
	
	

OFICINA DE FOTOGRAFIA 

BÁSICO 

 

ÁGUAS, BIODIVERSIDADE E FLORESTAS: 

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA ITINERANTE  
ESTAÇÃO ECOLÓGICA CAETÉS  

 
2017 

 

 

 
 
 



	
	

	
	
	
	
APOSTILA	OFICINA	FOTOGRAFIA	-	BÁSICO.	Esta	apostila	foi	elaborada	como	parte	do	material	
do	projeto	Águas,	Biodiversidade	e	Florestas:	exposição	fotográfica	itinerante	para	a	Estação	
Ecológica	Caetés.	O	documento	é	parte	dos	produtos	relativos	ao	contrato	celebrado	entre	o	
Instituto	Ecoar	para	a	Cidadania	–	ECOAR,	a		unidade	de	conservação	e	a	Agência	Estadual	de	
Meio	Ambiente	de	Pernambuco	-	CPRH-PE,	por	meio	dos	Contratos	20	e	22/2017.		
	
Elaboração:	Viviane	Junqueira	dos	Santos	
Revisão:	Miriam	Duailibi	
Edição	final:	Vivianne	Lucas	do	Amaral	
Diagramação:	Adriano	Sica	de	Campos	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
	

	
	

SUMÁRIO	
	
	

1.	INTRODUÇÃO..............................................................................................	 1	

2.	UM	POUCO	DE	HISTÓRIA	DA	FOTOGRAFIA................................................	 2	

3.	CONHECENDO	O	EQUIPAMENTO	FOTOGRÁFICO.......................................	 3	

3.1	Componentes	das	câmeras	fotográficas...................................................	 3	

3.2	Configurando	as	câmeras	digitais.............................................................	 3	

3.3	Como	funciona	uma	câmera	SLR..............................................................	 4	

3.4	A	objetiva	fotográfica:	lentes....................................................................	 5	

3.5	O	“triângulo”	da	exposição:	diafragma,	obturador	e	ISO.......................	 6	

4.	ELEMENTOS	DA	LINGUAGEM	FOTOGRÁFICA.............................................	 15	

4.1	Ponto	de	vista	e	composição....................................................................	 15	

4.2	Planos	de	enquadramento.......................................................................	 15	

4.3	Regra	dos	terços.......................................................................................	 17	

4.4	A	leitura	de	uma	imagem.........................................................................	 18	

4.5	Luz	e	iluminação.......................................................................................	 19	

4.6	Foco	e	Profundidade	de	Campo...............................................................	 22	

4.7	Perspectiva	e	ponto	de	fuga.....................................................................	 22	

4.8	Compreendendo	o	balanço	de	brancos...................................................	 23	

4.9	Cor............................................................................................................	 25	

5.	DICAS	PARA	FOTOGRAFAR..........................................................................	 25	

6.	EXPERIÊNCIAS	DE	COMUNIDADES	E	FOTOGRAFIA.....................................	 28	



1	
	

1.	INTRODUÇÃO	
	
	
A	fotografia	é	uma	importante	forma	de	comunicação.	Com	a	fotografia	se	pode	fazer	muitas	
coisas.	Uma	delas	é	documentar	a	cultura,	a	história	da	sua	comunidade	e	as	alterações	de	
paisagem	que	acontecem	no	meio	em	que	se	vive.	
	
Nesta	 cartilha	 você	 vai	 conhecer	 as	 técnicas	 e	 equipamentos	 necessários	 para	 fotografar.	
Também	encontrará	links	para	endereços	na	Web	onde	poderá	aprender	mais	sobre	a	arte	da	
fotografia.	Vamos	apresentar	experiências	positivas	de	comunidades	com	o	aprendizado	e	o	
uso	da	fotografia	como	forma	de	valorizar	o	contexto	e	os	territórios	onde	vivem.		
	
Nosso	 foco	de	 aprendizado	principal	 será	 a	utilização	de	 técnicas	básicas	de	 fotografia	de	
natureza	 e	 de	 fotografia	 social,	 para	 podermos	 apreciar	 as	 belezas	 naturais	 da	 Estação	
Ecológica	 Caetés	 e	 do	 Refúgio	 da	 Vida	 Silvestre	 Matas	 do	 Sistema	 Gurjaú,	 além	 das	
comunidades	do	entorno	dessas	duas	unidades	de	conservação.		
	
A	fotografia	de	natureza	é	considerada	o	estilo	mais	artístico	da	fotografia	e	é	utilizada	para	
transmitir	as	emoções	naturais	em	imagem,	permitindo	que	qualquer	pessoa	possa	conhecer	
as	 belezas	 naturais	 sem	 se	 deslocar	 até	 a	 área	 protegida.	 Ela	 colabora	 também	 para	
sensibilizar	 as	 pessoas	 para	 a	 importância	 da	 conservação	 da	 natureza.	 As	 riquezas	 de	
cenários,	cores	e	assuntos	das	 fotos	de	natureza	podem	ser	um	dos	motivos	pelos	quais	a	
maioria	dos	fotógrafos,	profissionais	ou	amadores	opta	por	esta	modalidade	de	fotos.	 	Em	
uma	entrevista,	Araquém	Alcântara,	um	dos	mais	renomados	fotógrafos	de	natureza	do	Brasil	
e	do	mundo,	disse	que	a	sua	compreensão	de	mundo	surgiu	de	suas	andanças…Foi	assim	que	
ele	 estabeleceu	 sua	 missão	 na	 terra,	 que	 é	 “espalhar	 belezas,	 fazer	 refletir	 e	 provocar	
emoções”.		
	
Já	a	fotografia	social	é	o	primeiro	passo	para	quem	está	iniciando	nesse	universo,	ela	se	refere	
à	fotografia	no	cotidiano	da	vida,	da	família,	dos	amigos,	da	comunidade,	dos	locais	e	aspectos	
do	entorno	onde	o	fotógrafo	iniciante	vive,	trabalha,	estuda	ou	atua.		Neste	projeto	vamos	
focar	nosso	aprendizado	nas	 interações	entre	as	 comunidades	do	entorno	e	a	unidade	de	
conservação	e	em	como	a	 fotografia	 também	pode	ser	utilizada	como	um	 instrumento	de	
Educação	Ambiental.		
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2.	UM	POUCO	DE	HISTÓRIA	DA	FOTOGRAFIA	
	
	
Você	sabia	que	a	criação	da	fotografia	 foi	 resultado	de	muitas	 invenções	e	descobertas	ao	
longo	dos	tempos?		
	
Uma	delas	foi	a	câmara	escura,	que	é	uma	caixa	com	um	pequeno	furo	em	um	dos	lados,	por	
onde	entra	a	luz.	A	luz,	ao	encontrar	dentro	da	caixa	a	lateral	revestida	de	sais	de	prata,	gera	
uma	imagem	invertida.	Veja	um	esquema	na	Figura	1.		
	
Figura	1	–	Exemplo	de	câmara	escura.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A	primeira	fotografia	reconhecida	no	mundo	foi	feita	em	1826,	pelo	francês	Joseph	Niépce.	
Desde	então	foram	inventados	muitos	processos	fotográficos	e	máquinas,	mas	a	fotografia	só	
começou	a	se	tornar	popular	com	o	lançamento	da	câmara	“brownie”	pela	Kodak,	em	1900.	
Em	1936,	a	empresa	Agfa	desenvolveu	o	primeiro	filme	colorido.	A	foto	instantânea	surgiu	em	
1948,	com	o	lançamento	da	Polaroide.	Em	1975,	foi	inventada	a	máquina	digital,	na	Kodak,	
lançada	 no	mercado	 apenas	 em	1991.	 A	 partir	 de	 2000,	 as	 câmeras	 digitais	 praticamente	
substituíram	 as	 câmeras	 analógicas,	 e	 atualmente	 as	 câmeras	 analógicas	 não	 são	 mais	
fabricadas.		
	
Em	2005,	as	máquinas	digitais	passam	a	ter	filmadoras,	gravador	de	voz	e,	por	último,	WIFI	e	
GPS.	 	 Hoje	 em	 dia	 há	 câmeras	 fotográficas	 nos	 celulares,	 tablets	 e	 notebooks.	 Com	 isso,	
pessoas	que	não	são	profissionais	de	fotografia	passaram	a	registrar	o	que	está	acontecendo	
e	espalhar	suas	fotos	pelas	redes	sociais,	jornais	e	revistas	digitais,	blogs	e	sites.		
	
Já	parou	para	pensar	sobre	como	as	imagens	afetam	nossas	vidas	e	o	cotidiano	atualmente?	
	
Com	nosso	celulares,	tabletes,	computadores	e	máquinas	de	fotografia	todos	podemos	ser	
produtores	 de	 fotos	 e	 disseminá-las,	 comunicando	 nossa	 visão	 de	 mundo,	 experiências	
individuais	e	coletivas.	Nas	próximas	páginas	serão	apresentadas	técnicas	e	informações	que	
vão	contribuir	para	que	você	tire	fotos	que	façam	a	diferença	para	sua	comunidade.	
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@¤	Faça	aqui	suas	anotações	
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________	
	
	
	
3.	CONHECENDO	O	EQUIPAMENTO	FOTOGRÁFICO	
	
	
Existem	componentes	básicos	que	todas	as	câmeras	fotográficas	possuem,	não	importando	
se	 são	 digitais	 ou	 analógicas,	 e	 conhecendo-os,	 você	 poderá	 dominar	 melhor	 o	
equipamento.	Para	explicarmos	cada	um	deles,	vamos	dar	um	panorama	geral	das	partes	mais	
importantes,	seguindo	o	caminho	que	a	luz	percorre	ao	entrar	na	nossa	câmera.	
	
3.1	Componentes	das	câmeras	fotográficas	
	
Corpo	da	câmera:	Pode-se	dizer	que	tudo	que	não	é	a	objetiva	e	o	acessório	faz	parte	do	corpo	
da	câmera.	Nele,	estão	o	sensor,	o	obturador,	o	visor	e	todos	os	encaixes	(para	objetivas,	flash	
e	cabos).	
	
Objetiva	 (lentes):	 É	 a	 alma	 da	 câmera	 fotográfica.	 Através	 da	 passagem	 da	 luz	 pelo	 seu	
conjunto	de	lentes,	os	raios	luminosos	são	orientados	de	maneira	ordenada	para	sensibilizar	
a	película	fotográfica,	ou	o	sensor,	e	formar	a	imagem.	
	
Diafragma:	O	diafragma	fotográfico	é	uma	estrutura	que	se	encontra	no	interior	de	todas	as	
objetivas,	e	tem	o	papel	de	controlar	a	quantidade	de	luz	que	passa	através	dela.	
	
Obturador:	É	um	dispositivo	mecânico	que	controla	a	quantidade	de	luz	que	incide	no	sensor	
através	de	uma	"cortina".	Ao	acionarmos	o	disparador,	o	obturador	permite	que	a	luz	passe	e	
seja	captada	pelo	sensor	digital	ou	pelo	filme,	por	um	tempo	ajustável.	Quanto	maior	o	tempo,	
mais	luz	alcançará	o	elemento	sensível.	
	
Visor:	É	a	parte	da	câmera	que	nos	permite	ver	a	cena	que	vamos	fotografar,	e	varia	segundo	
o	tipo	de	câmera.	Se	falamos	de	uma	SLR	(Single	Lens	Reflex,),	o	visor	é	uma	pequena	janela	
na	qual,	por	meio	de	uma	série	de	lentes	e	espelhos	colocados	estrategicamente,	pode-se	ver	
a	 cena	 exatamente	 como	 ela	 será	 fotografada,	 pois	 os	 raios	 de	 luz	 são	 provenientes	
diretamente	da	objetiva.	Em	câmeras	amadoras,	e	em	algumas	SLR,	há	o	modo	LiveView,	no	
qual	o	sensor	é	responsável	por	capturar	a	cena	e	nos	mostrar,	em	tempo	real,	a	imagem	no	
visor	da	câmera.	
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Sensor:	O	sensor,	assim	como	o	antigo	filme	fotográfico,	é	o	local	para	onde	se	direciona	toda	
a	luz	recolhida	pela	objetiva,	onde	pixels	sensíveis	à	luz	captam	a	cena.	
	
3.2	Configurando	as	câmeras	digitais	
	
Em	muitos	modelos	de	câmeras	digitais	é	possível	fazer	a	configuração	manual	da	máquina.		
O	controle	manual	da	configuração	exige	experiência	em	fotografia	e	domínio	dos	recursos	
do	equipamento.	As	máquinas	apresentam	as	duas	opções:	automático	e	controle	manual,	
com	uma	série	de	funções	indicadas	por	ícones.	Para	iniciantes,	é	bom	colocar	no	automático	
e	 a	 máquina	 fará	 os	 ajustes	 sozinha.	 Veja	 o	 que	 significam	 os	 ícones	 mais	 comuns	 que	
aparecem	nas	câmeras.		
	
Modos	 Criativos	 (Creative	 Modes)	 -	 Estes	 modos	 dão	 mais	 controle	 ao	 fotógrafo	 para	
registrar	vários	assuntos.	De	modo	geral,	ele	é	utilizado	por	fotógrafos	mais	experientes.		
	

P	–	Picture	 (imagem)	 –	Modo	automático.	Nesta	posição	é	 a	 câmera	que	decide	a	
abertura	do	diafragma	e	a	velocidade	do	obturado,	a	configuração	depende	do	brilho	
do	assunto	ou	cena.	Permite	o	uso	opcional	de	flash.	
	
Tv	–	Time	value	 (valor	de	 tempo)	–	Prioridade	é	do	obturador.	O	 fotógrafo	decide	
como	 deseja	 os	movimentos	 (borrado	 ou	 congelado)	 da	 foto	 e	 a	 câmera	 ajusta	 o	
diafragma.	
	
Av	–	Aperture	value	(valor	de	abertura)	–	Prioridade	é	do	diafragma.	Onde	o	fotógrafo	
decide	quanto	de	área	ele	quer	definir	(profundidade	de	campo)	e	a	câmera	ajusta	a	
velocidade	do	obturador.		
	
M	–	Manual	–	Neste	modo,	toda	a	responsabilidade	com	relação	ao	resultado	final	
(movimentos,	profundidade	de	campo)	e	quantidade	de	luz	é	do	fotógrafo.	Pode-se	
optar	por	foco	automático	ou	manual.	
	
B	 –	 Bulb	 –	 (bulbo)	 -	 É	 uma	 configuração	 de	 velocidade	 do	 obturador	 que	 permite	
longos	tempos	de	exposição	sob	o	controle	direto	do	fotógrafo.	O	ajuste	do	bulbo	é	
útil	para	os	seguintes	tipos	de	assuntos	fotográfico:	fogos	de	artifício	à	noite,	o	céu	
noturno	e	objetos	celestes,	relâmpago	e	ruas	à	noite	(a	criação	de	faixas	de	carros	em	
movimento).	

	
Modos	Básicos:	Nesses	modos	tudo	que	o	 fotógrafo	precisa	 fazer	é	pressionar	o	botão	do	
obturador.	A	câmara	define	tudo	para	adequar	o	objeto	ou	cena.	Estes	modos	são	utilizados	
por	fotógrafos	iniciantes.		
	

A+	-	Automático	–	É	um	modo	totalmente	automático.	A	câmera	analisa	a	cena	e	ajusta	
automaticamente	a	melhor	configuração.	Ele	também	ajusta	o	foco	automaticamente,	
detectando	se	o	assunto	está	parado	ou	em	movimento.	O	flash	é	disparado	apenas	
quando	a	luz	for	insuficiente.	
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Flash	off	-	Flash	desligado	-		É	um	modo	completamente	automático	de	fotografar	que	
não	usa	flash.	É	útil	em	museus,	aquários,	e	outros	locais	onde	o	flash	é	proibido.	Este	
modo	também	é	eficaz	para	capturar	o	ambiente	particular	de	uma	cena	à	luz	de	velas.	
	
CA	 –	 Criative	 auto	 –	 É	 semelhante	 ao	 modo	 automático,	 mas	 aqui	 você	 pode	
facilmente	desfocar	o	fundo	e	alterar	o	disparo	do	flash.	Você	também	pode	escolher	
o	ambiente	no	qual	pretende	fotografar.		
	
SCN	 (Special	 Scene)	 Cenário	 Especial	 -	 	 Nesse	 modo,	 a	 câmara	 irá	 escolher	
automaticamente	as	configurações	apropriadas	quando	você	seleciona	um	modo	de	
disparo	para	o	seu	objeto	ou	cena.	Retrato,	Paisagem,	Esportes,	Retrato	Noturno	e	
Close-up	(fotografia	feito	de	perto).	

	
3.3	Como	funciona	uma	câmera	SLR	
	
O	funcionamento	de	uma	câmera	fotográfica	é	muito	 interessante.	Os	raios	de	 luz	passam	
pela	objetiva,	refletem	no	espelho	móvel	a	45º	-	que	se	situa	logo	atrás	da	objetiva	-	e	refletem	
num	bloco	de	espelhos	penta	prismáticos	em	2	pontos.	O	último	espelho	do	bloco	 leva	a	
imagem	ao	visor.	O	foco	é	formado	numa	tela	despolida,	situada	na	posição	horizontal	entre	
o	espelho	móvel	e	o	bloco	penta	prismático.	Esta	tela	está	posicionada	na	mesma	distância	
do	sensor.	Quando	apertamos	o	disparador,	um	conjunto	de	mecanismos	move-se	em	total	
sincronia.	O	diafragma	se	fecha	na	posição	pré-selecionada	ou	calculada	pelo	processador,	no	
caso	da	câmera	estar	em	automático,	o	espelho	móvel	se	levanta,	fechando	a	passagem	da	
luz	ao	visor	(por	isto	que	há	um	escurecimento	do	visor	no	momento)	e	o	obturador	se	abre	
durante	o	tempo	pré-selecionado	ou	calculado	pelo	processador.	Após	completar	a	exposição,	
tudo	volta	à	posição	inicial.		
	
Observe	a	Figura	2,	que	ilustra	o	funcionamento	de	uma	SLR.	
	
Figura	2	–	Esquema	de	funcionamento	de	uma	SLR.	
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@¤	Faça	aqui	suas	anotações	
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________	
	
	
3.4	A	objetiva	fotográfica:	lentes	
	
As	 lentes	 são	 a	 alma	 de	 uma	 câmera	 fotográfica.	 Através	 da	 passagem	 da	 luz	 pelos	 seus	
cristais,	os	raios	luminosos	são	orientados	de	maneira	ordenada	para	sensibilizar	o	sensor	e	
formar	a	imagem.	Uma	lente	(também	chamada	de	objetiva)	é	formada	basicamente	de	três	
elementos	básicos:	o	corpo	(de	metal	ou	outro	material	de	boa	resistência)	que	envolve	e	
protege	os	elementos	internos,	os	cristais	que	constituem	o	elemento	ótico	da	estrutura	e	o	
diafragma.	
	
Tipos	de	lentes	
A	distância	focal,	medida	em	milímetros,	é	a	distância	ente	o	centro	ótico	da	lente	e	o	sensor	
da	câmera.	É	por	meio	deste	valor	que	classificamos	as	lentes	(além	da	abertura	do	diafragma	
que	veremos	a	seguir).	

	
Lentes	grande	angular	
As	objetivas,	com	distância	focal	inferior	a	aproximadamente	40mm,	são	consideradas	
grande	 angular,	 pois	 oferecem	 um	 amplo	 campo	 de	 visão.	 Ou	 seja,	 com	 seu	 uso	
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podemos	 enquadrar	 grandes	 áreas	 a	 uma	 curta	 distância.	 São	 indispensáveis	 para	
fotografias	em	locais	fechados,	como	em	festas	e	eventos.	
	
Lentes	normais	
As	 objetivas	 com	 distância	 focal	 entre	 40	 e	 60mm,	 aproximadamente,	 são	
consideradas	 lentes	 normais	 pois	 produzem	 imagens	 muito	 próximas	 da	 visão	
humana.	
	
As	teleobjetivas	
As	 lentes	 que	 possuem	 distância	 focais	 superior	 a	 60mm	 são	 consideradas	
teleobjetivas,	pois	aproximam	bem	as	imagens	e	oferecerem	um	pequeno	ângulo	de	
visão.	São	essenciais	para	fotografias	de	assuntos	muito	distantes,	e	são	muito	usadas	
em	fotos	de	esportes	e	natureza.	
	
Lentes	zoom	
As	lentes	zoom	possuem	distância	focal	variável,	sendo	muito	versáteis	e	práticas	por	
nos	possibilitar	fazer	vários	tipos	de	enquadramento	com	um	único	equipamento.	Até	
alguns	anos	atrás,	a	maioria	das	lentes	tinham	comprimento	focal	fixo.	Atualmente,	
ainda	há	diversos	modelos	como	estes,	mas	as	lentes	com	zoom	marcam	presença.	
	
Para	entender	o	que	é	o	zoom,	pense	no	seguinte:	ao	falarmos	que	uma	objetiva	tem	
4X	de	zoom,	por	exemplo,	estamos	querendo	dizer	que	a	relação	entre	sua	distância	
focal	mais	longa	e	sua	mais	curta	equivale	a	4.		
	
	

@¤	Faça	aqui	suas	anotações	
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________	
	
	

	
3.5	O	“triângulo”	da	exposição:	diafragma,	obturador	e	ISO	
	
Na	fotografia	costumamos	dizer	que	existe	um	“triângulo”	que	precisa	ser	dominado	pelos	
fotógrafos.	 Os	 três	 conceitos	 do	 triângulo	 são:	 Abertura,	 Velocidade	 do	 Obturador	 e	
Sensibilidade	 do	 ISO	 –	 estes	 são	 os	 componentes	 para	 alcançar	 uma	 foto	 corretamente	
exposta.	Compreender	a	finalidade	e	o	valor	da	exposição	é	uma	obrigação	para	os	fotógrafos,	
particularmente	os	 iniciantes	que	precisam	desenvolver	a	habilidade	de	 integrar	esses	três	
conhecimentos.		
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Em	termos	mais	simples,	a	exposição	para	fotógrafos	refere-se	a	como	uma	imagem	é	gravada	
pelo	sensor	da	câmera	e	a	quantidade	de	luz	captada.	Basicamente,	ela	determina	o	que	a	
imagem	 que	 você	 captura	 irá	 mostrar.	 Se	 você	 souber	 como	 controlar	 ou	 ajustar	 esses	
elementos,	tirar	fotos	bem	expostas	não	será	um	problema.		
	
Vamos	 olhar	 cada	 elemento	 de	 perto	 e	 entender	 como	 eles	 podem	 ajudar	 a	 alcançar	 a	
exposição	correta?	
	
	
O	diafragma	(abertura)	
	
O	 diafragma	 fotográfico	 é	 uma	 estrutura	 que	 se	 encontra	 no	 interior	 das	 objetivas	 para	
controlar	 a	 quantidade	 de	 luz	 que	 passa	 através	 delas.	 É	 composto	 por	 um	 conjunto	 de	
lâminas	finas	e	justapostas,	que	abrem	e	fecham	para	controlar	a	quantidade	de	luz.	Para	um	
melhor	entendimento,	imagine	que	a	objetiva	é	o	olho	humano	e	o	diafragma	é	a	pupila.	
A	abertura	do	diafragma	interfere	diretamente	na	profundidade	de	campo,	que	pode	ser	
definida	como	sendo	a	área	de	uma	imagem	que	está	em	foco.		
	
Figura	3	-	Aberturas	do	diafragma.	

	
	
O	obturador		
	
O	 obturador	 é	 um	 dispositivo	mecânico	 que	 controla	 a	 quantidade	 de	 luz	 penetrante	 na	
câmera	através	de	uma	"cortina".	Ao	acionarmos	o	disparador,	o	obturador	permite	que	a	luz	
passe	e	seja	captada	pelo	sensor	digital	ou	pelo	filme,	por	um	tempo	ajustável.	Quanto	maior	
o	tempo,	mais	luz	alcançará	o	elemento	sensível.	
	
Este	controle	de	tempo	é	chamado	de	"Tempo	de	exposição"	ou	"Velocidade	do	obturador".	
Habitualmente,	 os	 tempos	 de	 exposição	 variam	 de	 segundos	 a	 milésimos	 de	 segundos,	
representados	por	frações.	Os	tempos	mais	usuais	são:	4,	2,	1,	1/2,	1/4,	1/8,	1/15,	1/30,	1/60,	
1/125,	1/250,	1/500,	1/1000,	1/2000...	
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Em	câmeras	 	automáticas,	a	velocidade	é	controlada	automaticamente	pela	máquina,	que	
mede	a	intensidade	da	luz	no	local	e	ajusta	velocidades	suficientes	para	evitar	fotos	borradas	
ou	 tremidas	 (ajustando	 também	 outras	 variáveis).	 Já	 em	 câmeras	 manuais,	 temos	 total	
controle	sobre	a	velocidade	do	obturador,	permitindo-nos	criar	novos	efeitos	nas	fotografias	
que	serão	vistos	daqui	a	pouco.	
	
Nas	 Figuras	 4	 e	 5	 podemos	 ver	 a	 relação	 entre	 a	 abertura	 do	 diafragma	 e	 velocidade	 do	
obturador.	
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Figura	4	-	Relação	entre	abertura	do	diafragma,	velocidade	do	obturador	e	quantidade	relativa	de	luz.	
	

	
	
	
Figura	5	–	Relação	entre	velocidade	do	obturador	e	abertura	do	diafragma.	
	

	
	
Sensibilidade	do	ISO	
	
O	ISO	é	um	aspecto	muito	importante	na	fotografia,	e	é	necessário	que	você	o	conheça	para	
ter	maior	controle	sobre	sua	câmera	e	sobre	a	qualidade	de	suas	fotos.	
	
Em	fotografia	digital,	o	ISO	mede	a	sensibilidade	do	sensor.	O	mesmo	princípio	aplicado	à	
fotografia	analógica	é	aplicado	à	fotografia	digital.	Altos	valores	de	ISO	são	geralmente	usados	
em	situações	de	pouquíssima	luz,	para	se	usar	tempos	de	exposição	menores,	e	assim,	não	
obter	fotos	borradas	ou	tremidas.	Mas	o	custo	será	a	obtenção	de	fotos	com	mais	ruído.		
	
Na	Figura	6	temos	uma	representação	da	relação	os	valores	da	ISO	com	a	sensibilidade	à	luz,	
e	ruído	na	foto.	
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Figura	6	–	Valores	de	ISO	e	relação	com	a	luz	e	ruído.	

	
	
Observe	as	duas	imagens	a	seguir.	A	primeira	foto	foi	tirada	usando	um	ISO	100,	enquanto	a	
segundo	foi	tirada	com	um	ISO	3200.	Comparando-as,	é	possível	ver	que	as	fotos	tiradas	com	
valores	de	ISO	baixos	são	muito	mais	limpas	e	suaves.	O	ISO	100	geralmente	é	aceito	como	
'normal',	e	irá	lhe	proporcionar	fotos	com	baixas	taxas	de	ruído.	
	
Figura	7	–	Comparação	de	fotografias	feitas	com	ISO	diferentes.	
	

	
		
A	 seleção	 de	 um	 ISO	 específico,	 terá	 impactos	 na	 abertura	 e	 na	 velocidade	 do	 obturador	
necessários	para	se	ter	fotos	bem	expostas.	Por	exemplo,	se	você	mudar	seu	ISO	de	100	para	
400,	você	notará	que	velocidades	mais	altas	poderão	ser	usadas	e/ou	aberturas	menores.	Se	
estiver	em	dúvida,	e	não	sabe	qual	ISO	usar,	faça	para	si	mesmo	as	seguintes	perguntas	que	
poderão	te	ajudar:	
	

1) Estou	segurando	a	câmera	ou	usando	um	tripé?		
Ao	utilizar	o	tripé,	você	terá	mais	estabilidade,	então	poderá	usar	tempos	de	exposição	
inferiores,	permitindo	baixar	o	ISO.	
	
2) O	assunto	está	em	movimento?			



12	
	

Se	o	seu	assunto	está	parado,	e	a	máquina	está	apoiada	em	um	tripé,	poderão	ser	
usados	baixos	valores	de	ISO.		
	
3) Preciso	de	profundidade	de	campo?		
Caso	você	não	precise	de	grandes	profundidades	de	campo,	você	poderá	aumentar	a	
abertura	do	diafragma,	permitindo	valores	de	ISO	baixos.	
	
4) Em	qual	tamanho	usarei	a	foto?		
Caso	você	não	vá	utilizar	a	foto	em	grandes	tamanhos,	como	em	grandes	impressões,	
você	 poderá	 usar	 valores	 de	 ISO	mais	 altos,	 pois	 o	 ruído	 provocado	 pode	 não	 ser	
perceptível	em	pequenos	tamanhos.	

	
Note	que	 isto	 se	aplica	 somente	aos	 casos	em	que	os	modos	manual	ou	 semiautomático	
estiverem	sendo	usados.	Quando	o	modo	automático	é	selecionado,	a	câmera	irá	selecionar	
o	menor	valor	de	 ISO	possível	para	você.	Experimente	diferentes	configurações	e	compare	
os	resultados	obtidos,	pois	eles	podem	variar	muito	em	diferentes	modelos	de	câmeras.		
	
	
	

@¤	Faça	aqui	suas	anotações	
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________	
	
	
	
Compreendendo	a	exposição:	praticando	os	três	elementos	da	fotografia	
	
Você	já	aprendeu	que	na	fotografia,	há	três	elementos	que	se	relacionam	entre	si	e	afetam	
diretamente	uma	imagem.	Eles	são:	
	

1.	ISO	-	a	medida	da	sensibilidade	do	sensor	à	luz;	
2.	Abertura	-	a	intensidade	da	luz	que	incidirá	sobre	o	sensor;	
3.	Velocidade	-	o	tempo	que	esta	luz	incidirá	sobre	o	sensor.	

	
Qualquer	alteração	em	um	destes	elementos	irá	impactar	os	outros.	Ou	seja,	você	nunca	pode	
isolar	e	dar	atenção	a	somente	um	dos	elementos,	sempre	deve	alterar	um	pensando	nos	
outros.	A	combinação	deles	determinará	a	exposição	da	imagem.	
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Por	exemplo,	quando	aumentamos	a	velocidade,	menos	luz	irá	entrar,	fazendo	a	imagem	ficar	
subexposta.	 Então	 devemos	 compensar	 esta	 perda	 de	 luz	 aumentando	 a	 abertura	 ou	
aumentando	o	valor	do	ISO,	de	forma	que	a	exposição	final	fique	inalterada.		
	
Para	 que	 você	 entenda	 melhor,	 compare	 a	 máquina	 fotográfica	 a	 uma	 janela,	 com	 uma	
persiana	que	abre	e	 fecha.	A	abertura	é	o	 tamanho	da	 janela.	Quanto	maior	 for,	mais	 luz	
entrará	na	sala	e	mais	clara	esta	será.	A	velocidade	do	obturador	é	o	tempo	que	a	persiana	
fica	 aberta.	 Quanto	mais	 tempo	 ela	 permanecer	 aberta,	 mais	 luz	 entrará	 na	 sala.	 Agora,	
imagine	que	você	é	o	sensor	da	câmera	e	que	você	está	dentro	desta	sala	usando	óculos	de	
sol.	Seus	olhos	estarão	menos	sensíveis	à	luz	que	entra	(neste	caso,	um	baixo	valor	de	ISO).	
	
Existem	diversas	maneiras	de	aumentar	a	quantidade	de	luz	que	chega	aos	seus	olhos:	você	
pode	 aumentar	 o	 tempo	 que	 a	 persiana	 fica	 aberta	 (diminuir	 a	 velocidade),	 aumentar	 o	
tamanho	da	janela	(aumentar	a	abertura)	ou	você	pode	retirar	os	seus	óculos	(aumentar	o	
ISO).	Esta	não	é	a	melhor	maneira	de	explicar	a	exposição,	mas	ajuda	a	compreender	a	ideia.	
Há	 um	esquema	que	 se	 chama	 "Triângulo	 de	 exposição".	Nele,	 são	 representados	 os	 três	
elementos:	 VELOCIDADE,	 ABERTURA	 e	 ISO.	 Para	 se	 decidir	 em	 qual	 elemento	 ajustar,	 é	
preciso	ter	em	mente	o	tipo	de	efeito	desejado,	conforme	o	Quadro	1.	
	
Quadro	1	–	Efeitos	na	fotografia	conforme	elemento	do	triângulo	de	exposição	ajustado.	
	

Elemento	 Mais	luz	 Menos	luz	 Efeito	

Velocidade	 Baixa	velocidade	 Alta	velocidade	
Velocidades	mais	lentas	causam	motion	blur	
(mancha	de	movimento)	e	velocidades	mais	
rápidas	congelam	a	ação.	

Abertura	 Grande	abertura	
(pequeno	F/stop)	

Pequena	abertura	
(grande	F/stop)	

Uma	 grande	 abertura	 produz	 uma	 pequena	
profundidade	de	campo	(menor	área	em	foco)	
e	uma	pequena	abertura	produz	uma	grande	
profundidade	de	campo	(maior	área	em	foco).	

ISSO	 Altos	valores	ISO	
(800	ou	maior)	

Baixos	valores	
ISSO	(100	ou	200)	

Quanto	maior	 o	 ISO,	mais	 sensível	 o	 sensor	
será	 à	 luz,	 permitindo	 velocidades	 mais	
rápidas,	 pequenas	 aberturas	 ou	 ambos,	 e	 é	
especialmente	bom	para	situações	de	pouca	
luz.	 Porém,	 altos	 valores	 ISO	 resultam	 em	
imagens	 muito	 granuladas,	 reduzindo	 a	
qualidade	final.	

	
	
Dominar	a	exposição	é	algo	que	envolve	muita	prática.	É	preciso	experimentar	e	tentar	os	
mais	variados	ajustes	e	efeitos.	
	
Prioridade	à	abertura	e	ao	obturador		
	
Vimos,	 em	 outros	 tópicos,	 como	 a	 abertura	 do	 diafragma,	 a	 velocidade	 do	 obturador	 e	
a	ISO	interagem	entre	si	e	como	eles	determinam	a	exposição.	Trabalhar	com	todos	os	três	é	
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um	processo	totalmente	manual,	sendo	uma	tarefa	mais	difícil	de	ser	realizada	por	iniciantes,	
que	pode	e	deve	ser	aprimorada	pela	prática.		
	
Agora,	 você	 irá	 conhecer	 os	 modos	 de	 prioridade,	 que	 são	 modos	 semiautomáticos,	 um	
recurso	que	está	disponível	em	todas	as	câmeras	profissionais	e	também	em	alguns	outros	
modelos.	Eles	proporcionam	um	certo	controle	e	garantem	que	as	fotos	fiquem	bem	expostas,	
deixando	 que	 a	 câmera	 tome	 algumas	 decisões	 baseadas	 em	 seu	 ajuste.	 Por	meio	 deste	
recurso,	tudo	fica	mais	rápido	e	fácil.	
	

ü Prioridade	à	abertura	(Normalmente	indicado	por	'A',	ou	'Av')	
	
Neste	 modo,	 se	 ajusta	 a	 abertura	 que	 deseja	 usar	 e	 a	 câmera	 decide	 qual	 velocidade	 é	
apropriada	nas	condições	de	luz	do	local	onde	você	está	fotografando.	
	
Quando	se	pode	usar	o	modo	de	Prioridade	à	abertura?		
Como	foi	visto,	a	abertura	do	diafragma	terá	impacto	sobre	a	profundidade	de	campo,	então	
você	pode	usar	este	modo	quando	quiser	ajustar	a	profundidade	de	campo	desejada.	
	

ü Prioridade	ao	obturador	(Normalmente	indicado	por	'S'	ou	'Tv')		
	
Neste	modo,	 você	ajusta	a	 velocidade	que	deseja	usar	e	a	 câmera	decide	qual	 a	abertura	
apropriada.	
	
Quando	se	pode	usar	o	modo	de	Prioridade	ao	obturador?		
Como	foi	visto,	a	velocidade	do	obturador	determina	como	o	movimento	será	capturado	em	
suas	fotos.	Então,	você	pode	usar	este	modo	quando	fotografar	um	assunto	em	movimento.	
	
Além	 de	 permitir	 que	 se	 obtenha	 resultados	 criativos,	 estes	 modos	 possibilitam	 que	 os	
fotógrafos	iniciantes	compreendam,	gradativamente,	os	efeitos	da	abertura	e	da	velocidade	
na	exposição.		
	
Vamos	 praticar?	 Localize	 na	 sua	máquina	 os	modos	 de	 prioridade	 explicados,	 fotografe	 e	
observe	como	a	câmera	faz	os	ajustes	no	Triângulo	da	Exposição	em	cada	um	dos	modos.	
	
O	fotômetro	
	
Para	que	a	câmera	faça	estes	ajustes,	ela	utiliza	o	fotômetro,	que	mede	a	quantidade	de	luz	
que	entra	pela	objetiva	 e,	 por	 isto,	 está	 intimamente	 ligado	 à	 exposição	e	 aos	modos	de	
prioridade.	 O	 uso	 do	 fotômetro	 é	 muito	 utilizado	 por	 fotógrafos	 mais	 experientes,	 mas	
podemos	aprender	as	 técnicas	básicas	de	uso	desse	 recurso.	Os	 fotômetros	apresentam	a	
medição	da	luz	através	de	uma	escala	ou	com	um	mostrador	digital.	
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Ele	tem	uma	indicação	em	uma	escala	de	-2	a	+2,	que	nos	indica	a	exposição	da	imagem	(sendo	
o	 0	 a	 exposição	 ideal).	 Trabalhando	 juntamente	 com	 ISO,	 velocidade	 do	 obturador	 e	
a	abertura	do	diafragma,	o	fotômetro	automaticamente	altera	o	valor	na	escala	assim	que	
qualquer	um	destes	fatores	seja	alterado.	
	
Quer	saber	mais	sobre	fotometria?	Assista	o	vídeo:	https://youtu.be/3ozbU-0hcoc?t=1m48s	
	
	

@¤	Faça	aqui	suas	anotações	
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________	
	
	
	
Profundidade	de	campo		
	
A	profundidade	de	campo	é	a	região	da	área	a	ser	fotografada	que	ficará	nítida	(desde	que	
corretamente	 focalizada).	 Todas	 as	 áreas	 fora	 do	 foco	 ficarão,	 em	maior	 ou	menor	 grau,	
desfocadas.	O	controle	da	profundidade	é	muito	 importante	e	pode	servir	de	recurso	para	
conduzir	a	atenção	de	um	observador	para	determinado	elemento,	assim	contribuindo	para	
a	composição	da	foto.	
	
Há	três	aspectos	que	estão	diretamente	ligados	à	profundidade	de	campo:		

ü a	abertura	do	diafragma,		
ü a	proximidade	que	estamos	de	um	objeto	e		
ü a	distância	focal	da	lente.	

	
Quanto	 menor	 for	 a	 abertura	 do	 diafragma	 (maior	 sejam	 os	 números	 f),	 maior	 será	 a	
profundidade	de	campo	(ou	seja,	maior	a	área	da	imagem	a	ser	focalizada)	e	vice-versa.		
	
Observe	nas	fotos	seguintes	(Figura	8)	que	quanto	maior	a	abertura	(como	em	f1.4)	maior	
será	 a	 velocidade	 do	 obturador	 necessária	 para	 se	 conseguir	 uma	 boa	 exposição,	 pois	 o	
diafragma	 permitirá	 a	 entrada	 de	 uma	 boa	 quantidade	 de	 luz.	 Então,	 em	 determinadas	
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situações	como	em	fotografias	noturnas	ou	de	pouca	luz,	será	preciso	usar	um	tripé	para	que	
a	 foto	 não	 saia	 tremida	 ou	 borrada,	 caso	 você	 deseje	 fotografar	 usando	 uma	 pequena	
profundidade	de	campo.	
	
Figura	8	-	Montagem	de	fotos	com	diferentes	ajustes.	

	
	

Mas	podemos	utilizar	os	outros	dois	aspectos	que	também	influenciam	na	profundidade	de	
campo:	 quanto	 mais	 próximo	 estivermos	 do	 objeto	 a	 ser	 fotografado,	 menor	 será	 a	
profundidade	de	campo	e	quanto	maior	for	a	distância	focal	da	lente,	menor	também	será	
a	profundidade	de	campo,	e	vice-versa.	
Como	regular	a	abertura	do	diafragma	
	
A	regulagem	da	abertura	do	diafragma	depende	dos	recursos	que	sua	câmera	disponha.	Na	
maioria	 das	 câmeras	 compactas,	 por	 exemplo,	 será	 impossível	 fazer	 esta	 regulagem	
manualmente.	Em	câmeras	SLR,	a	regulagem	pode	se	fazer	diretamente	na	lente	por	meio	
do	"Anel	de	regulação	do	diafragma",	ou	através	de	botões,	observando	os	números	f	no	
visor	LCD	da	câmera.	
	
Tendo	estes	conhecimentos	e	utilizando-os	em	conjunto,	o	fotógrafo	poderá	trabalhar	com	
diversos	planos	e	em	diversas	situações	de	luz.	
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@¤	Faça	aqui	suas	anotações	
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________	
	
	
	
O	sensor	de	imagem		
	
As	câmeras	fotográficas	digitais	utilizam	um	sensor	eletrônico,	que	converte	a	luz	em	cargas	
elétricas.	Ele	é	composto	por	diversos	e	minúsculos	diodos	sensíveis	à	luz.	No	curto	espaço	de	
tempo	em	que	o	obturador	é	aberto,	cada	fotocélula	grava	a	intensidade	ou	brilho	da	luz	que	
a	atinge	por	meio	de	uma	carga	elétrica:	quanto	mais	luz,	maior	a	carga.	O	brilho	gravado	é,	
então,	 armazenado	 como	 uma	 série	 de	 números	 binários	 que	 podem	 ser	 usados	 para	
reconstruir	a	cor	e	o	brilho	dos	pixels	da	tela.	
	
Figura	9	–	Sensor	de	imagem.	
	

	
	
Os	tipos	de	sensores	
	
Basicamente,	há	dois	tipos	de	sensor:	o	CCD	e	o	CMOS.		
	
O	sensor	CCD	(Charge	Coupled	Device,	ou	Dispositivo	de	Carga	Acoplado)	é	empregado	na	
maioria	das	câmeras	fotográficas	do	mercado,	normalmente	nas	compactas	e	em	SLR	voltadas	
para	iniciantes	e	semiprofissionais.	São	menos	suscetíveis	ao	ruído,	e	consomem	muito	mais	
energia	que	os	CMOS.	
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O	sensor	CMOS	(Complementary	Metal	Semiconductor,	ou	Semi-condutor	Complementar	de	
Metal	Óxido)	exige	um	espaço	menor,	e	seu	processo	de	fabricação	é	mais	barato.	Ele	tem	a	
vantagem	de	consumir	muito	menos	bateria,	mas	tende	a	ser	menos	sensível	à	luz.	
	
Como	evitar	que	o	sensor	fique	sujo?		
Siga	estas	dicas	para	evitar	ao	máximo	que	o	sensor	fique	sujo:	
	

• Evite	trocar	as	lentes	em	ambientes	arriscados	(onde	tem	vento,	água,	areia,	etc.);	
• Desligue	a	câmera	antes	de	trocar	as	lentes.	Em	algumas	câmeras,	o	sensor	possui	uma	

carga	elétrica	que	pode	atrair	a	poeira	como	um	ímã;	
• Segure	 a	 câmera	de	 cabeça	para	baixo	 (com	a	 abertura	 virada	para	baixo)	 quando	

estiver	trocando	as	lentes.	Assim,	é	muito	mais	difícil	cair	poeira	dentro	da	câmera;	
• Tenha	sua	outra	lente	preparada	para	ser	colocada	enquanto	estiver	trocando,	pois	

assim	a	câmera	ficará	aberta	o	menor	tempo	possível;	
• Verifique	se	não	há	poeira	em	sua	lente	antes	de	colocá-la.	

	
Para	testar	se	o	sensor	de	sua	câmera	está	sujo,	você	pode	fotografar	uma	parede	branca,	
usando	uma	pequena	abertura	(um	grande	valor	f)	e,	usando	o	foco	manual,	foque	no	infinito.	
Assim	você	poderá	ver	 facilmente	alguma	mancha	ou	ponto	em	sua	 imagem	após	 fazer	o	
upload	para	o	computador,	observando-a	no	tamanho	original.	
	
Neste	 capitulo	aprendemos	 sobre	o	 funcionamento	da	máquina	 fotográfica	digital	 e	 como	
configurar	seus	recursos.	Aprendemos	também	sobre	lentes	e,	muito	importante,	sobre	como	
funciona,	de	forma	articulada,	o	Triângulo	da	Exposição	–	diafragma,	obturador	e	ISO.	E	mais,	
como	cuidar	do	sensor.	É	bastante	 informação.	Para	memorizar,	nada	melhor	que	pegar	a	
máquina	e	identificar	nela	todos	elementos	possíveis	(ou	visíveis)	e	usá-los.	Pratique,	pegue	a	
máquina	e	sai	por	aí	fotografando.	Leve	a	apostila!	
	
	
	

@¤	Faça	aqui	suas	anotações	
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________	
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4.	ELEMENTOS	DA	LINGUAGEM	FOTOGRÁFICA	
	
	
A	 fotografia	 tem	uma	 linguagem	própria,	 com	elementos	ou	componentes	que	devem	ser	
conhecidos,	 pois	eles	 contribuem	para	 construir	 o	 sentido	da	 imagem	e	 significados	que	
queremos	registrar	e	transmitir	com	a	foto.	A	seguir	apresentamos	alguns	destes	elementos.	
	
4.1	Ponto	de	vista	e	composição		
	
A	 composição	 é	 a	 escolha	 do	 que	 vai	 aparecer	 na	 fotografia	 e	 sua	 localização	 na	 cena	
fotografada.	Quem	escolhe	é	o	fotógrafo.		
	
O	ponto	de	vista	está	relacionado	ao	lugar	onde	ele	decide	se	colocar	para	bater	uma	foto.		
Por	isso,	quando	for	fotografar	ande	de	um	lado	para	o	outro,	aproxime-se	e	afaste-se	da	cena	
que	 quer	 fotografar,	 coloque-se	 em	 um	 ponto	 superior	 ou	 inferior	 a	 ela,	 para	 escolher	 o	
melhor	ponto	de	vista	para	bater	sua	foto.		
	
4.2	Planos	de	enquadramento	
	
Os	 planos	 determinam	 o	 distanciamento	 da	 câmera	 em	 relação	 ao	 objeto	 fotografado,	
levando-se	em	conta	a	organização	dos	elementos	dentro	do	enquadramento	realizado.		
	
Enquadramento	é	o	posicionamento	dos	elementos	que	você	faz	na	cena	a	ser	fotografada.	
Uma	 mesma	 fotografia	 pode	 conter	 vários	 planos,	 sendo	 classificada	 por	 aquele	 que	 é	
responsável	 por	 suas	 características	 principais.	 Os	 planos	 dividem-se	 em	 três	 grupos	
principais,	conforme	figura	e	quadro	apresentados	a	seguir.	
	
Figura	10	-	Os	três	planos	de	enquadramento.	
	

	
Cada	um	destes	planos	tem	características	que	valorizam	determinados	aspectos	do	que	está	
sendo	fotografado.	Veja	no	Quadro	2.		
	

Quadro	2	–	Características	dos	planos	de	enquadramento.	
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Plano	 Características	

Plano	Geral	

O	ambiente	é	o	elemento	primordial.	O	sujeito	é	
um	elemento	dominado	pela	situação	geográfica.		
(1º	plano	na	Figura	10)	
	

Plano	Médio	

Neste	 plano,	 sujeito	 ou	 assunto	 fotografados	
estão	ocupando	boa	parte	do	quadro,	deixando	
espaço	 para	 outros	 elementos	 que	 deverão	
completar	 a	 informação.	 Este	 plano	 é	 bastante	
descritivo,	narrando	a	ação	e	o	sujeito.		
(2º	plano	na	Figura	10)	
	

Primeiro	Plano	

Enquadra	o	 sujeito	dando	destaque	ao	gesto,	 à	
emoção,	à	fisionomia,	podendo	também	ser	um	
plano	de	detalhe,	onde	a	 textura	ganha	 força	e	
pode	 ser	 utilizada	 na	 criação	 de	 fotografias	
abstratas.	
	(3º	plano	na	Figura	10)	
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@¤	Faça	aqui	suas	anotações	
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________
________________________________________________________	
	
	
4.3	Regra	dos	terços	
	
Imagine	uma	grade	 feita	por	duas	 linhas	verticais	e	duas	horizontais,	 criando	6	 retângulos	
iguais	sobre	a	cena	que	vai	fotografar.		Veja	a	Figura	11.	Os	pontos	importantes	da	sua	foto	
devem	ficar	em	algum	dos	quatro	encontros	das	linhas,	os	pontos	centrais.		
	
Figura	11	-	Aplicação	da	regra	dos	terços	numa	foto	
	

.	
	
A	regra	dos	terços	é	uma	forma	tradicional	de	enquadramento,	sendo	amplamente	utilizada,	
pois	 o	 centro	 de	 uma	 imagem	 não	 é	 um	 ponto	 satisfatório	 de	 repouso	 para	 o	
olhar.	O	posicionamento	do	sujeito	no	centro	da	cena	provoca	 imagens	estáticas	e	podem	
deixar	partes	da	fotografia	vazias.	
	
Aplicando	a	regra	dos	terços:	
	

antes	 de	 tirar	 uma	 foto,	 divida	 mentalmente	 (ou	 usando	 o	 recurso	 disponível	 em	
algumas	 câmeras)	 a	 área	 a	 ser	 fotografada	 em	 três	 terços	 verticais	 e	 horizontais,	



22	
	

formando	linhas	semelhantes	a	um	jogo-da-velha.	Os	pontos	de	intersecção	entre	as	
linhas	 são	 os	 pontos	 chave	 ou	 os	pontos	 de	 ouro,	 e	 por	 isso	 devem	 ser	 utilizados	
para	situar	os	seus	principais	elementos.	Essa	técnica	é	muito	simples	e	funciona	muito	
bem	para	a	maioria	das	fotografias	e	assim	a	distribuição	dos	elementos	se	dará	de	
forma	regular	e	equilibrada.	

	
	
	
	
Figura	12	-	A	grade	dos	pontos	de	ouro.	
	

	
	
Aprenda	mais	sobre	a	regra	dos	terços:	
	

http://www.entreculturas.com.br/2011/03/curso-de-fotografia-aula-4/	
	
http://joseloureirophotography.blogspot.com.br/2009/07/regra-dos-tercos-na-
fotografia.html	

	
	
	
Em	fotos	de	paisagens,	utilize	as	linhas	para	delimitar	os	limites	entre	o	céu	e	a	terra/água.	
Você	pode	usar	o	plano	principal	ocupando	dois	terços	da	imagem,	a	linha	baixa	do	horizonte	
deixa	um	amplo	espaço	para	o	céu	e	as	nuvens,	desviando	grande	parte	da	atenção	para	esta	
área.	
	
Para	se	criar	sensação	de	movimento	em	certas	situações,	você	deve	sempre	considerar	a	
direção	do	movimento	dos	assuntos	e	deixar	espaços	à	 frente	deles	nos	quais	"possam	se	
movimentar".	Entenda	melhor	a	dica,	vendo	a	foto	da	Figura	13.	
	
Figura	13	-	Truque	para	criar	a	sensação	de	movimento:	o	espaço	à	frente.	
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@¤	Faça	aqui	suas	anotações	
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________
________________________________________________________	
________________________________________________________	
	
	
4.4	A	leitura	de	uma	imagem	
	
Na	cultura	ocidental,	 somos	acostumados	a	 ler	e	escrever	da	esquerda	para	direita.	Desta	
forma,	temos	a	tendência	de	 ler	uma	 imagem	no	sentido	horizontal,	da	esquerda	para	a	
direita,	então	este	fato	deve	ser	levado	em	conta	na	hora	em	que	estamos	compondo	uma	
foto.	
	
Neste	exemplo,	o	garoto	foi	posicionado	no	canto	direito	do	enquadramento.	No	momento	
em	que	alguém	for	observá-la,	o	olhar	 irá	passear	por	toda	a	 imagem,	começando	no	lado	
esquerdo	e	terminando	no	lado	direito,	exatamente	onde	está	colocado	o	assunto	principal.	
	
Figura	14	-	Exemplo	de	exploração	do	sentido	de	leitura.	
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4.5	Luz	e	iluminação	
	
A	palavra	"fotografia”	significa	em	grego,	“escrita	com	luz".	A	luz	cria	sombras	e	altas-luzes	e	
é	isso	que	revela	a	forma	espacial,	o	tom,	a	textura	e	o	desenho.	
	
	A	 luz	 pode	 ser	 suave,	 produzindo	 sombras	 leves,	 por	 exemplo,	 a	 luz	 natural	 em	 um	 dia	
nublado;	ou	dura,	produzindo	sombras	densas,	com	bordas	bem	definidas	(luz	do	meio-dia).	
A	altura	e	a	direção	da	luz	nos	permitem	destacar	objetos	importantes	e	esconder,	entre	as	
sombras,	aqueles	que	não	queremos	mostrar.	
	
Quadro	3	-		Características	dos	tipos	de	luz.	
	

Tipos	de	luz	 Características	

Luz	lateral	
É	 a	 luz	 que	 ilumina	 o	 lado	 do	 que	 está	 sendo	
fotografado.	Este	tipo	de	luz	destaca	a	textura	e	
a	profundidade.	

Luz	direta	ou	frontal	

Quando	 a	 luz	 vem	 por	 trás	 do	 fotógrafo,	 as	
sombras	não	aparecem	na	foto.	Este	tipo	de	luz	
reproduz	 a	 maior	 quantidade	 de	 detalhes,	
anulando	 a	 textura	 e	 achatando	 o	 volume	 da	
imagem	

Contraluz	
	

É	a	luz	que	vem	por	trás	do	assunto,	só	o	
contorno	da	figura	fotografada	fica	visível.	
Perde	todos	os	detalhes.	

	
	
Entender	 e	 saber	 utilizar	 a	 luz	 é	 um	 dos	 maiores	 desafios	 de	 um	 fotógrafo.	 Todos	 os	
fotógrafos,	 às	 vezes,	 encontram	 dificuldades	 em	 certas	 condições	 de	 luminosidade.	 Em	
fotografia,	 a	 luz	 é	 tudo.	 Ela	 quem	 determinada	 o	 resultado	 final	 da	 imagem	 capturada.	
Dominar	a	luz	é	um	aprendizado	da	vida	inteira	de	um	bom	fotógrafo.		
	
Confira	a	seguir	alguns	tipos	de	iluminação	e	suas	características:	
	

ü Luz	natural	
	
A	luz	natural	é	proporcionada	pelo	sol,	que	pode	incidir	diretamente	ou	indiretamente	sobre	
o	 assunto	 da	 foto.	 O	 aspecto	 da	 luz	 solar	 pode	 variar	 de	 acordo	 o	 horário	 e	 o	 tempo,	
resultando	 nos	 mais	 diversos	 aspectos	 à	 sua	 fotografia.	 Ao	 amanhecer,	 por	 exemplo,	
provoca	tons	quentes,	com	cores	avermelhadas	ou	alaranjadas	que	são	muito	agradáveis	para	
paisagens.	A	intensidade	da	luz	logo	pela	manhã	e	à	tarde	é	mais	fraca	e	produz	imagens	com	
boa	definição	e	detalhes	definidos,	sem	exagerar	no	contraste.	
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Figura	14	–	Foto	com	luz	natural.	

	
	
Nestes	horários,	a	luz	incide	de	forma	lateral,	iluminando	diretamente	os	objetos	fotografados	
e	criando	sombras	que	dão	volume	e	realçam	as	formas	dos	elementos	da	fotografia.	No	pôr-
do-sol,	observe	com	paciência	todas	as	variações	de	tonalidades	e	cores	que	vão	ocorrendo,	
são	momentos	em	que	podemos	conseguir	belas	imagens!	
Luz	dura	e	luz	suave	
	
Nas	primeiras	horas	da	manhã	e	à	tarde	a	luz	é	mais	suave,	ou	seja,	mais	fraca,	como	também	
direcionada.	A	iluminação	durante	o	resto	do	dia	tem	intensidade	mais	forte,	produz	imagens	
com	sombras	densas	e	também	causa	o	efeito	de	"estourar"	a	imagem,	em	que	áreas	mais	
claras	 da	 foto	 perdem	 totalmente	 a	 definição	 e	 ficam	 totalmente	 brancas.	 Este	 tipo	 de	
iluminação	é	chamado	de	luz	dura.	
	
No	exemplo	abaixo	podemos	observar	uma	foto	com	uma	iluminação	dura.	Note	a	sombra	
que	cobre	uma	parte	do	corpo	da	modelo.	Isto	é	resultado	da	forte	luz	que	incide	lateralmente	
sobre	ela.	Observe	também	que,	nos	ombros	e	no	rosto,	a	luz	forte	que	incide	diretamente	
"estoura"	 o	 local,	 criando	 áreas	 praticamente	 sem	 definição	 e	 cor.	 Nesta	 foto,	 os	 efeitos	
obtidos	foram	propositais,	mas	evite	fotos	de	pessoas	ao	ar	livre	nos	horários	em	que	o	sol	é	
mais	forte,	pois	além	da	iluminação	dura,	a	direção	de	cima	para	baixo	do	sol	a	pino	causa	
sombras	fortes	embaixo	dos	olhos	e	pescoço.	
	
Figura	15	-	Foto	com	iluminação	dura.	

	
	
Uma	boa	solução	quando	precisamos	fotografar	uma	pessoa	ao	ar	livre	é	colocá-la	embaixo	
de	uma	sombra.	Você	pode	utilizar	uma	árvore	ou	qualquer	outro	local	onde	a	luz	não	incide	
diretamente,	pois	neles	a	iluminação	é	mais	suave,	produzida	por	raios	solares	indiretos.	As	
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imagens	obtidas	com	esta	iluminação	têm	boa	definição	e	realçam	os	contornos	e	detalhes	do	
personagem,	como	na	foto	abaixo.	
	
Figura	16	–	Foto	sem	incidência	direta	de	luz.	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
Dias	 nublados	 também	 nos	 fornecem	 luz	 suave.	 As	 nuvens	 funcionam	 como	 um	 difusor,	
suavizando	os	raios	solares	e	tornando	a	luz	mais	fraca.	
	
Luz	artificial	
		
Além	da	luz	natural,	podemos	usar	outras	fontes	para	iluminar	nossas	fotografias.	Na	maioria	
das	vezes,	usamos	uma	luz	artificial	quando	a	luz	natural	não	é	suficiente	para	iluminar	a	cena	
fotografada,	como	dentro	de	um	ambiente	fechado	ou	em	cenas	noturnas.	
	
A	 fonte	 de	 luz	 artificial	 mais	 usada	 é	 o	 flash	 eletrônico.	 Atualmente,	 todas	 as	 câmeras	
amadoras	e	semiprofissionais	já	possuem	um	embutido	no	corpo	da	câmera	e	funcionam	de	
maneira	automática.	Qualquer	outra	fonte	de	luz	pode	ser	usada	para	iluminar	uma	cena	a	
ser	 fotografada,	 como	 um	 holofote,	 lâmpadas,	 velas...	 São	 as	 chamadas	 "fontes	 de	 luz	
contínua".	
		
Cor	da	luz	
	
Um	detalhe	importante	para	observar	quando	se	usa	iluminação	artificial	é	o	que	chamamos	
de	temperatura	da	cor.	Ela	é	medida	em	graus	Kelvin	e	indica	sua	tonalidade.	A	luz	do	meio-
dia,	com	temperatura	de	5500º	Kelvin,	é	a	que	mais	se	aproxima	da	luz	branca.	
		
Fontes	de	luz	com	temperaturas	mais	baixas,	como	um	holofote	em	uma	peça	de	teatro,	uma	
lâmpada	incandescente	ou	uma	vela,	têm	temperatura	de	cor	de	4000º	Kelvin,	que	produz	
luzes	amareladas,	tons	"quentes".	Por	outro	lado,	a	luz	"fria"	detém	temperatura	maiores,	de	
aproximadamente	8000º	Kelvin,	produzindo	tons	azulados.		
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@¤	Faça	aqui	suas	anotações	
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4.6	Foco	e	Profundidade	de	Campo	
	
Tecnicamente	podemos	controlar	a	localização	do	foco	e	também	a	quantidade	de	elementos	
que	ficarão	nítidos	na	foto.	É	o	foco	que	vai	ressaltar	um	objeto	na	foto.	O	assunto	principal	
da	foto	fica	no	foco.		
	
Como	já	foi	dito,	a	profundidade	de	campo	é	a	região	da	área	a	fotografar	que	ficará	nítida,	
desde	que	corretamente	focalizada.	Todo	o	elemento	fora	da	área	de	nitidez,	entre	a	lente	da	
câmera	e	o	fundo,	ficarão,	em	maior	ou	menor	grau,	sem	foco.		Profundidade	de	campo	é	um	
dos	elementos	essenciais	para	dar	à	foto	sensação	de	tridimensionalidade.	
	
Aprenda	a	regular	manualmente	a	profundidade	de	campo:			
		
http://www.sampaonline.com.br/reportagens/cursodefotografia_profundidadedecampo.htm	
	
	
4.7	Perspectiva	e	ponto	de	fuga	
	
Os	dois	elementos	principais	da	perspectiva	são	a	linha	de	horizonte	e	os	pontos	de	fuga.	
Quando	há	prédios,	muros,	grades,	árvore	ou	quaisquer	objetos	em	sequência,	eles	formam	
visualmente	uma	linha	no	plano	da	imagem.	Quando	houver	duas	linhas	paralelas	ou	quase	
paralelas	numa	cena	a	ser	fotografada,	elas	criarão	uma	perspectiva.	As	linhas	são	chamadas	
linhas	de	fuga	e	o	ponto	de	convergência	das	mesmas,	chama-se	ponto	de	fuga.	O	ponto	de	
fuga	fica	na	linha	do	horizonte	e	marca	o	lugar	para	onde	o	olho	olhará,	naturalmente.		
	
A	perspectiva	é	um	importante	procedimento	para	se	criar	sensação	de	tridimensionalidade	
fotográfica.	 Mediante	 perspectiva	 linear,	 pode-se	 conduzir	 o	 interesse	 até	 o	 elemento	
principal	guiando	a	atenção	do	observador.	Para	tal,	devemos	considerar	os	seguintes	tipos	
de	linhas:	
	

ü As	diagonais,	que	criam	sensação	de	movimento,	podem	ser	usadas	como	linhas	de	
condução,	proporcionando	o	direcionamento	na	foto;	
	

ü As	 curvas,	 que	 conferem	beleza,	 graça	 e	 elegância,	 contribuem	 ao	movimento	 e	 à	
composição.	As	curvas	em	S	são	outra	forma	de	composição	harmônica,	em	que	a	vista	
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segue	 suavemente	 até	 atingir	 um	 foco	 principal,	 que	 devemos	 nos	 assegurar	 que	
exista.	

	
ü As	linhas	horizontais	e	verticais,	por	sua	vez,	são	estáticas.	As	horizontais	costumam	

expressar	paz,	tranquilidade	e	harmonia,	as	verticais	limitam	a	profundidade	e	atuam	
como	barreiras	entre	a	fotografia	e	a	vista.	

	
Figura	17	-	Linhas	de	fuga	e	ponto	de	fuga	(PF)	numa	imagem	de	área	urbana.	
	

	

	
	
Saiba	mais	sobre	perspectiva:	
	
http://www.abra.com.br/oficinas/12-como-entender-a-perspectiva	
	
http://www.entreculturas.com.br/2011/08/curso-de-fotografia-aula-7-perspectivas/	
	
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16116	
	
	
	

@¤	Faça	aqui	suas	anotações	
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4.8	Compreendendo	o	balanço	de	brancos		
	
O	 balanço	 de	 brancos	 é	 um	 aspecto	 da	 fotografia	 que	 muitos	 fotógrafos	 amadores	 não	
entendem	ou	não	usam,	mas	é	algo	que	vale	a	pena	aprender	por	ter	um	forte	impacto	sobre	
as	fotografias.	
	
O	 balanço	 de	 brancos	 remove	 as	 cores	 não	 reais,	 tornando	 brancos	 os	 objetos	 que	
aparentam	ser	brancos	para	nossos	olhos.	Talvez	você	já	tenha	percebido	tirando	fotos	que,	
algumas	 vezes,	 as	 imagens	 ficam	 com	 um	 tom	 laranja,	 azul,	 amarelo....	 Isto	 se	 deve	 às	
diferentes	"temperaturas	de	cor"	das	fontes	de	luz.	Ao	contrário	de	nós,	que	podemos	julgar	
o	 que	 é	 branco	 em	 diferentes	 situações	 de	 luz,	 as	 câmeras	 digitais	 encontram	 grande	
dificuldade	ao	fazê-lo	usando	o	ajuste	de	brancos	automático,	ou	AWB	(auto	white	balance).	
Então,	devemos	"dizer"	a	ela	como	tratar	diferentes	tipos	de	luz.	Compreendendo	o	balanço	
de	 brancos,	 você	 poderá	 evitar	 que	 suas	 fotos	 sejam	 arruinadas	 pela	 aparição	 de	 tons	
indesejados.	
	
Ajustando	o	balanço	de	brancos	
	
A	maioria	das	câmeras	digitais	possuem	modos	automáticos	e	semiautomáticos	que	podem	
ajudá-lo	a	fazer	os	ajustes,	além	do	modo	manual.	Dentre	os	ajustes	semiautomáticos,	alguns	
modos	preconfigurados	podem	ser	selecionados,	conforme	o	Quadro	3.	
	
Quadro	4	-	Características	dos	ajustes	de	branco	e	uso.	
	

Ajustes	 Características	

Tungsten	(tungstênio):		
Usado	para	fotografar	em	interiores,	
especialmente	sob	lâmpadas	
incandescentes.	

Fluorescent	(fluorescente):	 Este	modo	compensa	a	luz	fria	de	
lâmpadas	fluorescentes.	

Daylight/Sunny	(luz	do	dia)	 Usado	em	fotos	à	luz	do	dia,	em	
exteriores.	

Cloudy	(nublado)	 Usado	em	dias	de	tempo	nublado.	

	
	
Na	maioria	dos	casos,	você	pode	obter	resultados	precisos	usando	os	modos	preconfigurados,	
mas	algumas	câmeras	permitem	o	ajuste	manual	também.	Na	função	manual,	você	"diz"	para	
a	câmera	o	que	é	a	cor	branca,	então	ela	terá	uma	referência	para	decidir	como	as	outras	
cores	vão	ser.	Para	isto,	você	pode	comprar	um	cartão	branco	(ou	cinza)	especialmente	feito	
para	esta	tarefa	ou	usar	algum	outro	objeto	branco.	Então,	deve-se	enquadrá-lo,	preenchendo	
toda	a	área	da	fotografia,	e	utilizar	a	função	da	câmera	para	analisar	o	objeto	(se	você	não	
sabe	 onde	 encontrar	 esta	 função,	 tente	 achar	 no	 manual	 ou	 encontrar	 no	 menu	 de	 sua	
câmera,	pois	isto	varia	de	um	modelo	para	outro).	
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Veja	as	fotos	da	Figura	18:	
Figura	18	-	Comparação	de	fotos	para	demonstrar	o	efeito	do	ajuste	de	branco.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Na	 primeira,	 foi	 utilizado	 um	 balanço	 de	 brancos	 automático	 (AWB),	 resultando	 em	 uma	
tonalidade	amarelada.	Após	segurar	algum	objeto	branco	e	"dizer"	o	que	é	a	cor	branca	para	
a	 câmera,	 ela	 gerou	 uma	 foto	 com	 cores	 mais	 próximas	 das	 cores	 reais,	 melhorando	
consideravelmente	a	qualidade	final.		
	
Este	ajuste	manual	é	muito	simples	de	ser	executado,	desde	que	você	saiba	onde	encontrá-lo	
no	menu	de	sua	câmera	evitando,	assim,	que	sua	foto	seja	arruinada!	
	
4.9	Cor	
	
As	cores	despertam	sensações	e	sentimentos.	As	chamadas	cores	frias	são	o	branco,	verde,	
azul	 e	 cinza,	 que	 transmitem	 calma,	 equilíbrio	 e	 controle.	 Já	 as	 cores	 quentes,	 como	 o	
amarelo,	vermelho,	laranja	e	preto	trazem	satisfação	e	ação.		
	
Você	já	percebeu	as	relações	entre	as	cores	e	as	emoções?	Experimente	usar	o	que	já	sabe	
nas	próximas	fotos	que	fizer.	
	
	
No	capitulo	4	aprendemos	sobre	a	linguagem	da	fotografia,	que	usa	enquadramento,	cor,	luz,	
distância,	 foco,	 profundidade	 e	 perspectiva	 para	 expressar	 e	 transmitir	 significados,	
possibilitando	ao	fotógrafo	comunicar	sua	experiência	em	relação	à	objetos,	paisagens,	cenas	
etc.	 	 Explore	 esses	 elementos,	 tirando	 diversas	 fotos,	 em	 diferentes	 situações	 e	 buscando	
expressar	emoções	variadas.	Pratique!	
	
A	seguir,	no	capítulo	5	apresentamos	diversas	dicas	que	vão	ajudar	a	tirar	boas	 fotos	e	no	
capitulo	6,	projetos	sociais	em	que	a	fotografia	foi	um	recurso	para	fortalecer	a	cidadania	e	os	
direitos	de	comunidades.	
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5.	Dicas	para	fotografar	
	
Geral	

ü Conheça	bem	os	equipamentos	e	teste	cada	um	deles	para	ver	se	estão	funcionando	
e	com	a	bateria	carregada.	

	
ü Quando	 estiver	 iniciando	 na	 fotografia	 coloque	 a	 máquina	 no	 modo	 Automático	

(AUTO),	mas	com	o	tempo	aprenda	a	configurar	manualmente	os	ajustes	como	brilho	
e	contraste,	flash	automático	e	a	resolução	da	imagem	digital.	

	
ü Limpe	as	lentes	para	que	a	qualidade	da	imagem	não	fique	prejudicada.	

	
ü Antes	de	fotografar	as	pessoas,	caso	vá	usar	as	fotos	em	alguma	exposição,	peça	a	elas	

para	assinarem	o	termo	de	autorização	de	uso	de	imagem.	As	crianças	devem	ter	a	
autorização	dos	pais	por	escrito.		

	
ü Fotografe	sempre	de	costas	para	o	sol,	para	iluminar	as	pessoas	e	objetos	e	não	criar	

sombras.	Mas	se	tiver	que	fotografar	contra	o	sol,	use	o	flash	para	iluminar	o	objeto	
principal.	

	
ü Caso	precise	reduzir	uma	sombra	que	esteja	atrapalhando	a	fotografia,	você	pode	usar	

um	objeto	de	cor	branco,	como	um	isopor,	uma	folha	de	papel	ou	uma	toalha,	para	
rebater	e	refletir	a	luz	do	sol	ou	a	luz	artificial	na	pessoa	ou	objeto	a	ser	fotografado.	

	
ü Para	a	foto	não	ficar	tremida,	prenda	a	respiração	e	apoie	a	máquina	com	uma	das	

mãos	antes	de	fotografar.	
	

ü Não	use	muito	o	zoom.	Use	apenas	para	dar	destaque	a	alguma	coisa	importante.	No	
caso	do	celular,	evite	usar	o	zoom.	Procure	fotografar	mais	de	perto.	

	
ü Evite	 derrubar	 a	 câmera,	 sempre	 fotografe	 com	 a	 alça	 da	 câmera	 no	 pescoço	 ou	

enrolada	no	braço.	
	

ü Você	não	precisa	ter	um	equipamento	de	ponta	para	conseguir	boas	imagens.	Tudo	o	
que	você	precisa	é	aprender	a	extrair	o	melhor	de	seu	equipamento,	tais	como:	
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- Balanço	 de	 brancos:	 especialmente	 quando	 você	 estiver	 tirando	 fotos	 em	
ambientes	 internos,	 tente	 ajustar	 você	 mesmo	 o	 balanço	 de	 brancos	 em	
sua	câmera	

- 	Inicialmente,	não	use	o	 flash	de	sua	câmera,	exceto	em	casos	em	que	você	
precise	tirar	fotos	em	condições	de	pouca	luz	e	não	consiga	tirar	fotos	nítidas	
e	não	borradas	sem	o	seu	uso.	Com	a	prática,	você	encontrará	certas	situações	
em	que	o	uso	do	flash	poderá	corrigir	algumas	falhas.	

	
	
Fonte	de	luz	
A	seguir,	considere	sua	fonte	de	luz.	Mantenha	em	sua	mente	que,	a	não	ser	que	você	queira	
fotografar	uma	silhueta,	você	irá	quase	sempre	ter	os	melhores	resultados	com	a	fonte	de	luz	
atrás	de	você.	Use	 isto	para	te	ajudar	a	escolher	um	ponto	de	vista,	sempre	evitando	tirar	
fotos	com	a	fonte	de	luz	à	sua	frente.	Não	é	uma	má	ideia	voltar	ao	local	em	outra	hora	do	
dia,	caso	seja	necessário.	
	
Outro	aspecto	 importante	da	 iluminação	são	as	sombras.	Olhe	atentamente	para	a	pessoa	
que	você	está	tirando	uma	foto,	para	ver	se	há	sombras	em	seu	rosto.	Caso	haja,	tente	mover	
a	pessoa	para	outra	posição	em	que	não	haja	mais.	O	mesmo	vale	para	outros	tipos	de	foto,	
como	de	arquitetura.	Volte	mais	tarde	ao	local	caso	haja	alguma	sombra	interferindo.	
	
Utilizando	bem	o	foco	para	produzir	bons	retratos	
Para	ter	certeza	que	o	seu	assunto	principal	está	sempre	bem	focalizado,	deixe	sua	câmera	
em	pré-foco	antes	de	tirar	a	foto.	Na	maioria	das	câmeras,	você	pressiona,	segura	o	botão	
disparador	até	a	metade	e	espera	que	a	câmera	pegue	o	foco.	Tenha	certeza	que	o	foco	está	
sobre	o	tema	principal	e	só	depois	pressione	o	botão	até	o	final	para	tirar	a	foto.	
	
Alguns	dos	melhores	retratos	possuem	o	olhar	do	fotografado	completamente	confortável,	
como	se	não	estivesse	olhando	para	a	câmera.	Geralmente,	quando	as	pessoas	tentam	sorrir	
ou	fazer	alguma	pose,	parecem	muito	artificiais.	
	
O	principal	objetivo	é	capturar	a	essência	do	retratado.	Algumas	pessoas	têm	algumas	técnicas	
para	fazer	isto.	Uma	boa	ideia	é	bater	uma	foto	no	momento	em	que	a	pessoa	está	sorrindo	
para	a	câmera	e	outra	 logo	após,	quando	a	pessoa	normalmente	recupera	a	naturalidade.	
Outra	maneira	seria	contar	uma	piada	engraçada	ou	fazer	alguma	graça,	 fazendo	a	pessoa	
sorrir	espontaneamente.	
	
Os	três	tipos	gerais	de	retratos	são:	close-ups,	fotos	da	parte	superior	do	corpo	e	retratos	que	
envolvem	o	meio	(onde	você	foca	tanto	a	pessoa	quanto	o	meio	onde	ela	vive,	resumindo	o	
seu	caráter	e	personalidade).	
	
Close-ups	
Uma	das	coisas	mais	importantes	na	hora	de	retratar	alguém	é	a	capacidade	que	temos	para	
captar	a	expressão	desta	pessoa	e	os	close-ups	são	melhor	opção.	Normalmente	enquadram	
os	ombros	e	a	cabeça	da	pessoa.	O	erro	mais	comum	cometido	pelo	fotógrafo	é	ele	não	estar	
próximo	o	suficiente	aos	seus	assuntos.	Em	alguns	casos,	isso	significa	que	o	fotografado,	o	
centro	de	interesse,	é	muito	pequeno	para	ter	algum	impacto.	
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No	close-up	é	muito	importante	que	a	luz	incida	com	um	bom	ângulo.	Se	você	quiser	acentuar	
as	rugas	ou	pequenos	detalhes,	a	luz	deve	ser	lateral.	Se	quiser	o	contrário,	pode	tirar	fotos	
em	dias	nublados,	quando	a	luz	é	difusa	e	por	isto	não	há	sombras.	
	
Sempre	focalize	os	olhos	
Os	 olhos	 de	 são	 o	 elemento	 chave	 de	 um	 retrato	 e,	 portanto,	 devem	 ter	 o	 papel	 central	
(exceto	 em	 determinadas	 situações	 em	 que	 desejamos	 chamar	 a	 atenção	 a	 outras	
regiões).	Eles	representam	o	foco	de	maior	impacto	visual.	Assim	coloque	o	foco	nos	olhos,	
mesmo	se	o	alvo	não	estiver	verdadeiramente	vivo	como	uma	estátua.		
	
Parte	superior	do	corpo	
São	um	pouco	menos	pessoais	que	as	close-ups	e	são	o	tipo	de	foto	mais	comumente	utilizado	
para	retratos.	São	mais	fáceis	de	se	obter	resultados	satisfatórios,	principalmente	porque	a	
pessoa	provavelmente	se	sentirá	mais	relaxada	e	você	pode	incluir	um	pouco	do	fundo	no	
enquadramento.	
	
Utilize	o	flash	para	corrigir	falhas	
Ao	fotografar	sob	a	luz	do	sol,	é	muito	importante	o	uso	do	flash	para	preencher	as	regiões	de	
sombra,	principalmente	no	rosto.	Esta	simples	técnica,	chamada	"flash	de	preenchimento",	
pode	salvar	a	imagem.	
	
Fotos	de	crianças	e	animais	
Evite	tirar	retratos	de	crianças	e	animais	enquadrando-os	de	cima	para	baixo.	Para	fotografá-
los,	tente	se	agachar	e	fotografe	com	a	câmera	à	altura	de	seus	olhos.	
	
Preste	atenção	ao	fundo	
Ao	retratar	alguém,	tente	utilizar	fundos	simples	e	que	tenham	um	bom	contraste	em	relação	
à	pessoa.	Evite	fundo	que	contenham	algo	que	possa	distrair	o	observador.	Utilize	o	diafragma	
o	mais	aberto	possível,	para	que	o	fundo	fique	bem	desfocado.	Este	conjunto	de	ações	ajudam	
para	que	não	haja	distrações,	e	para	que	toda	a	atenção	esteja	voltada	à	pessoa		
	
Tire	a	pessoa	do	centro	da	foto	
O	 enquadramento	 central	 também	 é	 um	 erro	 muito	 comum.	 Evite	 o	 máximo	 possível	 e	
descentralize	a	pessoa	-	em	alguns	casos,	você	pode	colocá-la	em	um	dos	terços	da	foto	-	e	
procure	colocar	seus	olhos	próximos	aos	pontos	de	ouro	(pontos	determinados	pela	regra	dos	
terços).	
	
Varie	a	pose	
Para	a	foto	não	ficar	sem	graça	e	parecer	mais	natural,	peça	para	a	pessoa	variar	sua	posição,	
virando	levemente	o	rosto	ou	se	movimentando.	
	
Retratos	que	envolvem	o	meio	
São	 retratos	 que	 nos	 introduzem	 na	 vida	 da	 pessoa,	 incluindo	 todo	 um	 cenário	 e	 nos	
mostrando	o	que	elas	fazem	ou	gostam	de	fazer:	o	tipo	de	casa	que	vivem	e	como	a	decoram,	
o	tipo	de	trabalho	que	fazem	e	onde	o	fazem,	etc.	São	comumente	usados	por	fotojornalistas.	
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Fotos	espontâneas:	sendo	discreto	
Estas	 são	 um	 tipo	 de	 foto	 de	 pessoas	 que	 não	 têm	 conhecimento	 que	 estão	 sendo	
fotografadas,	ou	pelo	menos	que	não	estão	posando	para	a	câmera.		
	
Você	 pode	 querer	 tirar	 fotos	 de	 pessoas	 em	 seus	 negócios,	 como	 um	 vendedor	 em	 um	
mercado.	Nesses	casos,	você	não	deseja	que	ele	pareça	saber	que	está	sendo	fotografado.	
Muitas	vezes	as	pessoas	vão	te	ver	e	te	 ignorar,	pois	precisam	se	concentrar	no	que	estão	
fazendo.		
	
Se	 estiver	 usando	 alguma	 teleobjetiva,	 e	 mantendo	 alguma	 distância	 da	 pessoa,	 pode	
demorar	um	pouco	para	que	ela	repare	em	você,	que	deve	ser	capaz	de	compor	a	imagem	e	
obter	a	foto	antes	disso	acontecer.	Uma	outra	forma	de	ser	discreto	é	estar	no	local	por	um	
tempo	suficiente	para	que	as	pessoas	parem	de	prestar	atenção	em	você.		
	
Antecipando	comportamentos	
Conhecer	a	pessoa	bem	o	 suficiente	para	 ser	 capaz	de	antecipar	o	que	ela	 irá	 fazer	é	um	
elemento	importante	para	que	você	não	perca	bons	momentos.	Observe-a	cuidadosamente,	
e	 pense	 sobre	 a	 situação	 retratada:	 como	 ela	 pode	 agir?	 Então	 esteja	 com	 sua	 câmera	
preparada.		
	
Paisagens	e	Arquitetura	
Para	 fotografar	 paisagens	 é	 necessário	 estreitar	 abertura,	 aprofundar	 a	 profundidade	 de	
campo	e	focar	em	diversas	partes.	É	recomendável	colocar	o	foco	a	uma	distância	equivalente	
a	1/3	da	profundidade	total.		
	
Flores	
Ao	tirar	fotos	de	flores,	coloque	a	foto	no	centro	da	flor.	Dependendo	da	composição	da	foto,	
pode	ser	apropriado	colocar	o	foco	nas	pétalas	e	caule.		
	
Folhas	e	folhagens	
Se	houver	muitas	 folhas	de	cores	e	 formas	similares	na	tela,	você	pode	colocar	o	 foco	nas	
folhas	do	centro	ou	nas	folhas	que	se	destaquem.		
	
Composição	–	pássaros	
Se	houver	um	pequeno	espaço	na	direção	em	que	o	pássaro	está	se	movendo,	a	foto	transmite	
um	sentimento	de	limitação	e	que	o	pássaro	vai	diminuir	a	expressão	de	movimento.	Se	há	
um	 grande	 espaço	 na	 direção	 em	 que	 o	 pássaro	 está	 voando,	 a	 foto	 pode	 expressar	 um	
sentimento	de	que	o	pássaro	está	voando	livremente	em	uma	direção	aberta	e	também	uma	
sensação	de	pressa.		
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6.	Experiências	de	comunidades	e	fotografia	
	

ü Mulheres	e	Fotografia	-	África	do	Sul	
	
Ensinar	o	seu	ofício	foi	a	forma	que	uma	fotógrafa	canadense	encontrou	para	ajudar	pessoas	
de	baixa	renda	na	África	do	Sul.	Andrea	Rees	criou	o	projeto	The	Heart	of	a	Woman	(O	coração	
de	uma	mulher),	que	ensina	 jovens	mulheres	e	mães	desempregadas	de	uma	comunidade	
carente	a	fotografar.		
	
A	iniciativa	é	desenvolvida	em	Khayelitsha,	um	distrito	da	Cidade	do	Cabo	e	tem	o	objetivo	de	
incentivar	estas	mulheres	a	obterem	renda	através	da	venda	de	arte	fotográfica.	As	técnicas	
são	ensinadas	em	workshops,	que	abordam	também	a	comercialização	na	internet	ou	venda	
para	turistas	e	como	usar	as	mídias	sociais	para	compartilhar	o	trabalho.	O	único	quesito	para	
participar	do	projeto	é	estarem	desempregadas	e	com	tempo	disponível	para	se	dedicarem	
ao	projeto.	Até	o	término	da	oficina,	cada	uma	das	alunas	pode	 imprimir	até	200	cartões-
postais.	Para	ser	viabilizado	o	projeto	contou	com	recursos	financeiros	obtidos	por	meio	de	
financiamento	 coletivo	 e	 doações,	 incluindo	 iPhones	 usados,	 que	 foram	 emprestados	 às	
alunas.		
	
Para	saber	mais	acesse	o	site	da	iniciativa:	
http://www.mobiography.net/interview/mobile-photography-empowers-women-south-
africa-fights-poverty/	
	
	

ü Jovens	e	fotografia	-	Olhares	da	Rua	–	Recife	–	PE	
	
O	projeto	Olhares	da	Rua	ao	longo	de	um	mês	ensinou	a	adolescentes	dos	bairros	Arruda	e	
Santo	Amaro	(Recife),	os	princípios	básicos	da	fotografia	e	como	ela	pode	ser	utilizada	como	
ferramenta	de	inclusão	social.	Os	jovens	fizeram	uma	exposição	de	50	fotografias	produzidas	
por	eles	mesmos.	A	partir	das	lentes,	os	participantes	desenvolveram	narrativas	críticas	sobre	
suas	realidades	e	dos	locais	onde	vivem.		
	
Mais	informações:		
www.eyesofthestreet.org	e		www.recifepenochao.blogspot.com.br	
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ü Moradores	de	rua	e	fotografia	-	Minha	Grande	São	Paulo	–	O	Olhar	da	Cidade	

	
Com	máquinas	fotográficas	nas	mãos	e	a	sensibilidade	de	quem	conhece	bem,	cem	moradores	
de	rua	passaram	dois	dias	captando	imagem	da	cidade	de	São	Paulo.	Foram	expostas	as	20	
melhores	 fotos	e	13	escolhidas	para	compor	o	Calendário	Minha	São	Paulo	do	Festival	de	
Direitos	Humanos.	 No	 total	 foram	 captadas	 2.360	 imagens;	 dos	 recursos	 auferidos	 com	 a	
venda	das	fotos,	uma	parte	foi	destinada	aos	moradores	de	rua	que	produziram	as	fotos	e	a	
outra	parte	foi	criado	um	fundo	para	financiar	projetos	de	arte	e	cultura	para	a	população	em	
situação	de	rua.		
	
Mais	informações	no	site:	
	https://www.facebook.com/pg/SMDHC/photos/?tab=album&album_id=651794808296668	
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