
KUHN, Lilian Fernanda Santana  

GIZA, Francieli 

SANTOS, Gisele Minozzo  

lfskuhn@hotmail.com 

fancieligiza@hotmail.com 

FASUL – Faculdade Sul Brasil 

LIBRAS TÁTIL: COMUNICAÇÃO QUE SE SENTE 

INTRODUÇÃO 

Reconhecida legalmente como a segunda língua oficial do Brasil, a Língua Brasileira de Sinais é a 

comunicação utilizada pela pessoa surda ou com deficiência auditiva. A Libras pertence a linguagem verbal na 

modalidade viso-espacial, mas, atendendo a demanda comunicativa de um público específico que são os 

surdoscegos, principiou-se uma segunda forma de língua sinalizada, a Libras Tátil. 

 

CONCLUSÃO 

A Libras Tátil – a qual ainda não apresenta 

embasamento teórico de conceituação – é uma 

modalidade específica da Libras  utilizada pelos 

surdocegos.  

Sua denominação “tátil” diz respeito ao 

entendimento da sinalização através do sentido do 

tato. A sinalização nesta modalidade também é 

realizada no espaço neutro ou em contato com os 

pontos de articulação do corpo do sinalizador, mas 

o surdocego posiciona suas mãos  de maneira 

estratégica, onde coloca suas mãos sobre as mãos 

do sinalizador (geralmente um guia-intérprete) 

durante a comunicação, ou este o faz diretamente 

no próprio corpo da pessoa surdacega, em área 

determinada pelo próprio receptor.  

 É válido lembrar que grande parte dos surdocegos  

usuários da Libras Tátil  são surdos que perderam a 

visão por determinados motivos, mas que já 

dominavam a língua, denominam-se então 

surdoscegos pós-linguísticos.  

O’Donnell (1991), constatou que  83% dos 

surdoscegos optam pela Língua de Sinais Tátil 

como forma de comunicação, além desta, a grande 

maioria combina outros recursos comunicativos 

como gestos e insinuações táteis (60%), alfabeto 

digitado na mão (40%) e sistema Braille (6%). 

Dentro da literatura, o primeiro registro de usuários 

de Língua de Sinais na modalidade tátil, foi o da 

professora francesa Anne M. Sullivan em 1887, a 

qual inicialmente executava o alfabeto dactilológico 

na palma da mão de sua aluna Helen Keller  (surda- 

Figura 1: 1º Encontro de Liras Tátil para 

Surdocegos – ELITASC 2016 (por Philipe Corrales). 
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cega pré-linguística) no ano de 1887. 

A partir desta ascensão da Língua Brasileira de Sinais 

que novas modalidades como a Libras Tátil vão 

tomando o seu espaço e despertando o interesse de 

pesquisadores que visam melhorias e uma real 

efetivação na comunicação com o surdocego. Avanços 

como estes representam progressos no 

desenvolvimento comunicativo, educacional e na 

inclusão dos alunos com dupla deficiência, além da 

realização pessoal do surdocego e de seu 

desenvolvimento e inserção no mercado de trabalho.  


