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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 da placa 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 mais alto de relevo, e os elementos a cinzento representam o nível 
médio. 

A imagem representa três mantas de Minde dobradas e empilhadas.  

Cada manta em uma forma oval. Procure identificar as três mantas. 

As mantas de Minde possuem padrões elaborados e muito coloridos, que aqui representam-se 
através de texturas e preenchimentos diferentes do interior da forma. 

As superfícies lisas, com ou sem relevo, indicam cores sólidas, isto é, zonas em que a cor é uma só e 
uniforme. 

As zonas com padrões de texturas indicam as zonas em que as mantas têm desenhos geométricos, 
com mistura de cores. 

  



BROCHURA 
 

 

Figura 1 – Tear das Mantas de Minde 

 
 
A figura 1 é a transposição para relevo de uma fotografia de um tear. 

O tear é uma estrutura complexa, em madeira, destinada a produzir tecidos a partir de fios. 

A estrutura principal do tear são uns pilares laterais e umas barras horizontais no topo. Procure 
identificar estes elementos na figura. 

Pendurado desta barra estão duas cruzetas de madeira que sustentam a armação de madeira onde 
estão enfiados os fios lado a lado. Os fios estão representados por linhas verticais dentro da armação. 

Por baixo da armação está o outro conjunto de fios. Fazendo subir um conjunto ou o outro, o tear faz 
passar a trama entre eles, formando assim o tecido, que se vai enrolando no rolo inferior, aqui 
representado por uma forma alongada arredondada nas pontas. 

Finalmente, em baixo, é representado também o banco onde a tecedeira trabalha o tear.  

 

 

 

 
  



 

 

Figura 2 – Padrões das Mantas de Minde 
 

 
A figura 2 mostra uma parte de uma manta de Minde com os seus ricos padrões de cores. 

Esta mata possui várias faixas coloridas que se indicam com as linhas verticais. As faixas de cor sólida 
alternam com faixas com desenhos geométricos e multicoloridos. 

 


