
Tomar 

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, e os elementos a azul representam o nível médio. 

A imagem tátil é a transcrição para relevo de um desenho de uma rapariga com o seu tabuleiro e de 
mão dada com o seu acompanhante. 
Comece por tocar nos olhos e boca da rapariga. A boca em forma de meio círculo indica que ela está 
a sorrir. 
Agora percorra o contorno do cabelo. Veja como o cabelo cai do lado direito e em cima tem duas 
flores a enfeita-lo. 
A rapariga tem uma faixa na diagonal do corpo e à cintura. Identifique-a aqui, com a sua textura de 
preenchimento. 
A faixa possui um laçarote do lado direito, consegue reconhece-lo? 
Finalmente, contorne o vestido e a localize a parte das pernas que está representada. 
Do lado esquerdo, a rapariga tem o seu braço estendido para dar a mão ao seu acompanhante. Siga o 
braço até à mão, e passe para a mão do rapaz. 
Siga o braço do rapaz para cima até ao ombro. 
Aí, procure identificar a gola da camisa e a gravata, que está preenchida com relevo. 
Encontre a linha do corpo, e o outro braço e mão, do seu lado esquerdo. 
Depois explore as calças. Consegue identificar as duas pernas? 
Termine tocando na cabeça do rapa, com os olhos, boca e cabelo. 
Agora passe algum tempo a ver as duas figuras, e como elas estão posicionadas uma em relação à 
outra. 
Do lado direito da rapariga está o seu tabuleiro, que, manda a tradição, deve ser da sua altura. O 
tabuleiro tem pães e flores a decora-lo, aqui representados por círculos em relevo. Em cima, o 
tabuleiro tem uma coroa. 
Todo o desenho está rodeado por uma bonita moldura de flores. 



BROCHURA 
 

 

Figura 1 – Cortejo dos tabuleiros 

 
 
A figura 1 mostra uma parte do cortejo dos tabuleiros, com as raparigas transportando os tabuleiros à 
cabeça. 

Comece pela figura do lado esquerdo, em baixo. Toque na cabeça da figura, e depois nos braços e 
corpo. Os braços estão virados para cima, para segurar o tabuleiro. Toque agora no tabuleiro, que é 
bastante alto. Na verdade, é da altura da rapariga que o transporta. 

No cimo do tabuleiro está uma coroa, consegue reconhece-la? 

 

Esta imagem da rapariga com o tabuleiro à cabeça é repetida ao lado, em tamanho mais pequeno. 

Como esta imagem original é uma fotografia, as pessoas que estão mais atrás aparecem mais 
pequenas, porque estão mais longe do observador. É um efeito de perspetiva. 

Do lado esquerdo estão quatro raparigas, e do lado direito estão três. As duas linhas formam as duas 
alas do cortejo, um de cada lado da estrada. 

 

 

 
  



 

 

Figura 2 – Tabuleiro à cabeça de rapariga e companheiro 
 

 
A figura 2 é a transcrição para relevo de uma fotografia de uma rapariga com o seu tabuleiro à cabeça 
e de ao lado do seu acompanhante. 
Comece por tocar nos olhos e boca da rapariga.  
Agora percorra o cabelo, representado a cheio.  
A rapariga tem uma faixa na diagonal do corpo e à cintura, com relevo a cheio. 
Contorne a linha lateral do corpo e do vestido, do lado esquerdo e direito. Procure reconhecer a sua 
silhueta feminina, com a cintura adelgaçada.  
Os braços da rapariga estão levantados para segurar o tabuleiro. Percorra-os até às mãos. 
Por cima da cabeça da rapariga está o grande tabuleiro, com a sua base, as flores e pães decorativos 
e uma coroa no topo. A coroa é encimada por uma cruz de Cristo. 
Do lado esquerdo da rapariga está o seu acompanhante.  
Comece por tocar na sua cara, e reconhecer os olhos e boca. Depois o cabelo, em relevo a cheio, e o 
contorno do rosto.  
Desça agora para o pescoço e identifique o colarinho e a gravata. 
O ombro direito está coberto por um pano. Percorra o braço até à mão, e a mesma coisa do lado 
esquerdo. 

Depois identifique as duas linhas das calças.  

Termine tocando a figura toda, procurando situar os elementos uns em relação aos outros. 

  



 

 

 

Figura 3 – Tabuleiro e vestido 
 

 
A figura 3 é a transcrição para relevo de uma fotografia de um tabuleiro e do vestido de rapariga. 

O tabuleiro está colocado no chão e é bastante alto, da altura da rapariga que o irá transportar. 

A base do tabuleiro é representada a relevo cheio. 

O tabuleiro é decorado com pães e flores, aqui representados por círculos e estrelas em relevo. 

No cimo do tabuleiro está uma coroa. 

Do lado direito do tabuleiro está o vestido, com a sua faixa travessa e à cintura. Percorra depois a 
linha de contorno do vestido, procurando visualizar a sua forma. 

Como se pode ver, o vestido é apenas um pouco menor que o tabuleiro. 

 

 

 


