
Óbidos  

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.  

Esta imagem tátil possui 2 níveis de altura de relevo, médio e alto. Os elementos marcados a 
preto neste guia representam o nível alto. 

A imagem representa o Castelo de Óbidos visto do lado norte. Comece por identificar a base do 
castelo, representada por um retângulo de nível alto. Essa base é um paredão sobre o qual se 
pode caminhar. 

Sobre essa base elevam-se as torres do castelo, representadas em relevo alto. Identifique cada 
torre e as ameias no topo. 

A torre da esquerda possui janelas, consegue identifica-las? 

Entre as torres estão as paredes do castelo, representadas em relevo médio. Verifique como 
são mais baixas do que as torres, e também possuem ameias. 

As paredes do castelo também têm janelas. Qual delas é a maior? 

Finalmente, explore a grande torre do lado direito do castelo. 

 

 

  



BROCHURA 

  

 

 Figura 1 -  Vista do castelo e vila  

  

Esta imagem representa a vila de Óbidos vista do lado sul. A vila situa-se numa colina, com o 
Castelo no topo.  

Comece por identificar o castelo, com as suas torres e ameias. 

Logo abaixo do castelo estão algumas casas que representam o povoado. Por simplicidade 
foram representadas apenas algumas casas, mas na realidade elas são muitas mais e mais 
próximas. 

Do lado direito está a Igreja de Santa Maria, com a sua torre sineira. 

A vila está protegida pela muralha, a linha a toda a volta.   

     
  

  



   

Figura 2 – Vista de topo da vila  

  

Esta imagem tátil é um mapa da vila e deve ser explorada em conjunto com a figura 1.  

Procure explicar ao leitor que o ponto de vista da figura 1 se elevou até ficar exatamente sobre 
a vila. Assim, na figura 2 temos uma vista de Óbidos de cima para baixo. 

Podemos verificar como a muralha é bastante alongada na direção norte-sul. O ponto de vista 
da figura 1, mais próximo do solo, produziu um efeito de “compressão” da imagem na vertical.  

Nem todos os leitores cegos conseguirão entender este fenómeno visual, mas é sempre bom 
explorar os limites da capacidade de abstração do cérebro humano. 

Mostre a disposição das casas na vila, com as ruas marcadas por duas linhas. 

A Igreja de Santa Maria aparece, tal como na figura 1, do lado direito. 

Explique que, apesar de a vila estar vista de cima, os edifícios estão representados de lado apra 
serem mais facilmente identificados.  

Como seriam as casas vistas de cima? (apenas retângulos simples). 

Este mapa representa mais fielmente a distância entre cada elemento da vila, por exemplo 
entre o castelo e a igreja.   



   

 

Figura 3 – Alçado norte do castelo  

  

 Esta imagem tátil é idêntica à imagem tátil da placa e representa o Castelo de Óbidos visto do 
lado norte, mas ao contrário da técnica utilizada na placa, esta imagem só possui um nível de 
relevo. 

Comece por identificar a base do castelo, representada por um retângulo. Essa base é um 
paredão sobre o qual se pode caminhar. 

Sobre essa base elevam-se as torres do castelo, que são as estruturas mais altas. Identifique 
cada torre e as ameias no topo. 

A torre da esquerda possui janelas, consegue identifica-las? 

Entre as torres estão as paredes do castelo. Verifique como são mais baixas do que as torres, e 
também possuem ameias. 

As paredes do castelo também têm janelas. Qual delas é a maior? 

Finalmente, explore a grande torre do lado direito do castelo. 

 

  

  

  

  



  

Figura 4 – Porta da vila  

  

Esta imagem representa a porta da vila, situada na muralha.  

A linha horizontal representa o chão.  

Percorra com os dedos o contorno da porta. Qual é a sua forma? (retangular, abaulada em 
cima). 

Na parte superior da porta está um gradeamento que sobe e desce para abrir e fechar a porta. 

  



 

   

Figura 5 – Vista do castelo e das muralhas  

  

A imagem representa uma vista da muralha e do castelo a partir do lado norte. 

Em primeiro plano vemos a muralha. Percorra com os dedos a linha da muralha. A linha é 
entrecortada por algumas torres que se destinavam a proteger a vila de ataques. 

Por trás da muralha, ou seja, no interior da vila, vemos o castelo. 

Identifique as quatro torres mais altas do castelo e as suas ameias. Compare esta imagem com 
a figura nº 3. Consegue encontrar as semelhanças? 

 


