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Este trabalho tem como objetivo analisar a trajetória da aquisição de linguagem pelas 

crianças surdas da cidade de Ouro Preto e municípios próximos, com foco na condição 

de proficiência e na forma de aprendizagem da primeira língua, a Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS. Com base nestes pressupostos, a investigação de cunho qualitativo 

buscou analisar as estratégias utilizadas no ensino da LIBRAS no espaço onde a criança 

surda se encontra. Foi utilizada a metodologia centrada na visualidade e recursos didáticos 

visuais para o ensino de LIBRAS. Foram observados e considerados as diferentes faixas 

etárias e o ambiente em que o aprendiz estava inserido, possibilitando, assim, a produção 

de conhecimento, encontro com seus pares, reconhecimento identitário, potencializando 

a inserção dos surdos na comunidade surda local com a valorização da cultura e 

identidade surda em um espaço totalmente visual. Estes conceitos estão presentes em 

bases teóricas dos Estudos Surdos (2007). Os dados dos participantes foram coletados nas 

escolas estaduais e municipais de Ouro Preto e região, e as aulas de LIBRAS aconteceram 

no IFMG - Campus Ouro Preto, acompanhados da orientadora, do bolsista e dos 

colaboradores. Ao final do projeto, observaram-se bons resultados. As crianças e adultos 

surdos, bem como seus familiares, melhoraram a fluência na Língua Brasileira de Sinais 

e adquiriram conhecimentos sobre identidade e cultura surda, contribuindo, dessa forma, 

para o avanço nas relações socioafetivas das pessoas participantes. Além disso, no âmbito 

profissional, foi possível refletir sobre a metodologia de ensino empregada, 

sistematizando os recursos utilizados, com o objetivo de aplicá-los novamente.  
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