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Apresentação

O presente documento tem o objetivo de ajudar na 
redação das matérias a serem publicadas na REVIS-
TA INTEGRAÇÃO. 
Ao reler os textos observo alguns aspectos que me 
parecem importantes ressaltar.  
Fazendo as anotações desses aspectos, deparei -me 
com as instruções do Jornal: O ESTADO DE SÃO 
PAULO, aos seus jornalistas. 
Levando em conta o diferencial que existe entre a 
Redação para um jornal e a Redação para uma Re-
vista, alguns aspectos pareceram-me  significativos 
para ajudar a quem escreve, tanto para a Revista, 
quanto para outras finalidades.
Por esse motivo, resolvi repassar-lhes essas instru-
ções na primeira parte do documento e na segunda 
parte destacar alguns aspectos específicos da Revis-
ta.
Estas orientações pretendem facilitar, agilizar o pro-
cesso de elaboração da Revista e propiciar a todos 
os que desejam, um aperfeiçoamento na comunica-
ção escrita.

Espero que a contribuição seja eficaz.

Ir. Wanilda Melo Bárbara, RCM 
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Instruções
gerais para redação 

Para os escritores do Jornal: 
O ESTADO DE SÃO PAULO 

1. Seja claro, preciso, direto, objetivo e conciso. Use fra-
ses curtas e evite intercalações excessivas ou ordens in-
versas desnecessárias. Não é justo exigir que o leitor faça 
complicados exercícios mentais para compreender o texto. 

2. Construa períodos com no máximo duas ou três linhas de 
70 toques. Os parágrafos, para facilitar a leitura, deverão 
ter cinco linhas cheias, em média, e no máximo oito. A ca-
da 20 linhas, convém abrir um intertítulo. 

3. A simplicidade é condição essencial do texto jornalístico. 
Lembre-se de que você escreve para todos os tipos de
leitor e todos, sem exceção, têm o direito de entender 
qualquer texto, seja ele político, econômico, internacional 
ou urbanístico. 

4. Adote como norma a ordem direta, por ser aquela que 
conduz mais facilmente o leitor à essência da notícia. Dis-
pense os detalhes irrelevantes e vá diretamente ao que 
interessa, sem rodeios. 

5. A simplicidade do texto não implica necessariamente repe-
tição de formas e frases desgastadas, uso exagerado de 
voz passiva (será iniciado, será realizado), pobreza voca-
bular, etc. Com palavras conhecidas de todos, é possível 
escrever de maneira original e criativa e produzir frases 
elegantes, variadas, fluentes e bem alinhavadas. Nunca é 
demais insistir: fuja, isto sim, dos rebuscamentos, dos pe-
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dantismos vocabulares, dos termos técnicos evitáveis e 
da erudição. 

6. Não comece períodos ou parágrafos seguidos com a 
mesma palavra, nem use repetidamente a mesma estru-
tura de frase. 

7. O estilo jornalístico é um meio-termo entre a linguagem 
literária e a falada. Por isso, evite tanto a retórica e o her-
metismo como a gíria, o jargão e o coloquialismo. 

8. Tenha sempre presente: o espaço hoje é precioso; o tem-
po do leitor, também. Despreze as longas des-crições e 
relate o fato no menor número possível de palavras. E 
proceda da mesma forma com elas: por que opor veto a 
em vez de vetar, apenas?

9. Em qualquer ocasião, prefira a palavra mais simples: vo-
tar é sempre melhor que sufragar; pretender é sempre 
melhor que objetivar, intentar ou tencionar; voltar é sem-
pre melhor que regressar ou retornar; tribunal é sempre 
melhor que corte; passageiro é sempre melhor que usuá-
rio; eleição é sempre melhor que pleito; entrar é sempre 
melhor que ingressar. 

10. Só recorra aos termos técnicos absolutamente indispen-
sáveis e nesse caso coloque o seu significado entre pa-
rênteses. Você já pensou que até há pouco se escrevia 
sobre juros sem chamar índices, taxas e níveis de pata-
mares? Que preços eram cobrados e não praticados? 
Que parâmetros equivaliam a pontos de re-ferência? Que 
monitorar correspondia a acompanhar ou orientar? Adote 
como norma: os leitores do jornal, na maioria, são pesso-
as comuns, quando muito com formação específica em 
uma área somente. E desfaça mitos. Se o noticiário da 
Bolsa exige um ou outro termo técnico, uma reportagem 
sobre abastecimento, por exemplo, os dispensa. 

11. Nunca se esqueça de que o jornalista funciona como in-
termediário entre o fato ou fonte de informação e o leitor. 
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Você não deve limitar-se a transpor para o papel as de-
clarações do entrevistado, por exemplo; faça-o de modo 
que qualquer leitor possa apreender o significado das de-
clarações. Se a fonte fala em demanda, você pode usar 
procura, sem nenhum prejuízo. Da mesma forma traduza 
patamar por nível, posicionamento por posição, agilizar 
por dinamizar, conscientização por convencimento, se for 
o caso, e assim por diante.     Abandone a cômoda práti-
ca de apenas transcrever: você vai ver que o seu texto 
passará a ter o mínimo indispensável de aspas e qual-
quer entrevista, por mais complicada, sempre tenderá a 
despertar maior interesse no leitor. 

12. Procure banir do texto os modismos e os lugares co-
muns. Você sempre pode encontrar uma forma elegante 
e criativa de dizer a mesma coisa sem incorrer nas fór-
mulas desgastadas pelo uso excessivo. Veja algumas: a
nível de, deixar a desejar, chegar a um denominador co-
mum, transparência, instigante, pano de fundo, estourar 
como uma bomba, encerrar com chave de ouro, segredo 
guardado a sete chaves, dar o último adeus. Acrescente 
as que puder a esta lista. 

13. Dispense igualmente os preciosismos ou expressões 
que pretendem substituir termos comuns, como: causídi-
co, Edilidade, soldado do fogo, elenco de medidas, data 
natalícia, primeiro mandatário, chefe do Executivo, pre-
cioso líquido, aeronave, campo-santo, necrópole, casa de 
leis, petardo, fisicultor, Câmara Alta, etc. 

14. Proceda da mesma forma com as palavras e formas 
empoladas ou rebuscadas, que tentam transmitir ao 
leitor mera idéia de erudição.  

15. Não perca de vista o universo vocabular do leitor. Adote 
esta regra prática: nunca escreva o que você não diria.  

16. O rádio e a televisão podem ter necessidade de palavras 
de som forte ou vibrante; o jornal, não. Assim, goleiro é 
goleiro e não goleirão. Da mesma forma, rejeite inven-
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ções como zagueirão, becão, jogão, pelotaço, galera 
(como torcida) e similares. 

17. Dificilmente os textos noticiosos justificam a inclusão de 
palavras ou expressões de valor absoluto ou muito en-
fático, como certos adjetivos (magnífico, maravilhoso, 
sensacional, espetacular, admirável, esplêndido, genial), 
os superlativos (engraçadíssimo, deliciosíssimo, compe-
tentíssimo, celebérrimo) e verbos fortes como infernizar, 
enfurecer, maravilhar, assombrar, deslumbrar, etc. 

18. Termos coloquiais ou de gíria deverão ser usados com 
extrema parcimônia e apenas em casos muito especiais 
(nos diálogos, por exemplo), para não darem ao leitor a 
idéia de vulgaridade e principalmente para que não se 
tornem novos lugares comuns. Como, por exemplo: a mil, 
barato, galera, detonar, deitar e rolar, flagrar, com a cor-
da (ou a bola) toda, legal, grana, bacana, etc. 

19. Seja rigoroso na escolha das palavras do texto. Descon-
fie dos sinônimos perfeitos ou de termos que sirvam para 
todas as ocasiões. Em geral, há uma palavra para definir 
uma situação.

20. Faça textos imparciais e objetivos. Não exponha opini-
ões, mas fatos, para que o leitor tire deles as próprias 
conclusões. Em nenhuma hipótese se admitem textos 
como: Demonstrando mais uma vez seu caráter volúvel, 
o deputado Antônio de Almeida mudou novamente de 
partido. Seja direto: O deputado Antônio de Almeida dei-
xou ontem o PMT e entrou para o PXN. É a terceira vez 
em um ano que muda de partido. O caráter volúvel do 
deputado ficará claro pela simples menção do que ocor-
reu.

21. Lembre-se de que o jornal expõe diariamente suas opini-
ões nos editoriais, dispensando comentários no material 
noticioso. As únicas exceções possíveis: textos especiais 
assinados, em que se permitirá ao autor manifestar seus 
pontos de vista, e matérias interpretativas, em que o jor-
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nalista deverá registrar versões diferentes de um mesmo 
fato ou conduzir a notícia segundo linhas de raciocínio de-
finidas com base em dados fornecidos por fontes de infor-
mação não necessariamente expressas no texto. 

22. Não use formas pessoais nos textos, como: Disse-nos o 
deputado... / Em conversa com a reportagem do Esta-
do... / Perguntamos ao prefeito... /Chegou à nossa capi-
tal... / Temos hoje no Brasil uma situação peculiar. / Não 
podemos silenciar diante de tal fato. Algumas dessas 
construções cabem em comentários, crônicas e editoriais, 
mas jamais no noticiário. 

23. Como norma, coloque sempre em primeiro lugar a desig-
nação do cargo ocupado pelas pessoas e não o seu no-
me: O presidente da República, Fernando Henrique Car-
doso ... / É em função do cargo ou atividade que, em ge-
ral, elas se tornam notícia. A única exceção é para cargos 
com nomes muito longos. Exemplo: O engenheiro João da 
Silva, presidente do Sindicato das Empresas de Compra, 
Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais 
e Comerciais de São Paulo (Secovi), garantiu ontem que... 

24. Você pode ter familiaridade com determinados termos ou 
situações, mas o leitor, não. Por isso, seja explícito nas
notícias e não deixe nada subentendido. Escreva, então: 
O delegado titular do 47º Distrito Policial informou ontem e 
não apenas: O delegado titular do 47º informou ontem.

25. Nas matérias informativas, o primeiro parágrafo deve for-
necer a maior parte das respostas às seis perguntas bási-
cas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. As 
que não puderem ser esclarecidas nesse parágrafo deve-
rão figurar, no máximo, no segundo, para que, dessa rápi-
da leitura, já se possa ter uma idéia sumária do que acon-
teceu. 

26. Não inicie matéria com declaração entre aspas e só o 
faça se esta tiver importância muito grande (o que é a ex-
ceção e não a norma). 
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27. Procure dispor as informações em ordem decrescente 
de importância (princípio da pirâmide invertida), para 
que, no caso de qualquer necessidade de corte no texto, 
os últimos parágrafos possam ser suprimidos, de prefe-
rência. 

28. Encadeie o lead (tema principal) de maneira suave e har-
moniosa com os parágrafos seguintes e faça o mesmo 
com estes entre si. Nada pior do que um texto em que os 
parágrafos se sucedem uns aos outros como comparti-
mentos estanques, sem nenhuma fluência: ele não ape-
nas se torna difícil de acompanhar, como faz a atenção 
do leitor se dispersar no meio da notícia. 

29. Por encadeamento de parágrafos não se entenda o cô-
modo uso de vícios lingüísticos, como por outro lado, 
enquanto isso, ao mesmo tempo, não obstante e outros 
do gênero. Busque formas menos batidas ou simples-
mente as dispense: se a seqüência do texto estiver corre-
ta, esses recursos se tornarão absolutamente desneces-
sários. 

30. A falta de tempo do leitor exige que o jornal publique tex-
tos cada dia mais curtos (20, 40 ou 60 linhas de 70 to-
ques, em média). Por isso, compete ao redator e ao re-
pórter selecionar com o máximo critério as informações 
disponíveis, para incluir as essenciais e abrir mão das 
supérfluas. Nem toda notícia está jornalisticamente tão 
bem encadeada que possa ser cortada pelo pé sem mai-
ores prejuízos. Quando houver tempo, reescreva o texto: 
é o mais recomendável. Quando não, vá cortando as fra-
ses dispensáveis. 

31. Proceda como se o seu texto seja o definitivo e vá sair 
tal qual você o entregar. O processo industrial do jornal 
nem sempre permite que os copies, subeditores ou mes-
mo editores possam fazer uma revisão completa do origi-
nal. Assim, depois de pronto, reveja e confira todo o tex-
to, com cuidado. Afinal, é o seu nome que assina a maté-
ria.
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32. O recurso à primeira pessoa só se justifica, em geral, 
nas crônicas. Existem casos excepcionais, nos quais re-
pórteres, especialmente, poderão descrever os fatos des-
sa forma, como participantes, testemunhas ou mesmo 
personagens de coberturas importantes. Fique a ressal-
va: são sempre casos excepcionais. 

33. Nas notícias em seqüência (suítes), nunca deixe de se 
referir, mesmo sumariamente, aos antecedentes do caso. 
Nem todo leitor pode ter tomado conhecimento do fato 
que deu origem à suíte. 

34. A correção do noticiário responde, ao longo do tempo, 
pela credibilidade do jornal. Dessa forma, não dê notí-
cias apressadas ou não confirmadas nem inclua nelas 
informações sobre as quais você tenha dúvidas. Mesmo 
que o texto já esteja em processo de composição, sem-
pre haverá condições de retificar algum dado impreciso, 
antes de o jornal chegar ao leitor. 

35. A correção tem uma variante, a precisão: confira habitu-
almente os nomes das pessoas, seus cargos, os núme-
ros incluídos numa notícia, somas, datas, horários, enu-
merações. Com isso você estará garantindo outra condi-
ção essencial do jornal, a confiabilidade.

36. Nas versões conflitantes, divergentes ou não confirma-
das, mencione quais as fontes responsáveis pelas infor-
mações ou pelo menos os setores dos quais elas partem 
(no caso de os informantes não poderem ter os nomes 
revelados). Toda cautela é pouca e o máximo cuidado 
nesse sentido evitará que o jornal tenha de fazer des-
mentidos desagradáveis. 

37. Quando um mesmo assunto aparecer em mais de uma 
editoria no mesmo dia, deverá haver remissão, em itálico, 
de uma para outra: Mais informações sobre o assunto na 
página... / A repercussão do seqüestro no Brasil está na 
página... /Na página... o prefeito fala de sua candidatura 
à Presidência. / Veja na página... as reações econômicas 
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ao discurso do presidente. 

38. Se você tem vários originais para reescrever, adote a téc-
nica de marcar as informações mais importantes de cada 
um deles. Você ganhará tempo e evitará que algum dado 
relevante fique fora do noticiário. 

39. Nunca deixe de ler até o fim um original que vá ser refei-
to. Mesmo que você tenha apenas 15 linhas disponíveis 
para a nota, a linha 50 do texto primitivo poderá conter 
informações indispensáveis, de referência obrigatória. 

40. Preocupe-se em incluir no texto detalhes adicionais que 
ajudem o leitor a compreender melhor o fato e a situá-lo: 
local, ambiente, antecedentes, situações semelhantes, 
previsões que se confirmem, advertências anteriores, etc. 

41. Informações paralelas a um fato contribuem para enri-
quecer a sua descrição. Se o presidente dorme durante 
uma conferência, isso é notícia; idem se ele tira o sapato, 
se fica conversando enquanto alguém discursa, se faz 
trejeitos, etc. Trata-se de detalhes que quebram a mono-
tonia de coberturas muito áridas, como as oficiais, especi-
almente.

42. Registre no texto as atitudes ou reações das pessoas, 
desde que significativas: mostre se elas estão nervosas, 
agitadas, fumando um cigarro atrás do outro ou calmas 
em excesso, não se deixando abalar por nada. Em maté-
ria de ambiente, essas indicações permitem que o leitor 
saiba como os personagens se comportavam no momen-
to da entrevista ou do acontecimento. 

43. Trate de forma impessoal o personagem da notícia, por 
mais popular que ele seja: a apresentadora Xuxa ou Xu-
xa, apenas (e nunca a Xuxa), Pele (e não o Pelé), Piquet 
(e não o Piquet), Ruth Cardoso (e não a Ruth Cardoso), 
etc. 

44. Sempre que possível, mencione no texto a fonte da in-
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formação. Ela poderá ser omitida se gozar de absoluta 
confiança do repórter e, por alguma razão, convier que 
não apareça no noticiário. Recomenda-se, no entanto, 
que o leitor tenha alguma idéia da procedência da infor-
mação, com indicações como: Fontes do Palácio do Pla-
nalto... / Fontes do Congresso... / Pelo menos dois minis-
tros garantiram ontem que.... etc. 

45. O Estado não admite generalizações que possam atingir 
toda uma classe ou categoria, raças, credos, profissões, 
instituições, etc.

46. Um assunto muito sugestivo ou importante resiste até a 
um mau texto. Não há, porém, assunto mediano ou mera-
mente curioso que atraia a atenção do leitor, se a notícia 
se limitar a transcrever burocraticamente e sem maior in-
teresse os dados do texto.

47. Em caso de dúvida, não hesite em consultar dicionários, 
enciclopédias, almanaques e outros livros de referência. 
Ou recorrer aos especialistas e aos colegas mais experi-
entes.

Indicações para
REVISTA INTEGRAÇÃO 

Considerações iniciais:  

A REVISTA INTEGRAÇÃO é uma revista que reflete a Educa-
ção Concepcionista, é de distribuição gratuita nas obras da 
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Província do Brasil, enviada a todas as Casas da Congrega-
ção, às Instituições da Igreja, aos Órgãos de Educação e a ou-
tras instituições que cada Obra considera oportuno.  É dirigida 
portanto, a um público adulto. Não é um veículo de difusão 
dos trabalhos dos alunos, mas de tudo o que possa ajudar os 
educadores no processo educativo, no processo de ensino-
aprendizagem.  

A REVISTA INTEGRAÇÃO tem duas edições anuais:   

final de junho e

final de novembro.

Para a publicação de matérias na  REVISTA INTEGRAÇÃO, 
observe os seguintes aspectos: 

1. Procure verificar a coerência lógica do texto. Uma se-
qüência lógica deve ter um começo, um meio que dê con-
tinuidade ao assunto e um fim, um fechamento do tema 
tratado. Uma proposição deve ser desenvolvida ao longo 
do texto a partir do seu início, atingir um ponto mais forte 
e ir preparando a sua finalização de uma forma concate-
nada.

2. É preciso ter cuidado com os exageros nas expressões 
totalizantes, como por ex: sempre, plenamente, totalmen-
te, completamente, toda, etc. Como seres limitados que 
somos, é possível que realizemos as atividades da melhor 
forma possível, mas certamente nada será pleno.  

3. Cuidado com o uso dos adjetivos. Muitas vezes eles ex-
pressam o sentir da pessoa que escreve, mas nem sem-
pre a mesma situação desperta os mesmos sentimentos 
nos demais. É melhor ser mais objetivo na linguagem e 
permitir que o leitor perceba seus sentimentos, experi-
mente e expresse o que sentiu ao ler o texto. Quando ex-
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pressamos nossa qualificação sobre uma mensagem limi-
tamos a possibilidade de que o outro emita o seu juízo e 
apreciação.  

4. Os textos para a Revista, diferente de uma matéria de jor-
nal, são textos que não passam com a rapidez das notí-
cias, mas permitem que o interesse pela matéria se man-
tenha por mais tempo. Ao enviar sua matéria pense no 
interesse que ela despertará no leitor e por quanto tempo.  

5. Na REVISTA INTEGRAÇÃO as matérias são tratadas co-
mo artigos e não como notícias de jornal que transmitem 
uma pequena informação. Por isso devem ser redigidas de 
uma forma que desperte o interesse do leitor e ofereçam 
elementos suficientes para a compreensão do que se quer 
expor. Deve ter no mínimo meia página. Ao descrever uma 
atividade, por exemplo, pense na importância que tem a 
divulgação da mesma, qual o interesse que despertará no 
leitor e apresente as razões pelas quais se realizou tal ati-
vidade, os benefícios ou conseqüências que se espera e o 
que deseja com a divulgação da mesma.  

6. Procure apresentar um título sugestivo ao texto a ser pu-
blicado.  

7. Tenha o cuidado de contextualizar o assunto. Quando se 
tratar de uma atividade, pense que o leitor não sabe o que 
aconteceu e nem onde aconteceu tal atividade, portanto 
não deixe de situá-la.  

8. Indique quem é o autor do texto com uma breve apresen-
tação do mesmo.

9. Observe com cuidado a concordância verbal e nominal no 
texto e nunca envie uma matéria, sem antes passar pela 
revisão de alguém com conhecimento da língua portugue-
sa e da comunicação através de Revista.  

10. O uso da língua portuguesa em nosso país, com tudo o 
que pode ter de complexo, é bastante direto, portanto evite 
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o uso de verbos compostos, quando se pode optar por um 
único verbo. Nota-se hoje acentuado “gerundismo”. O uso 
do verbo no gerúndio é apropriado nos casos em que se 
necessita transmitir a idéia de movimento, de progressão, 
duração, continuidade. 

Uso do Gerúndio 

Em língua portuguesa, não é recomendado o uso do ge-
rúndio para reforçar a idéia de progressividade no futuro. 
Este uso constitui anglicismo (interferência da língua in-
glesa) e vem sendo condenado pelos gramáticos contem-
porâneos como modismo a ser evitado. 

Exemplo:

Eu vou estar estudando a matéria para a prova. 
[Inadequado]

 Eu vou estudar a matéria para a prova. [Adequado]

Amanhã estaremos indo viajar para Salvador. 
[Inadequado]

Amanhã viajaremos para Salvador. [Adequado]

11.Observa-se, com freqüência o uso inadequado do termo 
onde.  O advérbio "onde" ocorre com valor circunstancial 
de lugar. Isso significa que somente poderá ser usado na 
indicação de lugar: Estar em algum lugar, ir a algum lugar, 
vir de algum lugar. São inadequados outros usos, como, 
por exemplo, nesta frase retirada de um anúncio: "queria 
ter um amigo de verdade, onde ligasse pra mim todos os 
dias"; ou ainda nesta propaganda retirada de um site: 
"Conheça ainda nosso Plano de Fidelidade, onde conce-
demos descontos de até 10 Frete gratuito (sic)!". Nessas 
duas frases, não ocorre o valor circunstancial de lugar, 
portanto é inadequado o uso de "onde". As frases ficariam 
adequadas assim reescritas: "queria ter um amigo de ver-
dade, que ligasse pra mim todos os dias" e "Conheça ain-
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da nosso Plano de Fidelidade, que concede descontos de 
até 10 fretes gratuitos!". 

12. Ao preparar os textos para a Revista Integração, coloque 
no cabeçalho do mesmo, a qual seção se destina o artigo. 
Veja a seguir as seções da revista: 

PELO MUNDO: apresentação da presença concepcionis-
ta em outros países. 

DESTAQUE: texto de apresentação de algum aconteci-
mento ou algo que seja significativo na Igreja, no 
mundo, vida da Congregação, da Província e nas co-
munidades.

HOMENAGEM: pessoas ou grupos homenageados em 
momentos especiais como dia das Mães, dos Pais, 
dos Educadores, da Irmãs, etc. 

PROJETOS: projeto é um empreendimento não repetiti-
vo, realizados nas diversas obras da província, carac-
terizados por uma seqüência clara e lógica de even-
tos, com  início, meio e fim, que se destinam a atingir 
um objetivo claro e definido, sendo conduzido por 
pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, 
custo, recursos envolvidos e qualidade.   

ATIVIDADES: ações e eventos realizados nas diversas 
obras nas diferentes áreas.  

AÇÃO COMUNITÁRIA: realizações concretas das comu-
nidades que visam promover a pessoa humana; 

PSICOLOGIA: Artigos que se referem ao comportamento 
das pessoas em relação ao meio em que vivem. 

PEDAGOGIA: Matérias relacionadas com o processo de 
ensino-aprendizagem. 
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PASTORAL: matérias relacionadas com as ações realiza-
das no sentido de anunciar o Evangelho de Jesus e de 
levar as pessoas a adotarem posturas de acordo com 
o Evangelho. As ações da Igreja e das Comunidades, 
tais como campanhas a favor do Reino de Deus.  

ESPIRITUALIDADE: artigos relacionados com o movimen-
to interior das pessoas em direção a Deus (retiros, en-
contros de reflexão, orações, celebrações eucarísticas, 
etc).

VOCAÇÕES: Reflexões vocacionais, desenvolvimento das 
vocações. Caminhada vocacional das jovens que se 
encontram nas casas de formação, profissões religio-
sas.  

ESPORTE: atividades esportivas. 

Obs.: Poderão ser criadas outras seções 

13. Para facilitar a divulgação da Revista em tempo oportu-
no fixamos as seguintes datas para o encaminhamento 
das matérias à secretaria da cpe:  

PARA OS ARTIGOS DOS DIVERSOS TEMAS:  

Até o dia 20 de abril e 20 de setembro 

PARA AS MATÉRIAS RELACIONADAS COM ATIVI-
DADES:  

Até o dia 15 de maio e 15 de outubro 

14. As matérias deverão ser encaminhadas ao seguinte en-
dereço (via e-mail): cpe@carmensalles.com.br.

15.  As fotos devem ser, preferentemente as tiradas nas máqui-
nas comuns e impressas em papel fotográfico para pode-
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rem ser escaneadas em alta resolução.  

16.  Está em estudo a utilização de fotos digitais. Estas, para 
poderem ser utilizadas deverão ser feitas em alta resolu-
ção. Para isso, verifique bem os recursos da máquina. É 
aconselhável ter um cartão com capacidade maior (256) 
para permitir tirar várias fotos de um evento, sem precisar 
sacrificar a qualidade da foto em função da quantidade.  

17. Quando as fotos digitais estiverem de boa qualidade e em 
alta resolução, deverão se enviadas diretamente ao     
Edenilson através da página da CPE no FTP e nunca 
mandar revelar para enviá-las em papel, pois certamente 
perderão qualidade. 

18. As fotografias deverão ser encaminhadas para: 

Sede Provincial A/C de Edenilson 

Rua Humberto I, 395, Vila Mariana 

CEP.: 04018-031 SÃO Paulo – SP
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ORIENTAÇÕES
PARA FAZER UMA BOA FOTO: 

Visando melhorar cada vez mais a qualidade da REVIS-
TA INTEGRAÇÃO seguem algumas sugestões sobre fotos com 
o fim de conseguirmos um melhor aproveitamento do material 
fotográfico enviado. 

Nem sempre é possível dispor de um profissional da á-
rea fotográfica, e os eventos acabam normalmente sendo foto-
grafados por amadores, que nem sempre dispõem de uma câ-
mera com recursos suficientes. Em vista disso temos que tirar o 
máximo de proveito que o equipamento disponível oferece. Mas 
de que maneira? 

1º. Lendo atentamente o manual de instruções da câma-
ra, pois lá se encontram várias dicas sobre o funcionamento 
correto.(principalmente nos modelos digitais)  

2º. Informando com o profissional da área de revelação, 
pois é do interesse de todo estabelecimento que o seu cliente 
progrida e conseqüentemente fotografe mais, pergunte sobre 
técnicas de iluminação, sobre tipos de filmes mais indicados 
para cada ocasião. Com certeza esse profissional terá o maior 
interesse de sanar as dúvidas... 

3º. Falando em filmes surge uma outra pergunta: como 
lidar com eles? Existem várias ASA de filme, isto é: a sensibili-
dade do filme a luz do ambiente, ou seja: o quanto de luz o fil-
me consegue gravar... Por ex.:  para fotos internas como giná-
sios, salas de aulas, laboratórios, anfiteatros  ou cenas noturnas 
(como uma festinha de São João) o filme mais indicado é ASA 
400. Existem filmes mais sensíveis, como o ASA 800 ou até 
mesmo ASA 1600, mas convém lembrar que são filmes muito 
sensíveis e indicados para câmaras mais complexas e exigem 
um cuidado maior na hora de fotografar.  Tratando-se de fotos 
de eventos internos o ASA 400 está de bom tamanho. É preci-
so ter cuidado com o filme de alta sensibilidade quando usado 
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com sol pleno, pois tem a tendência de super expor ou clarear 
demais as fotos. Para isto é preciso conhecer bem a limitação 
da máquina na qual o filme será usado. Tudo isso poderá ser 
esclarecido pelo laboratório fotográfico que utilizamos.  

4º. Quanto ao uso de câmeras digitais deve-se conside-
rar a QUALIDADE e o TAMANHO DA IMAGEM que determi-
nam a qualidade e o tamanho que cada foto ocupará no cartão, 
o tipo de arquivo que será utilizado. Isto influirá diretamente na 
quantidade de fotos que o cartão de memória suporta. EX: um 
cartão de 32 mb pode fotografar numa câmara de 3 MP 10, 20, 
30 ou até 150 fotos, dependendo da qualidade selecionada. 
Quanto maior for a quantidade de fotos armazenadas, menor 
será a qualidade  de impressão.  

Consulte o manual  de instrução ou pergunte ao seu la-
boratorista qual o tamanho ideal para  que sua câmera obtenha 
uma boa foto no formato 10 x 15  (tamanho postal) 

CAPTURANDO AS IMAGENS: 

Ao fotografar eventos escolares, nos deparamos com 
uma série de contratempos, ginásios escuros, câmeras com 
poucos recursos, flashes com pouca potência, crianças em mo-
vimento etc... Como lidar com estas situações ?  

1)  FOTOS INTERNAS   (Ginásios, salas de aula, la-
boratórios, anfiteatros etc) 

 Evite ângulos muito abertos, o visual pode ser bonito, mas o 
flash de uma câmera semiprofissional, com certeza não dará 
conta de iluminar toda a cena. Lembre-se: Quando se trata de 
luz, nem sempre o que se vê é o que sai na foto.  

Fotos mais próximas garantem uma melhor luminosidade. 

Aproxime–se mais espere o momento certo para fotogra-
far.



21

Procure dar um tema a foto. 

Uma boa foto de um jogo de futebol raramente é a que 
mostra o campo todo, mas sim aquela que mostra um 
bom lance.

O mesmo pode acontecer, por ex. com a foto da banda; 
ao invés de fazer uma foto mostrando todos os compo-
nentes minúsculos e distantes, um bom close de dois ou 
três músicos pode ser muito mais representativo.   

Se mesmo assim a foto panorâmica for indispensável, é 
interessante escolher um plano mais alto (uma cadeira, 
uma escada ou a janela do 2º andar). 

Tenha cuidado com os “buracos” ou partes vazias do en-
quadramento, lugares da foto panorâmica em que não 
aparecem pessoas, pois eles podem dar ao evento um ar 
de abandono. 

Nas fotos de laboratório ou atividades, tire a foto da turma toda 
para agradar a “galera”, mas para a Revista dê preferência aos 
pequenos grupos que destacam a atividade desenvolvida.  

Produza a foto, coloque os alunos na posição desejada, faça 
com que eles participem da produção.   

Normalmente eles estão sempre dispostos a fazer algo diferen-
te. Note que a chamada foto jornalística ou flagrante, normal-
mente é feita por um profissional experiente que não se importa 
de gastar um ou dois filmes para tirar uma única foto. Procure 
fazer a foto falar por você, por exemplo, numa foto de aula de 
artes com apenas quatro alunos e um professor, você pode 
mostrar que sua escola tem: 

Atividades diferenciadas 

Material de apoio, tesouras, cola, tintas etc 

Área de lazer (basta colocar os alunos sentados no pátio 
com algumas plantas no plano de fundo) 
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Organização e disciplina (mostrando alunos uniformiza-
dos, realizando a atividade normalmente) 

Profissionais bem preparados, realizados  (professora 
sorridente sentada junto aos alunos participando da tare-
fa).

Aluno ou aluna de outra raça pode mostrar que sua esco-
la é aberta e sem preconceito. (esse é um dado importan-
te a ser considerado, sendo também previsto em lei) 

Procure observar bastante o plano de fundo. Às vezes 
uma boa foto vem acompanhada por um “brinde” ao fun-
do que acaba comprometendo o 1º plano, ex: uma vidra-
ça quebrada, uma rua movimentada, um outdoor de ci-
garros que esta lá do outro lado da rua e assim por dian-
te.

Se o que se pretende mostrar é uma atividade pedagógi-
ca, faça a foto no momento da atividade e não uma pose 
para a foto. Procure tirar a foto somente quando todos 
estiverem envolvidos na atividade, despreocupados com 
a Câmara.   

São inúmeros os cuidados que a serem observados com a prá-
tica e muitas as correções que podem ser feitas. Uma ótima 
maneira de melhorar é ser crítico e observador.  

Analise com calma suas fotos, repita os acertos e corrija os 
erros, não se contente com o mais ou menos, aperfeiçoe-se.  

Se a foto que queria não saiu do jeito esperado,  repita-a. 

Você pode engajar a turma no esquema, e assim terá ótimos 
auxiliares sempre dispostos a inventar algo novo, modelos ma-
ravilhosos e milhões de idéias borbulhando ao seu redor.     

Agora é só clicar... Boa sorte. 

Kiko Catelli 
Representante da Editora Nova Prova em Brasília 
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Concepcionistas Missionárias do Ensino 
COORDENAÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO 

PROVÍNCIA DO BRASIL—2006 
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