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RESUMO: Procuramos aqui consolidar com simplicidade aquilo que necessitamos 
explicar para orientar a sociedade brasileira a conviver com o povo surdo. O objetivo 
aqui é desconstruir o conceito de que os surdos entendem a metáfora falada por não-
surdos, sem a necessidade de refletir sobre sua finalidade. O texto ficou separado em 
três momentos para melhor compreensão daquilo que queremos expor ao leitor. O artigo 
se embasará na dissertação de mestrado de Sandra Patrícia de Faria (2003), ao tratar 
sobre “a metáfora na LSB e a construção dos sentidos no desenvolvimento da 
competência comunicativa de alunos surdos”. Citamos a federação nacional de 
educação e integração de surdos – FENEIS – que tem vindo avaliando os intérpretes 
através da tradicional “Banca da Feneis” e o uso de nesse exame de proficiência contar 
com a lista de provérbios chamados pelos surdos de “gírias”. Ficaram caracterizados os 
aspectos que venham influir no processo de compreensão de determinadas metáforas 
inclusive na formação da identidade surda.  
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ABSTRACT: We aim to consolidate here simply what we need to explain and guide 
the Brazilian society one Living with deaf people. The goal here and deconstruct the 
que Concept OS deaf understand the spoken metaphor IN Non-deaf, without the need to 
reflect on their purpose. The text was separated into three times paragraph Better 
Understanding of what I expose To the Reader. The Article is based on Master's 
Dissertation Sandra Patrícia de Faria (2003) TO TREAT about "a metaphor on the LSB 
and the Senses Construction no Development of communicative competence of deaf 
students." I quote a National Federation of Education and Integration deaf - FENEIS 
What has been evaluating OS interpreters through the traditional "Feneis avaliation 
board" and the use of proficiency exam this Having a Proverbs list called For the deaf 
"slang". OS was characterized aspects What will influence the understanding of certain 
metaphors process including the formation of deaf identity.  
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Introdução 

A metáfora é uma figura de linguagem em que uma palavra ou frase exprime 

aquilo que se pretende dizer, porém, de um modo mais visual e conotativo. É uma 

comparação feita por utilização de palavras que, no primeiro momento, parecem não ter 

sentido, no entanto, facilita a explicação daquilo que se pretende dizer. Muito 

empregada no dia-a-dia, a metáfora é importantíssima para a comunicação humana. Um 

exemplo de uso de metáforas muito comum está no Novo Testamento, nas parábolas 

utilizadas por Jesus Cristo há mais de dois mil anos para que facilitasse e contribuísse 

com a pregação evangelizadora. 

Esse artigo pretende discutir as metáforas utilizadas por ouvintes a partir do uso 

de provérbios conhecidos pelos surdos. Esse estudo é uma forma de intervenção 

socializadora a fim de explicar as dificuldades com as quais nós surdos temos que lidar 

no uso da segunda língua (portuguesa). Temos que conviver com essa língua, superando 

obstáculos linguísticos capazes de influenciarem na formação da identidade do 

indivíduo surdo. O objetivo aqui é desconstruir o conceito de que os surdos entendem a 

metáfora falada por não-surdos, sem a necessidade de refletir sobre sua finalidade. 

A problemática levantada, para discorrer sobre o assunto, vem da própria 

dificuldade surda, da forma como os surdos compreendem a metáfora da segunda língua 

(Língua Portuguesa) para a primeira língua (Língua de Sinais). A hipótese que se 

empregou, nesse discurso, foi sobre a possibilidade de compreender a metáfora 

disseminada na segunda língua quando seguidas de explicações a partir do uso da 

primeira língua. 

O trabalho apresenta três principais seções, a fim de organização e elucidação 

dos objetivos deste artigo. Primeiramente temos como base a dissertação de mestrado 

que aborda a metáfora na Língua Brasileira de Sinais e a construção dos sentidos para o 

desenvolvimento das competências comunicativas de alunos surdos (Faria, 2003). No 

segundo momento, usamos exemplos utilizados na “Banca da FENEIS”, a Federação 

Nacional de Educação e Integração de Surdos, que avalia intérpretes e utiliza nesta 

avaliação uma lista com provérbios da língua portuguesa e as metáforas envolvidas 

nestes provérbios. No terceiro momento caracterizamos os aspectos que influem no 

processo de compreensão de determinadas metáforas e na formação da identidade surda. 

 

1. Metáfora para Surdos 
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Se um ouvinte de mesmo grupo social, ou cultural falha na interpretação de 
sentido dos enunciados metafóricos, ambíguos etc., quanto mais os surdos! 
(Faria, 2003 p. 50) 

 

Geralmente seguida do verbo “ser”, a metáfora é uma figura de linguagem que 

dá ao texto uma variedade de formas de se expressar. “A metáfora está em tudo, 

qualquer texto escrito estará sujeito à metáfora que por sua vez não pode ter uma 

interpretação fechada. Ela cambia o sentido de um texto para outro”, conforme Lakoff e 

Johnson (1980, 2002, apud Faria, 2003, p. 23)   

 

A leitura das expressões metafóricas requer que seus sentidos sejam 
construídos na relação que os sujeitos estabelecem com o texto em um 
determinado contexto de produção e, portanto, sua significação, na maioria 
das vezes não pode ter determinada a priori, desvinculada do tema do 
discurso. (Lodi, 2006, p. 261)  
 

“Sabemos que as metáforas são proferimentos cujos falantes não pretendem 

transmitir as crenças que as sentenças pronunciadas podem realmente expressar.” 

(Nunes, 2005, p. 305).  No entanto, a metáfora facilita o entendimento por um caminho 

menos complexo e mais convincente. 

“Em termos bakhtinianos, no entanto, pode-se dizer que a compreensão da 

metáfora é dependente do conhecimento que os sujeitos possuem da linguagem em seu 

uso, ou seja, do conhecimento das diversas linguagens em circulação nas diferentes 

esferas de atividades sociais” (Lodi, 2006, p. 260). Nesse caso, não se trata do ser surdo 

não compreender aquilo que nunca experienciou, mas toda pessoa que vivencia pela 

primeira vez um assunto metafórico. 

“O modo como pensamos, o que experienciamos e o que fazemos todos os dias 

são uma questão de metáfora” (Lakoff; Johnson, 1980, 2002 apud Faria, 2003, p. 24). 

Isso significa que o nosso cotidiano se constitui como metáfora, e no caso dos 

indivíduos surdos, essa metáfora cotidiana se apresenta sempre como uma experiência 

visual ou imaginária, o que leva a constituição da sua identidade, como Nunes (2005) 

também corrobora quando diz que: 

 

O fenômeno e a ideia de linguagem aparecem, quase intuitivamente, como 
meio de condição para que possamos desenvolver um conhecimento sobre a 
realidade social e também para utilizarmos metáforas ou outras figuras nos 
mais variados tipos de discurso, seja na vida cotidiana, na ciência, arte ou 
religião. (NUNES, 2005, p.24) 
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 No que tange a relação dos surdos com a Língua Portuguesa, que se constitui 

como sua segunda língua, essa relação com as metáforas nesta língua também se dá de 

uma forma diferenciada, ainda mais pelo fato de se constituir uma língua outra que não 

a de seu domínio, o que também significa a expressão de uma cultura outra, que não a 

sua, e a compreensão dessas metáforas também possibilita a diferenciação da sua 

cultura para a cultura dos usuários da Língua Portuguesa como primeira língua. 

 

É mais ou menos essa percepção que muitos surdos tem em relação à LP, 
pois eles não a interpretam como ouvintes-falantes nativos de línguas orais 
(LOs) situações que ninguém precisou lhes ensinar, pois estes imersos na 
cultura oral, pouco a pouco, ampliam seu conhecimento e esses contextos se 
naturalizam. Muitos ouvintes desconhecem o motivo pelo qual os surdos não 
partilham da ‘visão ouvinte do mundo’ e acreditam que a imersão em mesmo 
ambiente linguístico é suficiente para surdos e ouvintes adquirirem a língua 
falada no meio. Em decorrência dessa crença, muitos consideram os surdos 
como indivíduos incapazes e passam a associar surdez a comprometimento 
cognitivo, uma concepção totalmente equivocada, que leva os surdos a 
desenvolverem uma autoimagem enfraquecida e, em muitos casos, 
assujeitada. (Faria, 2003, p. 24) 

 

Nessa condição, a realidade social dos surdos encontra-se “afunilada” por 

depender de ouvintes usuários da língua de sinais para compreenderem o mundo ao 

redor. Pois, ser visto como ‘incapaz’ é só para o surdo que não entende um fenômeno 

metafórico, o mesmo não acontece para o ouvinte. Este, ainda não compreendendo a 

metáfora que realmente é difícil para os falantes dos idiomas afins, é entendido como 

falta de experienciar o assunto discutido. 

 

Os próprios surdos, percebendo-se distantes de uma interpretação ‘adequada’ 
ao contexto ouvinte, passam a considerar-se realmente ‘incapazes’ de 
entender este mundo ‘tão misterioso’ para eles e, submissos à ideologia, que 
perpassa a sociedade, normalmente discriminando indivíduos não 
enquadrados nos moldes ‘ditos normais’ passam a se considerar inferiores, 
sua autoestima diminui e, consequentemente, toda a sua predisposição de 
aprendizagem. (Faria, 2003, p. 25) 
 

Esse estereótipo de incapacidade deve ser exterminado do mundo social do povo 

surdo, só dessa maneira, seremos capazes de dividir a linguagens entre uns e outros 

como instrumento de comunicação. Os surdos se veem como incapazes porque não 

sabem que os ouvintes também são desprovidos de incapacidades afins de alguma 

forma dentro da sociedade. Talvez por isso, temos uma separação vazia em chamar uns 

de surdos e outros de ouvintes, quando podíamos chamar a todos de brasileiros (no caso 

dos naturalizados no Brasil) dependentes das representações geográficas culturais. 
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As questões culturais incorporadas à LP não lhes são transmitidas 
naturalmente como acontece com os ouvintes que, quando ouvem expressões 
‘estranhas’ em LP, mas aos poucos, vão descobrindo o que elas realmente 
significam e as naturalizam. (Faria, 2003, p. 25) 

 

Uma expressão dita em uma determinada região é comum para os moradores 

daquele lugar, enquanto que uma pessoa que vive em outra região pode no primeiro 

momento não compreendê-la a ponto de parar a conversa para perguntar seu 

significado.  

 

Apresentar aos surdos essas questões culturais presentes na LP pode leva-los 
a ampliar seus recursos comunicativos e, consequentemente, sua competência 
comunicativa em LP, contribuindo para a construção de sentido de textos 
como os ilustrados. (Faria, 2006, p. 26) 

 

Os surdos chamados por Gladis Perlin (1998) de Identidade Diáspora, são 

surdos que passam de um país para outro ou, inclusive passam de um estado brasileiro 

para outro, ou anda de um grupo surdo a outro. Esses surdos vão com o tempo se 

apropriando de cada termo, metáfora e ampliando seus vocabulários na medida que 

vivem em relações sociais entre surdos e ouvintes. 

 

Ao mesmo tempo, gestos e pantomimas são considerados parte substanciais 
da LS, fato que criou uma série de confusões entre iconicidade e metáfora. 
Segundo Dalacorte (1998, p. 63), as metáforas convencionais, cujos 
significados são automaticamente ativados, são utilizadas pelas pessoas no 
seu dia-a-dia sem que estas tomem conhecimento de que estão recorrendo a 
elas para expressar conceitos que não se explicam por si só. Dificilmente as 
pessoas se dão conta de que estão utilizando metáforas para auxilia-las a 
expressar suas ideias. (FARIA, 2003, p. 68) 
 

É preciso “desconstruir o conceito de que os surdos entendem a metáfora falada 

por não-surdos, sem a necessidade de refletir sobre sua finalidade”, ou seja, há na 

comunidade surda, o interprete de libras que coloca os surdos em situação de 

incapacidade para não ter de interpretar um certo discurso metafórico por não ser capaz 

de entender e não porque o surdo que não entendeu. A falta de alteridade cria nos 

sujeitos surdos o estigma equivocado de incapacidade que refletirá mais à frente no 

decorrer de sua carreira profissional. 

A metáfora é vista por todos os sujeitos como uma via de contramão que nos 

obriga a passarmos por ela na volta, ou seja, entender não exige somente perguntar, mas 
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parar para refletir (rever o caminho que foi passado), isso é uma questão de filosofia 

social. 

 

2. Melhor forma de explicar metáfora para surdos da segunda língua para 

primeira língua. 

As provas de proficiência em libras chamadas “Banca da Feneis” da federação 

nacional de educação e integração dos surdos, distribuída nas capitais brasileiras fazem 

uso de “metáforas” (chamadas por eles de gírias) nas provas. Acontece assim, é tudo em 

libras, onde se pede para o/a candidato/a (o/a interprete) escolher entre uma finidade de 

números – um número; e o número escolhido tem uma gíria (frase metaforizada) que é 

lida pelo candidato na presença dos avaliadores que são professores formados em 

linguísticas (interpretes e surdos). Estes, dão ao candidato um tempo para refletir como 

deverá interpretar essa frase para libras aos surdos. Essa prática interfere muito na 

aprovação pois os surdos vem há tempo exigido conhecer tudo o que lhes é dito de 

forma clara e mais explicativa. 

As frases mais comuns serão aqui analisadas e explicadas como são passadas 

para os surdos na primeira língua – Libras. 

Usuários da Língua Portuguesa como primeira língua (ouvintes) usam a 

expressão: em casa de ferreiro o espeto é de pau. Ferreiro é aquele homem profissional 

que faz portão de ferro, faz cadeira de ferro, mesa de ferro, faz espeto de churrasco 

também de ferro. Mas como ele tem muitas encomendas, não sobra tempo para ele fazer 

coisas para ele, não sobra tempo para fazer um espeto de ferro para assar carne no 

domingo, por exemplo. Então, quando ele quer assar carne, ele faz um espeto de bambu 

(de pau) para ele assar a carne para ele. 

Isto significa dizer que quando alguém usa suas habilidades para realizar tarefas 

que são em benefício de outros, seja de forma profissional ou não, acaba por deixar de 

lado as suas necessidades ou deixa de usar suas habilidades para benefício próprio em 

detrimento do tempo gasto ao fazer isso para os outros. 

Outra expressão utilizada na língua portuguesa é: cão que ladra não morde. 

Geralmente os cachorros de guarda são grandes e são os que latem pouco, logo são os 

mais perigosos. Quando passamos na rua, vemos nas casas em que há cachorros 

grandes, eles são quietos se passarmos em frente da casa, no entanto, se mexermos no 

portão eles saltam para avançar. Os cachorros pequenos geralmente latem muito, só por 
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ver ou ouvir pessoas passando pela rua, já latem disparadamente, mas se alguém mexer 

no portão e entrar, eles recuam e não mordem. 

Significa que muitas pessoas que falam que fazem isso ou aquilo, 

geralmente só mostra tamanho de ações e não fazem nada, na hora de pedirmos para 

fazer alguma coisa daquilo que diz fazer, a pessoa recua, enquanto que aquelas pessoas 

quietas que não são de contar aquilo que faz, na hora que precisamos delas elas fazem. 

Mais uma das expressões usadas é: mais vale um passarinho na mão do que dois 

voando. Digamos que uma pessoa está na rua onde há vários pássaros, ela alcança o 

pássaro que foi devagar em voar, pega o pássaro enquanto todos os demais voam. A 

pessoa fica contente por ter aquele passarinho nas mãos a não ter nada ou seja a ter 

somente aqueles voando sobre a rua, porém nenhum é dela. 

Significa que alguém precisa cuidar daquilo que possui, mesmo que em pouca 

quantidade, ao invés de trocar isso por algo que almeja mas que não está ao seu alcance. 

Ainda entre as expressões analisadas temos: em rio que tem piranha jacaré nada 

de costas. As piranhas são peixes carnívoros devoradoras e os jacaré também são 

animais astutos, ligeiros, rápidos. Por serem ambos, animais astutos, os jacarés mais 

astutos ainda que são, não deixam de entrar no rio onde há piranhas, mas entram de 

costas porque sabem que as piranhas não são capaz de morderem o couro duro que têm. 

Significa que devemos enfrentar os perigos como os jacarés, se há pessoas 

perigosas no nosso meio, no trabalho, que seja, na sociedade, devemos encarar, porém 

usando nossa proteção, ignorar essas pessoas, dar as costas como os jacarés fazem com 

as piranhas. 

Como última expressão a ser analisada neste artigo, usamos a seguinte: quem 

não tem cachorro caça com gato. É de conhecimento comum que os cachorros são 

ótimos animais para caçar, por causa do faro inteligente que tem. Diz-se da pessoa que 

não tinha em casa nenhum cachorro para caçar, então levou o gato substituindo o 

cachorro e fizesse a mesma coisa – caçasse. 

Significa que cada um de nós devemos usar aquilo que temos para atender 

nossas necessidades, se eu não tenho um celular caro eu compro um barato, ambos farão 

a mesma ligação e mandarão a mesma mensagem. Cada um de nós devemos fazer uso 

daquilo que temos à disposição no momento. 

 

3. Aspectos que influenciam no processo de compreensão de determinadas 

metáforas. 
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Fatores social, cultural e geográfico estão em constante transição, o que 

compromete e influencia na decodificação do conhecimento de todo ser humano social 

enquanto fator psicológico. Segundo Duarte (2014) “Compondo o quadro do padrão 

informal da linguagem, estão as chamadas variedades linguísticas, as quais representam 

as variações de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que 

é utilizada” . 

A construção da identidade surda varia de acordo com esses fatores, podendo 

dicotomiza-la em diferentes tipos de identidades surdas. “Compreender os processos de 

constituição de identidade de pessoas surdas mostra-se um terreno fértil, pouco 

explorado e que parece ser alterado significativamente pela organização dos diversos 

espaços que elas frequentam”. (Góes e Laplane, 2007, p. 124) Isso, reflete nas 

expressões expostas pelos surdos de acordo com a forma que lhe foi diagnosticada a 

surdez. 

“Perlin (1998) pesquisadora surda, aborda questões da identidade e as relações 

de poder entre surdos e ouvintes”. (Góes e Laplane, 2007, p. 125) o modo de referirem 

aos surdos como incapazes de aprender uma segunda língua completamente, faz parte 

dessa relação de poder difundida por Perlin. Por essa razão, a pesquisadora definiu sete 

tipos de identidade surda. 

A identidade política, “trata-se de uma identidade fortemente marcada pela 

política surda. São mais presentes em surdos que pertencem à comunidade surda e 

apresentam características culturais como sejam:” (Perlin, 1998, p. 02) Segundo a 

autora, são surdos que possuem experiência visual desenvolvida a fomentar formas de 

comportamento, cultura, língua para se expressarem. “Eles tem um costume bastante 

presente que os diferencia dos ouvintes e que caracteriza a diferença surda: a captação 

da mensagem é visual e não auditiva o envio de mensagens não usa aparelho fonador, 

usa mãos”. (Perlin, 1998, p. 02) São surdos que aceitam-se como surdos, necessitam de 

interpretes e atendimento diferenciado no ensino educacional. “A escrita obedece a 

estrutura da língua de sinais”. (Perlin, 1998, p. 02) Frequentam associações e 

comunidades de surdos e fazem uso de aparelhos tecnológicos diferenciados tendo 

diferentes formas em relacionarem-se com pessoas e animais. Essa identidade política, 

foi assim definida por Perlin (1998) por tratar de pessoas que se aceitam como surdos e 

fazem uso de políticas públicas voltadas à elas. Provavelmente para essa identidade o 

uso de metáforas seja menos aplicável e mais necessário de ser bem explicável como 
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anteriormente apontado. Geralmente esses surdos dão mais atenção aquilo que esteja 

voltado à eles. 

A segunda identidade registrada por Perlin (1998) é a identidade surda híbrida 

ou seja “os surdos que nasceram ouvintes e com o tempo alguma doença, acidente, etc. 

os deixou surdos”. (Perlin, 1998, p. 02). 

 

Dependendo da idade em que a surdez chegou, conhecem a estrutura do 
português falado e o envio ou captação da mensagem vez ou outra é na forma 
da língua oral. Usam a língua oral ou língua de sinais para captar a 
mensagem. Esta identidade também é bastante diferenciada, alguns não usam 
mais a língua oral e usam sinais sempre. Assumem um comportamento de 
pessoas surdas, usam tecnologia para surdos; convive pacificamente com as 
identidades surdas. Assimilam um pouco mais que outros surdos, ou não 
conseguem assimilar a ordem da língua falada, tem dificuldade de entende-la. 
A escrita, obedece a estrutura da língua de sinais, pode igualar-se língua 
escrita com reservas. Participam das comunidades [...] aceitam-se como 
surdos [...] exigem intérpretes e legenda na TV. (Perlin, 1998, p. 02) 

 

Essa identidade, como Perlin (1998) afirma, dependendo da idade pela qual 

iniciou a surdez, pode desenvolver um bom português escrito e falado, aqui depende da 

variação linguística em que o seu social esteja firmado, pois caso já tenha a escrita e 

leitura desenvolvida, pode compreender com facilidade as metáforas. 

A terceira é a identidade surda flutuante.  

 

Os surdos que não tem contato com a comunidade surda [...] seguem 
representações da identidade ouvinte, estão em dependência do mundo dos 
ouvintes [...] não participam da comunidade surda, associações ou lutas 
políticas. Desconhecem e rejeitam a presença do intérprete de língua de sinais 
e orgulham-se de saber falar ‘corretamente’. Demonstram resistência à língua 
de sinais [...] não conseguem se identificar como surdos, sentem-se sempre 
inferiores aos ouvintes [...] persistem usar aparelho auriculares. (Perlin, 1998, 
p. 03) 

 

Essa identidade está mais apta a reconhecer os tipos de metáforas existente nas 

falas e escritas da língua portuguesa. Importante deixar claro que as metáforas nem 

sempre são compreensíveis para os ouvintes, os surdos e mesmo ouvintes precisam de 

atenção de quem fizer uso de metáforas para explicar com mais sutileza. 

A quarta é a identidade surda embaçada, “são outro tipo que podemos encontrar 

diante da representação estereotipada da surdez ou desconhecimento da surdez como 

questão cultural”. (Perlin, 1998, p. 03) 

 

Os surdos não conseguem captar a representação da identidade ouvinte, nem 
consegue compreender a fala. O surdo não tem condições de usar a língua de 
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sinais, não lhe foi ensinada nem teve contato com a mesma. São pessoas 
vistas como incapacitadas. Neste ponto, ouvintes determinam o seus 
comportamentos, vida e aprendizados. É uma situação de deficiência, de 
incapacidade, de inércia, de revolta. Existem casos de aprisionamento de 
surdos na família, seja pelo estereótipo ou pelo preconceito, fazendo com que 
alguns surdos se tornem incapacitados de chegar a saber ou decidirem por si 
mesmos. Na família a falta de informação sobre o surdo é total e geralmente 
predomina a opinião do médico, e algumas clinicas reproduzem uma 
ideologia contra o reconhecimento da diferença. Estes são alguns 
mecanismos de poder construídos pelos ouvintes sob representações clinicas 
da surdez, colocando o surdo entre os deficientes ou retardados mentais. 
(Perlin, 1998, p. 03) 

 

Essa identidade é dirigida por influência ouvinte, criando no surdo o ser incapaz 

de viver independente, por si só. Nessa situação ele não só desconhecerá o que é 

metáfora como todo tipo de palavra que lhe for escrita. 

A quinta é identidade surda em transição. “Estão presentes na situação dos 

surdos que devido a sua condição social viveram em ambientes sem contato com a 

identidade surda ou que se afastam da identidade surda.” (Perlin, 1998, p. 03). 

Geralmente são filhos de ouvintes e convivem com as relações sociais dos ouvintes até 

o momento que iniciam a ter contato com os surdos (geralmente na vida escolar) passam 

a participar da comunicação visual/sinalizada deixando visual/oral com o tempo. 

A sexta identidade é a identidade surda diáspora. Essa identidade é a que mais 

tem contato com as metáforas variáveis de região para região. “Estão presentes entre os 

surdos que passam de um país para outro, inclusive de um estado brasileiro para outro, 

ou ainda de um grupo surdo para outro. Ela pode ser identificada como o surdo carioca, 

o surdo brasileiro, o surdo americano. É uma identidade muito presente e marcada.” 

(Perlin, 1998, p. 04)  

Por último a identidade intermediária. “O que vai determinar a identidade surda 

é sempre a experiência visual. [...] geralmente identificada como identidade surda. [...] 

levam uma vida de ouvintes [...] fazem uso do aparelho de audição. Dão importância ao 

treino oral e busca amplificadores de som e quando presentes na comunidade surda, se 

põem como interpretes”. (Perlin, 1998, p. 04) 

Nesse sentido, não se pode afirmar que os surdos são incapazes de reconhecer 

uma metáfora quando suas identidades foram psicologicamente mexidas, alteradas pelos 

fatores já explícitos. Assim como os ouvintes têm dificuldades de compreender as 

metáforas, nós surdos também somos iguais. O que significa que não se trata de uma 

perda da audição e sim das limitações de oportunidades de conhecimento sobre um dado 

fenômeno linguístico. 
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4. Considerações Finais 

Cabe salientar a importância que tem a metáfora para os surdos no que se refere 

sua explicação, clareza e ampliação de saberes sobre os fenômenos da língua portuguesa 

no momento impactante. É importante que os surdos entendam aquilo que foi dito pelo 

falante, com o mesmo conteúdo que foi passado para o não-surdo. Há intérpretes que 

reconhecem a necessidade da pessoa surda e complementam: “-ouvinte diz assim [...] 

(falando o sentido conotativo da frase) significa [...] e detalham o significado real 

daquilo que foi dito na metáfora.” 

Conclui-se que a metáfora é um recurso linguístico importante para o 

conhecimento e desenvolvimento da humanidade desde o início da era cristã muitos 

vem aprendendo através desse recurso. 

Sabe-se que a metáfora é influenciada pelos dispositivos sociais e culturais e que 

para um bom entendedor não existe obstáculos. A metáfora para ser compreendida 

depende de alguns fatores já expostos aqui, sabendo ainda que a identidade surda é o 

fator mais vulnerável ao processo decodificador e cognitivo da metáfora. 

Também ficou esclarecido que os surdos não são e nem devem ser vistos como 

incapazes a partir do efeito dominó de depender do falante e do interprete que repassa o 

conteúdo da segunda para a primeira língua dos surdos.  

Os ouvintes também são expostos às metáforas e reconhecem muitos provérbios 

citados serem passiveis de compreensão, por isso, nós surdos queremos mais 

qualificações por parte dos intérpretes bem como mais atenção dos palestrantes (os que 

estão disseminando verbalmente as metáforas), que estas sejam explicadas no seu 

contexto assim que pronunciadas, independente de surdos e ouvintes, a metáfora deve 

ser explicitada para todos. 
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