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Atividade Prática: Fotografar Locais Históricos

GUIA DO FACILITADOR

1. Apresentar a atividade: Ao fotografar locais históricos é importante tirar fotos de alta qualidade, que mos-
trem com clareza os detalhes do local histórico. Ana tirou várias fotografias da capela e agora precisa selecionar 
quais fotos deve incluir na Planilha de Documentação de Local Histórico.

2. Explicar o objetivo: Há três perguntas nessa atividade. Responda às perguntas para ajudar a Ana a selecionar 
as melhores fotografias, que mostrem com clareza todos os detalhes mais importantes da capela.

3. Realizar a atividade:
a. Distribua uma cópia das três perguntas abaixo para cada participante. Não distribua as respostas que 
se seguem.
b. Peça aos participantes que leiam a descrição de cada pergunta e depois as respondam. 
c. Depois que eles responderem, debata as respostas corretas.

4. Faça um resumo da atividade quando ela terminar:
Aqui estão alguns pontos-chave desta atividade a serem lembrados:

• Saber como usar as configurações de sua câmera aumentará sua capacidade de tirar fotos de qualidade 
de locais históricos. 
• Usar algumas técnicas básicas de fotografia fará com que suas fotografias sejam mais eficazes em mos-
trar claramente os detalhes do local histórico.
• Tirar um conjunto completo de fotografias que forneçam visualizações suficientes sobre o local histó-
rico e seus arredores é uma parte essencial da documentação completa do local histórico.
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Atividade Prática: Fotografar Locais Históricos

1. Identificar exemplos de boas fotografias

Nessa atividade, você vai identificar fotografias que são exemplos do uso de boas técnicas de fotografia. Como Ana 
está preenchendo a Planilha de Documentação de Local Histórico para a capela, ela quer incluir fotografias de alta 
qualidade que mostrem claramente todos os detalhes necessários do edifício e de seus arredores. Isso significa que 
ela precisa fazer o seguinte:

1. Saber como usar a câmera. Familiarizar-se com as configurações da câmera é importante para que 
ela possa ajustá-la às diferentes condições de iluminação. Ela também precisa saber como configurar a 
câmera para a resolução mais alta possível.

2. Entender técnicas básicas de fotografia. Ana deve manter a câmera alinhada, e evitar incluir nas 
fotos, objetos que obstruam a visão da capela. Ela também precisa tirar as fotos no momento certo do 
dia, quando houver luz suficiente e a capela não estiver às escuras.

Marque somente as fotografias em que foram seguidas as diretrizes acima.



3

Atividade Prática: Fotografar Locais Históricos

2. Identifique o que há de errado com essas fotos

Agora que você ajudou Ana a identificar quais fotografias têm a qualidade necessária para se documentar um local 
histórico, veja se consegue identificar o que há de errado com as fotos seguintes.

O que há de errado com essa fotografia?
a. A iluminação está ruim.
b. Um objeto está obstruindo a visualização da capela.
c. A câmera não está nivelada.
d. A resolução da foto está baixa.

O que há de errado com essa fotografia?
a. A iluminação está ruim.
b. Um objeto está obstruindo a visualização da capela.
c. A câmera não está nivelada.
d. A resolução da foto está baixa.

O que há de errado com essa fotografia?
a. A iluminação está ruim.
b. Um objeto está obstruindo a visualização da capela.
c. A câmera não está nivelada.
d. A resolução da foto está baixa.

O que há de errado com essa fotografia?
a. A iluminação está ruim.
b. Um objeto está obstruindo a visualização da capela.
c. A câmera não está nivelada.
d. A resolução da foto está baixa.
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Atividade Prática: Fotografar Locais Históricos

3. O que está faltando?

Ao documentar um local histórico, é importante mostrar uma visão completa do local histórico e de seus arredores. 
Fotografias são uma maneira muito útil de mostrar essa visão. Ana usou a lista na parte inferior da página como 
“lista de fotos” quando tirou as fotografias. Ana pode precisar voltar e tirar algumas fotos que ela perdeu.

Marque as fotos que estão faltando:
 □ Fotos panorâmicas que mostram o edifício, o jardim e os arredores.

 □ Fotos de todos os quatro lados do edifício.

 □ Fotos tiradas dos cantos para mostrar dois lados.

 □ Fotos que dão ênfase à capela.

 □ Fotos que mostram o paisagismo.

 □ Ênfase de características externas importantes.

 □ Ênfase de características internas importantes.
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Atividade Prática: Fotografar Locais Históricos

Esse não é um bom exemplo, por-
que a visualização da capela está 
obstruída.

Essa é uma boa foto panorâmica 
que mostra o edifício e grande parte 
de seus arredores.

Esse não é um bom exemplo, por-
que a câmera não foi nivelada.

Esse não é um bom exemplo, por-
que a visualização da capela está 
obstruída.

Essa foto foi tirada com boa ilu-
minação. Está nivelada. A foto foi 
tirada do canto, mostrando dois 
lados do edifício.

Essa foto foi tirada com boa ilumi-
nação. Está nivelada. Essa foto mos-
tra a frente do edifício e a paisagem.

Esse não é um bom exemplo, por-
que a iluminação está baixa.

Essa foto foi tirada com boa ilu-
minação. Essa foto está nivelada 
e mostra um lado do prédio não 
visualizado em outras fotos.

Essa foto não é um bom exemplo, 
porque a câmera não está definida 
na resolução mais alta.

RESPOSTA-CHAVE

1. Identificar exemplos de boas fotografias
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Atividade Prática: Fotografar Locais Históricos

RESPOSTA-CHAVE

2. Identifique o que há de errado com essas fotos

O que há de errado com essa fotografia?
a. A iluminação está ruim.
b. Um objeto está obstruindo a visualização da capela.
c. A câmera não está nivelada.
d. A resolução da foto está baixa.

O que há de errado com essa fotografia?
a. A iluminação está ruim.
b. Um objeto está obstruindo a visualização da capela.
c. A câmera não está nivelada.
d. A resolução da foto está baixa.

O que há de errado com essa fotografia?
a. A iluminação está ruim.
b. Um objeto está obstruindo a visualização da capela.
c. A câmera não está nivelada.
d. A resolução da foto está baixa.

O que há de errado com essa fotografia?
a. A iluminação está ruim.
b. Um objeto está obstruindo a visualização da capela.
c. A câmera não está nivelada.
d. A resolução da foto está baixa.
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Atividade Prática: Fotografar Locais Históricos
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Ana só conseguiu fotografar três lados do edifício. Ela não conseguiu tirar fotos que mostram os fundos do prédio, 
porque ele está ligado ao edifício atrás dele.

Marque as fotos que estão faltando:
 □ Fotos panorâmicas que mostram o edifício, o jardim e os arredores.

 □ Fotos de todos os quatro lados do edifício.

 □ Fotos tiradas dos cantos para mostrar dois lados.

 □ Fotos que dão ênfase à capela.

 □ Fotos que mostram o paisagismo.

 □ Ênfase de características externas importantes.

 □ Ênfase de características internas importantes.

RESPOSTA-CHAVE

3. O que está faltando?


