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RESUMO 

 
Esta oficina será apresentada para o ENCITEC – Encontro Científico e Tecnológico, tendo 

como título "Libras Tátil: Comunicação que se sente", que será realizado na instituição de 
Ensino Superior Faculdade Sul Brasil – FASUL. Abordará alguns conceitos e aspectos da 
Língua de Sinais em sua modalidade tátil, comunicação utilizada pelos surdocegos. A Libras é 

reconhecida legalmente como a segunda língua oficial do Brasil e a partir de novas 
especificidades surge esta nova metodologia de comunicação. A oficina tem por objetivo 

apresentar a Libras Tátil, expondo a diferença da comunicação existente nesta, além de 
demonstrar como se dá comunicação para pessoa surdocego, demonstrando menções sobre 
surdocegueira e uso da Libras Tátil dentro da literatura, e ainda, apresentar as práticas 

vivenciadas no 1ºEncontro de Libras Tátil para Surdocegos realizado na cidade de Curitiba 
(PR). A metodologia utilizada tende a mostrar um pouco do uso da Libras Tátil para a 

comunicação com a pessoa surdocego, de maneira expositiva por meio do multimídia, 
dinâmicas e atividades práticas. Serão utilizadas também, fotos e registros reais das práticas 
vivenciadas pelas acadêmicas no 1º Encontro de Libras Tátil para Surdocegos. Espera-se que 

o participante absorva os conceitos básicos sobre Libras Tátil, para que assim conscientize-se 
da existência desta segunda modalidade da Libras e da importância da mesma na vida dos 

surdocegos. Finalmente, espera-se que a experiência do contato com a Libras Tátil mostre aos 
participantes a importância da comunicação para e com a pessoa surdacega, gerando assim, o 
desenvolvimento do indivíduo e a sua participação social. 
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