Sobral de Monte Agraço
Guia de leitura das imagens táteis

Introdução
A interpretação de imagens táteis não é óbvia para a maioria dos cegos, e
depende do treino prévio que o leitor teve na leitura tátil. Geralmente é
necessária a assistência de uma pessoa que faça a explicação da imagem. É para
esse assistente que este guia se destina. Recomendamos a leitura integral deste
guia acompanhada da placa e da brochura multiformato antes da sessão de
leitura acompanhada.

Como acompanhar o leitor cego
Sente-se ao lado do leitor. A brochura inclui
texto em braille e imagens táteis. Quando o
leitor chegar a uma dessas imagens, rode a
brochura para a posição certa – vertical ou
horizontal – e inicie a explicação verbal da
imagem. Segure a mão do leitor para a
posicionar no ponto desejado sempre que
for necessário. O leitor pode e deve utilizar
as duas mãos para tocar na imagem, pois isto facilita a interpretação.

Sobre a leitura tátil
O tato parte do particular para o geral, e a
visão parte do geral para o particular. Assim, a
leitura com os dedos funciona no sentido
inverso da visual. É preciso primeiro explorar
um pormenor – por exemplo a roda de um
carro – depois a outra roda (supondo o carro
visto de lado), para depois explorar a relação
entre elas – a sua distância e posição relativa. É aqui que o uso das duas mãos é
vantajoso. Imagine uma mão a tocar numa roda, e a outra mão na outra roda
(num carro visto de lado). Depois uma das mãos pode deslizar ao longo do
chassis do carro até encontrar a outra roda. Assim se vai formando a imagem
cerebral do carro. O carro é literalmente construído peça por peça.

PLACA

Peça ao leitor para ler o texto em braille.
Comece por explicar que o forte do Alqueidão tem uma forma ovalada, e percorra com os
dedos todo o contorno da figura.
A imagem tátil possui 3 níveis de altura de relevo: baixo, médio e alto. O contorno e o
interior do forte estão representados com nível baixo. Existe a toda a volta uma linha sem
relevo que representa o fosso que existia a toda a volta do forte.
Uma linha a toda a volta, em nível médio, representa o muro de proteção do Forte.
No interior do forte foram assinalados em relevo alto alguns elementos: paióis,
proteções. Etc.

BROCHURA

Figura 1 - as Linhas de Torres

Esta imagem representa uma encosta com diversas tropas em fila. Comece por percorrer
a linha horizontal de fundo que representa a base da encosta.
A encosta não é lisa, mas desenvolve-se em patamares sucessivos, que são indicados por
várias linhas soltas. Os soldados estão alinhados ao longo destas linhas, possivelmente
em caminhada de subida.
A linha mais acima representa a linha de cumeada das montanhas que estão mais
distantes.
Existe um efeito de perspetiva nesta imagem que pode ser difícil de interpretar por
alguns leitores, especialmente os cegos congénitos. Pode tentar-se explicar que as linhas
que estão mais em cima estão também mais longe.

Figura 2 – Seramena – imagem do combate

Esta imagem tátil representa um combate entre soldados. Do lado esquerdo estão 3
soldados voltados para a direita, com as suas espingardas apontadas. Na ponta da
espingarda está a temível baioneta com que o soldado espetava o corpo do inimigo.
Do lado direito estão os soldados do outro exército, voltados para a esquerda, e também
com as suas espingardas apontadas.
Entre os dois grupos, está um soldado deitado no chão, provavelmente ferido em
combate.
Em cima está representada a linha de cumeada das montanhas que estão ao longe. Na
verdade, elas não estão por cima dos soldados. Os solados também não estão uns por
cima dos outros, mas sim uns ao lado dos outros. É um efeito de perspetiva, que faz com
que as coisas que estão mais longe apareçam mais acima.

Figura 3 – Forte do alqueidão

Esta imagem é igual à da placa, por isso a sua explicação é a mesma:

Comece por explicar que o forte do Alqueidão tem uma forma ovalada, e percorra com os
dedos todo o contorno da figura.
A imagem tátil possui 3 níveis de altura de relevo: baixo, médio e alto. O contorno e o
interior do forte estão representados com nível baixo. Existe a toda a volta uma linha sem
relevo que representa o fosso que existia a toda a volta do forte.
Uma linha a toda a volta, em nível médio, representa o muro de proteção do Forte.
No interior do forte foram assinalados em relevo alto alguns elementos: paióis,
proteções. Etc.

