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INTRODUÇÃO

“WORK IN PROGRESS”
Existe uma razão para tudo o que fazemos. No
convívio doméstico, no trabalho, toda a nossa ação
cotidiana envolve um porquê mais profundo, algo que
ultrapassa a dimensão puramente utilitária das nossas
escolhas. Em algum momento, porém, ignoramos
essa regra fundamental e seguimos motivados
somente por uma decisão pragmática. Como quando
escolhemos uma carreira em função do retorno
financeiro prometido quando deveríamos investir no
sonho, no caminho ditado pelo coração.
OCORREU COMIGO, mas uma conjuntura favorável permitiu que eu refizesse
a minha trajetória e chegasse até aqui plenamente realizada. Possibilitou que eu
libertasse a artista que vivia dentro de mim desde o início e que sufoquei durante
os anos em que teimei fazer algo que satisfazia o bolso, mas não me realizava. Hoje,
eu fotografo com paixão. Amo o que faço e acredito que esse sentimento promove
uma forte conexão com as pessoas que me permitem fotografar o que elas têm de
mais valioso: seus filhos.
Acredito sinceramente que essas pessoas não me procuram simplesmente porque
querem as fotografias que faço, ou pelo modo como fotografo. Creio que me procuram
porque intuem esse “porquê profundo” que move as minhas escolhas, essa condição
que faz de mim a fotógrafa que sou. Faz parte da minha razão de ser, do propósito
pelo qual aqui estou. E considero ser parte dessa “missão” tocar de alguma forma as
pessoas, influenciá-las, inspirá-las, deixar uma marca positiva em suas vidas.
Não consigo lembrar com exatidão de tudo o que ocorreu quando meus filhos eram
pequenos. Mas tenho algumas fotos daquele período. Lembro-me exatamente do momento em que foram tiradas, da situação, até dos sons e cheiros! Elas são meu tesou6
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ro, pois sei que, na medida em que as memórias forem ficando mais distantes, ainda terei
essas imagens dos momentos importantes da vida deles. Acho que, no final das contas, a
memória da nossa vida vai se resumir àquelas fotografias que a gente conseguiu salvar.
Por isso que temos essa relação afetiva com a fotografia. Ela tem o poder não apenas
de compor a memória da nossa vida — e principalmente da vida dos nossos filhos —,
como o de reviver o que sentimos no passado, como uma reprise emocional de nossos
melhores momentos. E não é necessário uma foto profissional: pode ser uma fotografia
feita com celular ou alguma câmera barata. Não importa.
Porém, é muito melhor se pudermos aliar o poder emocional da fotografia a uma qualidade estética. É nisso que se baseia a minha filosofia profissional: quero que minhas
fotos façam parte da vida das pessoas, promovendo uma conexão emotiva com elas, e
possam servir para pendurar na parede, se meus clientes assim o desejarem.

“

QUERO QUE MINHAS
FOTOS FAÇAM PARTE
DA VIDA DAS PESSOAS,
PROMOVENDO UMA
CONEXÃO EMOTIVA COM
ELAS, E POSSAM SERVIR
PARA PENDURAR NA
PAREDE, SE MEUS CLIENTES ASSIM O DESEJAREM

Trabalho com bebês e seus pais e sei que tenho uma profunda identificação com eles.
Sou mãe, sinto que nasci para isso, pois nada me realizou mais do que a maternidade.
Até hoje me emociono ao vivenciar as conquistas de cada um dos meus filhos. Sei, portanto, o que sentem essas mães — muitas delas de primeira viagem — que me procuram
para registrar um momento especial de seus filhos. Mas não se trata de uma relação de
mão única: também projeto alguns dos meus anseios em cada novo trabalho. Realizo
para elas imagens das quais eu mesma sinto falta.
Uma vez, meu filho mais velho estava chorando no berço. Fui até lá, pus minha mão
suavemente sobre a dele, e ele reagiu apertando o meu dedo. Aquilo me tirou do
chão, fiquei sem respirar, pensando: “Ele está segurando a minha mão!” Não estava.
Na verdade, era apenas um reflexo neuromotor, mas olhar sua mãozinha apertando
a minha me deu uma felicidade imensa. Tudo o que eu queria era que ele segurasse a
minha mão pelo resto da vida.
Não tenho, no meu arquivo pessoal, uma foto mostrando um instante assim. Adoraria
ter. Mas posso garantir que as mães que fotografo tenham uma imagem como essa, pela
qual brigo insistentemente com a minha memória para que não suma jamais. Assim
como a visão que eu tinha do rostinho deles mamando no meu seio e levantando os
olhos para me encarar enquanto se alimentavam.
Não é, portanto, uma simples pose, apenas um “olhe para o seu bebê, dê um sorriso”.
Sempre conto sobre a história de quando meu filho segurou a minha mão ou como eu
amava olhar cada detalhe do rostinho deles enquanto mamavam. Sei que minhas clientes vão entender, e sei que vão se relacionar com a imagem que eu fizer de um modo
especial, pois essa foto terá o valor emocional de uma lembrança feliz.
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É uma questão de empatia, esse “porquê”. Não é
preciso, naturalmente, ser mãe de quatro filhos para
promover uma conexão assim, basta saber se colocar no lugar do outro. Mas é preciso que isso seja
feito de uma forma verdadeira, genuína, tendo em
mente que o que se propõe não é uma simples sessão
fotográfica, mas uma experiência que deverá ter um
sentido duradouro na vida de nossos clientes.
Esse entendimento do que seja a nossa “missão”
enquanto fotógrafas de bebês eu me sinto no dever
de compartilhar. E que melhor maneira de fazer isso
do que transmitindo o que aprendemos ao longo do
percurso? É por isso que sinto paixão por ensinar e
ministro cada palestra e workshop com o entusiasmo de quem se apresenta aos outros pela primeira
vez. E é também a razão pela qual estou agora conversando com você, apresentando este meu primeiro livro sobre fotografia de bebês.
Acredito que esta é a minha oportunidade de transmitir o que sei de uma maneira ordenada e perene,
a minha contribuição ao conhecimento de todos que
apreciam a fotografia infantil e procuram o seu espaço nesse mercado que é, como a fotografia de casamento, imune a modismos e crises. É permanente.

que não tenho a pretensão de ser a dona da verdade,
nem de sentenciar o que é certo ou errado, dizer o
que é melhor para você. O que pretendo fazer é contar um pouco da minha experiência e das escolhas
que fiz ao longo do caminho.
Lá em casa é comum citarmos a frase: “Uma pessoa
normal aprende com os próprios erros; uma pessoa
inteligente aprende com os erros dos outros”. Você
pode economizar bastante dor de cabeça se souber,
pela experiência de outrem, onde é mais seguro
pisar, não é mesmo? Portanto, a minha intenção é
esta: contar a você os meus acertos, mas também
mostrar onde foi que errei. Aliás, sou o que se pode
chamar de “work in progress”, estou no meio da
jornada e, por isso, continuo errando e acertando.
Espero que este livro seja um acerto.
Assim, minha expectativa é dividir com você um
pouco dessa história para que você possa, eventualmente, pular alguns erros e ir mais rápido aos
acertos. De quebra, aqui estão algumas das minhas
imagens mais emblemáticas, os meus maiores motivos de orgulho. Espero que você aprecie a jornada.

Espero que este livro tenha o poder de deixar essa
marca, de melhorar a prática e os resultados dos
fotógrafos dispostos a exercitar algumas das questões que irei abordar ao longo destas páginas. Claro
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CAPÍTULO 1

O UNIVERSO
DA FOTOGRAFIA
INFANTIL
10
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CAPÍTULO 1

DO MERCADO FINANCEIRO
AO MERCADO DE EMOÇÕES
Acho que sempre fui uma criatura muito visual.
Uma apaixonada por imagens. Tinha alma de artista
e queria ser, na minha mocidade, arquiteta. Fiz um
colegial técnico de artes, que era um preparatório
para a faculdade de arquitetura, e lá, aos quinze anos,
tive meu primeiro curso de fotografia. Bons tempos
do filme: tinha um laboratório e eu mesma revelava
o negativo e fazia todas as ampliações. Aprendi a
manipular imagens, o que viria a ser muito útil mais
à frente, quando fosse apresentada ao Photoshop.
Comecei, então, a pensar em ser fotógrafa.
MAS A VIDA TINHA OUTROS PLANOS. Meu pai, seu Durval, sempre trabalhou
em banco e, de certa forma tendo-o como modelo, acabei cursando uma faculdade
de administração. Fui trabalhar no mercado financeiro, fiz um MBA executivo e segui
carreira no mundo das finanças.
Não posso dizer que não gostasse do que fazia. Gostava até — e era competente.
Mas eu realmente não me sentia feliz com aquilo, não era o que me dava prazer,
satisfação, realização pessoal. Ganhava um bom dinheiro, é verdade, mas eu vivia estressada — e o pior: não via meus filhos crescerem. Tive dois filhos no meu primeiro
casamento e pouco participei do desenvolvimento inicial deles. Isso me martirizava.
Divorciei-me e logo depois casei com o Jaiel, com quem estou casada desde então, e
que, ironicamente, conheci quando trabalhávamos juntos no banco. Em 2001, engravidei da terceira filha e decidi dar um basta naquele ritmo de vida alucinado. Jaiel,
na época, era CEO de uma multinacional e estávamos muito bem financeiramente.
Ele incentivou-me a sair do banco e a procurar algo que eu realmente quisesse fazer.
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E assim, aos 35 anos, voltei para a faculdade. Fui estudar arquitetura. Por outro lado,
Jaiel e eu tínhamos planos de voltar a trabalhar juntos (o que fazíamos na época do
banco). Consideramos como opção mais viável a fotografia, que ambos estávamos empenhados em aprender (junto com a faculdade de arquitetura, que cursei na FAU-USP,
fiz um profissionalizante de fotografia de dois anos na Panamericana). Fizemos uma
pesquisa de mercado para avaliar as possibilidades e decidimos montar um estúdio.
Na época, 2010, não se falava em fotografia de recém-nascidos no Brasil. Pelo menos,
nada que você pudesse encontrar pesquisando na web. O que havia de referências vinha
dos Estados Unidos, onde o estilo fazia muito sucesso. Pessoalmente, já conhecia as fotos da australiana Anne Geddes, adorava o que ela fazia, só que a Anne não fotografava
13

para as mães, seu trabalho era autoral ou dedicado ao mercado publicitário. Mas descobri um grupo de fotógrafas nos EUA e no Canadá que estava fazendo o que chamamos
hoje de “fotografia newborn”.

“

EM 2010 NÃO SE FALAVA EM FOTOGRAFIA
DE RECÉM-NASCIDOS
NO BRASIL. PELO MENOS, NADA QUE VOCÊ
PUDESSE ENCONTRAR
PESQUISANDO NA WEB

Como não encontrei quem fizesse esse tipo de ensaio aqui no Brasil, resolvi inovar. “Se
esse negócio for oferecido aqui de uma maneira bem estruturada, vai pegar”, pensei.
E comecei a fazer por conta própria, julgando que daria conta, pois sabia fotografar e
tinha prática com bebês — afinal, era mãe de quatro filhos. Mas logo percebi que era
bem mais difícil do que eu tinha imaginado. Decidi então viajar aos Estados Unidos
para aprender com quem já estava no ramo. Fiz um curso com as principais fotógrafas
de lá na época, as irmãs Kelley Ryden e Tracy Raver, autoras de livros sobre o assunto e
responsáveis por criar as principais tendências. Aprendi sobre como acalmar os nenês,
sobre como montar poses, entre outras coisas.
Voltei de ânimo renovado e muito mais segura do que deveria fazer. Ciente de que minha fotografia havia amadurecido, comecei a pôr em prática o conhecimento recém-adquirido. Na medida em que fui aprimorando, desenvolvi um site e comecei a divulgar as
imagens. Algumas delas viralizaram (bem, na época acho que não falávamos assim) e a
mídia sentiu cheiro de novidade. Logo, as emissoras de tevê estavam querendo saber da
fotógrafa que fazia fotos de bebezinhos com cinco, dez dias de vida.
Pode-se dizer que o assunto bombou. Além das entrevistas para a tevê, apareci em
revistas e sites. Nessa época, 2011, o Instituto Internacional de Fotografia, de São Paulo, trouxe a fotógrafa brasileira radicada na Austrália Danielle Hamilton para dar um
workshop na cidade. Fiz o curso, assim como outras fotógrafas, e compusemos a primeira geração de fotógrafas de recém-nascidos do País. Minha vantagem, porém, é
que já tinha site e portfolio, o que atraía a atenção da mídia. A publicidade rendeu-me
muitos clientes, mas também permitiu que eu ajudasse a divulgar a novidade, abrindo
caminho para as colegas e criando uma demanda capaz de fazer com que o mercado
newborn se desenvolvesse.
O que aconteceu de forma muito rápida. Já em 2012 havia um monte de gente fazendo, o
que gerou uma preocupação em criar uma espécie de regulamentação para o segmento,
justificada pelo fato de que pode ser muito arriscado fotografar bebês tão novinhos sem
que alguns requisitos de segurança e higiene sejam observados. Nessa época, tínhamos
um grupo de fotógrafas no Facebook que trocava informações, se ajudava, e junto com
sete delas, que depois se tornaram grandes amigas, decidimos criar a Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-nascidos (ABFRN) para auxiliar e orientar quem estava
chegando sobre a maneira correta de trabalhar com os bebês e suas famílias.
A essa altura, concluí que seria importante estabelecer a minha imagem profissional
de uma forma que ficasse profundamente vinculada à fotografia de recém-nascidos.
Resolvi me apresentar como uma especialista no assunto. Até então, no meu site eu
aparecia como uma fotógrafa que fazia vários tipos de trabalho: retrato, arquitetura,
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ensaios de beleza e sensual — e newborn. Refiz a minha estratégia de marketing
e reformulei o site, focando-o exclusivamente em fotografia de bebês. A única
ressalva eram os ensaios de gestante, que mantive porque é um trabalho que
está ligado ao universo newborn, muitas vezes vendido no mesmo pacote — mas
o destaque eram os ensaios com recém-nascidos.
E durante uns dois anos eu só falei disso. Dei palestras, cursos on-line e presenciais, apareci em reportagens e entrevistas sempre falando de recém-nascidos.
Isso foi muito importante porque ajudou a construir a minha imagem de especialista, tornando-me uma referência na fotografia newborn. E a divulgação ainda
atiçou algumas mães cujos bebês já estavam um pouquinho mais velhos. Elas
entravam em contato e eu informava que não tinha problema. “Fotografo o bebê
em qualquer idade”, dizia — afinal, estava começando meu negócio e, além de
querer fotografar bebês, eu precisava pagar as contas! Explicava que o ensaio ia
ficar lindo de qualquer jeito. Diferente, mas bonito mesmo assim.
Comecei a circular as fotos desses ensaios e isso trouxe de volta muitas mães
que haviam feito o ensaio newborn comigo. Voltaram com seus filhos com nove
meses, um ano. Nessa época, viajei aos Estados Unidos para participar de outro workshop e presenciei uma sessão de “Smash the cake”. Fiquei encantada,
pois me lembrou uma foto que fiz da minha filha caçula com um ano de idade,
durante a Páscoa, a Carolina toda lambuzada de marshmallow. É a foto que a
família inteira mais ama. “Tenho que começar a fazer isso”, pensei. Chamei amigas que tinham bebês e clientes mais chegadas e fiz algumas sessões gratuitas
(é a melhor forma de praticar e compor o portfolio — afinal, as pessoas não vão
comprar uma coisa que elas nunca viram e você não vai querer vender algo que
não sabe se é capaz de fazer).
Portfolio montado, abri uma seção sobre “Smash the cake” no site e mostrei como
fazer num curso on-line da EduK. Divulguei também em minha fanpage do Facebook. Novamente, a mídia deu ampla cobertura e a modalidade pegou, atraindo
uma nova leva de clientes.
Há, portanto, uma clientela que está sempre disposta a voltar ao estúdio, desde
que haja novidades para oferecer. Desde então, tenho oferecido o acompanhamento de bebês, fotografando-os em diferentes momentos do seu crescimento. Faço
também outros trabalhos, que futuramente poderão ser assunto de outros livros,
porém, a fama de fotógrafa especializada em recém-nascidos pegou. Ainda bem!
Mas tudo isso demonstra o quanto o mercado é dinâmico e, principalmente, como
ele é capaz de absorver mão de obra, desde que o profissional esteja preparado,
tenha consciência da enorme responsabilidade que irá assumir, seja inventivo e
não tenha preguiça de trabalhar! A seguir, falarei um pouco mais sobre as características do mercado de fotografia newborn.
15

“Elas vão saber fazer a mesma coisa que você!”
A fotografia infantil não nasceu em 2010, naturalmente. Ela já existe há muito mais
tempo — inclusive na forma de acompanhamento do bebê. O que mudou foi a característica estética dos ensaios. Não se pode dizer, portanto, que seja um modismo, coisa
que depois de um tempo as pessoas vão deixar de fazer.
O mesmo pode ser dito da fotografia de recém-nascidos. Quando surgiu, muita gente
apostou que seria uma “chuva de verão”, logo todo mundo iria se cansar daquilo e parar
de levar seus bebezinhos quase que da maternidade direto para o estúdio fotográfico.
Mas a velocidade com que o estilo, uma vez “descoberto”, pegou desafia o prognóstico.
Em menos de cinco anos, desde que se teve notícias de que se fotografavam bebês com
poucos dias no Brasil, o crescimento do mercado tem sido acelerado. Em praticamente
todas as regiões do País há quem faça o trabalho e a prática ensina que sempre que uma
mãe traz o seu recém-nascido para fotografar, ela fará o mesmo com o segundo e o
terceiro filhos — desde que ela tenha tido uma boa experiência, é claro. Os pais querem
fotografar os bebês que estão nascendo, pois o nascimento de um bebê tem essa característica emocional importante, marcante na vida das pessoas.
Podemos comparar o newborn à fotografia de casamento. A fotografia social já passou
por diversas fases, momentos estéticos diferentes — já foi mais “dura”, engessada, já
passou pela fase mais documental, do fotojornalismo, e agora está vivendo uma fase
mais artística, criativa, com fotos mirabolantes e iluminação dramática —, mas está consolidada, pois o casamento continua sendo um momento importante, e a fotografia de
casamento não vai deixar de existir enquanto as pessoas continuarem trocando alianças.
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No momento em que escrevo, o País vive uma situação econômica difícil, que sufoca
todos os setores da economia e penaliza a população em geral. Ninguém está imune à
recessão. Porém, não creio que ela vá matar o nosso mercado. Vai impor obstáculos, é
verdade: talvez as pessoas façam menos sessões, os acompanhamentos sejam mais espaçados, talvez seja preciso oferecer formas de parcelamento mais viáveis ou pacotes mais
em conta, mas não acho que os pais vão deixar de fotografar seus filhos — até porque
a fisionomia da criança muda muito rápido, aquela carinha adorável de recém-nascido
vigora por um curtíssimo tempo — e as mães têm consciência disso: se não fotografar no
período exato, será uma criança “diferente” que aparecerá no álbum do bebê.
Acredito, desse modo, que o mercado de fotografia de bebês está consolidado. Vai sofrer variações do ponto de vista estético, alguns modismos dentro do segmento vão
surgir — hoje é comum as produções terem um visual “vintage”; daqui a alguns meses,
a proposta pode ser bem diferente —, mas vamos continuar fotografando bebês. E não
estaremos sozinhas nisso.
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De fato, um indicativo de que o mercado está bem é o grau de concorrência que se observa no dia a dia da profissão. É fácil notar que há um crescimento no número de postulantes a fotógrafos de bebê, e acredito que esse aumento se deva a duas razões. A primeira tem a ver com a crise: em tempos bicudos, as pessoas procuram meios de obter
uma renda extra ou de remediar uma eventual demissão fazendo coisas que gostam ou
que se sintam capazes de fazer. A mãe tem uma câmera, fotografa por hobby, leva jeito
com crianças, então começa a pegar alguns trabalhos para complementar o orçamento.
Num segundo momento, resolve investir na fotografia como profissão. A favor desse
pessoal está o amplo acesso a informação técnica na web e a extensa oferta de bons
equipamentos a um preço razoável. O investimento inicial é pequeno e não é necessário
um “diploma de fotógrafo” nem qualquer tipo de registro profissional para começar.
A segunda razão está no avanço da tecnologia dos dispositivos móveis. Hoje em dia,
todo mundo tem celular com câmera, a maioria capaz de realizar excelentes imagens.
O iPhone 6, por exemplo, tira fotos com uma qualidade incrível. Com isso, muitos pais
assumem a tarefa de documentar o crescimento dos filhos, dispensando o trabalho de
um profissional. Não será a mesma coisa, mas, como a grana está curta, alguns entendem que dá para o gasto.

“

MEU PAI ACHAVA UM
ABSURDO QUANDO
COMECEI A ENSINAR
O QUE SABIA SOBRE
FOTOGRAFIA DE
CRIANÇAS. AFINAL,
EU ESTAVA TREINANDO OS MEUS CONCORRENTES, CERTO?

Diante de tudo isso, a única coisa que se pode dizer é: ninguém te prometeu uma vida
fácil. Levando em conta a concorrência e o cenário de crise, talvez você fique imaginando se é um bom negócio investir na fotografia profissional — em cursos, equipamentos e
treinamento —, pois, no fim das contas, quem vai querer pagar para lhe fotografarem os
filhos? Numa resposta curta, eu diria: quem valoriza a fotografia como arte. Com tantas
possibilidades — inclusive a de fazer as coisas por conta própria —, quem vai escolher
justamente você, mesmo que haja opções mais baratas à vista, é quem valoriza o seu
olhar, a sua sensibilidade artística, a sua capacidade de capturar a emoção do momento
de um modo que essa pessoa não conseguiria por si mesma. Até porque isso exige uma
certa dose de isenção: com o celular na mão, os pais estão por demais envolvidos com
o dia a dia da criança para se aterem aos detalhes, às nuances que muitas vezes são o
tempero de uma grande imagem.
Aqui vale voltar àquela conversa do início deste livro: a história do “porquê”. Eu poderia
usar uma definição diferente, mas que resulta no mesmo: diferencial. É preciso, desde o
início, investir nisso. Numa característica que faça de você uma fotógrafa singular, identificável em meio à massa de fotógrafas que, em tese, fazem a mesma coisa que você. É
o tal do olhar. Espero, com este livro, ajudá-la nessa busca.
Meu pai achava um absurdo quando comecei a ensinar o que sabia sobre fotografia de
crianças. Afinal, eu estava treinando os meus concorrentes, certo? Ele ficou especialmente abismado quando soube que eu daria um curso através da plataforma on-line da
EduK, cuja abrangência é gigante. “Mas, filha, você vai ensinar milhares de fotógrafas
pelo Brasil inteiro? Elas vão saber fazer a mesma coisa que você faz!”, exasperou-se.
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Eu via a questão por outro ângulo: embora estivesse treinando a minha concorrência, estava
também ajudando a desenvolver o mercado,
mostrando para o público consumidor que era
possível contratar um profissional para clicar
os primeiros dias do bebê, e que havia procedimentos e cuidados a serem observados. Estava
indicando que o mercado estava se profissionalizando e isso era o mais importante.
O que quero dizer — e foi isso que expliquei ao
meu pai — é que existe espaço para todo mundo.
Tem cliente para quem está começando agora e
não possui ainda equipamento profissional, nem
tem muita experiência no ramo e, portanto, vai
cobrar mais barato, como tem mercado para a

fotógrafa mais preparada, que investiu em conhecimento, treinamento e equipamento bacana e tem uma tabela de preços mais elevada.
Em vez de pensar na concorrência como uma
ameaça, pense nela como um estímulo. Uma
oportunidade para se aprimorar, criar produtos novos e investir no seu marketing pessoal.
Invista principalmente no seu diferencial. Uma
cliente que valoriza o seu trabalho, a maneira
como você conduz o seu negócio, o relacionamento que você estabeleceu com ela e, principalmente, ama as fotos que você faz, não vai
deixar de fechar um contrato contigo porque a
concorrente está cobrando alguns reais a menos. O negócio é consolidar o próprio estilo.
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Perfil da fotógrafa infantil
Costumo ouvir com bastante frequência a frase: “O que é preciso para me tornar uma
fotógrafa de bebês?” Diante de uma questão como essa — e o que estou tentando fazer
aqui é traçar um perfil da fotógrafa especializada em crianças, do conjunto de habilidades e conhecimentos que ela precisa dispor para ter sucesso na profissão —, eu diria que
é interessante analisar a questão sob dois pontos de vista.

“

FAMILIARIZE-SE
COM O UNIVERSO INFANTIL.
FICA MAIS FÁCIL
INTERAGIR COM
ELAS QUANDO
VOCÊS FALAM A
MESMA LÍNGUA

Uma coisa é desenvolver as capacidades que qualificam alguém como “fotógrafo profissional”: saber fotometrar uma cena, relacionar abertura, velocidade e ISO, controlar
a iluminação e arranjar os elementos num quadro. Outra coisa é a maneira como esse
profissional projeta a sua imagem para o mercado.
Dentro da primeira parte dessa construção, acrescente esta tarefa: conheça seu modelo.
No nosso caso, são as crianças, e isso quer dizer que elas não serão dirigidas. Você não
vai poder dizer a elas o que fazer, tipo: “Fique aí paradinha nessa posição”. Se estivesse
lidando com uma modelo numa produção de moda, iria funcionar. Mas a criança dificilmente vai obedecer.
Ao invés disso, procure estudar as etapas do desenvolvimento infantil — quando a
criança começa a fixar o olhar, a firmar o pescoço, a sentar sozinha, quando irá levantar
o tórax, começar a engatinhar etc. —, para saber o que a criança é capaz de fazer em
cada idade, pois essas capacidades — e limitações — irão ditar o ritmo do ensaio, seja no
estúdio, na casa do cliente ou em locação (e assim você descobre como conseguir que
ela faça o que você espera dela).
Familiarize-se com o universo infantil. Descubra quais são os interesses da criança: as músicas que estão dominando as paradas da molecada, o desenho animado que elas mais assistem, qual aplicativo de celular está na ponta dos dedos, que brinquedos e personagens
estão na moda. Fica mais fácil interagir com elas quando vocês falam a mesma língua.
Obviamente, a primeira preocupação de uma fotógrafa de crianças deve ser a mesma de
qualquer outro fotógrafo: a fotografia. Você precisa ter uma formação teórica que contemple as questões técnicas e estéticas para conseguir obter os resultados que deseja.
Isso quer dizer: ter repertório, conhecer história da arte, os princípios da composição, a
teoria das cores, sem falar nos já citados fundamentos da fotografia — profundidade de
campo, abertura de diafragma, velocidade etc. Mas a capacidade de se relacionar com
as crianças é que vai determinar o seu sucesso na profissão. Se você é do tipo que gosta
de bebês “desde que estejam no colo dos outros” ou não tem muita paciência para lidar
com as impertinências da gurizada, enlouquece se o nenezinho chorar, bem, talvez seja
o caso de pensar em outro segmento da fotografia.
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Supondo, por outro lado, que você esteja certa de que a fotografia infantil ou newborn é
a sua cara e você já tenha uma técnica bem desenvolvida, é hora de pensar na construção da sua imagem e na forma de mostrar para as pessoas o que você faz. Considerando
que é necessário estimular o consumo, no sentido de que ninguém compra o que não
sabe que existe, é preciso mostrar a que veio. Nessa hora, é importante exercer um controle implacável sobre o que você vai apresentar para o público. Foto mais ou menos,
sem tratamento, nem pensar! Publique apenas o que você considera o melhor da sua
produção, aquela foto caprichada, pois esse será o seu cartão de visitas.
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Evite também publicar imagens que não reflitam o seu estilo. Durante o ensaio, é normal que os pais peçam uma
foto que não é muito do seu gosto. Pessoalmente, não me
agrada fotografar o bebê vestindo camisas de futebol. Porém, se a família assim o desejar, é claro que vou fazer
— afinal, fui contratada para registrar coisas que são importantes e significativas para o cliente. Darei o meu melhor para que a foto fique sensacional, vou sugerir que o
pai vista a sua própria camisa e segure o bebê, posso até
incluir a camisa da criança na foto, mas não irei publicar
uma imagem dessas (exceto neste livro, para fins didáticos), pois não condiz com a minha personalidade artística
e não pretendo estimular a clientela a vir em busca de imagens que não sejam a minha especialidade.
Vamos retomar esse tema mais adiante. Por ora, tenha em
mente que você precisa avançar nessas duas frentes, e compor a sua bagagem profissional no mesmo compasso em
que se preocupa com a imagem que quer construir. Com a
imagem que o mercado vai ter de você.

Estilos de fotografia infantil
Comentei dois tópicos atrás que a fotografia infantil muda
de tempos em tempos a sua proposta estética. Surgem
modismos, novidades que atraem as mães e levam muitas
fotógrafas a tentarem se enquadrar no gosto do momento. Embora seja importante estar atenta ao movimento
do mercado, talvez seja mais acertado procurar desenvolver a sua própria personalidade fotográfica, o seu próprio
olhar. Penso que essa seja a principal busca de qualquer
profissional de sucesso.
Sendo assim, podemos entender o estilo como uma construção pessoal. Porém, antes que se chegue a isso, é preciso escolher o caminho a seguir. Imagine que você está
considerando fotografar bebês e crianças maiores mas
não sabe exatamente de que maneira isso pode ser feito.
A primeira providência, nesse caso, é investigar as possi-
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bilidades que o ofício oferece, as categorias existentes na fotografia infantil. Vou dar
a você uma ideia do que temos por aí.
Podemos dizer que a fotografia infantil movimenta-se entre dois extremos. De um
lado, temos as fotógrafas que imprimem uma abordagem mais documental aos seus
ensaios, procurando interferir o mínimo possível na rotina da família. Uma coisa
meio fotojornalística, à qual chamamos “lifestyle” (estilo de vida).

A ideia é, basicamente, retratar a criança em seu habitat: brincando em seu quarto
ou berço, tomando banho ou comendo, interagindo com os familiares e usando suas
próprias roupas. Pressupõe um “mergulho” na rotina do modelo — e é aí que a coisa
complica um pouco: fica difícil cumprir com a proposta do lifestyle — de fotografar a
família “ao natural” — tendo uma fotógrafa dentro de casa, pois isso basta para mudar a rotina familiar. Dá para concluir, portanto, que o lifestyle não deixa de ser uma
fotografia dirigida, criada e montada.

ENSAIOS LIFESTYLE
RETRATAM A CRIANÇA
EM SEU “HABITAT”

No outro extremo (nem tão extremo assim, se considerarmos a conclusão acima),
temos a fotografia totalmente encenada. Nela, a criança é deslocada de sua rotina,
posta em um cenário que não diz muito sobre a sua realidade e retratada como se
fosse a personagem de um conto de fadas, de um quadro, de uma narrativa qualquer.
A criatividade da fotógrafa vai ditar o que é possível fazer.
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Como exemplo, vou citar uma imagem que compus um tempo atrás. Minha ideia era
fotografar o bebê num cenário que lembrasse um clássico quadro de natureza-morta.
Arranjei alguns “props” — que é como chamamos os elementos de cena — de acordo
com a ideia: uma bacia de cobre (dentro da qual eu pus a nenê), alguns cachos e folhas
de videira e um jarro de água, também de cobre. Obviamente, não é comum encontrarmos uma menininha brincando dentro de uma bacia de cobre. É apenas fantasia.
Entre um extremo e outro, há muitas possibilidades. Pode-se criar um “documental de
mentirinha”, com a família encenando um dia normal da sua rotina, como é possível
criar uma produção em estúdio, com props, brinquedos e figurino, e deixar a criança
à vontade, brincando à sua maneira. E tudo o mais que vier à cabeça. A única preocupação (tirando a segurança do modelo, naturalmente) é com a qualidade da imagem. É
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compromisso da fotógrafa profissional entregar uma fotografia bem-feita, pensada e
executada segundo os preceitos da boa composição, com cada elemento desempenhando
um papel determinado, escolhido segundo um propósito, seja simbólico, seja estético.
E, acima disso tudo, está o registro da emoção. Aqui fala a nossa sensibilidade, o olhar,
aquela maneira especial de sentir o momento e perceber as sutilezas, a conexão dos elementos em cena, essas coisas que são o resultado da prática, do estudo e das experiências
que acumulamos ao longo da carreira. Por isso, seja lá qual for o estilo que você adote,
mais pictórico ou mais fantasioso, o que importa de verdade é buscar retratar a “alma”
da criança — e também o momento e a emoção da família. Digo sempre que posso ter
apenas a imagem do bebê na foto, mas o retrato é da família, pois há todo um simbolismo envolvido que remete aos pais, mesmo quando estes estão de fora do quadro.

Voltando à questão das possibilidades dentro desses dois polos da fotografia infantil,
tem um segmento que acho bastante promissor, que é o das fotos temáticas.
Deixe-me voltar àquela foto que descrevi um pouco antes, da nenê num cenário de natureza-morta. Como seus familiares são proprietários de vinhedos no sul do País, a mãe
ficou encantada quando propus a ideia, pois remetia à infância dela entre parreirais e
uvas. Esta é a grande sacada da fotografia temática: ela oferece uma carga emocional,
uma identificação afetiva que relaciona o que os pais têm de mais valioso (seu filho) com
alguma outra paixão. Pode ter relação com a profissão (o pai é médico e a composição faz
referência a isso), com o esporte (um praticante de UFC vai se derreter ao ver o filhote
com suas luvas) ou hobby (a mãe adora motocicletas e lá está a nenê sobre a motoca).
25
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FOTOS TEMÁTICAS ESTABELECEM
UMA CONEXÃO AFETIVA COM A
PROFISSÃO OU HOBBY DOS PAIS
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Mas é importante fazer esse “link” de uma forma equilibrada, sem que fique difícil
identificar o elemento principal da foto — a criança —, deixando-o escondido em
função do excesso de referências. Esse é um equilíbrio que pode ser difícil de alcançar
— e por isso vemos tantos exageros nesse tipo de fotografia —, mas quando obtido, a
imagem passa a ter um valor excepcional. Torna-se uma daquelas fotos que a família
vai querer pendurar na parede.
A melhor maneira de encaixar no ensaio uma fotografia temática é durante a conversa com os clientes. Você pode obter informações importantes sobre os gostos e
a profissão deles. Também é bacana mostrar algumas coisas que você já tenha feito
para despertar-lhes o interesse. Certa vez, contei sobre as fotos que fiz de um pai
que trabalhava como palhaço. Disse também que havia posto uma nenê (com toda
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a segurança necessária, lógico!) sobre uma moto para agradar a um outro pai, que
era motoqueiro. “É mesmo? Eu sou médico. Será que você consegue alguma coisa?”,
perguntou o cliente com quem eu conversava.
Nesse caso em questão, eu estava fazendo o ensaio de gestante da esposa. Quando
isso ocorre, fica muito mais fácil planejar a sessão, pois você tem tempo para pensar
no que fazer, arranjar os elementos de cena e tudo mais. Porém, tenho que confessar
que 95% das minhas fotos temáticas foram feitas na hora, de improviso. Consigo
essa proeza porque tenho a mania de juntar tralhas: meu estúdio é abarrotado de
coisas que deveriam ir para a reciclagem, mas que vou guardando e acabam servindo
em algum momento. Mas, como nem todo mundo tem a condição ou o espaço para
acumular um arsenal de “props”, o melhor mesmo é procurar se antecipar. Só aconselho a fazer isso de uma maneira sutil; do contrário, você pode cair numa armadilha.
Imagine perguntar aos pais se há uma foto que eles gostariam que você fizesse e eles
saem com alguma sugestão que não é muito o seu estilo ou não seja possível realizar.
Certamente ficarão frustrados. Converse com eles buscando referências, avalie o que
pode ser feito e só então sugira uma produção temática. Pessoalmente, se há alguma
coisa que eu posso “tirar da cartola”, perfeito; se o cliente aparece com uma sugestão
de última hora e eu não me sinto segura para fazer, posso declinar com um “que
pena, quem sabe numa próxima sessão?” e passar a bola para a frente. Avalie o que
funciona melhor dentro do seu estilo de trabalho.
Existe uma outra modalidade de fotografia temática infantil que tem um excelente
potencial de vendas: é aquela que contempla alguma data especial, como a Páscoa,
o Natal, festa junina e outros feriados. Esse tipo de fotografia é muito praticado em
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escolas e há fotógrafas que se dedicam exclusivamente a esse nicho de mercado. Mas
funciona maravilhosamente em estúdio também, ou em externas — você pode marcar
um dia de sessões em um parque durante o Dia a Criança, por exemplo. O fato é que
as fotos temáticas são uma maneira bacana de movimentar o negócio, de trazer o
cliente para o estúdio e aumentar o faturamento.
Na época da Copa do Mundo, eu fiz uma série de imagens relacionadas ao mundial.
Afinal, ele estava sendo disputado no Brasil e fazia sentido sugerir que algumas imagens tivessem como tema o verde e amarelo. Claro que, quando a Seleção tomou aquela traulitada de 7x1, a coisa ficou um pouco sem graça, mas o evento indiscutivelmente
mexeu com a vida de todo mundo por aqui e é parte da história das crianças que
nasceram naquele período. Lembro-me que alguém até sugeriu criar uma série homenageando todos os países que participaram do torneio, mas não teria muito sentido
fazer isso. A menos que eu fizesse um “casting” para escolher os modelos, não vejo por
que as famílias iriam querer que eu produzisse fotos relativas a países que não têm
relação com a história delas.

MINI SESSÕES ALUSIVAS
A DATAS ESPECIAIS SÃO
UMA BOA FORMA DE
MOVIMENTAR O ESTÚDIO
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As datas festivas, por outro lado, são comuns a quase todos, com exceção das famílias
judaicas ou de outras religiões. Por isso, sempre que tenho algum ensaio marcado numa
data próxima a algum feriado ou festa importante, eu procuro incluir uma produção que
remeta àquela festividade. E outra coisa que fiz neste último ano — com um resultado
excepcional — foi desenvolver mini sessões alusivas a essas datas especiais. São sessões
mais curtas, de trinta a 45 minutos, que custam menos da metade de uma sessão normal e durante as quais eu uso uma única produção. Por exemplo, no último Natal eu fiz
um cenário caprichado, com neve, pinheiros e Papai Noel, deixei-o montado na última

FOTOS TEMÁTICAS
ALUSIVAS À COPA
DO MUNDO.
UMA MANEIRA
DE DEIXAR ESSE
TIPO DE IMAGEM
MAIS NEUTRO É
OFERECER UMA
VERSÃO EM PB

semana de novembro e passei alguns dias só fazendo fotos natalinas. E foi um sucesso.
O legal desse tipo de sessão é que você consegue um pico de faturamento no período,
dá motivos para os clientes antigos retornarem ao estúdio e ainda “fisga” muitos
clientes novos, pois as pessoas publicam as imagens nas redes sociais delas e isso tem
um potencial de divulgação enorme. E, uma vez que a cliente venha até o estúdio, a
chance de você fechar outros trabalhos aumenta muito. Portanto, pegue o calendário,
verifique as datas festivas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, Halloween
(sim, o “dia das bruxas” está começando a se mostrar uma ocasião excelente para
mini sessões), capriche na produção, faça umas fotos prévias para servir de chamariz,
publique-as em suas mídias sociais, comunique aos clientes e boas vendas!
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AGILIDADE É O SEGREDO DA MINI SESSÃO
Proponha a uma colega ou familiar que tenha filhos uma
sessão gratuita com a criança, para você usar como divulgação. Divulgue as imagens no Facebook, no site e na sua lista
de contatos, entre outros canais, convidando a todos para
agendarem uma mini sessão.
Na medida em que começar a fazer as primeiras sessões do
dia, publique algumas imagens desses trabalhos para intensificar a publicidade. Isso com certeza garantirá estúdio
cheio nos dias seguintes da atividade.
Tenha o cuidado de reservar uma hora para cada mini sessão. É comum a criança ficar um pouco ressabiada no início,
estranhar o ambiente, então é preciso que haja um tempo
até que elas se soltem e a sessão flua naturalmente.
Procure “resolver” a imagem na câmera. Como o trabalho
é intenso (você fará muitas fotos num único dia) e dispõe-se de pouco tempo para entregar o resultado, evite perder
horas preciosas com ajustes na pós-produção.
Ajude o cliente a vender o seu trabalho. Crie uma arte para
eles usarem como capa de Facebook com a foto da criança
(e com o endereço do seu site aparecendo no cantinho, naturalmente). Os pais vão usar essa arte com certeza, e você
vai potencializar a sua divulgação. Também costumo produzir uns cartões de Natal ou de Páscoa digitais que são uma
excelente ferramenta de marketing (assim como a capa, os
pais ficam felizes em publicar a imagem em suas timelines).
Crie um cenário versátil, que tanto sirva para fotografar bebês como crianças maiores. Essa produção também pode ser
feita em externa (num parque, por exemplo). Mas você estará sujeito às condições do tempo e a um máximo de quatro
horas de luz ideal.
Desenvolva um fluxo de trabalho ágil para não perder tempo. Eu costumo usar o Adobe Lightroom e criei uma rotina
que automatiza alguns procedimentos. Assim, enquanto es-
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DIAS DAS MÃES, PÁSCOA E NATAL SÃO
ALGUMAS DATAS INTERESSANTES PARA
A REALIZAÇÃO DAS MINI SESSÕES

tou fotografando a próxima sessão, o programa importa para o catálogo, renomeia e
faz o backup das imagens que eu já baixei.
É interessante também estar atenta às imagens com maior chance de acerto no momento em que você está fotografando. Você
pode até marcar algumas imagens na própria câmera, enquanto revê no visor, entre
uma série de cliques e outra. Com essa informação fresca na memória, você pode ao
final da sessão fazer uma pré-seleção das
melhores para divulgar e também adiantar
um pouco do trabalho posterior de edição.
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