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A “lectura da imaxe” 

A parte escrita deste traballo consiste na 
reelaboración dunha historia que permita comprender 
os cambios que se produciron desde a imaxe antiga á 
actual na paisaxe, nas formas de vida e hábitos 
culturais, nas relacións sociais, nos usos lingüísticos ou 
en calquera outro aspecto relevante na situación ou 
escena recolleita. 

Esta historia pode presentarse de xeito 
expositivo, como un pé de foto longo, ou ben como 
unha narración, un relato breve, … 

Este guión pretende recoller o máximo de 
aspectos posibles que debemos ter en conta á hora de analizar as imaxes, e a partir dos cales poderemos 
artellar o estudio, comentario, texto, relato, investigación, …. sobre as mesmas. 

Unha vez que teñas a imaxe antiga escollida segundo os criterios que se che indicaron 
(fundamentalmente, un marco espacial significativo, con presenza de persoas identificábeis) e cando xa 
reparaches ben nos seus elementos e teñas tomada a mesma perspectiva cos mesmos protagonistas que 
hoxe aínda vivan, recompila información deste xeito: 

 

aa..--    PPrriimmeeiirraa  ddeessccrriicciióónn  ddaa  iimmaaxxee: Nun par de liñas fai unha primeira aproximación xeral 

ó que podemos observar na imaxe. 
 

 bb..--LLooccaalliizzaacciióónn  eessppaacciioo--tteemmppoorraall:: 

 
 Nome da poboación: , parroquia, 

aldea,… 
 Nome do Lugar: rúa, edificio, parque … 
 Ano e época do ao (se é pertinente) 

 

cc..--  EElleemmeennttooss  ddaa  ppaaiissaaxxee  nnaattuurraall:: 

Cambios na paisaxe natural: ¿Qué había antes 

que agora non hai, ou que sinxelamente 

cambiou?: montes, praias, ríos,… 

dd..--  EElleemmeennttooss  dduunnhhaa  ppaaiissaaxxee  hhuummaanniizzaaddaa::    
 Arquitectura: 

o Cambios e permanencias: edificios que seguen intactos e outros que xa 
cambiaron ou desapareceron. 

o Materiais de construcción. 
o Aspectos varios: conservación, ventás, tellados,… 
o Novos edificios e como afectan á paisaxe. 
o Edificios inacabados. 
o Edificios singulares: hórreos, museos, pazos, igrexas, castros, ….. 
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 Vías de comunicación: cambios e permanencias en: 
o Asfaltado,  chan de pedra, cemento, terra,…. 
o Rúas 
o Camiños 
o Estradas 
o Paseos. 
o Pontes  

 Outros aspectos: 
o Recheos e malecóns. 
o Iluminación. 
o Antenas de TV 
o Cableado 

 

ee..--  AAssppeeccttooss  ppeerrssooaaiiss.. A relación e a historia persoal do(s) protagonista(s) das imaxes. 

 

ff..--  AAssppeeccttooss  eettnnooggrrááffiiccooss:: vestido se aparecen persoas, traballo , costumes e tradicións  … 

  

gg..--  AAssppeeccttooss  lliinnggüüííssttiiccooss..  AA  ttooppoonniimmiiaa, o nome dos lugares, ten unha particular valor 

xa que soen ter relación con nomes do medio natural (A Atalaia), con personaxes históricos ou literarios (O 
Castelo, Avda. Rosalía de Castro) , con traballos xa desaparecidos (o Tendedeiro, Acibecharía) … 

Podes usar unha táboa como a seguinte para anotar as observacións sobre a imaxe: 
 

A lectura da imaxe 

a.-  Primeira descrición da imaxe 
 
 

b.-Localización espacio-temporal 
 
 

c.-Elementos da paisaxe natural 
 
 

d.- Elementos dunha paisaxe 
humanizada 

 
 

e.- Aspectos persoais 
 
 

f.- Aspectos etnográficos 
 
 

g.- Aspectos lingüísticos. A toponimia 
 
 

Outros 
 
 

 
 


