
Quadro – Algumas problematizações possíveis num documento visual 

Procedência 
de uma 
imagem 

Quem fez? Onde? Quando? Para quem? Onde ficou? Houve alguma 
forma de exposição pública? Como foi sua recepção? Como foi sua 
conservação? Qual era a posição do(s) autor(es) da imagem na 
sociedade? E do(s) seu(s) destinatário(s)? É assinada? É dedicada a 
alguém? Encontra-se alguma inscrição no corpo da imagem ou no verso 
(fotografia)? 

Finalidade de 
uma imagem 

Por quem foi feita? Para quem? Sua finalidade foi bem sucedida? 
Seguiu um padrão anterior ou foi original? Qual sua importância para a 
sociedade em que se originou? Sua conservação atendeu aos desígnios 
de sua elaboração e confecção? Houve alteração posterior em sua forma 
e/ou conteúdo? 

Tema ou 
Assunto 

Qual o título? É um tema original ou seguiu modelo anterior? Existem 
temáticas secundárias? Como se articula(m) com a principal? Existem 
pessoas retratadas? Quem é/são? Quais são seus atributos? Que estão 
fazendo? Como se vestem? Existe alguma hierarquização no(s) tema(s)? 
Quais são os objetos retratados? Como eles aparecem? Qual a sua 
função dentro do tema? Pertencem às pessoas retratadas? Quais os 
atributos da paisagem? Relacionam-se com as pessoas retratadas? 
Relacionam-se com os objetos retratados? Qual é o tempo retratado 
(dia/noite; calor/frio; estação do ano; sol/claridade/névoa/chuva? Existe 
indício de tempo histórico retratado? Que práticas sociais o conteúdo 
iconográfico é capaz de abordar? 

Estrutura 
Técnico-
Formal 

Qual é o suporte (tela, parede, rocha, cartão, papel, chapa fotográfica, 
pôster, etc.)? Quais foram as técnicas e os materiais utilizados? Houve 
inovação ou utilizaram-se técnicas e/ou materiais conhecidos? Como se 
estrutura sua composição? Qual o papel desempenhado pela distribuição 
das cores, dos tons e das luminosidades? Existe alguma hierarquização 
formal? O aspecto formal intensifica ou enfraquece o entendimento 
temático? Qual o estilo adotado? Houve intenção de aproximação coma 
realidade? Existe alguma articulação entre o estilo e a sociedade 
retratada ou procedência do autor? 

Simbolismo Existem simbolismos identificáveis? Quais são? Permitem várias 
interpretações? Havia condições para os coetâneos à imagem 
identificarem os simbolismos? O(s) autor(es) escreveu(eram) algo a 
respeito de possíveis interpretações da imagem? Como se articulam os 
simbolismos com o tema? 
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