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Aspectos a considerar

• 1 - Sentido do Sagrado

• 2 - Conhecimento dos Ritos

• 3 - Regras Práticas



Aspecto 1 – Sentido do Sagrado

• O Senhor está presente

• Impulso ao silêncio e veneração

• Respeito ao lugar de culto



Aspecto 2 – Conhecimento dos Ritos

• Identificação da estrutura geral da celebração

• Foco nos momentos centrais

• Foco nos momentos significativos do evento celebrado

• Máxima discrição



Aspecto 3 – Regras práticas

• Lugares celebrativos: altar, sacrário, ambão e sede, área do 
presbitério sem a presença de operadores midiáticos

• Distância das escadas do altar, sacrário, ambão e sede presidencial

• As partes mais sagradas do rito: Oração Eucarística com a 
consagração e elevação, distribuição da Comunhão, proclamação do 
Evangelho e leituras



Resumo dos Aspectos da fotografia no âmbito 
litúrgico
• Serviço lateral e escondido

• Câmeras de vídeo em lugares fixos

• Fotografia pelas laterais e sem deslocamentos

• Discrição no flash

• Referência: http://pt.aleteia.org/2015/03/18/quais-sao-as-regras-
que-um-fotografo-deve-respeitar-dentro-da-igreja/

http://pt.aleteia.org/2015/03/18/quais-sao-as-regras-que-um-fotografo-deve-respeitar-dentro-da-igreja/


Perguntas que o membro da Pascom deve se 
fazer antes de fotografar
• Estou posicionado de forma discreta e respeitosa?

• Essa imagem evangeliza?

• Essa imagem vai permitir que eu descreva o que aconteceu e esse 
texto evangeliza?

• Estou edificando a Igreja?

• Estou edificando o que determinada pastoral está apresentando?



Comunicar não é informar

“O que o conceito de comunicação nos aponta? Que precisamos ir 
além da dimensão técnica, que precisamos enxergar a comunicação na 
sua dimensão mais profunda e ampla, que é comunhão, vínculo, 
relação [...]”.

Tal conceito nos põe na trilha para alcançarmos a verdadeira 
comunicação com Deus, conosco, com o próximo e com o mundo que 
nos cerca.

Pascom: A ação Evangelizadora na Igreja à luz do Diretório de Comunicação. E. 
Fogolari. R. Borges.  São Paulo: Paulinas, 2016.



Práticas da Pastoral da Comunicação

8) O objetivo da Pascom é fazer com que todos os meios de 
comunicação deem visibilidade às ações da Igreja, para comunicar à 
sociedade os serviços prestados a todos, no campo social, político, 
religioso, entre outros.

12) Manter sempre atualizado o blog, o site do regional, diocese, 
paróquia e comunidade, para que as notícias possam chegar a todos 
em tempo real.

Pascom: A ação Evangelizadora na Igreja à luz do Diretório de Comunicação. E. 
Fogolari. R. Borges.  São Paulo: Paulinas, 2016.



Legislação que rege a fotografia

• Lei nº 9610 de 19/02/1988 – Altera, atualiza e consolida a legislação 
sobre direitos autorais e dá outras providências -
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm

• Capítulo 1 – Art. 7º - São obras intelectuais protegidas as criações do 
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer 
suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no 
futuro, tais como [...] VII – as obras fotográficas e as produzidas por 
qualquer processo análogo ao da fotografia.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm


Legislação que rege a fotografia

• [...] Art. 44 – O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras 
audiovisuais e fotográficas será de 70 anos a contar de 1º de Janeiro do 
ano subsequente à sua divulgação.

• Capítulo IV – Art. 79 – O autor da obra fotográfica tem direito a reproduzi-
la e coloca-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e 
venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos do autor sobre a obra 
fotografada, se de artes plásticas protegidas. 

• Parágrafo primeiro – A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará 
de forma legível o nome do seu autor.

• Parágrafo segundo – É vedada a reprodução de obra fotográfica que não 
esteja em absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do 
autor.



Artigo 5 inciso X da Constituição Federal de 
1988
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação.



O direito de imagem nas redes sociais

• Artigo 20 do Código Civil: Salvo se autorizadas, ou se necessárias à 
administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação 
de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 
utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu 
requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 
honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins 
comerciais. (Vide ADIN 4815)

• Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes 
legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os 
descendentes.

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729559/artigo-20-da-lei-n-10406-de-10-
de-janeiro-de-2002



O direito de imagem nas redes sociais

Perguntas que um membro da Pascom deve se fazer antes de publicar uma 
foto:

• Estou atingindo a honra ou o prestígio de alguém?

Antes de qualquer publicação que possa causar qualquer tipo de dano ao amigo 
internauta, peça autorização à pessoa que você pretenda expor para que você não 
seja responsabilizado posteriormente. Lembre-se disso sempre e tome muito 
cuidado ao expor alguém, pois muitas vezes uma brincadeira de mau gosto pode 
acabar fazendo mal ao seu bolso.

Fonte: http://universidadebrasil.edu.br/portal/o-direito-de-imagem-nas-redes-sociais/



Fotografia de pessoas comuns em ambientes 
públicos
• Os fatos que ocorrem em locais públicos ou com amplo acesso a 

pessoas, como um restaurante ou um saguão de hotel, são em tese 
amplamente noticiáveis.

• Reproduzir imagens captadas em local público, ou em eventos de 
interesse coletivos, é viável, desde que a pessoa retratada, seja um 
acessório do acontecimento.

• Fonte: http://www.fotografia-dg.com/direito-a-imagem/



Fotografia de menores

• Quando a autorização do retratado é dispensável? O artigo 20 do Código Civil, em linhas 
gerais, diz que o uso da imagem sem autorização é permitido se houver interesse 
público. Porém, a interpretação que podemos extrair do ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente)  é que, com relação a crianças e adolescentes, não basta haver interesse 
público para que seja possível o uso desautorizado da imagem. É necessário também que 
esse uso não gere nenhum risco ao pleno desenvolvimento dos menores.

• E, além disso, o ECA atribui a toda e qualquer pessoa a responsabilidade de velar pela 
dignidade da criança e do adolescente (art. 18). É por isso que quando vemos 
reportagem sobre crimes cometidos por menores, eles nunca são identificados, pois 
apesar do interesse público da notícia, a divulgação da imagem do menor pode trazer 
risco ao futuro desenvolvimento dele.

• Fonte: http://www.papodefotografo.com.br/2014/05/permitido-fotografia-menores/ e 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm

http://www.papodefotografo.com.br/2014/05/permitido-fotografia-menores/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm


Recomendações aos agentes da Pascom

• Evitem fotografias de uma única pessoa, exceto se em um contexto 
específico (Missa, por exemplo)

• Não fotografem crianças exceto se em grupo, ou com os pais, em um 
contexto específico (Primeira Eucaristia, festas da Igreja)

• Nos textos explicativos de matérias (legendas) com crianças, não inserir 
nome completo, filiação e algo que possa identifica-las

• Zele pela dignidade, de forma a preservar a integridade moral e psíquica, 
colocando-as a salvo de qualquer tratamento vexatório ou constrangedor

• http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu
do=1659

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1659


Mais legislação

• Divulgar foto de grupo de crianças não viola direito de identidade –
Jornal não precisa indenizar criança por foto publicada.

• Veja o contexto em http://www.conjur.com.br/2009-mai-03/divulgar-
foto-grupo-criancas-nao-viola-direito-identidade

http://www.conjur.com.br/2009-mai-03/divulgar-foto-grupo-criancas-nao-viola-direito-identidade


Nossas próximas agendas de formação

• 8/Abr - 14h - Capela N. S. de Fátima - Oficina de Criação de canais e publicação de vídeos 
no Youtube

• 27/Mai - 14h - Capela N. S. do Monte Claro - Oficina de Edição Fotográfica (Software / 
Técnicas)

• 17/Jun - 14h - Capela Santo Antonio de Pádua - Oficina de Criação de fanpages

• 15/Jul - 14h - Capela São João Batista - Fundamentação bíblico-teológica da Pastoral da 
Comunicação

• 12/Ago - 14h - Comunidade São Vicente de Paulo - Oficina de formulários eletrônicos na 
WEB

• 16/Set - 14h - Matriz - Mapeamento Digital no Google Maps

• 14/Out - 14h - Capela Imaculado Coração de Maria - Oficina de Entrevistas

• 4/Nov - 14h - Comunidade Senhor Bom Jesus - Oficina de Oratória

• 9/Dez - 14h - Comunidade São Cristóvão - Oficina de Fotografia Avançada



Contato para dúvidas

• http://perpetuosocorroaraucaria.com.br

• pascom@perpetuosocorroaraucaria.com.br

• (041) 99125-1655 (WhatsApp) – Marcio Corcovado

http://perpetuosocorroaraucaria.com.br/
mailto:pascom@perpetuosocorroaraucaria.com.br

