
Lourinhã  

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.  

A imagem em relevo na placa representa a escultura “Love captives” de Sana Nasl.  

Explique que se trata de 2 pessoas (Pedro e Inês) frente a frente a abraçarem-se. As duas 
figuras vão ser exploradas em simultâneo. 

Comece por identificar a linha do chão. 

Depois explore os pés e as pernas de D. pedro (figura da esquerda). De seguida explore os pés 
e as pernas de Inês. 

Veja como os dois corpos se unem na zona dos quadris. 

Vejamos agora como os braços de Pedro e Inês se entrelaçam.  

O braço de D. Pedro abraça Inês na zona lombar, e o braço de Inês cobre o pescoço de D. 
Pedro. 

Finalmente identifique as cabeças das duas personagens. 

No final volte a percorrer todo o conjunto para consolidar a imagem do conjunto. 

  



BROCHURA 

 

Figura 1 - Símbolo do amor entre Pedro e Inês 

 
 
A figura 1 representa o símbolo do amor entre D. Pedro e D. Inês, criado pela Vila de 
Moledo. 
Os corações de Pedro e Inês estão intercalados. Procure primeiro identificar a forma 
do coração da esquerda. Dão dois lóbulos que terminam num vértice em baixo. O 
coração da direita partilha com o da esquerda um dos lóbulos, significando a amor 
entre os dois. 
Do vértice inferior de cada coração cai um pingo de sangue, representando o 
sofrimento dos dois amantes.  
Os corações estão representados com um relevo a cheio e os pingos com um padrão 
pontilhado. 
 
 
 



 

 

Figura 2 – Inês, Joana Alves (2013); Modelação em pedra da região   

 
 
Esta figura representa uma escultura em pedra. Comece por identificar a base da 
estátua, um bloco de pedra maciça aqui representado pelas 3 linhas da base. A linha 
do solo não está representada. 
Por cima da base está uma gigante coroa que representa a coroa de D. Inês. Contorne 
a sua forma com o dedo. 
Ao lado direito da coroa e sentada numa cadeira de pedra está a figura de D. Inês. 
Comece por explorar o cabelo e a cara. 
Logo por baixo está o braço direito de Inês atravessado em frente da cara. Entende-se 
que a cabeça de Inês repousa sobre o braço (Simule esta posição com o seu próprio 
corpo ou o do leitor). 
Siga agora a linha das costas de Inês até à anca e depois as pernas. 
Volte ao braço para mostrar o seio direito. 
À direita do braço está uma linha vertical ondulada que representa o contorno da 
cadeira. 
  
  



 

Figura 3 – Juízo Final, Francisco Cid (2010); Resina Poliéster 

 

A figura 3 representa a escultura Juízo Final de Francisco Cid. Tratam-se das estátuas de Pedro 
e Inês, em pé, frente-a-frente, cada uma em cima do seu pedestal. 

A fotografia foi tirada por trás da estátua de D. Inês, por isso ela aparece vista de trás. Mais ao 
longe, vemos a estátua de D. Pedro, vista de frente. 

Comece por tocar o pedestal de D. Inês. Depois toque no cabelo, depois os ombros e braços. 
Percorra depois as linhas do tronco e pernas. Veja como a estátua é de um corpo tipicamente 
feminino, com as ancas mais largas do que os ombros. 

A mão esquerda de Inês segura um manto que descai até ao chão. Identifique esse manto. 

Passemos agora à estátua de D. Pedro. 

Numa fotografia, as coisas que estão mais longe ficam mais pequenas. É por isso que na figura 
a estátua de D. Pedro aparece mais pequena, apesar de ser do mesmo tamanho da de D. Inês. 

Identifique o pedestal. Explore a estátua de baixo para cima, começando pelos pés, depois as 
pernas, depois os braços e a cabeça. 

 

 



 

Figura 4 – A Morte de Inês, Joana Alves (2010); Modelação em pedra da região 
 

 
A figura 4 representa a escultura em pedra “A Morte de Inês”, de Joana Alves.   
A estrutura principal é uma bacia em forma de banheira. Explore a sua forma que 
inclui um rebordo superior. 
A bacia está apoiada em duas criaturas, vistas de frente. As figuras estão deitadas de 
barriga para baixo e com a cabeça levantada. Em ambas podemos reconhecer as 
mãos. 
A figura da esquerda tem o rosto virado para a esquerda, e a figura da direita está a 
olhar em frente. Consegue identificar os olhos, nariz e boca? 
 
 



 

Figura 5 – Árvore, Francisco Gonçalves (2012); Modelação em madeira 
 
 
A figura 5 representa a escultura “Árvore” de Francisco Gonçalves. Trata-se de um tronco 
em madeira, entrecortado por folhas de metal. A sua interpretação tátil é bastante fácil. 
 
 
 
 



 

Figura 6 – Logotipo da MAP 
 
 
A figura 6 representa o logotipo da Mostra de Arte Pública (MAP).  
O logotipo é inspirado no tradicional jogo do galo, onde a circunferência e a cruz foram 
substituídos pelo coração e coroa. 
Comece por identificar a grelha que forma o jogo do galo. São duas linhas verticais e duas 
horizontais que dão origem a 9 casas para jogar. 
A diagonal principal está preenchida com corações; são 3 corações em linha, o que significa 
que o coração ganhou o jogo. 
Outras três casas estão ocupadas com a coroa. Consegue localiza-las? E quais são as casas 
vazias? 
Compare a forma do coração com a da figura 1. Encontra semelhanças? 
 
 
 
 


