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RESUMO

O presente estudo resulta de desdobramento de projeto de pesquisa inicial nomeada “Língua Brasileira de Sinais: Possíveis contribuições na produção de materiais didáticos

como suportes ao ensino da disciplina de Libras na Educação a Distância”, iniciado em uma pesquisa interinstitucional entre a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e

a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) através de seu Centro de Apoio à Educação a Distância (CAED/UFMG). 

Em seguida essa pesquisa tomou outros contornos tendo como motivação a verificação de que havia lacunas, à época, referente a material didático em Libras que abarcasse

temática referente à sinalização das cidades mineiras. Como objetivo geral da pesquisa desejou-se averiguar os sinais que identificavam as cidades dos 853 municípios de Minas,

caso encontrados tais sinais, compilar e comparar possíveis regionalismos que pudessem ser encontrados no percurso da pesquisa, para se referir a determinadas cidades

mineiras em Línguas de Sinais.

Adicionalmente a isso objetivou-se, tendo em vista ser um terreno fértil para o desenvolvimento de material didático, a produzir um Atlas Etnográfico de Libras sobre os sinais das

cidades mineiras como demonstração e publicização de resultados encontrados.

Buscando atender a esse novo mote então, debruçou-se sobre a pesquisa de sinais, que passou a ser intitulada: “Sinalizando Minas Gerais – Minas em Libras,” estando

vinculada à Departamento da Faculdade Educação e à Núcleo de Estudos e Pesquisas da referida instituição, desde 2013. 

Como metodologia, utilizou-se a pesquisa exploratória e bibliográfica para iniciar os levantamentos dos sinais existentes de diferentes regiões de Minas, e para sistematizar o

trabalho optou-se por buscar, após pesquisa exploratória, em Redes Sociais e Canais como o You Tube, onde os Surdos disponibilizam sua comunicação em Libras, partindo-se

de documentação oficial do IBGE, sobre as mesorregiões e microrregiões do Estado de Minas Gerais. 

Considerando que Minas Gerais é um Estado de grandes extensões e tem em sua constituição 853 municípios, fez-se necessário centrar a busca pelos dados, de posse das

tabelas que demonstram a distribuição de Minas Gerais em regiões específicas.

Essa pesquisa identificou alguns sinais em Libras de cidades que compõem a Mesorregião 07, chamada de “Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte”, e os dados do estudo

em questão enfocaram a  microrregião 30, Chamada “Belo Horizonte”, que compreende as cidades de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Confins, Contagem,

Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia,

São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e Vespasiano.

Para validar ainda os dados coletados através das ferramentas tecnológicas referidas, verificou-se, junto a pessoas fluentes em Língua Brasileira de Sinais, por meio de pesquisa

de campo junto a esses informantes, Surdos e intérpretes de Libras da Comunidade Surda de Belo Horizonte, Betim, Nova Lima, Juiz de Fora dentre outros, que referendaram os

sinais já conhecidos e tiveram a oportunidade de se apropriarem de novos sinais ao serem apresentados a esse novo léxico encontrado na pesquisa. 

Como resultado preliminar, verificou-se que nem todos os municípios têm um sinal em Libras para expressá-lo, alguns sinais são soletrados e tantos outros sinais já são

reconhecidamente utilizados e consolidados pela comunidade Surda de Minas Gerais pesquisada.

Pretende-se dar continuidade aos estudos, buscando não apenas conhecer os sinais, mas transformar o conhecimento etnográfico a respeito da criação dos Sinais das cidades

mineiras em material didático que propicie o conhecimento a respeito das regiões e cidades mineiras.
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