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Esta pesquisa tem como premissa refletir sobre o “Método Complexo” e as “Funções Primárias da 
Imagem” propostos por Català Domènech (2011) e avaliar a contribuição desses princípios para a 
compreensão do conteúdo das fotografias durante o processo de indexação. A elaboração desta 
pesquisa justifica-se pela necessidade do desenvolvimento de estudos que contemplem elementos 
que retratem a complexidade em que as fotografias se encontram atualmente como recurso de 
informação no ambiente virtual. Além disso, no momento da indexação é necessário considerar 
aspectos como o contexto de criação, o ponto de vista do autor e dos espectadores e também as 
emoções e sentimentos que as imagens podem provocar e transmitir. Este estudo teve como 
objetivo analisar se o uso do “Método Complexo” e das “Funções Primárias da Imagem” propostos 
por Català Domènech (2011) podem contribuir para a seleção de palavras-chaves no processo de 
indexação das fotografias, propondo a aplicação de duas matrizes. Tais matrizes foram elaboradas 
como Modelo para Leitura, Análise e Indexação de Fotografias. Nesse sentido, a primeira matriz 
permitiu obter informações sobre as fotografias da amostra e também forneceu subsídios para o 
preenchimento da Matriz 2. A segunda matriz foi elaborada para preencher as palavras-chaves 
resultantes da aplicação das questões indexadoras formuladas com base nas “Funções Primárias 
da Imagem” e também nas informações obtidas pela Matriz 1. Na aplicação do modelo foram 
indexadas cinco fotografias do banco de imagens gratuito Pixabay. A aplicação do modelo 
proposto foi realizada por uma das autoras desta pesquisa sem o uso de vocabulário controlado. 
Como resultados pode-se verificar que o modelo proposto foi aplicável a todas as fotos e tornou a 
indexação mais exaustiva que a disponível pelo banco de imagens. Além disso, observou-se que 
esse modelo ofereceu elementos importantes para uso no momento da indexação das fotografias, 
principalmente aqueles ligados à subjetividade e à interpretação das imagens. 
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