
Alenquer 

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. 

Comece por percorrer as linhas a traço interrompido na parte de baixo da imagem. Estas linhas 
representam as fileiras de videiras. O espaço entre as filas permite que o trator circule pela vinha 

Do lado esquerdo e por cima das vinhas está um grupo de quatro árvores. Consegue identificar os 
troncos e as copas? 

Numa imagem tátil como esta, que é a transcrição de uma fotografia de uma paisagem, os elementos 
que aparecem em cima são os que estão mais longe, e os que aparecem em baixo são os que estão 
mais perto. Assim, verificamos que estas árvores estão mais longe, para lá das vinhas. 

Mais acima (e portanto, mais longe), temos uma linha horizontal que indica a linha de cumeada do 
pequeno morro onde se situa a vinha. Para trás dessa linha o terreno desce formando um pequeno 
vale, e por isso não se vê na fotografia, ficando apenas a linha dos pontos mais altos, chamada linha 
de cumeada. 

Mais atrás está um grupo de árvores frondosas, aqui representadas pelo contorno das suas copas. 

Atrás das árvores temos outra linha de cumeada. Note que este terreno é ondulado, e por isso gera 
este efeito de sucessivas linhas de cumeada. 

Logo por trás da linha, e num ponto mais alto, temos uma casa. 

Bastante mais afastada da casa está a linha de horizonte, que é também o sopé da serra de 
Montejunto, que encima esta imagem. 

  



BROCHURA 
 

 

Figura 1 – Videira com tronco e folhas 

 
 
A figura 1 é a transposição para relevo de uma fotografia de videira. Em baixo estão os troncos da 
videira, com a sua superfície rugosa. No tronco horizontal vê-se um nó da madeira.  

Comece por explorar o tronco principal, na horizontal, da esquerda para a direita. Pare no nó da 
madeira para perceber a sua estrutura circular. No final desse tronco, à direita, estão 3 folhas de 
videira, que indicam a posição de um tufo de folhas. Na realidade o tufo tem muitas folhas mas foram 
representadas apenas 3 para facilitar a leitura tátil. 

Do sítio do nó partem dois troncos para cima, um à esquerda e outro à direita. No topo do tronco da 
direita estão 4 folhas de videira, que indicam que ali há um tufo de folhas. 

 

 
  



 

 

Figura 2 – cacho de uva preta 
 

 
A figura 2 mostra um ramo de videira com dois cachos de uva preta.  

Comece por identificar o ramo, uma linha horizontal fina. 

Desse ramo parte um pedúnculo para baixo, onde está suspenso um cacho de uvas. Identifique as 
uvas do cacho, representadas por círculos de vários tamanhos. 

Do lado direito está outro pedúnculo com outro cacho de uvas. 

Finalmente, por cima do ramo encontramos duas folhas de videira. Explore a forma característica da 
folha de videira, com as suas três pontas. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Figura 3 – fachada do Museu do Vinho 

 

A figura 3 representa a fachada principal do Museu do Vinho. Trata-se de um edifício de 2 pisos. 

Comece por percorrer a toda a volta o contorno do edifício. Esse contorno é ligeiramente saliente no 
edifício real, e tem uma cor creme, enquanto que a superfície da fachada é de cor branca. 

De seguida vamos explorar a porta, situada ao centro no piso térreo. A porta tem um contorno em 
pedra, e tem forma de abobada em cima. 

As linhas no interior da porta representam as quatro folhas que compõem a porta.  

De cada lado da porta estão duas pequenas janelas altas que servem para entrada de luz. 

Mais afastadas da porta, estão duas janelas grandes, ao alto, uma de cada lado da porta. 

Por cima da porta está um retângulo que representa uma placa comemorativa. 

De cada lado dessa placa estão dois retângulos que representam dois cartazes de uma exposição – 
cidade europeia do vinho. 

Esses dois cartazes interrompem a linha saliente que divide o piso térreo do primeiro andar. Ela corre 
de um lado ao outro do edifício. Identifique-a e tente perceber como os cartazes a interrompem por 
estarem por cima dessa linha. 

Finalmente, no piso de cima temos 5 janelas. 

 

  



 

 

 

 

Figura 4 – Conjunto de barris de vinho armazenados 

 

A figura 4 representa um armazém onde estão guardados vários barris de vinho. Os  barris estão 
arrumados em três filas duplas separadas por dois corredores. 

Esta figura pode ser difícil de interpretar por se basear numa fotografia com efeito de perspetiva. 

Comece por localizar os barris da fila de baixo e os corredores entre eles. Os barris estão em grupos 
de dois, e entre cada grupo há um corredor para circulação no armazém. 

Por cima do grupo de dois barris está representado um outro barril que indica os barris que estão 
colocados por cima dos primeiros. 

Imagine agora uma longa fila destes barris. Essa fila está aqui representada por uma linha a traço 
interrompido. 

Embora as três filas de barris sejam paralelas, na fotografia elas convergem par ao fundo do 
armazém, por este se encontrar ao longe. É um efeito de perspetiva visual.  

Para melhor compreender o cenário, é conveniente representar as filas de barris usando objetos 
comuns, como lápis ou outros pequenos objetos. 

Finalmente, explore o teto do armazém, composto por vigas de madeira. 

 

 

 


