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ORIENTANDO O CLIENTE
Pais bem orientados sobre o andamento do ensaio e os
passos que ele precisa seguir no dia das fotos é algo fundamental.
Costumo dizer que é a garantia de 50% da sessão. Faz parte do
meu contrato uma cláusula de responsabilidade do cliente em
seguir as orientações do “manual pré-ensaio”.
Primeiramente, nesse manual, é importante descrever detalhadamente todas as etapas da sessão:
• Tudo que o estúdio oferece, para o conforto do cliente,
durante a permanência no local, como, por exemplo: micro-ondas, poltrona de amamentação, trocador, fralda descartável,
absorventes íntimos, TV, petiscos, água e sucos.
• As condições do ambiente no que diz respeito a temperatura, higienização e manutenção. Deixar claro sobre o aquecimento do local a uma temperatura confortável para o bebê, o cuidado
com a limpeza do ambiente e o uso do álcool gel durante a sessão
transmite segurança e confiança aos pais.
• Prepará-los para o uso do som do útero materno e a sua
importância como função relaxante, alertando-os sobre o volume alto, que se manterá durante toda a sessão, visto que alguns
podem se incomodar com o ruído.
• Informar sobre o uso, higienização e fornecimento dos
acessórios, que são de tamanhos proporcionais e adequados para
uma bonita composição, deixando o cliente despreocupado quanto ao que ele precisa providenciar para o dia das fotos.
• O ensaio newborn é demorado, tem duração média entre
3 e 4 horas, mas não se pode prever de fato quanto tempo irá
levar, por isso é importante deixar o cliente ciente para que não
agende compromissos na data, garantindo que a sessão seja realizada no tempo do bebê.

36

37

O ângulo tem o poder de achatar ou alongar pessoas ou
objetos. Os bebês possuem a cabeça maior em relação ao corpo
se comparado à proporção de um adulto. Para não errar no ângulo, a dica é esconder as narinas e manter o bebê com a cabeça
mais próxima da câmera em relação ao restante do corpo.
No pufe, crie diagonais deixando a cabeça do bebê mais
elevada que o restante do corpo, compensando com o movimento da câmera, que sempre deve “tombar” para o lado da cabeça.
Veja um exemplo na foto abaixo.
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Nos enquadramentos, a regra de não “cortar o modelo” nas
juntas, pontas de dedos e orelhas também aplica-se à fotografia
newborn. Para cada ângulo, sempre fotografo dois enquadramentos, um mais aberto, que mostre a produção, e outro mais fechado, dando maior destaque ao bebê.
Conclui-se que, para cada pose, existem 6 possibilidades
de fotos. Portanto, pense na quantidade necessária para entregar
ao cliente. Se em cada pose existem 6 possíveis cliques além das
macro, é provável que após 4 poses já tenhamos fotos suficientes
para um ensaio satisfatório. O que o fotógrafo conseguir depois
disso será lucro.
EQUIPAMENTOS
Os equipamentos básicos a todo fotógrafo de recém-nascidos, além da câmera DSLR, são as objetivas 50mm e a macro
(105mm no caso da Nikon e 100mm no da Canon).
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Luz Rembrandt (45 graus)

DIREÇÃO DA LUZ
A direção da luz, quando utilizada adequadamente, dá poesia a uma foto e desenha na face diferentes
padrões de iluminação como “Rembrandt”, “Luz Dividida”, “Butterfly” e Contraluz, e cada uma possui características bem distintas.
• Rembrandt (45 graus): coloque uma fonte de luz
a 45 graus do bebê. Assim, um lado inteiro do rosto fica
iluminado e no outro forma-se um triângulo de luz, logo
abaixo das pálpebras (veja o gráfico na imagem acima).
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Luz Dividida (90 graus)

No newborn essa luz é utilizada em poses como a do
sapinho ou em props, quando o bebê está apoiado
sob as mãos e com a cabeça reta. O nome dessa luz é
uma homenagem ao pintor Rembrandt, que frequentemente usava esse tipo de luz em suas pinturas.
• Luz Dividida (90 graus): é uma fonte de luz
colocada a 90 graus do bebê que ilumina um lado
inteiro do rosto enquanto o outro fica sombreado,
como mostra a imagem acima. A luz de 90 graus é
mais utilizada nas poses do ninho, onde o bebê fica
deitado de barriga para cima.
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