
Nazaré 

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 mais alto de relevo,  

A figura 1 mostra uma onda gigante formada no mar em frente ao Forte de S. Miguel Arcanjo. O mar é 
representado por um padrão ondulado. Para se ter uma noção do tamanho gigante da onda, toque 
nas figuras humanas que estão representadas no forte. Estas figuras humanas representam os 
espetadores que veem observar o fenómeno e a ousadia dos surfistas que desafiam estas ondas. 

Nesta imagem vê-se um surfista a meio da onda. O rasto de espuma da sua prancha é indicado por um 
padrão pontilhado. No cimo, a espuma da ondulação é também indicada com um padrão pontilhado. 
Neste caso, a altura da onda é real, e não se trata de um feito de perspetiva. É uma verdadeira parede 
de água por trás do surfista! 

Do lado esquerdo vê-se o Forte de S. Miguel Arcanjo com a torre do farol. A inclinação da linha do forte 
é um efeito de perspetiva. Na verdade, essa linha indica o limite do Forte e é horizontal. 

 
  



BROCHURA 
 

 

Figura 1 - Onda gigante junto ao Forte de S. Miguel Arcanjo 

 
 
A figura 1 é idêntica à imagem da placa e mostra uma onda gigante formada no mar em frente ao Forte 
de S. Miguel Arcanjo. O mar é representado por um padrão ondulado. Para se ter uma noção do 
tamanho gigante da onda, toque nas figuras humanas que estão representadas no forte e mais abaixo 
no morro adjacente. Estas figuras humanas representam os espetadores que veem observar o 
fenómeno e a ousadia dos surfistas que desafiam estas ondas. 

Nesta imagem vê-se um surfista a meio da onda. O rasto de espuma da sua prancha é indicado por um 
padrão pontilhado. No cimo, a espuma da ondulação é também indicada com um padrão pontilhado. 

Do lado esquerdo vê-se o Forte de S. Miguel Arcanjo com a torre do farol. A inclinação da linha do forte 
é um efeito de perspetiva. Na verdade, essa linha indica o limite do Forte e é horizontal. 

 

 
  



 

 

Figura 2 - Vista aérea do Promontório da Nazaré com o forte de São Miguel Arcanjo 
 

 
A figura 2 mostra uma vista aérea do promontório onde se situa o Forte de S. Miguel Arcanjo. 

Comece por percorrer com os dedos o contorno do promontório. Verifique que é uma linha irregular 
de rochas. 

Depois faça a exploração do mar envolvente, aqui representado por linhas onduladas. Veja como, em 
frente ao promontório, existem dois pequenos rochedos no mar. 

Volte à linha que define o promontório e mostre a transição do mar para terra (zona plana, sem 
relevo. Explique que o promontório é um rochedo muito escarpado, com as paredes quase verticais, 
e que por isso, esta zona plana fica bastante acima do nível do mar. 

Finalmente vamos explorar o Forte de S. Miguel Arcanjo, sobre o promontório. 

Percorra as linhas que definem os seus limites, ou seja, as muralhas. O interior do forte é preenchido 
com relevo médio e representa o terraço onde é possível estar e observar os surfistas. 

 


