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EVITE O
ESPELHAMENTO
AS FOTOS QUE PARECEM mais naturais são aquelas nas quais as mãos e os
pés do modelo estão posados com alturas diferentes. Em outras palavras, os
braços e pés não devem “espelhar” uns aos outros. O capítulo 6 discute sobre
como a mão pode atrair a atenção do observador com mais intensidade que
outras partes do corpo. Se isso ocorre com apenas uma mão, imagine as duas
mãos trabalhando juntas.
O propósito deste capítulo é fazer os ajustes finos das mãos quando elas estiverem posadas perto da mesma parte do corpo. Por exemplo, se o seu modelo
estiver com as mãos próximas ao rosto, considere a opção de posicionar uma
delas mais alta que a outra. Na maioria dos casos, se você posicionar as mãos
do modelo em torno do rosto e as duas estiverem na mesma altura, a atenção
do observador irá se concentrar nas mãos, ao invés do rosto. Você pode utilizar
a mesma técnica para posar um homem e uma mulher se abraçando, pois eles
tenderão a descansar suas mãos sobre as costas do outro. Estando atento a
essas questões, você poderá tomar decisões mais embasadas ao posar as mãos.
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9.1

9.2

UMA MÃO MAIS ALTA QUE A OUTRA EM FOTOS
INDIVIDUAIS
No Capítulo 6 discutimos a moldura como forma de contextualizar as mãos. Todavia, para
criar uma moldura graciosa ou elegante em torno do rosto, devemos posicionar as mãos
em alturas sutilmente diferentes. Para comparar, observe a Figura 9.1. Já discutimos o posicionamento dos dedos, então vamos nos concentrar apenas no posicionamento vertical das
mãos emoldurando o rosto. Imagine a mão direita (a menos elevada) na altura da orelha,
como a outra mão. Não quero soar grosseiro, mas pareceria um pouco com as orelhas do
Dumbo, certo? É por isso que vale a pena considerar a opção de baixar uma mão e erguer
a outra. Assim, elas ainda criam uma moldura, mas de forma visualmente mais agradável.
Quando as duas mãos estão na mesma altura, elas produzem um efeito diferente na fotografia. Na maioria das vezes, causa a sensação de que o modelo está apenas seguindo as
instruções do fotógrafo. Para demonstrar isso, na Figura 9.2 eu pedi para a modelo colocar
as mãos no pescoço, na mesma altura. A pose parece forçada e as mãos chamam atenção
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9.3

desnecessariamente, distraindo a atenção do rosto. Ainda pior, a modelo está investindo
tanta energia na pose que isso enfraquece a foto.
A Figura 9.3 é um exemplo desta técnica aplicada a um retrato de noiva capturado no
Beverly Hills Hotel. Como eu disse anteriormente, as técnicas de pose discutidas neste livro
são igualmente eficazes para qualquer tipo de fotografia de pessoas. Esta não é diferente.
Eu baixei a mão direita da noiva para dar à imagem a elegância que ela merece. Se eu tivesse
abaixado a mão esquerda até os lábios, como fiz com a outra, a foto passaria a destacar os
lábios e não a noiva. Posar uma mão mais alta que a outra, equilibra a moldura em torno do
rosto, ao invés de destacar apenas a boca, orelhas ou olhos.
Estude a Figura 9.4. Esta foto foi capturada para os designers do programa “Project Runway”,
de modo que eu precisava enfatizar a roupa do modelo. Repare como a mão direita atrai a
atenção para o design da camisa, enquanto a mão esquerda está apoiada de forma espontânea
sobre a perna, cerca de 20cm mais baixa que a outra. Essa combinação de mãos cria três
pontos de interesse: o rosto cortado, a camisa e, finalmente, o jeans. Os pontos de interesse
estão espalhados verticalmente pelo enquadramento, dando equilíbrio à fotografia.
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9.4

9.5

Apenas para demonstrar a influência das mãos em nossa atenção, eu criei uma composição
rápida da mesma imagem. Eu clonei a mão direita e a desloquei para a mesma altura (Figura
9.5), criando uma montagem. Como é sua reação a esta imagem em comparação com a da
Figura 9.4? Você olhou para o estômago dele, como eu fiz, se perguntando se ele estaria com
dores? Sei que soa engraçado, mas esta foi minha reação instintiva. É exatamente assim que
eu coloco minhas mãos quando estou com dores de estômago. Fiquei tão preocupado com
a “dor” dele que esqueci de reparar na camisa. É impressionante a alteração na energia da
foto causada por este pequeno ajuste.

UMA MÃO MAIS ALTA QUE A OUTRA COM CASAIS
(ESPELHAMENTO)
Agora que estabelecemos o impacto do posicionamento diferenciado das mãos, vamos
explorar esta ideia na pose de casais.
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9.6

9.7

COTOVELOS PRÓXIMOS AOS OMBROS
Com indivíduos, esta técnica cria um melhor arranjo dos pontos de interesse da foto. Com
casais, ter uma mão mais alta que a outra fará o abraço parecer mais real e menos posado.
Quando uma pessoa abraça alguém que ela ama, uma das mãos normalmente é posicionada
na cintura, enquanto a outra vai para a parte superior das costas. Fazer isso nos permite
sintir melhor aquela pessoa. O abraço parece mais completo. Mas, quando um fotógrafo
pede para um casal se abraçar, eles rapidamente desligam esse abraço íntimo e o substituem
por outro, mais artificial.
A Figura 9.6 é o resultado de um abraço solicitado. Perceba que os braços estão na mesma
altura. Mesmo que eles estejam próximos e você possa sentir o amor entre eles, a energia ainda
transmite a sensação de um abraço solicitado pelo fotógrafo. Esta foto também tem outros
problemas, como o cotovelo da noiva sendo o objeto mais próximo da câmera. Mas vamos nos
concentrar no efeito ou sensação visual dos braços na mesma altura. Algo parece esquisito.
A Figura 9.7 parece muito mais harmoniosa. A diferença, obviamente, está nas mãos dos
noivos posicionadas em alturas diferentes. Baixando a mão esquerda da noiva, limpamos a
imagem e também reposicionamos o cotovelo. Agora você pode enxergar o rosto deles com
mais clareza, sem o cotovelo dela no caminho. Mais importante, entretanto, é que o abraço
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não parece ter sido encenado para a câmera. Ao invés
disso, parece que eles estão tendo um momento íntimo e
algum ente querido com uma câmera respeitosamente os
interrompeu para uma foto rápida. O abraço parece real.

COTOVELOS PRÓXIMOS AO ESTÔMAGO
A segunda posição mais comum é quando os casais posam
com seus braços espelhados na frente do estômago. Este
problema foi discutido anteriormente, mas este capítulo irá
analisá-lo com maior profundidade. A Figura 9.8 mostra
exatamente isso.
Os braços na mesma altura criam uma barreira diante
do corpo deles. Isso também separa visualmente a parte
superior do corpo da metade inferior. Nenhum desses
resultados tem aparência agradável. Você também perceberá
a mão direita do noivo surgindo nas costas da noiva sem
qualquer conexão visual com o braço direito.

9.8

Para remediar esses problemas de pose, comecei deslocando-os para um plano de fundo menos distrativo. Em
seguida, pedi para o noivo girar seu corpo em direção ao
dela. Coloquei a mão dela sobre o ombro esquerdo dele,
garantindo que o cotovelo ficasse apontado para o chão.
Finalmente, reposicionei a mão esquerda do noivo, de
modo que ela ficasse repousada gentilmente sobre a cintura da noiva. Com essas correções (Figura 9.9), criei três
pontos de interesse que equilibram lindamente a foto. O
primeiro ponto de interesse é o rosto deles (no topo e no
meio do enquadramento), o segundo é a mão direita da
noiva (no meio e à direita do enquadramento) e finalmente
temos a mão esquerda do noivo (parte inferior esquerda
do enquadramento).

9.9
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9.11

EVITE O ESPELHAMENTO EM FOTOS DE GRUPO
9.10

ABRAÇO
O abraço é a armadilha perfeita para o espelhamento de braços. Se você simplesmente
abraçar alguém com os braços na mesma altura, eles acabam espelhados. Para um abraço
mais realista, como mostrado na Figura 9.10, apenas certifique-se de que as mãos visíveis
estejam em alturas diferentes. O único problema desta foto é a mão esquerda da noiva, visível sem um braço visualmente conectado a ela. Em casos assim, eu não me importo com a
mão flutuante. Em muitos ângulos de câmera, não há como resolvê-la. Na minha opinião,
as vantagens de se ter as mãos da noiva em posições diferentes nas costas do noivo criam
um abraço romântico que supera qualquer problema de mão flutuante.

As vantagens do posicionamento variado das mãos ficam mais aparentes nas fotografias de
grupos. Desde retratos de família até fotos de casamento, se você evitar o espelhamento de
mãos e pés, seus retratos parecerão mais naturais e espontâneos. Na fotografia de moda,
obviamente, você pode deliberadamente atrair a atenção para a foto espelhando cada parte do
corpo da modelo. Porém, com exceção da fotografia de moda ou dança, você provavelmente
irá querer evitar o espelhamento.
A Figura 9.11 mostra claramente os efeitos do espelhamento em fotos de grupo. As mulheres
estão todas flexionando os braços praticamente no mesmo ângulo e, ainda pior, num ângulo
de 90º. Não há como negar que a foto parece encenada. Ela carece daquela fagulha que pode
elevar seu trabalho acima do trabalho dos outros fotógrafos.
O conceito de espelhamento não se aplica apenas aos pés, mãos e braços. Ele também inclui
cabeças e troncos. Perceba como o corpo e a cabeça das convidadas estão voltados todos na
mesma direção. Com exceção dos rostos, elas são praticamente réplicas umas das outras. A
noiva é a única pessoa com posicionamento levemente diferente. Vamos comparar a foto
com uma outra imagem sem espelhamento.
Na Figura 9.12, posicionei os buquês em alturas diferentes e cada corpo em um ângulo
distinto. Também posei as cabeças apontadas para direções diferentes, ao invés de todas
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9.13

1
9.12

olharem diretamente para a câmera. Finalmente, eu disse algo para fazê-las reagir com uma
risada ou um sorriso espontâneo. Até mesmo a maneira de segurar o buquê está diferente.
Esta foto tem mais alma, evoca mais emoções e fala algo sobre o relacionamento delas. Agora
que cobrimos as vantagens de se evitar o espelhamento em pequenos grupos, vamos aplicar
esta técnica a grupos maiores.
A Figura 9.13 mostra cada um dos indivíduos da cabeça aos pés. Por isso era importante
garantir que os pés, corpos, braços, mãos, cabeças e expressões estivessem todos diferentes.
Foi um trabalho árduo, mas os resultados fizeram valer a pena. Naturalmente, os problemas
surgem quando posamos tantas pessoas juntas, cada uma reagindo de forma diferente ao
que eu disser para causar uma reação. Por exemplo, há uma mão surgindo no ombro do
homem no lado esquerdo da foto. Não se preocupe demais com a perfeição da pose. Com
uma foto divertida e única como esta, ninguém irá se importar muito com aquela mão solta.
Estando ciente dos efeitos do espelhamento ou não de diferentes partes do corpo, você pode
se esforçar para criar algo diferente — algo que as pessoas notem e queiram prestar atenção,
como a Figura 9.14. Se decidir espelhar seus modelos, ao menos você estará fazendo isso
intencionalmente e não por falta de conhecimento. Isso faz toda a diferença.
9.14
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