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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 3 níveis de altura de relevo, baixo, médio e alto. Os elementos marcados a 
preto neste guia representam o nível alto de relevo, os elementos a cinzento representam o nível 
médio e a azul os elementos no nível mais baixo. 

A imagem é a transcrição para relevo de uma fotografia do Forte de São João Baptista das Berlengas.  

Como é habitual nas fotografias, os objetos que estão em baixo são os que estão mais próximos do 
observador, e os que estão na parte de cima são os que estão mais longe. 

Comece por identificar a construção do forte, aqui representada pela forma preenchida a relevo 
médio no topo da imagem. O forte militar é construído em pedra pesada e resistente que faz frente 
aos possíveis ataques, e resiste à corrosão do mar. Ainda assim, esta construção passa despercebida 
na paisagem, tanto pela cor com pela forma.  

O forte é rodeado pelo mar de ambos os lados, aqui representado por linhas onduladas em relevo 
baixo. Procure localizar toda a superfície do mar na imagem. 

O edifício do Forte é acedido a partir de um passadiço por cima do mar que é construído pelo meio 
das rochas. Percorra o passadiço desde a parte de baixo da imagem até ao forte, notando os degraus 
esculpidos na rocha e aqui representados em relevo alto. 

Explore as rochas, o seu contorno e a sua textura rugosa.   

  



BROCHURA 
 

 
Figura 1 – Arquipélago das Berlengas 

 
 
A figura 1 é a transposição para relevo de uma fotografia aérea do arquipélago das Berlengas. 

A ilha principal que está localizada no fundo da imagem é a Berlenga Grande. Explore o contorno da 
forma. 

À esquerda está representado um conjunto de três pequenas ilhas chamadas de Estelas. 

Mais acima e um pouco para a direita, Farilhões-Forcadas. A ilha mais longe do continente. 

Em volta das ilhas o mar aparece representado com linhas onduladas. 

Para que as ilhas pudessem ser percetíveis ao tato, a sua escala foi modificada. Nesta imagem elas 
aparecem mais próximas do que estão na realidade. 

 
  



 

 
Figura 2 – Chorão (em cima); Malquere amarelo ou publicária das Berlengas (em baixo) 

 
 

 
A figura 2 representa em relevo duas das muitas espécies de flores que existem no arquipélago.  

A flor que está mais acima é um Chorão. Esta flor é caracterizada pelas suas pétalas finas de cor roxa 
vibrante, os estames no centro têm a cor amarela. Procure identificar o centro da flor e as pétalas à 
sua volta. 

Em baixo retrata-se o Malmequer amarelo. Em relação ao Chorão, as pétalas do malmequer são mais 
curtas e o centro maior. As pétalas são amarelas enquanto os estames são de um amarelo mais 
escuro. 

Compare o tamanho relativo das partes das duas flores. 

Ao lado de cada flor estão algumas folhas da planta. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Figura 3 – Airo – Ave símbolo da Reserva Natural das Berlengas 

 

A figura 3 reproduz a imagem do Airo. Esta ave parece-se com o pinguim, com o peito branco e o 
resto do corpo preto ou cinzento escuro. 

Nesta representação o Airo encontra-se em pé na superfície da água, voltado para a esquerda e 
inclinado para a frente. 

Procure localizar o bico da ave, depois a cabeça e o corpo. A parte de trás do corpo é de cor preta e 
está aqui representada por relevo a cheio. 

 

 

  



 

 
 

Figura 4 – Vista da praia da Berlenga e do pequeno povoado 

 

A figura 4 representa a vista para a praia da Berlenga a partir de um ponto no interior da ilha. 

Comece por situar a praia, o areal na parte inferior e ao meio da imagem. A praia possui uma textura 
rugosa. 

Em frente ao areal encontra-se o mar, representado por linhas onduladas. 

Altos rochedos enquadram a praia, representados por relevo a cheio. Identifique os rochedos do lado 
esquerdo e do lado direito. 

Escondido entre as rochas, do lado esquerdo, está um pequeno povoado, na imagem representado 
por três casas. 

 


