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“Uma foto vale 1000 palavras!”. Esta é a citação mais comum relativamente ao mundo 
das fotografias. Desta forma é importante que quando se aborda o tema da 
comunicação se refira a fotografias e a filmagens. Não são apenas uma grande forma 
de expressão mas são também um suporte a outras ferramentas de RP, tal como as 
páginas das redes sociais, os websites ou mesmo as conferências e comunicados de 
imprensa. As fotos e os vídeos podem oferecer um valor acrescentado a qualquer 
forma de comunicação. 

Mesmo assim, nem todas as fotos (ou vídeos) são boas. Iremos agora mencionar aquilo 
que tens de ter em consideração quando analisas o que tens de comunicar: 

Regra dos três 

Embora estejamos acostumados à ideia de um 
objeto central ao nosso ponto de visão, um bom 
truque para criar uma foto mais expressiva é 
dividir a imagem em três e ter o alvo centrado 
numa das duas linhas, tal como podes observar 
no exemplo seguinte: 

 

Verifica e utiliza a focagem 

A maioria das fotos incidirá sobre o centro da 
imagem. Certifica-te primeiro que a câmara centra 
o foco no alvo (pressionando ligeiramente o botão 
para tirar a foto) e depois move a câmara de forma 
a respeitar a regra dos três, no caso de câmaras 
com ecrã tátil clica diretamente no alvo. 

O foco também pode ser usado para chamar a 
atenção a diferentes elementos da tua foto e 
permite criar efeitos muito interessantes, usa esta técnica sempre que seja adequada. 

 

2. Fotografias 
O que se deve ter em conta quando se usa 
fotografias na comunicação? 
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Usa o foco de forma inteligente! 

Se a câmara permitir, concentra o foco no alvo que 
simboliza a trabalho que estás a promover. Por 
exemplo, se estiveres a pintar de novo um hospital 
(como nós fizemos :) ), tira uma foto onde foques o 
rolo de pintura.  

Na foto seguinte podes ver o efeito que dá quando não alinhas as extremidades da 
foto com o alvo (o rolo está a fazer um ângulo em relação à extremidade inferior em vez 
de estar paralelo). 

Certifica-te que tens boa iluminação 

Uma boa iluminação é muito importante numa foto 
(tal como podes ver facilmente na foto que se segue). 
Vê como a luz está a incidir sobre o alvo da fotografia 
e tenta movê-lo ou mudar o ângulo. Se isso não for 
possível, ativa o flash mesmo que estejas a fotografar 
durante o dia.  

 

 

 

Vê como as sombras aparecem na foto e tenta evitá-las. 

 

 

Confere se a foto ficou desfocada 

No caso de estares a fotografar num ambiente com 
pouca luz ou com objetos em movimento é possível 
que as fotos fiquem desfocadas. Confere as fotos 
depois de as tirares (usando a pré-visualização da 
câmara) e faz zoom in para ver se ficou desfocada. Se 
sim, tira de novo a foto, tentando mantê-la estável. 
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Aproxima-te do alvo 

Nalguns casos, especialmente com 
alvos mais pequenos, se tirares a foto 
a uma distância mais próxima podes 
transformar uma foto normal numa 

muito expressiva.  

Tira uma foto quando o alvo não está a prestar atenção na 
câmara 

Não avises sempre as pessoas quando fores tirar uma foto 
delas. Tirar uma foto no momento certo pode sair melhor do 
que quando as pessoas estão o mais arranjadas possível. 

 

Escolhe o fundo certo 

O fato de aparecer um caixote do lixo em segundo plano, uma mensagem indecente 
ou algo que desvie a atenção do teu alvo (como algo muito colorido ou atraente) irá ter 
um efeito muito significativo na tua foto, diminuindo o impacto que pretendias. 

 

Sê criativo/a! 

Tenta sair das posições típicas que se encontram na 
maioria das fotos. Faz com que as pessoas se reúnam, 
criem uma figura com o corpo, usem ferramentas com o 
qual estão a trabalhar e que as mostrem de uma forma 
criativa. Faz qualquer coisa para mudar a posição típica 

(e normalmente a mais enfadonha). 

 

Fotografa algo com uma mensagem 

Usa alguma coisa à tua volta que envie uma mensagem 
parecida à que pretendes transmitir e tira a foto perfeita. Se 
não existir, tenta criá-la! 

 


