel fundamental para 

diferenciar o sinal, pois cada sinal possui, apenas, uma locação específica (segundo 

os autores Wilbur (1976), Battison (1978) e Sandler (1989) citados por Quadros e 

Karnopp (2004), as principais locações são a cabeça, o trono, a mão passiva e o 

espaço neutro). Na figura 14, ainda, as locações reunidas por Brito e Langevin 

podem ser vistas: observa-se um variado número de possíveis localizações/pontos 

articulatórios para a realização dos sinais; 
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Figura 13 – Espaço de realização e as quatro áreas principais de articulação dos sinais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadros; Karnopp, 2004, p. 57 

 

Figura 14 – Locações, segundo Brito e Langevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadros; Karnopp, 2004, p. 58 
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c) movimento: é o deslocamento da mão no espaço, durante a realização do sinal. O 

movimento pode ser (i) unidirecional, uma direção no espaço, durante a realização 

do sinal, (ii) bidirecional, movimento realizado por uma ou ambas as mãos, em 

duas direções diferentes ou (iii) multidirecional, movimentos que exploram várias 

direções no espaço, durante a realização do sinal, conforme representado, 

respectivamente, nas figuras 15, 16 e 17. Wilbur citado por Quadros e Karnopp 

(2004) explica, ao analisar o parâmetro movimento, que ele deve ser dividido em 

dois tipos: de direção e de movimento local. A figura 18 apresenta as categorias do 

parâmetro movimento na Libras propostas por Brito (QUADROS; KARNOPP, 

2004); 

 

Figura 15 – Sinal MANDAR, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 1638 

 

Figura 16 – Sinal BRINCAR1, em Libras 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 573 

 

Figura 17 – Sinal PESQUISAR, em Libras 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 1955 
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Figura 18 – Categorias do parâmetro movimento na Libras propostas por Brito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadros; Karnopp, 2004, p. 56 

 

d) OM: é a direção da palma da mão, durante a execução do sinal – para cima, para 

baixo, para trás, para frente, para o lado esquerdo (figuras 19, 20, 21, 22, e 23, 

respectivamente) e para o lado direito. Também pode ocorrer a mudança de 

orientação, durante a execução de um sinal (figura 24); 

 

Figura 19 – Sinal QUANTIDADE, em Libras 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 2083 
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Figura 20 – Sinal NADAR, em Libras 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 1767 

 

Figura 21 – Sinal COMER, em Libras 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 770 

 

Figura 22 – sinal VER1, em Libras 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 2480 

 

Figura 23 – Sinal CONHECER1, em Libras 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 803 

 

Figura 24 – Sinal NÃO-QUERER, em Libras 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 1775 
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e) ENM: são as expressões faciais e/ou corporais realizadas, simultaneamente, ao 

sinal. Tais componentes não manuais funcionam como o “som” dos sinais e, 

muitas vezes, definem ou diferenciam significados, bem como traduzem ou 

expressam alegria, tristeza, raiva, amor, encantamento, negação, afirmação, 

dúvida, questionamentos, entre outros. Podemos ver, na figura 25, um exemplo de 

um sinal com expressão negativa, e, na figura 26, as expressões não manuais na 

Libras, propostas por Brito (1995). 

 

Figura 25 – Sinal NÃO-PODER, em Libras 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 1774 

 

Figura 26 – Expressões não-manuais da Libras, propostas por Brito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadros; Karnopp, 2004, p. 61 
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A fonologia, segundo Quadros e Karnopp (2004), investiga a estrutura e a organização 

dos constituintes fonológicos, determinando quais as unidades mínimas constituem os sinais, 

bem como estabelecendo os padrões de combinação entre as unidades e as possíveis 

variações.  

 

Fonologia das línguas de sinais é o ramo da linguística que objetiva identificar a 

estrutura e a organização dos constituintes fonológicos, propondo modelos 

descritivos e explanatórios. Primeira tarefa da fonologia para línguas de sinais é 

determinar quais são as unidades mínimas que forma os sinais. A segunda tarefa é 

estabelecer quais são os padrões possíveis de combinação entre essas unidades e as 

variações possíveis no ambiente fonológico. (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 47). 

 

A combinação dos parâmetros citados acima, os quais são observados nas unidades 

mínimas sem significado (fonemas), forma um sinal específico; a modificação de um ou de 

mais parâmetros da unidade mínima na sinalização implica mudança do sinal e, por sua vez, 

de seu significado. 

 

3.2.2 Morfologia da Libras 

 

A Morfologia, segundo Quadros e Karnopp (2004), estuda a estrutura interna e as regras 

que determinam a formação das palavras e dos sinais. Nessa área de conhecimento, estuda-se 

o morfema, unidade mínima que compõe o sinal e que, ao contrário do fonema, possui 

significado. Nas línguas de sinais também ocorrem processos de formação de palavras, e tais 

processos obedecem aos princípios tradicionais dos processos derivacional e flexional. Brito 

(1995) aponta que enquanto nas línguas orais esses processos ocorrem com a adição de um 

sufixo ou de um prefixo à raiz da palavra, na Libras são acrescentados elementos à raiz do 

sinal, os quais modificam e enriquecem os seus movimentos.  

Nas línguas de sinais, explicam Quadros e Karnopp (2004), há descrições que se referem 

tanto aos processos derivacionais quanto aos processos flexionais. O processo derivacional 

abrange a formação de novos sinais a partir de uma base lexical (sinal) já existente e são 

divididos em (i) processo de nominalização, (ii) processo de formação de compostos e (iii) 

processo de incorporação. As autoras, ainda, esclarecem que regras morfológicas são 

aplicadas, especificamente, para criar novas unidades com significados (compostos), sendo 
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elas: regra de contato (figura 27), regra de sequencia única (figura 28
11

) e regra da 

antecipação da mão não-dominante (figura 29
12

). Conforme ilustrado a seguir. 

 

Figura 27 – Sinal ESCOLA, em Libras 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 1099 

 

Figura 28 – Sinal PAIS, em Libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadros; Karnopp, p. 104 

 

Figura 29 – Sinal CONFIAR, em Libras 

 

 

 

 

 

Fonte: Capovilla; Raphael; Maurício, 2012, p. 194 

 

                                                           
11

 Na figura 28, o sinal PAIS é realizado da seguinte maneira: sinal MULHER + sinal HOMEM + sinal 

BENÇÃO. Neste sinal composto da Libras, o movimento interno (ou a sua repetição) é eliminado. Isto é 

chamado de regra de sequencia única. 
12

 Na figura 29, o sinal CONFIAR é formado por dois sinais combinados para formar um composto, em que a 

mão passiva do sinalizador antecipa o segundo sinal, no processo de composição. Observa-se, por exemplo, que 

a mão-dominante aparece no espaço neutro, em frente ao sinalizador, com uma CM caracterizada como uma 

configuração não-marcada, segundo Battison (1978) citado por Quadros e Karnopp (2004). 
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Quadros e Karnopp (2004) apontam, na Libras, a ocorrência do processo de 

incorporação de numeral, conforme ilustra a figura a seguir (os sinais UM-MÊS e DOIS-

MESES podem ser expressos pela mudança na CM do sinal; o segundo sinal, no caso, tem 

duas partes com dois morfemas, significando uma delas mês e incluindo a outra o numeral). 

 

Figura 30 – Sinais UM-MÊS e DOIS-MESES, em Libras, incorporação de numeral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadros; Karnopp, 2004, p. 107 

 

Outro processo produtivo, na Libras, também segundo as autoras, é a incorporação da 

negação
13

, como pode ser visto, a seguir, na figura 31, em que o sinal NÃO-GOSTAR sofre a 

alteração, segundo Brito (1995), em um dos parâmetros, no caso o parâmetro movimento. 

 

Figura 31 – Sinais GOSTAR e NÃO-GOSTAR, em Libras, incorporação de 

negação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Quadros; Karnopp, 2004, p. 107 

 

                                                           
13

 Há negação na Libras, também, marcada pela expressão facial incorporada ao sinal sem, todavia, alteração de 

nenhum dos parâmetros. 



40 

 

Finalmente, segundo Quadros e Karnopp (2004), ocorre na Libras vários processos de 

flexão, nos quais informações gramaticais, indicando flexão de número, de pessoa, de grau, de 

modo, de reciprocidade, de foco temporal, de aspecto temporal e de aspecto distributivo são 

acrescentadas a uma base lexical pré-existente. 

 

3.2.3 Sintaxe da Libras 

 

A Sintaxe é a área de estudos linguísticos que analisa a combinação das palavras 

dentro da frase e a forma com a qual essa combinação contribui para a formação da estrutura 

frasal. Estudos comprovam que existe, na Libras, uma organização complexa que possibilita o 

estabelecimento de relações gramaticais, entre os sinais utilizados, em um contexto. Quadros 

e Karnopp (2004) apontam a existência de ordens básicas na construção das frases em Libras, 

podendo, no entanto, ocorrer variações. As ordens mais comuns na Libras são (i) Sujeito-

Verbo-Objeto (SVO), (ii) Objeto-Sujeito-Verbo (OSV) e (iii) Sujeito-Objeto-Verbo (SOV). 

As autoras argumentam, ainda, que o recurso gramatical de topicalização pode ser uma 

explicação para a aparente flexibilidade na ordem das frases, já que esse mecanismo, 

associado à marcação não manual, permite posicionar certos elementos, no início da frase.  

Os sinais da Libras apresentam classificação quanto à categoria lexical a qual 

pertencem. Há, portanto, na língua de sinais, a presença de verbos, de substantivos, de 

adjetivos, de advérbios, de pronomes, e de outros. De acordo com as pesquisas de Quadros e 

Karnopp (2004), na Libras, os substantivos e os pronomes estabelecem relações sintáticas de 

referência, ou seja, são demarcados em um determinado local no espaço. Os recursos 

utilizados nesse tipo de construção são o uso da apontação, o uso de um pronome ou de um 

classificador em um local específico e o uso de um verbo direcional, indicando os referentes 

inseridos, anteriormente, no espaço. No que tange aos advérbios, as autoras apontam que eles 

são posicionados de forma a manter a ordem SVO, não interrompendo, assim, a relação entre 

o verbo e objeto. Quanto aos tipos de verbos presentes na Libras, as pesquisadoras apontam 

os verbos sem concordância, os quais necessitam de argumentos que esclareçam a construção 

de significado, e os verbos com concordância, os quais apresentam a possibilidade de flexão 

de pessoa, de número e de aspecto, esclarecendo, por si só, a construção do significado. 
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3.2.4 Semântica e Pragmática da Libras 

 

Segundo Trask (2008), é a semântica o ramo da linguística que estuda o significado. 

Durante os anos 1960, os linguistas compreenderam que havia dois tipos, fundamentalmente, 

diferentes de significados linguísticos: um intrínseco e sempre presente à forma linguística 

que o contém e outro resultante da interação entre a forma linguística de um enunciado e o 

contexto em que ele é usado. Atualmente, a semântica, segundo o autor, é compreendida 

como sendo o estudo do primeiro tipo, dando-se ao segundo o nome de pragmática
14

. 

 

A maioria das abordagens atuais constituem versões da semântica formal: tentativas 

de esclarecer os significados desenvolvendo versões particulares da lógica formal 

com que se procura captar aspectos do significado. Entre as linhas de investigação 

mais prestigiadas, já estiveram a semântica vericondicional, que procura reduzir o 

significado a questões de verdade e falsidade, a semântica da teoria dos modelos, 

que opera em termos de mini-universos artificiais chamados modelos, e a semântica 

de situações, que encaixa o estudo do significado em mini-contextos chamados 

situações. 
 

Segundo Leech (1980, p.2) citado por Cavalcanti (1989, p. 57) a Pragmática é “o 

estudo da relação entre o significado ou o sentido da expressão linguística e a força 

comunicativa que ela tem para falantes e ouvintes, em dadas situações de enunciação”. 

Quanto às metáforas, a autora apresenta dois tratamentos pragmáticos tradicionais que se 

situam no quadro teórico dos atos de fala: o de Grice (1975) e o de Searle (1969).  

Na teoria de atos de fala de Searle (1969), a linguagem é definida como sendo um 

conjunto de atos regulados, cujas regras são definidas a partir de convenções de uso a serem 

investigadas e trazidas à luz pela teoria. Entre os atos que constituem a linguagem, o autor 

classifica três atos: (i) os atos elocutivos, os quais consistem na enunciação de palavras e de 

frases, (ii) os atos proposicionais, que são constituídos pelos atos referenciais e pelos atos 

predicativos e (iii) o ato ilocucionário, de outro nível, que equivale ao uso que um falante faz 

do ato proposicional. A teoria de Searle sobre a metáfora a situa no nível do ato predicativo, 

ou seja, a metáfora ocorre nessa conexão, entre referentes e predicados atribuídos a esses 

referentes. A metáfora, segundo o autor, não é um ato ilocucionário: ela cria, na realidade, um 

ato proposicional que, por sua vez, será um componente de um ato ilocucionário. Searle, 

também, não admite que as palavras mudem de sentido a cada uso metafórico novo, pois sua 

                                                           
14

 Segundo Trask (2008), as abordagens da semântica, nos últimos anos, proliferaram: para o autor, atualmente, a 

maioria das abordagens constituem versões da semântica formal. Todavia, já estiveram entre as linhas de 

investigação mais prestigiadas a semântica vericondicional, a semântica da teoria dos modelos e a semântica de 

situações. 
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teoria pragmática implica a ideia de convenção dos signos linguísticos e, portanto, de certa 

constância simbólica. Para o autor, um signo só funciona porque é um meio convencional de 

representar os conceitos e as coisas que os falantes têm a intenção de comunicar. Sendo assim, 

ele rejeita a existência de um significado metafórico (as palavras significam de forma 

convencional, e o significado metafórico, pela sua própria natureza, não é convencional). 

Deste modo, um significado único e discernível se encontra na mente do falante, tendo este a 

intenção de transmitir esse significado através da metáfora, mas sem alterar o significado das 

palavras que entram na sua sentença.  

Apenas sentenças com sentidos literais podem ser analisadas, em termos de condições 

de verdade. Searle (1969) exclui a metáfora do plano das condições de verdade, pois, para o 

autor, a metáfora não é uma questão de significado de palavras, mas, sim, um significado do 

falante, e não um significado da expressão. A metáfora, para o autor, seria uma das formas de 

se querer dizer certas coisas, dizendo-se outras, inteiramente, distintas. As condições de 

verdade de uma metáfora são equivalentes às da paráfrase literal, já que a metáfora codifica o 

que o falante quis dizer, de modo que o estado de coisas às quais ela se refere é o que o 

falante tem em mente. O autor fazia separação, na metáfora, assim, entre aquilo que era do 

plano da verdade e da referência a estados de coisas (o conteúdo que pode ser transportado 

para a paráfrase literal) e aquilo que não fazia parte do plano da verdade (a forma metafórica 

de conectar conteúdos semânticos díspares). 

O modelo proposto por Searle citado por Zanotto (1995) admite a compreensão da 

metáfora em três estágios, sendo um deles a passagem pelo sentido literal. No ponto de vista 

de Glucksberg e outros (1982), esse processo acontece da seguinte forma: (1º) derivamos o 

sentido literal do enunciado; (2º) confrontamos esse sentido com o contexto; (3º) se, nesse 

contexto, o sentido literal falhar para fazer sentido, procuramos um sentido alternativo, não 

literal. Esse processo parece ser evidente, no momento em que os surdos tentam interpretar 

um texto cujo sentido não é literal (FARIA, 2003). Sendo assim, Zanotto (1995) propõe 

atividades de apresentação do sentido literal pela apresentação, aos alunos, de ilustrações 

representando metáforas desconstruídas, como é o caso do dicionário de EIs da LP de Zocchio 

e Ballardin. 

Grice (1975) garante que toda conversação deve ser regida pelo princípio da 

cooperação, o qual estabelece que, na troca conversacional, os interlocutores devam realizar 

um esforço constante de cooperação, a fim de entender, de forma interativa, os intercâmbios 

comunicativos. Ser cooperativo significa compreender a intenção pretendida pelo falante. 

Desta forma, o resultado do que é dito comunica, no contexto, uma expressão metafórica 
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(sentido literal vs sentido implicado – significado inferido por meio de uma atitude 

cooperativa do ouvinte) e o significado do falante (o que o falante quer dizer vs o significado 

da sentença – significado literal). A compreensão da metáfora é sequencial, ou seja, o sentido 

literal é apreendido, primeiramente, e o sentido metafórico é apreendido, secundariamente. 

Toda metáfora traz uma implicatura conversacional, o que significa que ela faz parte do 

significado do falante e que ela vem implicada no uso literal da frase. A metáfora é, portanto, 

uma questão do significado do enunciado linguístico – pragmática – e não do significado das 

sentenças – semântica –, e ela não depende só do conhecimento que se tem sobre o código 

linguístico, mas, também, da observância dos princípios conversacionais
15

. 

Seguindo o princípio da cooperação que rege a comunicação, Grice (1975) institui as 

máximas da qualidade, da quantidade, da relação e de modo. Cada uma dessas máximas pode 

ser cumprida ou violada (quando violada propositalmente, elas produzem um significado 

implícito, as “implicaturas conversacionais”). Implicaturas são inferências de 

responsabilidade do ouvinte, produzidas a partir do que foi expresso, em observação às 

estruturas linguísticas verbais. As implicaturas conversacionais ou discursivas são inferências 

que correspondem ao sentido não literal das palavras transmitidas pelo interlocutor, ou seja, 

são atos de fala indiretos. Assim, devemos fazer uso de informações contextuais para 

compreender o propósito do interlocutor e fazer predições. 

Os diálogos são (pelo menos até certo ponto) esforços cooperativos, e cada 

participante reconhece neles, em alguma medida, um propósito comum ou um conjunto de 

propósitos, ou, no mínimo, uma direção, mutuamente, aceita. O ato comunicativo envolve 

escolha das palavras, uso de gestos, comportamento, ambiente, entre outros, que, de alguma 

forma, produzem efeitos de sentido que proporcionam variadas interpretações, a respeito das 

palavras pronunciadas. Por outro lado, quem recebe a mensagem não pratica a ação de, 

simplesmente, ouvir as palavras, mas, também, observa a fisionomia, os gestos e tudo que 

compõe a realidade (GRICE, 1975). 

 

                                                           
15

 Os motivos para um enunciado ser compreendido como metafórico seriam: a falsidade óbvia, o contrassenso 

semântico, a violação das regras dos atos de fala ou a violação dos princípios conversacionais (SEARLE, 1995). 
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4 MAPEAMENTO DO SIGNIFICADO NA FORMA 

 

Na perspectiva a qual nos interessa, ressalto que podemos definir a língua não como 

uma realidade monolítica, homogênea e uniforme, mas como algo dinâmico e maleável, 

sujeito a variações e a mudanças. Nesse prisma, no uso da língua, em diversas situações, as 

palavras adquirem significados distintos daqueles que lhes são comuns.   

Tendo em vista essa dinâmica da língua, Morris (1938) apresenta três divisões para o 

estudo linguístico: (i) sintaxe, (ii) semântica e (iii) pragmática. Em uma breve apresentação, a 

primeira se refere ao estudo da gramática, das sequências de palavras que constituem 

frases/períodos; a segunda se relaciona ao estudo do significado; e a terceira diz respeito ao 

estudo dos usos de expressões linguísticas. 

É merecedor destacar a importância da língua na/para constituição do indivíduo. Vista 

aqui como instrumento usado pelos sujeitos para dar forma a seus pensamentos, a língua atua 

no processo de significação em relação ao mundo, aos valores e às ideologias, que 

determinam a identidade de um ser. Nesse sentido, a semântica e a pragmática serão tratadas 

como o estudo das significações e das comunicações linguísticas. 

A semântica é a parte da linguística que se ocupa dos aspectos relacionados ao sentido 

das palavras, dos enunciados e dos textos. Alguns dos estudos da semântica dizem respeito à 

sinonímia, à antonímia, à hiponímia, à hiperonímia, à homonímia, à polissemia, ao campo 

semântico e às figuras de linguagem. Por outro lado, a pragmática, segundo Ilari (2002), é a 

área da linguística que estuda o uso da linguagem, em uma abordagem que engloba não 

somente os significados linguísticos, mas, também, os extralinguísticos, os discursivos e os 

situacionais. Exige-se do sujeito uma competência pragmática, que é a capacidade de 

compreender a intenção (ou as intenções) do locutor; pragmática e semântica estão, assim, 

imbricadas, já que, por vezes, não se pode desvincular o significado dos contextos discursivos 

das condições que governam a utilização da linguagem e da prática do uso da língua. 

Quando em situações distintas uma palavra pode ser substituída por outra, por 

apresentar aproximação de sentidos, diz-se que as duas são sinônimas. No entanto, conforme 

apontado por Ilari (2001), não existem sinônimos perfeitos. A escolha entre um par de 

sinônimos, muitas vezes, depende de vários fatores, como a situação comunicativa, a 

intencionalidade discursiva e os demais fatores envolvidos no processo comunicativo. Em 

discursos mais técnicos, por exemplo, as diferenças de sentido entre palavras sinônimas 

podem ser significativas. Como exemplo, temos o par de sinônimos ‘furto’ e ‘roubo’ que na 

linguagem cotidiana apresenta a mesma significação, e na linguagem jurídica, são distintas: o 
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segundo termo aplicada somente a situações em que a vítima sofre também algum tipo de 

violência. 

Quando as palavras apresentam sentidos opostos entre si, elas são chamadas de 

antônimas (há palavras antônimas que se opõem ou se excluem). Contudo, assim como na 

sinonímia, não há pares perfeitos de antônimos. Em determinadas situações, conforme 

assegurado pelos autores Magalhães e Cereja (2009), é mais adequado falar em grau de 

antonímia. ‘Velho’, por exemplo, pode ser o antônimo (oposto) de ‘novo’. Mas, como 

pontuam os autores, afirmar que um item é menos velho, em certas situações, pode ser 

equivalente a afirmar que ele é mais novo, o que torna a antonímia entre o par velho/novo 

relativa. Outro caso curioso, apresentado pelos autores, é a existência, aparentemente, de 

antônimos perfeitos, o par emigrante/imigrante, por exemplo: o primeiro para se referir àquele 

que chega a determinado lugar e o segundo para fazer menção àquele que sai (acontece, 

entretanto, que um emigrante, ao chegar a um determinado lugar, passa a ser, também, 

obrigatoriamente, um imigrante). 

Palavras que apresentam certa familiaridade de sentido, por estarem relacionadas a um 

mesmo universo, fazem parte de um mesmo campo semântico: ‘azul’, ‘vermelho’, ‘amarelo’, 

‘rosa’ e ‘roxo’, por exemplo, são nomes de cores. A palavra ‘cores’, por sua vez, tem sentido 

mais amplo, englobando todas as outras. Diz-se que, ‘azul’, ‘vermelho’, ‘amarelo’, ‘rosa’ e 

‘roxo’ são hipônimos de ‘cores’ e que ‘cores’ é hiperônimo das outras palavras. 

Quanto à polissemia e à homonímia, podemos conceituá-las como sendo a propriedade 

que uma palavra tem de apresentar vários sentidos
16

. Contudo, de acordo com Simon [2009?]: 

 

o estudo da homonímia e da polissemia envolve, portanto, o problema de 

significação, principalmente universal, e de significação, marginalmente ocasional. 

Quando a mesma forma fônica cobre significações diferentes, embora correlatas, 

tem-se a polissemia; quando cobre significações completamente diferentes, tem-se a 

homonímia. A polissemia envolve matizes emocionais, é determinada pelo contexto; 

constitui, às vezes, linguagem figurada e linguagem literária. A tarefa do ouvinte é 

fazer uma seleção entre as significações alternativas, por meio do contexto em que 

se acha o signo. Diz-se serem os homônimos lexemas iguais e palavras diferentes, 

isto é, com conteúdo semântico diferente. Como os lexemas também podem se 

apresentar com mais de uma forma, a descrição de homonímia precisa ser refinada 

para se distinguir homonímia parcial de homonímia total, considerando-se aqui a 

não coincidência entre língua escrita e falada.  

                                                           
16

 Na Libras, assim como em qualquer língua natural, encontramos palavras/sinais idênticos com significados 

diferentes. Os sinais da Libras para laranja e para sábado, por exemplo, são idênticos, sendo o que os distingue, o 

contexto; as palavras da língua portuguesa carnê/carne são distintas, no que diz respeito à escrita, pelo acento 

circunflexo que reflete a posição diferencial da sílaba tônica. Curiosamente, a comunidade surda belo-

horizontina falante da Libras usa para se referir à carnê um sinal composto pelos sinais que se referem, 

respectivamente, à carne e à prestação, fato este que nos mostra uma interferência do português na Libras. 
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De acordo com Magalhães e Cereja (2009), a figura de linguagem é uma forma de 

expressão que consiste no emprego de palavras em seu sentido figurado. Utilizadas, 

geralmente, para tornar mais expressivo os atos de fala, elas são empregadas tanto na língua 

escrita quanto na língua falada. As figuras de linguagem ampliam o significado de uma 

palavra, suprem a falta de termos adequados e criam significados diferentes. Segundo os 

autores, elas são responsáveis por aproximar dois seres, em razão de alguma semelhança 

existente entre eles, de forma que as características de um sejam atribuídas, explicitamente, ao 

outro (o que é chamado de comparação). Por outro lado, quando temos uma comparação 

implícita, ou seja, o emprego de uma palavra em um sentido que não lhe é comum ou próprio, 

sendo esse novo sentido resultante de uma relação de semelhança, de interseção entre dois 

termos, denomina-se metáfora (foco deste estudo, o qual será discutido na próxima seção). 

A metonímia é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por 

outra, em razão de existir entre elas uma relação de interdependência, de inclusão 

(MAGALHÃES; CEREJA, 2009). Há metonímia quando empregamos (i) o efeito pela causa, 

e vice-versa, (ii) o nome do autor pela obra, (iii) o continente pelo conteúdo, (iv) a marca pelo 

produto, (v) o concreto pelo abstrato, (vi) o singular pelo plural, (vii) a parte pelo todo, (viii) a 

matéria pelo objeto, (ix) o lugar pelo produto característico de determinado local. 

Diariamente, em situações mais corriqueiras, por falta de termo adequado, quando 

empregamos expressões impróprias (por exemplo, “embarcar no ônibus” e “o pé da mesa”), 

fazemos uso da figura de linguagem denominada catacrese; quando omitimos um termo 

facilmente identificado no contexto, fazemos uso da elipse; quando omitimos um termo já 

mencionado, anteriormente, fazemos uso do zeugma; quando alteramos a ordem dos termos 

da oração, fazemos uso do hipérbato; quando temos o cuidado de suavizar a mensagem, 

empregamos o eufemismo (este não deve ser confundido com a ironia, figura de linguagem 

que consiste em afirmar o contrário do que se quer dizer); quando repetimos ideias 

(redundância), fazemos uso do pleonasmo; quando exageramos, propositalmente, fazemos uso 

da hipérbole. 

Com base no exposto e à luz das contribuições de Pinto (2000), é relevante mencionar 

que ao estudar o significado linguístico não se deve considerar a língua isolada de sua 

produção social, mas priorizar a fala. É importante conceber a conversação como sendo o 

lugar, por excelência, de onde se saem os exemplos de significações dependentes do contexto 

e das condições de uso da língua. Portanto, conforme afirmado pela autora, o(s) significado(s) 

compreendido(s) a partir da(s) sentença(s) que um indivíduo enuncia é (são) muito mais 

amplo(s) do que, apenas, o(s) significado(s) dependente(s) das condições de verdade dessa 
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sentença: é um significado retirado do contexto da conversação, que inclui o conhecimento 

partilhado entre o falante e o ouvinte.  

Nesse viés, apesar de a semântica e a pragmática serem diferentes domínios da 

linguística, acreditamos que elas caminham juntas e que, conforme dito, anteriormente, por 

vezes se imbricam; o entendimento do que é o enunciado (semântica) e a análise do que e de 

como ele o é (pragmática) são complementares e imprescindíveis para a significação, bem 

como para a comunicação linguística. Conforme Araújo (2007, p. 12): 

 

a linguagem não se reduz a um simples instrumento para o pensamento representar 

as coisas, a virada linguística mostra que a estrutura articulada das línguas é que 

permite o pensamento, e a virada pragmática mostra que o uso, o contexto e os 

falantes negociam entre si aspectos da situação de fala e do ato de fala. [...] A 

linguagem é constituída por aspectos semânticos e pragmáticos, os quais se 

imbricam e dependem um do outro. 

 

A semântica e a pragmática são, portanto, essenciais para o entendimento e a 

compreensão da língua, em especial, no que se refere aos atos de fala. São as situações 

conversacionais e os contextos dos acontecimentos que nos permitem entender e atribuir 

significado às palavras, bem como às expressões que não encontramos no dicionário. 

 

4.1 Metáfora e seus autores, tipologia e classificação 

 

Segundo Burkhardt (1990), a primeira teoria sobre metáfora é encontrada nos escritos 

de Aristóteles. De acordo com o autor, a metáfora é (i) a transferência de uma palavra de seu 

campo ou domínio próprio para uma gama de outras classes de objetos, (ii) um transporte de 

uma palavra para uma esfera onde ela não é, usualmente, usada, (iii) uma aplicação de uma 

palavra a objetos aos quais ela, normalmente, não é aplicada.  

Na obra aristotélica, segundo Marcos (1996) citado por Rodriguez (1999), três 

procedimentos podem ser encontrados, com relação à metáfora. São eles: (i) o 

desenvolvimento de uma teoria sobre a metáfora (arte retórica e arte poética), (ii) as 

afirmações explícitas sobre a proibição do emprego das metáforas na metodologia científica e 

(iii) o emprego das metáforas nos textos filosóficos. 

As metáforas, segundo Aristóteles (1964), estariam unicamente autorizadas na 

linguagem poética e na retórica; a ausência de um termo justificaria, também, o uso delas: “de 

maneira que se dê um nome àquilo que até aí não o tinha [...] é preciso também que a 

metáfora seja tomada de coisas belas” (ARISTÓTELES, 1964, p. 192-193). 
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Mauthner (1923) considera que a língua se desenvolve através de metáforas e que a 

própria língua é uma metáfora, de tal modo que poderíamos elucidar melhor o 

desenvolvimento linguístico através de metáforas do que pela etimologia. “Que a metáfora é o 

princípio onipresente da língua, já pode ser notado na simples observação diária”, ressalta 

Richards (1950, p. 92), quem considera impossível falar três frases, sem que nelas apareça, 

pelo menos, uma metáfora. 

Goodman (1968) destaca que parece não ser exagero afirmar que grande parte de 

nossa linguagem cotidiana se baseie em metáforas “conscientes” ou já “congeladas”, na 

terminologia de autor. Mooij (1976) explica que a metáfora cotidiana não é apenas um mero 

ornamento linguístico, mas, sim, um recurso vital do pensamento e da linguagem que está 

presente em todas as formas de comunicação humana. O autor considera que as diversas 

teorias sobre a metáfora podem ser divididas em dois grupos: (i) as teorias monísticas, as 

quais defendem que as palavras usadas, metaforicamente, perdem a sua capacidade referencial 

original para receberem outra e (ii) as teorias dualísticas, que defendem que as palavras 

guardam a sua capacidade original, ao mesmo tempo em que passam a carregar uma segunda 

referência. 

Blumenberg (1971, p. 171) afirma que o “campo de uso da metáfora é o lugar da 

formação de conceitos de outro modo impossíveis, malogrados ou não concretizados”. Para 

Vygotsky (1974), a metáfora é anterior à razão e serve de meio para aferir a capacidade 

criativa natural do homem. Por outro lado, Ricoeur (2000) defende que o lugar da metáfora 

não é nem o nome, nem a frase, nem mesmo o discurso, mas a cópula do verbo ‘ser’, e que o 

‘é’ metafórico significa, ao mesmo tempo, ‘não é’ e ‘é como’. Para Fonzi e Sancipriano 

(1975, p. 3) “a metáfora é a um tempo mágica e lógica, subjetiva e objetiva, interior e 

comunicativa e a sua força reside no próprio fato de nela se conciliarem polos diferenciados”. 

Em contrapartida, Jensen (1975) sugere que as metáforas utilizadas em situações que 

envolvam soluções de problemas, de uma maneira geral, apelam para o que pode ser 

reconhecido por qualquer pessoa. O autor propõe a seguinte tipologia de metáforas: 

 

a) de restauração: subdividida em metáfora médica (por exemplo, “câncer da 

sociedade”), de roubo (por exemplo. “liberdade roubada”), de conserto (por 

exemplo, “quebra de contrato”) e de limpeza (por exemplo, “sujeira de política”); 

b) de percurso: subdividida em metáfora de percurso em terra (por exemplo, 

“barreiras linguísticas” e “estrada da vida”), em mar (por exemplo, “onda de 

assalto” e “afogado em dividas”) e em cativeiro (por exemplo, “escravo do sexo”). 
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Neste sentido é que para Paul (1804, p. 184) a língua não passa de um “dicionário de 

metáforas empalidecidas”. Uma expressão linguística será metafórica, à medida que os termos 

que ela põe em jogo pertencerem a linguagens e a universos semânticos diferentes. 

Segundo Trask (2008), os linguistas se deram conta de que a metáfora é uma maneira 

banal de ampliar os recursos expressivos de uma língua, e, desde a década de 1980, os 

cognitivistas têm chamado a atenção para a importância das metáforas. Essas metáforas, 

explica o autor, condicionam um amplo leque de expressões e parecem estar relacionadas à 

maneira como as pessoas percebem o mundo. Por exemplo, a metáfora “a vida é uma viagem” 

aparece em um grande número de locuções, tais como: “vou dar esse passo quando for o 

momento certo”, “ela sabe para onde está indo”, “ele tinha dois caminhos pela frente”, “o 

neném chegou”, “seus caminhos se cruzaram”, “finalmente ela chegou lá (obteve sucesso)”, 

“ele nos deixou (morreu)”, “até chegar onde estamos, percorremos um longo caminho”, entre 

outros. 

 

O uso não literal de uma forma linguística, utilizando como recurso para chamar a 

atenção para uma semelhança percebida. O uso literário das metáforas é antigo e 

bem estudado e, nos campos da retórica e da crítica literária, se desenvolveram 

formidáveis baterias de termos gregos para denominar muitos diferentes tipos de 

metáfora. Mas as metáforas são, de fato, um lugar comum na fala e escrita correntes; 

falamos do pé de uma montanha, do olho da enxada; referimo-nos a Saussure como 

o pai da linguística, e tratamos uma mercadoria muito barata de galinha morta. 

(TRASK, 2008, p. 190-191, grifos do autor). 

 

Davidson (1992, p. 35), por sua vez, defende a tese de que “as metáforas significam 

aquilo que as palavras, em sua interpretação mais literal significam, e nada mais do que isso”; 

Bergmann (1991) considera que as metáforas também podem ser usadas para fazer 

afirmações, bem como para criticar, advertir e mentir, por exemplo. 

 

A metáfora muda instantaneamente o sentido das palavras, cria expressões novas de 

um modo súbito. A visão de similitude entre dois objetos, dois atos, a faz nascer. Ela 

se faz adotar se é justa ou pitoresca, ou simplesmente se preenche uma lacuna no 

vocabulário. Mas a metáfora não permanece tal como em seu inicio: logo o espírito 

se habitua à imagem; seu próprio sucesso a faz empalidecer, ela se torna uma 

representação da ideia apenas mais colorida que a palavra própria. (BRÉAL, 1992, 

p. 91). 

 

A metáfora terminológica, longe de ser uma simples maneira de falar, explica Assal 

(1994) citado por Oliveira (2008), é, essencialmente, uma maneira de pensar. Sem dúvida, ela 

é um empréstimo imagético; todavia, uma vez que esse empréstimo está reinvestido em uma 
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pratica social, ou seja, uma vez que sua significação é regulada pelos atores que agem no 

quadro desta pratica, ela se torna a expressão de um novo conceito. 

A metáfora, segundo Votre e Roca (1996), envolveria dois aspectos: (i) a transferência 

semântica e (ii) a motivação icônica. Em relação ao primeiro, a metáfora seria vista como um 

processo de transferência semântica, em que uma forma ou uma construção passaria a 

representar outro significado, estreitamente vinculado ao que, até então, não se relacionava a 

ela. Em relação ao segundo, a motivação icônica se explicaria pelo fato de a metáfora estar 

“num grau de semelhança ou compartilhamento semântico entre o significado fundante e o 

significado derivado.” (VOTRE; ROCA, 1996, p.32). 

Abreu (2000) mostra que a metáfora não é um recurso meramente decorativo; antes, 

ela pode ser utilizada com os seguintes propósitos: (i) informar melhor – através da metáfora, 

procura-se evocar, no repertorio do interlocutor, algo conhecido para tornar mais fácil o 

acesso a um conceito novo que se quer comunicar, (ii) sensibilizar, provocar o estranhamento 

– chama-se a atenção do interlocutor para um ponto de vista inusitado, exigindo-lhe um maior 

esforço intelectual (é mais comum no texto poético), (iii) convencer e persuadir – 

considerada, assim, uma figura de retórica, (iv) despertar a criatividade – leva-se os 

interlocutores a pensarem de modo diferente sobre os fatos. 

Abreu (2000, p. 108) ressalta, ainda: 

 

com as metáforas, podemos, pois, aumentar nossa capacidade de criar e transmitir 

emoções. Podemos, também, pensar novos sentidos para as coisas que existem no 

mundo ao nosso redor e para as que existem dentro de nós, enriquecendo a nossa 

inteligência e o nosso coração. 

 

A metáfora, segundo Lima, Gibbs e Françoso (2000, p. 108, grifos dos autores) 

 

trata-se de uma operação cognitiva, no qual empregamos um domínio experiencial 

mais concreto, estreitamente ligado à experiência com nosso próprio corpo e o 

mundo em que vivemos para compreender/conceituar um domínio mais abstrato, 

cuja natureza da experiência humana não permite uma representação direta. São, 

portanto, nossas experiências corpóreas, de diferentes dimensões, que, sendo 

recorrentes e co-ocorrentes, geram as metáforas que subjazem à nossa forma de 

falar. Assim, por exemplo, é o fato de sempre termos fome e de concomitantemente 

experenciarmos o desejo de comer que gera a metáfora conceitual DESEJAR é TER 

FOME. 

 

A metáfora é linguística, conceitual, neural, corpórea e social, ao mesmo tempo. 

Segundo o autor, a metáfora constitui um esquema genérico que é preenchido por cada cultura 

que a utiliza. Quando é preenchida, ela recebe um conteúdo cultural único, em um nível 
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específico. Em outras palavras, uma metáfora conceitual de nível genérico é instanciada por 

formas culturalmente específicas, em um nível específico. Esse é um tipo de variação entre 

culturas (KÖVECSES, 2007, tradução livre
17

). 

A metáfora, segundo Lakoff e Johnson (2002), constitui uma maneira de simbolizar, 

abstratamente, um conceito para o qual não há uma designação específica. Os autores 

afirmam que a metáfora constitui um mapeamento entre domínios que fazem parte de um 

sistema conceptual, conforme será explicado na próxima seção. 

 

4.2 Lakoff & Johnson: metáforas conceituais 

 

Segundo Trask (2008), a linguística cognitiva é uma abordagem do estudo da língua 

que se baseia na percepção e na conceitualização humana do mundo. A partir dos anos 1980, 

um número cada vez maior de linguistas foi se interessando pelo projeto de esclarecimento 

dos modos com os quais as estruturas e os objetos linguísticos refletiam a maneira de 

percepção, de categorização e de conceitualização do mundo, por parte dos seres-humanos. 

 

Um dos primeiros linguistas que contribuíram para a abordagem cognitiva, foi o 

linguista teórico americano George Lakoff, que escreveu amplamente sobre a 

importância da metáfora como um fator que dá forma às línguas. Mais 

recentemente, um certo número de pessoas com formações diferentes vêm tentando 

analisar as estruturas linguísticas em termos de figuras conceituais e perceptivas, tais 

como figura e fundo, marco (landmark) e trajetor (trajector, qualquer coisa que se 

movimenta), localização no espaço, eventos e estados, frames e scripts (modelos 

mentais dos objetos e eventos do mundo real), e categorias e hierarquias. (TRASK, 

2008, p. 181, grifos do autor). 

 

Nos anos 1970, Lakoff percebeu a importância da metáfora e da metonímia como 

figuras de linguagem no dia a dia, e, assim, Lakoff e Johnson (1980) publicaram o livro 

“Metáforas da vida cotidiana” (Metaphors We Live By), o que foi, na verdade, um pontapé 

inicial para a semântica cognitiva. 

A semântica cognitiva, segundo Mussalim e Bentes (2012), defende a hipótese de que 

o significado é central na investigação sobre a linguagem, opondo-se, assim, à abordagem 

gerativista, a qual defende a centralidade da sintaxe. Conforme esclarecem as autoras, a 

semântica cognitiva se inscreve no quadro do funcionalismo: o corpo está na mente; ele a 

estrutura. Nessa perspectiva, busca-se combater a ideia, presente em algumas abordagens 

                                                           
17

 “The metaphor constitutes a generic schema that gets filled out by each culture that has the metaphor. When it 

is filled out, it receives unique cultural content at a specific level. In other words, a generic-level conceptual 

metaphor is instantiated in culture-specific ways at a specific level. This is one kind of cross- cultural variation.” 
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formais, de que a linguagem está numa relação de correspondência direta com o mundo. O 

significado para a semântica cognitiva, nada tem a ver com pareamento entre linguagem e 

mundo. A significação linguística emerge das significações corpóreas da pessoa, dos 

movimentos do corpo, em interação com o meio que o circunda. Por outro lado, as autoras 

explicam que a semântica cognitiva se diferencia da semântica da enunciação, por não se 

basear na crença de que a linguagem seja um jogo de argumentação, mas, sim, na proposta de 

que o significado seja natural e experiencial (ou seja, o significado se sustenta na constatação 

de que ele se constrói, a partir de nossas interações físicas e corpóreas com o meio ambiente 

em que vivemos). Do movimento, elas explicam, emerge um esquema imagético cinestésico 

(uma memória de movimento), no qual há um ponto de partida, um percurso e um ponto de 

chegada. Esse esquema, que surge, diretamente, da nossa experiência corpórea com o mundo, 

ancora o significado de nossas expressões linguísticas sobre o espaço. Nessa perspectiva, o 

significado linguístico não é arbitrário porque deriva de esquemas sensório-motores. Em 

suma, são as nossas ações no mundo que nos permitem apreender, diretamente, esquemas 

imagéticos espaciais, e são esses esquemas que dão significado às nossas expressões 

linguísticas (vale destacar que esquemas mais básicos são independentes da linguagem). 

Os esquemas, organizações cinestésicas diretamente apreendidas, esclarecem 

Mussalim e Bentes (2012), carregam uma memória de movimentação ou de experiência, 

sendo essa memória o que ampara nosso falar e pensar. Dessa forma, o significado é uma 

questão da cognição, em geral. Entretanto, nem todos os nossos conceitos resultam, 

diretamente, de esquemas imagético-cinestésicos, pois há domínios da experiência cuja 

conceitualização depende de mecanismos de abstração, como por exemplo, a metáfora e a 

metonímia.  

A metáfora se define por ser o mapa (um conjunto de correspondências matemáticas) 

entre um domínio da experiência e outro domínio. Para a semântica cognitiva, ela é um 

processo cognitivo que permite mapearmos esquemas, aprendidos, diretamente, pelo nosso 

corpo, em domínios mais abstratos, cuja experimentação é indireta. A propriedade 

fundamental da metáfora é preservar as inferências do domínio fonte do domino alvo, desde 

que não haja violação da estrutura inerente a este último domínio. Há dois princípios na teoria 

da semântica cognitiva: (i) os esquemas imagéticos e (ii) as categorias de nível básico. Os 

esquemas imagéticos são responsáveis pela compreensão de expressões linguísticas presentes 

nas metáforas; a categorização é um procedimento pelo qual agrupamos objetos e eventos em 

unidades classificatórias, com base em um critério de organização (MUSSALIM; BENTES, 

2012). 
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A metáfora, segundo Lakoff e Johnson (1980), não sendo usada, apenas, na poética ou 

na retórica, passa a ser encarada como algo presente no dia a dia, em todos os aspectos da 

vida – não só na linguagem, mas, também, no pensamento e na ação. O nosso sistema 

conceptual, segundo os autores, em cujos termos pensamos e agimos, é, fundamentalmente, 

de natureza metafórica. As metáforas são conceptuais, então, por natureza e representam um 

dos caminhos para o entendimento. 

 “O modo como pensamos, o que experenciamos e o que fazemos todos os dias são 

uma questão de metáfora [...] a essência da metáfora é entender e experimentar um tipo de 

coisa em termos de outra” (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 46-48), isto é, as metáforas não 

são assuntos da língua, mas, sim, do pensamento ou da ação, por terem base cognitiva. 

 

A metáfora é um dos mais importantes instrumentos para tentar compreender, 

parcialmente, o que não pode ser compreendido, em sua totalidade: nossos 

sentimentos, nossas experiências estéticas, nossas praticas morais e nossa 

consciência espiritual. Esses esforços da imaginação não são destituídos de 

racionalidade; como se utilizam da metáfora, empregam uma racionalidade 

imaginativa. (LAKOFF E JONHSON, 2002, p.303). 

 

Para Lakoff e Turner (1989), a convencionalidade da metáfora varia, à medida que ela 

é mais ou menos automática e livre de esforço; e ela é indispensável (ou básica), ao passo que 

dispensá-la significa mudar o modo de pensar. 

Lakoff e Johnson (1980) dividem os tipos de metáforas conceptuais em três tipos: 

 

a) metáfora estrutural: é uma comparação de estrutura, ou seja, quando um conceito é 

metaforicamente estruturado em termos de outro. Por exemplo: quando dizemos 

“aquele homem é um pão”, estamos, metaforicamente, comparando o homem a um 

pão, que sabemos ser comestível, gostoso e quentinho; quando, ainda, dizemos “o 

que os olhos não veem o coração não sente”, estamos colocando o “sentir” como 

“ver”. As metáforas estruturais são denominadas metáforas básicas, pois o seu uso 

é convencional, inconsciente, automático e tipicamente despercebido;  

b) metáfora espacial ou orientacional: é a organização de todo um sistema de 

conceitos em termos de outro, apresentando, na maioria das vezes, relação com a 

orientação espacial (para cima/para baixo, para dentro/para fora, para frente/para 

trás, entre outros). É uma metáfora bastante utilizada em Libras, como, por 

exemplo, em “você não vale nada” – neste caso, a metáfora relaciona o “valor” 

com a baixa auto-estima; 
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c) metáfora ontológica: é a transformação de um conceito abstrato em entidade, 

objeto ou substância. A mente, por exemplo, pode ser concebida como uma 

entidade, quando dizemos: “já estou de cabeça cheia, preciso de descanso” – neste 

caso, a metáfora relaciona a mente com um recipiente. 

 

Além das metáforas, Lakoff (1987) destaca a metonímia como uma importante função 

referencial: ela nos permite usar uma entidade para representar outra. A metonímia, segundo o 

autor, conhecida como figura da fala, está relacionada a uma palavra ou a uma frase que é 

substituída por outra, com a qual ela esteja proximamente associada. Decifrar a metonímia, 

segundo o autor, consiste em chegar ao termo substituído, ou seja, ao referente que atenda à 

dupla condição de ocupar a posição do substituto e de manter com ele relação de contiguidade 

(o gatilho é utilizado para referenciar a entidade alvo). A sinédoque, por outro lado, refere-se 

a um subtipo de metonímia que consiste na representação de apenas uma parte do todo para 

representá-lo. Assim, ela tem uma função referencial, o que nos permite usar uma entidade 

para encontrar outra. Lakoff e Turner (1989) encontraram a sinédoque, frequentemente, 

confundida com a metáfora. 

Por meio dos processos cognitivos da metáfora e da metonímia, então, estendemos os 

nossos esquemas e categorias para além das nossas experiências físicas imediatas na direção 

da abstração (MUSSALIM; BENTES, 2012). 
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5 SIGNO E METÁFORA EM LÍNGUA DE SINAIS 

 

Muitas teorias buscaram compreender o campo de significação das línguas. Uma das 

perspectivas que tem se dedicado, mais precisamente, à metáfora é a linguística cognitiva
18

, 

conforme explicado em seções anteriores. As línguas de sinais têm sido estudadas nesta 

perspectiva: na ASL, encontramos os estudos de Wilcox Phyllis (2000, 2004a, 2004b), de 

Wilcox Sherman (2004), de Wilcox Sherman, Wilcox Phyllis e Jarque (2003) e de Taub 

(2001), e, na Libras, encontramos os estudos de Faria (2003), pioneira na investigação das 

metáforas nessa língua, em contraste com as construções metafóricas na língua portuguesa. 

A linguística cognitiva, segundo Albres (2012), vê a língua em conexão com a 

experiência humana: as unidades e as estruturas da língua são estudadas como manifestações 

das capacidades cognitivas, da capacidade humana de organização conceitual, da 

possibilidade de categorização, de mecanismos de processamento e da experiência cultural, 

social e individual. Na linguística cognitiva, destaca a autora, as estruturas linguísticas são 

construídas e utilizadas de forma a guiar a construção de sentido, dando pistas a serem 

preenchidas pelo interlocutor e não fazendo uma separação rígida entre morfossintaxe e 

semântico-pragmática. Para ilustrar a questão da expressão metafórica, Albres (2012) 

apresenta dois sistemas de expressão metafórica sobre espaço-tempo, em línguas orais: (i) a 

metáfora da pessoa em movimento, em que o orador está se movendo ao longo da linha do 

tempo para o futuro e (ii) a metáfora do tempo em movimento, na qual o orador fica parado e 

o tempo é concebido como uma corredeira que transporta o fluxo do futuro para o passado. A 

figura a seguir ilustra as duas metáforas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 De acordo com Albres (2012, p. 60), “a Linguística Cognitiva surgiu no inicio da década de 80, interessada em 

compreender o fenômeno da significação (já evidenciado, aliás, pelo movimento da Semântica Gerativa, mas, ao 

contrário deste, fora da tradição gerativa). Os processos metafóricos e metonímicos ganham destaque nesses 

estudos, entendendo-os como processos estruturantes nas línguas e não apenas como recursos literários.”. 
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Figura 32 – Esquemas cognitivos espaciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Albres, 2012, p. 61 

 

Conforme a figura 32 acima, os dois sistemas apresentam bases diferentes de 

esquemas cognitivos espaciais. Em relação à parte de cima da figura, Gentner (2001) 

exemplifica com as seguintes metáforas: “vou fazer isso”, “estamos nos aproximando 

rapidamente dos feriados”, “devemos avançar com este plano”, “o presente é um ponto que 

acabou de passar”. Já em relação à parte de baixo da figura, o autor cita exemplos da metáfora 

do tempo em movimento, tais como: “próximos anos”, “o ano passado”, “as férias estão 

chegando rápido”, “a noite segue o dia”. 

Albres (2012) explica que o homem interpreta e processa o mundo como eventos 

visuais; o espaço oferece uma estrutura que é mapeada em tempo e a cognição humana 

concebe domínios abstratos em termos de domínios concretos. Por conseguinte, um 

mapeamento metafórico incide em compreender quais domínios concretos servem de base 

para a conceituação de domínios mais abstratos. A autora destaca, então, que o conhecimento 

é sistematizado conceitual e metaforicamente, da seguinte maneira: ideias (ou significados) 

são objetos; expressões linguísticas são recipientes; comunicação é enviar. Como exemplo de 

como o falante coloca ideias (objetos) dentro de palavras (recipientes) e as envia (por meio de 

um canal), a autora cita, por exemplo, o fato de personificarmos qualidades humanas, 

atribuindo-as a entidades não humanas (por exemplo, teorias, doenças, inflamação, entre 

outras) e o fato de usarmos a parte pelo todo (por exemplo, “precisamos de caras novas por 

aqui”, “é necessário respeitar os cabelos brancos”, “o Carrefour aumentou os preços 

novamente”, entre outras). 
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5.1 Iconicidade em Línguas de Sinais 

 

A iconicidade na linguagem, segundo Lakoff e Tuner (1989) citado por Faria (2003), é 

uma metáfora delineada pelo referente que motiva a estrutura da expressão, sendo o 

significado, assim, entendido nessa relação. Nas línguas orais, a iconicidade está relacionada à 

iconicidade fonológica e é determinada pela convencionalidade; nas línguas de sinais, ela está 

relacionada à iconicidade visual (embora também dependa da convencionalidade, por parte de 

seus falantes).  

 

Lakoff e Johnson (2002[1980]) indicam ainda a existência de metáforas 

orientacionais também na produção de sentenças afirmativas ou interrogativas. 

Desta forma, na entonação de sentenças se tem uma metáfora. O que eles 

denominam de DESCONHECIDO É PARA CIMA e CONHECIDO É PARA 

BAIXO. Ou seja, o que se pergunta é algo desconhecido, desta forma as perguntas 

tem uma entonação para cima. Consideram que esta é uma metáfora, pois não pode 

ser explicado apenas em termos formais já que se baseia em nossa conceptualização 

espacial da entonação forma linguística. (ALBRES, 2012, p. 64, grifos da autora). 

 

Segundo Wilcox (2004b), pesquisas em diferentes línguas de sinais, a partir da 

perspectiva da linguística cognitiva, têm indicado metáforas universais. Essas pesquisas 

apontaram para correspondências icônicas e metafóricas entre o curso de criação dos sinais e 

os campos de significação. Para o autor, “pessoas surdas usam seus olhos para propósitos 

funcionais, além do que os usam os ouvintes” (WILCOX, 2000, p. 34). Nesse sentido, a 

metáfora, nas línguas de sinais, parece estar orientada pela visão. Eu, particularmente, 

discordo dessa observação do autor, questionando-o: seriam necessários, apenas, os olhos dos 

surdos para a compreensão do mundo metafórico? E as mãos? Quais os papéis que elas têm? 

Minha sogra, por exemplo, surda e cega (sem nenhum comprometimento cognitivo), entende 

muito bem o uso das metáforas. Quando falei com ela, uma vez, por meio de libras-tátil, que o 

filho dela “serrava”, ela, imediatamente, discordou, respondendo: “não, meu filho não! Ele é 

trabalhador”; ainda, em outro momento, quando conversávamos e eu disse estar “cheia” 

(fazendo, para isso, um sinal que traz em si a representação da água emergindo), ela me 

respondeu, dizendo que era preciso eu ter calma, já que a vida não é fácil. Por isso, com base 

nessas experiências, assumo que as metáforas produzidas na língua de sinais não são frutos da 

visibilidade, mas, sim, do próprio sinal. 

 

Na categoria “a mente é um recipiente”, Wilcox (2000) considera que os surdos 

usam sistematicamente partes da cabeça para representar consciência e pensamento. 

Em ASL, sinais como os seguintes são dados como exemplo dessa categoria: 

REMEMBER (relembrar), MEMORIZE (memorizar), UNDERSTAND (entender), 
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FORGET (esquecer), THINK (pensar), IMAGINE (imaginar), OPINION (opinião), 

SUSPICIOUS (desconfiado), OPEN-MIND (abrir a mente), entre outros. Esses 

sinais são produzidos na área da cabeça, mas não são produzidos em um único 

ponto, ou seja, podem ser produzidos na testa, no centro da cabeça, na parte lateral. 

Existe então, uma relação entre localização e possíveis funções desenvolvidas pelo 

objeto físico – cérebro. (ALBRES, 2012, p. 65, grifo do autor). 

 

Taub (2001), segundo Albres (2012), estudou as metáforas da ASL, cujos sinais 

metafóricos tinham como base um duplo mapeamento: (i) um mapeamento metafórico, 

descrevendo o percurso do domínio conceitual concreto (domínio fonte) para um domínio 

abstrato (domínio alvo) e (ii) um mapeamento icônico, entre o referente que motiva a 

produção do sinal e as formas linguísticas que o representam. Há, assim, uma relação entre o 

concreto e o abstrato, e no processo de análise é possível apreender a iconicidade do sinal. A 

autora considera que estão preservados na formação do sinal elementos do referente que o 

representa, mas que a conceitualização e o significado são abstratos; a complexidade dessas 

elaborações mentais é importante para que os falantes da língua alcancem a expressão 

metafórica.  

 

Taub (2001) desenvolveu alguns estudos empíricos e, a partir desses, estabeleceu a 

seguinte classificação: a) o futuro está a frente: Nesse mapeamento o futuro é 

conceitualizado à frente de quem sinaliza; b) intimidade e proximidade: O espaço de 

articulação do sinal revela o significado de proximidade, não só das mãos em 

relação ao corpo do sinalizador, mas também entre as duas mãos; c) iconicidade 

metafórica e iconicidade pura em um sinal metafórico: ocorre quando em um único 

sinal se combina dois tipos de iconicidade; d) fusão de sinais: uso de sequência de 

sinais como uma expressão. (ALBRES, 2012, p. 66 grigo do autor). 

 

Albres (2012), também, destaca o trabalho de Wilcox (2000) com metáforas em ASL, 

em que o autor relata ser possível em língua de sinais o uso das mesmas metáforas usadas em 

línguas orais. Porém, nem todo conteúdo de uma metáfora de uma língua é encontrado em 

outra: a Língua de Sinais Britânica (BSL), por exemplo, usa uma metáfora existente em 

muitas línguas orais e em algumas línguas de sinais, “entender é agarrar”. “No entanto, na 

ASL, o ‘entendimento’ não significa metaforicamente ‘agarrar’. Em ASL, o verbo significa 

apenas o ato físico de receber e não o significado metafórico de compreensão” (WILCOX, 

2000, p. 131).  

Sendo assim, conforme explica Albres (2012), os estudos sobre metáforas têm 

mostrado a influência da experiência cultural para a compreensão das representações 

metafóricas usadas pelo seu interlocutor (ora, se não fosse assim, os sinalizadores não teriam 

o mesmo esquema de imagens necessárias para se compreenderem). O estudo de diferentes 
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línguas de sinais levará a uma compreensão mais profunda da linguagem e da afetação das 

diferenças culturais nos nossos sistemas conceituais. 

 

5.2 Metonímia em Línguas de Sinais 

 

Segundo Albres (2012), a metonímia tem sido abordada nos estudos de significação 

das línguas de sinais, já que a partir daquela se chega às expressões metafóricas desta. A 

metonímia, tradicionalmente, é compreendida como o emprego da parte pelo todo. Segundo 

Wilcox e Jarque (2003), a metonímia pode ser expressa em uma atividade (ação) ou mesmo 

em sinais pessoais, como demonstram os exemplos a seguir, tendo como a base a ASL: 

 

a) parte da ação pela ação: DRINK-BRANDY (beber conhaque) usa uma forma da 

mão diferente, representando a ação de segurar um copo de conhaque; 

similarmente, WATER usa uma forma da mão, indicando a ação de regar um 

jardim, usando uma mangueira e SHAMPOO usa uma forma da mão, mostrando a 

ação de aplicar shampoo à cabeça; ainda, referindo-se às atividades esportivas, em 

TÊNIS e em VOLEIBOL, por exemplo, as mãos representam, respectivamente, o 

processo de segurar e de balançar uma raquete de tênis e de bater, como se 

estivesse devolvendo uma bola de vôlei; 

b) característica física pela pessoa: em sinais de nome descritivo, é comum a escolha 

de uma característica proeminente da pessoa (uso, então da metonímia); em sinais 

pessoais, por exemplo, é comum que o sinal faça referência a uma marca ou a uma 

cicatriz – quando se sinaliza a cicatriz, não se pensa nela, em si, mas, sim, na 

pessoa como um todo (a parte – cicatriz – representa o todo – a pessoa). 

 

De forma genérica, pode-se dizer que um item lexical é criado em língua de sinais a 

partir de uma metonímia do referente. Nos exemplos ‘cavalo’, ‘coelho’ e ‘boi/vaca’, 

as partes do corpo – orelhas ou chifres – são escolhidas, prototipicamente, por 

muitas línguas de sinais para representar o referente, ou seja, para especificar o 

animal inteiro. (WILCOX, 2000, p. 90).   

 

Albres (2012) destaca que Wilcox Sherman, Wilcox Phyllis e Jarque (2003) 

expuseram que sinais metonímicos têm alto grau de iconicidade, pela escolha de uma 

característica do referente (uma parte) para a produção do sinal (o todo). Entretanto, ressalta 

Albres (2012), esta metonímia pode transgredir a representação de um único referente e 

deslocar o seu significado para outros campos. As expressões metafóricas podem ter sua 
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origem em gestos e em sinais icônicos que, ao selecionarem parte do referente, fazem uso da 

metonímia e, pela abstração cognitiva, distanciam-se desse campo concreto, chegando a 

outros significados, em um campo abstrato. Dessa forma, as expressões metafóricas podem ter 

sua origem em metonímias, como no exemplo de Wilcox (2000), tendo como base a ASL: o 

sinal icônico BULL (boi) é representado pelos chifres (representação metonímica dos 

bovinos), que estão relacionados à autoridade; por outro lado, BULL também é 

metaforicamente usado para representar presidente; em suma, a metonímia do sinal BULL é 

um ícone de chifre (ou seja, chifre é uma metonímia de boi), mas essa metonímia também 

motiva uma metáfora mais abstrata que coloca BULL como presidente – o domínio fonte 

(ícone do animal) de um mapeamento metafórico para outro domínio (alvo) mais abstrato, o 

de presidente. 

De acordo com Wilcox Sherman (2004), as metonímias são baseadas também na 

incorporação de gestos em língua de sinais: (i) aqueles em que o gesto em si é metonímico, 

tendo como alvo o conceito, e (ii) os outros em que o gesto mais um sinal manual indicam a 

metonímia (este último tipo pode ser encontrado em casos nos quais o gesto facial é 

morfologicamente ligado ao sinal manual, por exemplo, o sinal manual WORK (trabalho), em 

ASL, que combinado com um gesto facial dos olhos estrábicos e dos lábios unidos, 

firmemente, passa a significar ‘trabalhar com cuidado’. 

Tais aspectos, segundo Wilcox (2000), reforçam a ideia de que as representações 

icônicas de domínios concretos podem se referir, em ASL, a domínios abstratos (sentimentos 

e pensamentos), por meio de metonímia e de que, portanto, as metonímias, de motivação 

icônica, podem ser a base para uma construção metafórica. Com base na teoria da gramática 

cognitiva de Langacker, Wilcox (2000) tem buscado desenvolver um modelo de iconicidade: 

a iconicidade cognitiva, a qual, segundo Wilcox Sherman (2004), consiste em um 

mapeamento dentro de um espaço multidimensional conceitual, entre os polos fonológico e 

semântico das estruturas simbólicas que residem em uma mesma região do espaço conceitual. 

Segundo o autor, o pólo fonológico, nas línguas de sinais, apresenta uma rica iconicidade por 

envolver objetos que se movem no espaço, vistos de um ponto de vista pelos interlocutores: as 

mãos vão se movendo pelo espaço como visto pelo sinalizador e pelo seu interlocutor. 

 

5.3 Metáforas em Libras 

 

Conforme visto na seção anterior, a metonímia faz parte da iconicidade, porém a 

iconicidade não é, necessariamente, metafórica. É de grande relevância separar estes dois 
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conceitos entre si: a iconicidade não é responsável pela motivação do traço metafórico nas 

línguas de sinais, especialmente em relação à Libras, objeto deste estudo. Podemos destacar, 

nesta pesquisa, que as metáforas estruturais apontam maior classe de sinais no cotidiano da 

pessoa surda; nesse caso, podemos citar a presença da iconicidade na formação metafórica do 

sinal. 

Segundo Albres (2012), para se compreender as metáforas em Libras, os signos 

icônicos devem ser analisados para além do concreto, ou seja, para analisa-los, deve-se ir ao 

nível abstrato. É importante destacar que muitas metáforas conceituais em Libras podem ser 

oriundas da língua portuguesa (em sua modalidade oral), conforme pesquisa realizada por 

Faria (2003), o que podemos considerar como sendo normal, já que uma língua influencia a 

outra
19

 – assim como o inglês influencia o português, o português também influencia a Libras, 

influência, esta última, bem mais intensificada, haja vista o fato de surdos e ouvintes 

brasileiros residirem o mesmo território. 

Vejamos, a seguir, dois exemplos de comparação entre metáforas da/na Libras e da/na 

língua portuguesa. 

 

Figura 33 – Tradução literal para a Libras da metáfora “a vida é uma guerra” 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A metáfora “a vida é uma guerra”, em língua portuguesa, significa que a vida é difícil, 

que a vida é uma constante luta. Já em Libras, até o presente momento, essa expressão não 

funciona como metáfora, pois é uma simples tradução literal da língua portuguesa (figura 33), 

                                                           
19

 Faria (2003), em sua pesquisa sobre as metáforas em Libras, propõe a seguinte classificação: (i) metáforas 

equivalentes – são aquelas decalques do português, que podem ser vistas, por exemplo, quando surdos se 

apropriam de metáforas faladas nessa língua, fazendo uso delas na língua de sinais; (ii) metáforas semelhantes – 

são aquelas parecidas com o português, mas com algum tipo de adaptação, por parte dos falantes surdos, para o 

seu uso na língua de sinais; (iii) metáforas diferentes – são metáforas usadas na língua de sinais que não existem 

na língua portuguesa. 
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ou seja, consiste, na verdade, em uma estrutura da língua portuguesa sinalizada, uma 

apropriação da expressão da língua portuguesa pela Libras
20

. 

 

Figura 34 – Tradução literal para a Libras da metáfora “o tempo voa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 35 – Tradução possível para a Libras da metáfora “o tempo voa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A metáfora “o tempo voa”, em língua portuguesa, indica que o tempo é efêmero, que 

ele passa, rapidamente. Na figura 34 temos uma simples tradução literal da metáfora em 

questão: o sinal/verbo VOAR não pertence ao ente tempo, pois o tempo não tem asas. 

Todavia, como pode ser visto na figura 35, a tradução da metáfora “o tempo voa” para a 

Libras se torna possível, se sinalizarmos (no sentido figurado, é claro) “o relógio voa”
21

. 

                                                           
20

 Vale dizer que da mesma forma que há metáforas em língua portuguesa que não são, facilmente, traduzidas 

para a Libras, há metáforas em Libras que não são, facilmente, traduzidas para a língua portuguesa. 
21

 É preciso investigar os contextos e as estruturas envolvidas na construção de metáforas em Libras, pois se sabe 

que as metáforas estão associadas à língua e à cultura. 
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Na linguística cognitiva, os domínios têm sido utilizados para abranger dois fatos 

teóricos: a teoria da metáfora conceitual e a teoria da gramática cognitiva. Relacionando o 

domínio conceitual com a minha proposta de pesquisa, podemos afirmar que esse domínio é 

importante para o cálculo do resultado da metáfora. Isso acontece, por exemplo, em “ele está 

querendo vender a sua ideia”, em que podemos destacar o verbo que acompanha ideia como 

uma metáfora (pois ideia não é um bem de consumo de que podemos dispor) e, também, no 

domínio guerra, em “marcar uma consulta com esse médico é uma batalha” (no caso, não 

estamos falando que, para conseguirmos uma consulta com o médico, precisamos ir à guerra; 

mas podemos relacionar que o principal objetivo em uma guerra é sobreviver e vencer o 

adversário; assim, ao transferir esses traços do frame guerra para a situação de consulta, temos 

uma metáfora). 
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6 A PESQUISA 

 

Wilbur (1987) citado por Wilcox (2001), seguindo o modelo de Lakoff e Johnson, 

estabelece metáforas estruturais, orientacionais e ontológicas, na ASL. Os autores, acerca 

deste modelo, afirmam o seguinte: 

 

A maioria das pessoas acha que pode viver perfeitamente bem sem a metáfora. Nós 

descobrimos, ao contrário, que a metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não 

somente na linguagem, mas também no pensamento e na ação. Nosso sistema 

conceptual ordinário, em termos do qual não só pensamos, mas também agimos, é 

fundamentalmente metafórico por natureza. (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 45). 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar a quantidade e os tipos de metáforas presentes no 

discurso natural dos surdos falantes de libras, verificando qual delas são mais presentes e se a 

motivação do sinal metafórico é, de fato, a iconicidade. Além disso, este trabalho tem o 

objetivo de explicitar que a metáfora também faz parte do cotidiano das pessoas surdas 

falantes de Libras, hipótese esta levantada, com base na afirmação de Lakoff e Johnson de que 

as metáforas estão presentes em nossos discursos, diariamente. 

Assim como ocorre em outras línguas, as metáforas podem ter mais de um conceito, o 

que chamamos, neste trabalho, de metáforas mistas. Além disso, há metáforas que pertencem 

a uma língua, mas que não pertencem à outra, por exemplo, há metáforas que fazem parte da 

língua portuguesa, mas que não fazem parte da Libras, o que faz com que, na maioria dos 

casos, os surdos não compreendam a sua estrutura. Citando como exemplo a metáfora “aquele 

cirurgião é um açougueiro”, quando sinalizamos ‘cirurgião’, temos nas mãos uma 

configuração que representa uma tesoura, e quando sinalizamos açougueiro, temos nas mãos 

uma configuração que representa uma faca. Cognitivamente, podemos, sim, fazer uma inter-

relação entre a tesoura e a faca, já que na nossa cultura temos o costume de cortar a carne com 

cuidado. Entretanto, essa metáfora, a qual tem origem no inglês, não funciona na Libras, 

principalmente, como já foi explicitado acima, pelo fato de a iconicidade estar presente em 

boa parte da comunicação nessa língua. O fato exposto acima corrobora a conceituação de 

metáfora estrutural proposta por Jonhson e Lakoff, no que diz respeito à necessidade de um 

conceito ser estruturado em termo de outro. 
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6.1 Metodologia 

 

Com a finalidade de mostrar que as metáforas estão presentes não apenas nas línguas 

orais, mas, também, nas línguas de sinais, com foco, é claro, na Libras, averiguamos quatro 

narrativas produzidas por quatro surdos falantes de libras. A escolha dos surdos se deu pelo 

fato de os quatro terem adquirido a Libras como L1 e de serem participantes ativos da 

comunidade surda brasileira: dois deles são filhos de pais surdos, ou seja, compõem a 

próxima geração de surdos da família; dois deles são filhos de pais ouvintes. 

O corpus deste trabalho é composto por dois vídeos de domínio público, retirados do 

YouTube – o vídeo “Concurso UFMG parte 4” e o vídeo “Professores surdos”, disponíveis, 

respectivamente, nos seguintes links: (i) https://www.youtube.com/watch?v=I4nAs3EKAJI e 

(ii) https://www.youtube.com/watch?v=q5eaTd3uFfg. 

No vídeo “Concurso UFMG parte 4”, professores surdos residentes em Belo Horizonte 

manifestam profunda indignação contra o edital nº 240, de 15 de abril de 2014, do concurso 

público de provas e títulos para provimento efetivo de duas vagas da carreira de magistério 

superior para professor assistente na área de estudos linguísticos: Libras, o qual explicitava, 

no quadro de especificação das vagas, a preferência por candidatos ouvintes bilíngues 

(Libras/Língua Portuguesa), desmerecendo, portanto, os surdos, falantes dessa língua. Os 

surdos questionam, também, a ausência do curso de Letras-Libas na UFMG, uma vez que as 

universidades federais brasileiras têm se empenhado na criação desse curso, e a falta de 

acessibilidade comunicativa, em uma disciplina isolada do mestrado da instituição, oferecida 

a uma aluna, a qual teve que pagar, particularmente, intérpretes de Libras para poder 

acompanhar as aulas. O vídeo se trata, portanto, de uma forma de resistência às barreiras que 

têm impedido o acesso de surdos à instituição, em um momento em que eles têm conquistado 

não somente títulos de licenciados em Letras-Libras, mas também de mestres e de doutores, 

tanto na área da linguística quanto na da educação. 

No vídeo “Professores Surdos”, o surdo, residente em São Paulo, Rimar Segala (na 

época mestrando em Estudos da Tradução) parabeniza o crescimento de professores surdos 

metres e doutores, bem como o movimento realizado para impedir o fechamento do INES. 

Rimar reforça a importância e o prazer da discussão – se não houvesse discussão, estaríamos 

todos mortos; a discussão nos dá vida. No vídeo, também, o sinalizador, a partir de 

pesquisadores como Skliar e Quadros, defende que a melhor filosofia educacional para surdos 

é a educação bilíngue, a qual traz um impacto considerável para a vida da criança surda, e 

alerta a comunidade surda para a necessidade de “acordar” e encarar essa luta. Rimar destaca 
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a UFSC pela oportunidade dada aos surdos de atuarem como tradutores, dizendo que, quando 

alcançar a velhice, poderá morrer feliz, já que a batalha foi vencida. 

Embora os vídeos sejam de curta duração, 9’23’’ e 4’50’’, respectivamente, 

identificamos neles um grande número de metáforas (principalmente de metáforas 

estruturais), o que reforçou a hipótese levantada na pesquisa. 

A fim de potencializar a padronização, a identificação, a exploração e, principalmente, 

o controle minucioso dos dados, decidimos utilizar o software ELAN
22

 (EUDICO Linguistic 

Annotator), de disponibilização gratuita, desenvolvido pelo Max Planck Institute for 

Psycholinguistics. O ELAN tem sido utilizado como uma ferramenta bastante útil para a 

transcrição, a padronização e a disponibilização de dados, em língua de sinais, por diversos 

grupos de pesquisadores brasileiros, entre eles o Grupo de Pesquisa em Aquisição da Língua 

Brasileira de Sinais, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e o Grupo de 

Estudos da Comunidade Surda: Língua, Cultura e História, da Universidade de São Paulo 

(USP). 

 

[O ELAN] é uma ferramenta de anotação que permite que você possa criar, editar, 

visualizar e procurar anotações através de dados de vídeo e áudio. Foi desenvolvido 

no Instituto de Psicolingüística Max Planck, Nijmegen, na Holanda, com o objetivo 

de produzir uma base tecnológica para a anotação e a exploração de gravações 

multimídia. ELAN foi projetado especificamente para a análise de línguas, da língua 

de sinais e de gestos, mas pode ser usado por todos que trabalham com corpora de 

mídias, isto é, com dados de vídeo e/ou áudio, para finalidades de anotação, de 

análise e de documentação destes. (QUADROS; PIZZIO, 2009, p. 17). 

 

Rodrigues (2013, p. 109-110), ao falar da utilidade do ELAN, enquanto ferramenta 

profícua para a transcrição e a análise linguística, explica: 

 

o ELAN permite um número ilimitado de registros subdivididos em trilhas 

específicas, conforme a necessidade do pesquisador. Essas trilhas, sincronizadas 

com o tempo do áudio ou do vídeo, podem ser vinculadas ou segmentadas e 

rotuladas independentemente. Em sua interface, o software possibilita que as trilhas 

sejam ordenadas, ocultadas ou visualizadas, segundo os propósitos da pesquisa ou 

de acordo com o aspecto investigado. Nesse sentido, é possível buscar anotações 

específicas e visualizar diferentes blocos de registros simultaneamente. [...] Outro 

fator interessante é que o ELAN comporta a sincronização e visualização de até 

quatro vídeos simultaneamente, assim como diferentes opções de visualização em 

relação ao tamanho da tela, à velocidade do vídeo e à própria navegação pelo vídeo. 

Esses recursos possibilitam que os sinais e suas relações sejam observados de forma 

mais apurada, o que amplia as possibilidades de uma transcrição mais precisa ou 

detalhada, caso necessário. 

 

                                                           
22

 O EUDICO Language Annotator pode ser baixado no site http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/ em versões 

compatíveis com Windows e Mac. No site encontram-se todas as informações sobre o software, bem como 

manuais e um fórum de usuários. 
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Pensando nos propósitos desta pesquisa, bem como nos aspectos a serem investigados, 

o controle dos movimentos dos sinais e a identificação das metáforas seriam bastante 

potencializados com o uso do ELAN. Além disso, vale dizer, o software é de fácil manuseio, 

tem atualizações recentes e suporta arquivos em diferentes formatos. 

 

Figura 36 – Interface do ELAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

6.2 Sistematização e análise dos dados 

 

Já escolhidos os vídeos a comporem o corpus desta pesquisa, procedemos à análise 

das narrativas: à medida que uma metáfora era identificada, fazíamos um print da imagem e 

classificávamo-las. Vale dizer que a observação se deu de forma natural: em nenhum 

momento tivemos o interesse de identificar uma classe de metáforas específica. As metáforas 

encontradas, bem como as suas classificações podem ser visualizadas, integralmente, nas 

figuras que se seguem. 
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Figura 37 – Sinal SATISFAÇÃO/PRAZER, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora ontológica/situacional; a região do tórax é também associada a sensações e a 

sentimentos 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 38 – Sinal PASSADO, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural/situacional; ideia de que o passado fica para trás 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 39 – Sinal CORAÇÃO-EM-EMOÇÃO, em Libras 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora ontológica; ideia de que nasce uma flor no coração 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 40 – Sinal ORGULHO, em Libras 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora ontológica/orientacional; a região do tórax é também associada a sensações e a 

sentimentos 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Fonte 41 – Sinal ORGULHO/MELHOR, em Libras 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora ontológica/orientacional; a região do tórax é também associada a sensações e a 

sentimentos 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 42 – Sinal GOSTOSO, em Libras 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; no contexto, o adjetivo acompanha o nome ‘debate’ 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 43 – Sinal MAIS1, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora ontológica/orientacional; ideia de que tudo que é pra cima é bom 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 44 – Sinal SINAL, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural/constitutiva; dá a ideia de algo que é transformado em outro conceito 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 45 – Sinal MORRER, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; sentido de perder a batalha, de não ter vida para lutar 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 46 – Expressão “debate nos dá vida”, em Libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora ontológica; ideia de que o debate mantém nossos princípios e de que ele nos motiva a 

lutar por aquilo que acreditamos 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 47 – Sinal FUTURO, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora orientacional; ideia de que o futuro é para frente, de que ele está por vir 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 48 – Expressão “lado bom”, em Libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural/situacional; marcação no espaço de que este lado é bom 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 49 – Expressão “lado ruim”, em Libras 

 

 

 

 

 

 
 

Legenda: metáfora estrutural/situacional; marcação no espaço de que este lado é ruim 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 50 – Sinal FOCO, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural/orientacional; marcação no espaço, indicando em que se concentra a ação 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 51 – Sinal TRADUÇÃO, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de registro de duas faces do mesmo elemento 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 52 – Sinal VOLTAR, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural/orientacional; no contexto, refere-se ao passarinho retornando ao ninho 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 53 – Sinal MODELO, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de copiar tal forma, de se espelhar em algo 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 54 – Sinal CONTATO, em Libras 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de toque 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 55 – Sinal BIOGRAFIA/BAGAGEM-DA-VIDA, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de que se carrega algo às costas 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 56 – Sinal ATÉ-HOJE, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora orientacional/situacional; ideia de que se traz algo do passado para o presente 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 57 – Sinal NA-MEDIDA-DO-TEMPO, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora orientacional/situacional; ideia de ciclo de passagem do tempo 

Fonte: Arquivo pessoal  
 

Figura 58 – Sinal NÃO-VALE-NADA, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora situacional; ideia de que tudo que é pra cima é bom 

Fonte: Arquivo pessoal 



74 

 

Figura 59 – Sinal FICAR-DE-BOCA-ABERTA, em Libras 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de incredulidade (decalque do português) 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 60 – Sinal TIRAR-O-CHAPEU, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de homenagear, de admirar alguém (decalque do português) 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 61 – Sinal PROBLEMA, em Libras 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; o sinal tem origem na divisão matemática 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 62 – Sinal SOCIEDADE, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural/referencial; marcação de muitos ao redor de uma perspectiva central 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 63 – Sinal LEMBRAR/HISTÓRIA, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora ontológica/situacional; ideia de mecanismo a funcionar 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 64 – Sinal CONCORDAR, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de encontro, de alinhamento 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 65 – Sinal PENSAR, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora ontológica; ideia de apertar um botão para fazer a mente funcionar 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 66 – Expressão “sonhos guardados”, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de que os sonhos estão guardados, perdidos ou inacessíveis 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 67 – Expressão “bilíngue afundando”, em Libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural/orientacional; ideia de que o bilíngue está afundando 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura 68 – Sinal MAIS2, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora situacional; ideia de que tudo que é pra cima é bom 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura 69 – Sinal TECNOLOGIA, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora orientacional/situacional; ideia de se projetar algo adiante 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 70 – Expressão “quebrar barreiras”, em Libras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de romper, de atravessar um obstáculo 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura 71 – Sinal, CABELOS-BRANCOS, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de alcançar a velhice 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura 72 – Sinal MELHOR, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora situacional; marcação no espaço de que este lado é bom 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 73 – Expressão “morrer feliz”, em Libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de realização final (decalque do português) 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura 74 – Sinal FORÇA, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de força (contexto literal ou figurado) 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura 75 – Sinal SURGIR/APARECER, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural/orientacional; ideia de planta que cresce e de que o que é pra cima é bom 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 76 – Sinal FIRME, em Libras 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural/situacional; ideia de ficar de pé sobre uma base 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 77 – expressão metafórica “sopa”, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de facilidade (decalque do português) 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 78 – Sinal BARREIRA, em Libras 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de existência de obstáculo adiante 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 79 – Sinal BARREIRA-ATRAVESSADA, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de superação de obstáculo adiante 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 80 – Sinal EGOÍSMO/INDIVIDUALISMO, em Libras 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora ontológica; ideia de exclusividade, de individualidade 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 81 – Sinal VESTIBULAR, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de raspar o cabelo dos calouros 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 82 – Sinal LUTA, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de batalha, de conflito 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 83 – Sinal CORTAR, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de corte (contexto literal ou figurado) 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 84 – Expressão “queixo caído”, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; expressão de incredulidade (decalque do português) 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 85 – Sinal ESTAR-PRESENTE, em Libras 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural/situacional; ideia de estar presente em algum lugar específico 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 86 – Sinal ABRIR-PORTA, em Libras 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de abrir portas (contexto literal ou figurado; decalque do português) 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 87 – Sinal FECHAR-PORTA, em Libras 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de fechar portas (contexto literal ou figurado; decalque do português) 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 88 – Sinal CORTAR-ASAS, em Libras 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de cortar as asas (decalque do português) 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 89 – Sinal CEGO, em Libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural; ideia de privação da visão (contexto literal ou figurado) 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 90 – Sinal CONSCIÊNCIA, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora ontológica/estrutural; ideia do que está contido no ser-humano, dele fazendo parte 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 91 – Sinal TRADIÇÃO, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora orientacional/situacional; ideia de passagem do tempo 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 92 – Sinal PASSADO, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora estrutural/situacional; ideia de que o passado fica para trás 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 93 – Sinal MELHOR, em Libras 

 

 

 

 

 

 

Legenda: metáfora situacional; marcação no espaço de que para cima é bom 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nos discursos analisados foram identificadas 57 metáforas, sendo elas: uma metáfora 

orientacional, quatro metáforas orientacionais mistas, 26 metáforas estruturais, 12 metáforas 

estruturais mistas, quatro metáforas ontológicas, seis metáforas ontológicas mistas e quatro 

metáforas situacionais (gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Análise das metáforas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Nesta pesquisa, trabalhamos com a definição de signo de Saussure (2006), isto é, a 

união do sentido e da imagem acústica: este correspondendo à impressão psíquica do som e 

aquele se referindo à representação mental de um objeto ou da realidade social na qual 

estamos situados. Essa união (sentido e imagem acústica) pode ser exemplificada, a partir dos 

dados do corpus deste trabalho. Quando analisamos a metáfora decalque do português “cortar 

as asas” (figura 88), imediatamente, em nossa mente, temos a representação de um pássaro 

com as asas cortadas, sem poder, portanto, voar. Outro exemplo, na sinalização da metáfora 

“bilíngue afundando” (figura 67), entendemos que nós somos o bilíngue, principalmente 

devido aos parâmetros fonológicos formadores desse sinal. Além disso, ao assumir a CM do 

sinal, o formato do número dois (sendo esta, no caso, a imagem acústica do sinal – 

significante), temos a representação mental das duas pernas das pessoas. 

A classificação de metáforas utilizada neste trabalho dá conta de explicar os tipos de 

metáforas utilizados por Lakoff e Johnson (1980), base teórica desta pesquisa; todavia, a 

classificação conta com outros tipos de metáforas, diferentes das adotadas pelos autores: as 

metáforas situacionais (essas metáforas, ainda que, de certa forma, possam ser compreendidas 

como sendo orientacionais, delas se diferem: as metáforas orientacionais têm um movimento 

associado a um evento, a um processo; as metáforas situacionais reservam um espaço 

referencial) e as metáforas mistas (que ocorrem quando há a presença de uma metáfora 

principal e de, também, uma metáfora secundária). 

Podemos verificar que as metáforas mais frequentes nas narrativas foram as metáforas 

estruturais (conforme dito anteriormente, isso se deve ao fato de a iconicidade estar presente 

na Libras)
23

. Trata-se de metáforas associadas à estrutura dos sinais que nos mostram o que 

sugerira Lakoff e Turner (1989): que a iconicidade da linguagem consiste em uma imagem 

metafórica traçada, na qual a estrutura do significado é entendida na forma de linguagem. A 

iconicidade é frequente tanto nos discursos quanto na constituição dos sinais da Libras – o 

que pode ser, claramente, percebido nos sinais SATISFAÇÃO/PRAZER (figura 37), 

PASSADO (figuras 38 e 92), MAIS1 e MAIS2 (figuras 43 e 68, respectivamente), MORRER 

(figura 45), FICAR-DE-BOCA-ABERTA (figura 59), TIRAR-O-CHAPEU (figura 60), 

PENSAR (figura 65), entre outros. Sabemos que para a metáfora funcionar na Libras ela não 

precisa ser, especificamente, estrutural, e sabemos, também, que, conforme afirmaram 

Johnson e Lakoff (2002), torna-se difícil produzir frases que não tenham metáforas. Assim, 

                                                           
23

 Anteriormente à análise, acreditávamos ser a metáfora orientacional a mais frequente na Libras, 

principalmente, por levarmos em consideração a classificação de Lakoff e Johnson (2002), na qual os 

movimentos para baixo carregaria informações negativas e os movimentos para cima, por sua vez, carregariam 

informações positivas. 
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uma reflexão interessante pode ser proposta: se fossem as metáforas estruturais eliminadas 

dos discursos dos surdos, estaria a metáfora presente no dia a dia, nos discursos dos surdos 

falantes de língua de sinais? Provavelmente, não com tanta frequência. 

Foram identificadas, também, oito construções metafóricas decalques da língua 

portuguesa. Como citado, anteriormente, isso é, perfeitamente, aceitável e se deve ao fato de 

as duas línguas (língua portuguesa e Libras) residirem o mesmo território nacional. Até 

mesmo os dois surdos filhos de pais surdos, isto é, falantes nativos (e fluentes) da Libras, 

fizeram uso de metáforas oriundas do português. Como aponta Wilcox (2000) é possível 

aprender metáforas originadas de línguas orais, desde que elas façam sentido na língua de 

sinais. Essas metáforas, sem nenhuma dúvida, fazem sentido na Libras. 

Fato bastante interessante é que na Libras não é o sinal, propriamente dito, descrito 

pelos parâmetros estruturais, o que indica a presença de uma metáfora. O contexto, por 

exemplo, é muito importante para dizer se um sinal é ou não metafórico. Porém, isso não 

ocorre somente na Libras. Entendemos metáforas dentro de um discurso completo, seja ele 

uma expressão, seja ele uma frase. A palavra ‘guerra’, como já vimos, tem relação com o 

conceito de luta; entretanto, quando a encontramos em “a vida é uma guerra”, entendemos a 

metáfora, dentro do contexto da frase. Tal fenômeno acontece tanto nas línguas orais quanto 

nas línguas de sinais. 

Wilcox (2004b), ao citar a possibilidade da metáfora universal, no que se refere à 

correspondência icônica, destaca a presença da iconicidade nas construções metafóricas, na 

ASL. Embora a iconicidade não tenha sido o objeto de pesquisa do presente trabalho, é 

notório o fato de que, de certa forma, ela contribui para a criação de grande parte das 

metáforas em Libras. 

Vimos em Albres (2012), também, que para se compreender as metáforas em Libras, 

os signos icônicos devem ser analisados para além do concreto, isto é, devemos ir ao nível 

abstrato. Torna-se importante verificar que muitas metáforas conceituais em Libras podem ser 

oriundas da língua portuguesa (na modalidade oral), conforme as pesquisas realizadas por 

Faria (2003), citadas neste trabalho. Essa compreensão é de suma importância para o 

resultado final da presente pesquisa, a qual comprova a frequência da presença da iconicidade 

nas metáforas estruturais, na Libras. 

Podemos identificar a presença de esquemas cognitivos espaciais (GENTNER, 2001), 

citados na quinta sessão deste trabalho, por exemplo, nos sinais metafóricos PASSADO 

(figuras 38 e 92) e FUTURO (figura 47). Como reforça Albres (2012), o homem interpreta e 

processa o mundo também como eventos visuais, o espaço oferece uma estrutura que é 
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mapeada em tempo, e a cognição humana concebe domínios abstratos em termos de domínios 

concretos. Tal afirmação pode ser percebida, por exemplo, nos sinais metafóricos 

mencionados acima: representação do passado, a partir da ideia de que ele fica para trás; 

representação do futuro, a partir da ideia de que ele está por vir. 

Conforme vimos no segundo capítulo deste trabalho, a arbitrariedade, definida por 

Trask (2008) como sendo a ausência de qualquer conexão entre a forma da palavra e o seu 

significado, está presente na maioria dos sinais da Libras (STROBEL; FERNANDES, 1998). 

Contudo, de acordo com os dados coletados, esse fenômeno não foi observado nas metáforas 

na Libras. Embora a arbitrariedade esteja presente, por exemplo, nos sinais SINAL (figura 44) 

e NÃO-VALE-NADA (figura 58), sinais estes metafóricos, dentro do contexto, mas 

arbitrários, por não possuírem nenhuma relação com o objeto, ela é pouco frequente, em 

comparação com a presença da iconicidade nas outras metáforas. 

Vimos em Glucksbert e outros (1982) os três estágios nos quais acontece a 

compreensão da metáfora: o primeiro, em que o sentido literal do enunciado é derivado; o 

segundo, no qual o sentido literal é confrontado com o contexto; e o terceiro, em que um 

sentido alternativo é procurado, caso seja necessário. Os sinais metafóricos estruturais 

FORÇA e CORTAR (figuras 74 e 83, respectivamente), por exemplo, possuem duas formas 

de interpretação – uma no sentido literal e outra no sentido figurado. Vale dizer, no entanto, 

que, conforme Grice (1975), devemos aprender, primeiramente, o sentido literal para 

entender, posteriormente, o sentido metafórico, bem como a relação existente entre eles. 

Da mesma forma como ocorre nas outras línguas, as metáforas na Libras são 

linguísticas, conceituais, neurais, corpóreas e sociais, simultaneamente. Existe uma relação 

estritamente importante entre a corporificação e a iconicidade, nas metáforas na Libras. O 

sinal metafórico FIRME (figura 76), por exemplo, de fato, quer dizer “estar presente em 

algum lugar”; entretanto, as CMs utilizadas na realização desse sinal carregam a ideia de se 

estar em pé, em algum lugar específico, e não sentado, deitado ou agachado. Além disso, na 

realização da segunda parte do sinal MORRER, referente à expressão metafórica, em Libras, 

“morrer feliz”, o sinalizador se inclina para trás, aproximando-se à imagem de um defunto no 

caixão. 

Queremos, por fim, destacar o sinal metafórico ontológico CORAÇÃO-EM-

EMOÇÃO (figura 39), que traz a ideia de uma flor nascendo no coração ou de o coração estar 

transbordando – como pudemos perceber, sinais relacionados à ideia de sentimento e de 

emoção tendem a ser feitos na região do tórax, assim como sinais relacionados à ideia de 
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pensamento, de capacidade mental, tendem a ser realizados na cabeça
24

. No sinal metafórico 

em questão, o coração é concebido como um recipiente que pode se encher ou se esvaziar e 

do qual se pode tirar ou colocar algo. Além disso, o sinal é carregado de expressividade e de 

alterações no ritmo de sua produção, o que indica, aliás, que ele possui caráter quase poético 

(tipo textual que, como se sabe, é muitíssimo dependente de metáforas) e que ele foi 

produzido a partir dos recursos disponíveis na Libras (SILVEIRA; KARNOPP, 2013; 

SOUZA, 2014). 

                                                           
24

 É bom ressaltar, entretanto, que as metáforas refletem a cultura, bem como os hábitos dos falantes de 

determinada língua. Na língua de sinais japonesa, por exemplo, segundo Wilcox (2000), a área em volta do 

umbigo e do tórax é considerada o centro do pensamento. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metáfora está constante e diariamente presente na nossa vida e no nosso 

pensamento. Estando ela presente 24 horas no nosso cognitivo, ela varia de pessoa para 

pessoa, logo, de cultura para cultura. De fato, todos os sujeitos processam a língua segundo os 

mesmos mecanismos, incluindo as várias classes de metáforas apontadas neste trabalho; 

todavia, o fazem de maneira diferenciada, no que tange à linguagem. Assim, uma metáfora 

utilizada na língua inglesa, por exemplo, pode, claramente, não fazer sentido na língua 

portuguesa. Devemos, de fato, conhecer, primeiramente, o sentido literal, a fim de, 

posteriormente, compreendermos o sentido metafórico. Entretanto, o entendimento do sentido 

literal varia de pessoa para pessoa e se relaciona a diversos fatores, como a cultura, por 

exemplo. Podemos afirmar que, assim como em todas as línguas, as metáforas fazem parte do 

cotidiano das pessoas surdas falantes de Libras. Tal fenômeno ocorre com tanta frequência, 

bem como com tanta naturalidade, que, muitas vezes, nem mesmo os próprios surdos falantes 

da língua sabem que fazem uso, constantemente, em seus discursos, de metáforas. 

A construção da metáfora envolve a transferência semântica, em que uma forma 

representa outro significado relacionado a ela, e a motivação icônica, que é o caso da metáfora 

estrutural, já que ela está em um grau de semelhança. Claramente, percebemos que a 

iconicidade em campos cognitivos na Libras é de extrema importância para a criação de 

sentido nas metáforas. 

Sem nenhuma dúvida, a metáfora vai além da comunicação em si. Ela não faz parte 

somente da língua. Antes, ela tem uma relação entre o eu e o mundo. Nesse raciocínio, a 

metáfora é muito mais do que simples figura de linguagem: ela é uma “comparação” realizada 

para se alterar um enunciado, sem que ele fique sem sentido. Podemos dizer que, até hoje, 

uma boa parte dos falantes da Libras entende a metáfora como sendo, apenas, algo com 

sentido figurado, como, por exemplo, quando dizemos frases do tipo: “ela é uma flor”; 

“aquele homem é um gato”; entre outras. É importante ressaltar que a linguagem literal é, sim, 

limitada e que a metáfora possibilita a geração de outras metáforas, bem como de várias 

ideias. 

Comprovamos, assim, neste trabalho, a hipótese de ser constante o uso de metáforas 

na vida cotidiana das pessoas surdas. A Libras, reconhecida como meio legal de comunicação 

e de expressão no Brasil, pertence a uma minoria linguístico-cultural que, sem nenhuma 

dúvida, faz uso, constantemente, em seus discursos, de metáforas. Os autores citados neste 

trabalho foram fundamentais para que pudéssemos explicar todos os aspectos necessários para 
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a construção desta análise e, consequentemente, para que pudéssemos chegar a essa 

conclusão. 

A metodologia usada nesta pesquisa consiste em uma das chaves para o 

desenvolvimento do trabalho. Todos os vídeos utilizados consistem em discursos naturais de 

sujeitos surdos, direcionados à comunidade surda, e se relacionam à política e à educação. É 

possível que a ampliação da base de dados continue a indicar a maior frequência das 

metáforas estruturais, já que elas fazem parte dos próprios sinais da Libras, corroborando, 

constantemente, a presença da iconicidade. Os fatores mais importantes para a seleção dos 

dados foram (i) o tipo dos discursos, (ii) o grau de conhecimento da Libras, por parte dos 

surdos e (iii) a relação de parentesco desses surdos, no caso, dois filhos de pais surdos e dois 

filhos de pais ouvintes. Investigações de natureza semelhante podem tomar como ponto de 

partida esses mesmos fatores como condicionadores da frequência das classes de metáforas 

não-estruturais. 

Torna-se necessário que as metáforas orientacionais sejam pesquisadas e tratadas, 

indivualmente. Acredita-se que todo sinal produzido com movimento para cima seja, 

necessariamente, bom e, consequentemente, que todo sinal produzido com movimento para 

baixo seja ruim. Todavia, como podemos ver no corpus deste trabalho, na expressão 

metafórica “morrer feliz” (figura 73), em Libras, o sinal que representa a ideia de felicidade é 

feito com movimento para baixo. Seria este, de fato, apenas um sinal ou teria ele uma relação 

metafórica? 

Em escala mais larga, torna-se possível, também, correlacionar Libras e outras línguas 

de sinais, em termos de processos cognitivos, de estratégias de construção de metáforas, e da 

forma que essas estruturas tomam. 

Finalizamos, então, o presente trabalho, com a afirmação de que ele merece ser 

aprofundado (por exemplo, com a investigação, mais de perto, dos contextos de uso dessas 

metáforas e das questões associadas às características sociais dos falantes de Libras), bem 

como expandido (por meio da observação de comunidades surdas de diferentes lugares e 

contextos comunicativos), visando à melhor compreensão do funcionamento das metáforas, 

na Libras. 
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