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A IMPORTÂNCIA DA 
COLUNA NA POSE
O NÚMERO DE combinações de poses que um fotógrafo pode escolher 
é infinito. Literalmente. Porém, sempre existe uma constante a conside-
rar: a coluna da modelo deve ficar ereta. A coluna é a pedra fundamental 
de qualquer pose. Ignorá-la pode significar o fracasso do seu processo de 
construção da pose. Então, se eu puder ajudá-lo com uma coisa neste livro, 
que seja com esta informação: a coluna deve sempre estar o mais reta e esti-
cada possível. Agora, existem situações em que devemos forçar a coluna e 
conseguir posições com as quais ela não está acostumada.

Por exemplo, para fazer uma pessoa parecer mais confiante, precisa-
mos esticar sua coluna para que adquira uma aparência mais alongada. 
Entretanto, precisamos ter em mente aquilo que eu chamo de “limite da 
pose”. Toda parte móvel do corpo tem seu limite. Se o excedermos, a pose 
parecerá extremamente desconfortável. Isso pode acontecer com qualquer 
parte do corpo, mas acontece com mais frequência no posicionamento da 
cabeça do modelo.

Uma dica importante é estudar quais posturas são confortáveis para 
homens e mulheres. Considerando que, embora elas sejam adequadas no 
dia a dia, na fotografia é necessário levá-las um passinho na direção do 
levemente desconfortável. É muito mais fácil parecer bonito para os outros 
quando há movimento. Os ângulos a partir dos quais os outros nos enxer-
gam estão sempre mudando.
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Então, se alguém perceber você a partir de um ângulo ruim, será muito rápido. Já passou! Mas, na foto-
grafia, aquele momento se torna permanente, e é por isso que o esforço é necessário para mostrarmos o 
nosso melhor em uma fotografia.

PARTES DA ESPINHA DORSAL QUE VOCÊ DEVE 
CONHECER E COMO ELAS AFETAM A POSE
Embora a anatomia da espinha dorsal de uma pessoa seja incrivelmente complicada (Figura 1.1), um 
fotógrafo que queira dominar a arte de posar precisa dedicar algum tempo para entender o básico. 
Existem três seções da coluna que são importantes para os fotógrafos:
• Coluna cervical;
• Coluna torácica;
• Coluna lombar.

A COLUNA CERVICAL

A coluna cervical começa na base do crânio. Isso pode soar muito simples, mas uma análise cuidadosa 
dessa parte da espinha dorsal é crucial para resolver muitos problemas e desafios de pose. Por exemplo, 
quando uma pessoa é muito mais alta que outra e você está tentando posar de modo que elas pareçam ter 
altura similar, é a coluna cervical que pode ajudar.
O segredo é utilizar a base da coluna cervical como pivô para inclinar a cabeça para baixo. Isso apontará a 
cabeça para onde você quer concentrar a atenção do observador. Aqui está a diretriz geral que sigo quando 
estou lidando com a coluna cervical: ao fotografar uma pessoa, utilizo a coluna cervical para erguer a parte 
de trás da cabeça do modelo o máximo possível acima da clavícula. Quando fotografo duas pessoas juntas, 
como um casal, a coluna cervical pode ser inclinada em direção à outra pessoa para criar um sentimento de 
romance e interesse.
Lembre-se de que a coluna cervical só deve ser inclinada a partir da base do pescoço (Figura 1.1). 
Imagine-se com um rolamento esférico na base do pescoço sobre o qual a cabeça pode ser inclinada. O 
resto da coluna cervical sempre deve estar o mais longo possível. Se você posicioná-la corretamente para 
cima ou para baixo, apenas o queixo – e nada mais – deve se mover.

A COLUNA TORÁCICA

A coluna torácica corre logo abaixo do pescoço até acima da sua cintura. Normalmente, ela é a principal 
culpada pela maioria dos problemas de pose, pois é a parte da coluna responsável pela corcunda e pela 
má postura. Se você estiver se perguntando por que a pose do modelo parece esquisita sem conseguir 
definir o problema, dê uma olhada na coluna torácica.
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Se você observar alguém corcunda, verifique a coluna torácica. Caso seus parentes gritem para você 
endireitar as costas, saiba que é sua coluna torácica que está arrumando problemas. Graças às horas 
que passamos sentados de forma inapropriada diante de nossos computadores, desenvolvemos o ter-
rível hábito de ficar com a coluna curvada. Como fotógrafos, devemos perceber que as pessoas fazem 
isso de forma costumeira. É nosso trabalho estar cientes disso e corrigir. 
Antes de qualquer sessão fotográfica, eu já pressuponho que meu modelo vai ter uma postura ruim. 
Essa suposição tem ajudado, pois sei que sempre posso melhorar a postura do meu modelo prestando 
atenção na seção torácica da coluna. Não estou atribuindo uma má reputação à coluna torácica, apenas 
perceba que, embora vários problemas surjam nessa parte da coluna, eles podem ser corrigidos para 
obtermos poses muito mais atraentes (Figura 1.2).
Eu faço minhas correções imaginando a coluna torácica como um bastão que deve ser esticado o máximo 
possível, nunca ficando encolhido. As pessoas com poses atraentes caminham e se movem com sua coluna 
reta. Todavia, isso não é suficiente para a pose fotográfica. A pose apropriada exige que peguemos aquela 
coluna reta e a estiquemos ainda mais. Existem três técnicas que utilizo para esticar a coluna para a pose: 
• Eu peço para meu modelo tentar erguer a parte de trás da cabeça o máximo possível. É importante espe-

cificar que é a parte de trás da cabeça, e não a parte da frente, senão a maioria dos modelos irá erguer o 
queixo. Não queremos isso — queremos que a parte de trás da cabeça seja erguida sem afetar a posição 
do queixo. Essa técnica também funciona bem quando você está tentando alongar a coluna cervical.

COLUNA 
CERVICAL 

(LORDOSE)

COLUNA 
LOMBAR 

(LORDOSE)
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•    Inspire o máximo que conseguir e você irá sentir seu 
corpo esticar para cima. Expirar normalmente cria 
o efeito oposto. Eu sempre peço para meus modelos 
inspirarem profundamente e, quando eles atingem a 
metade da capacidade de inspiração, eu fotografo. O 
motivo por trás disso é capturar aquele visual con-
fiante e inflado que a inspiração confere. Entretanto, 
você deve ficar na zona de conforto de respiração 
da pessoa. O esforço de inspirar para conseguir um 
pouco mais de ar não gera uma figura muito atra-
ente. Por esse motivo, não espere o modelo atingir o 
ápice da inspiração para capturar a foto. 

•    Eu peço para meus modelos simplesmente abaixarem os 
ombros alguns centímetros em direção ao chão e para 
trás. Mover os ombros desse modo é importante para 
expandir o peito. Esta ação enfatiza mais a cabeça e tam-
bém faz seu modelo parecer mais forte e confiante.

Vamos observar alguns exemplos de como a coluna 
torácica afeta a aparência de nossas poses (Figura 1.3). 
Esta foto exemplifica muitas violações dos princípios 
descritos acima. Não irei discutir o posicionamento dos 
braços ainda. Para manter as coisas simples e objetivas, 
observaremos apenas as partes da pose que já discuti-
mos. Primeiro, se você olhar cuidadosamente, a cabeça 
não está esticada em direção ao teto. Na verdade, o 
pescoço está encurtado. Segundo, os ombros não estão 

sendo puxados para trás como descrito na técnica 3. Isso a faz parecer molenga e desinte-
ressada. Ela precisa ser esticada!
Não se satisfaça com uma coluna reta. Exija um esforço extra e peça para seus clientes 
esticarem as costas para ficarem mais altos. Existem muitos outros problemas com esta 
pose que discutiremos em outros capítulos.

POSTURA CORRETA

Fique de pé e tente imaginar algo puxando a parte de trás da sua cabeça em direção ao teto. 
Baixe seus ombros em direção ao chão e, finalmente, inspire fundo. Você se sentiu bem, não? 
Esta é a postura apropriada para uma fotografia. Faça isso sempre que apontar sua câmera 
para o rosto de alguém e a qualidade das suas poses irá mudar para sempre!

1.3
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1.51.4

O exemplo seguinte (Figura 1.4) retificou muitos dos problemas da Figura 1.3. Aqui, os 
ombros dela foram baixados em direção ao chão, a coluna torácica foi esticada e a parte de 
trás da cabeça foi puxada em direção ao teto. Entretanto, os ombros ainda não estão puxados 
alguns centímetros para trás. Esse deslize faz a parte superior do corpo dela competir por 
atenção com a cabeça. A pose está boa, mas não o suficiente. Vamos fazer essa pequena corre-
ção nos ombros, puxando-os cerca de 5 centímetros para trás.
Mesmo que a diferença seja sutil (Figura 1.5), você pode perceber que puxando os ombros um 
pouquinho para trás coloca mais ênfase no rosto. Seus ombros, principalmente o direito, não 
competem mais por atenção.

A COLUNA LOMBAR

A coluna lombar está localizada atrás dos quadris. Fotograficamente falando, ela é uma parte 
muito interessante da coluna por causa de sua curvatura exagerada. A localização da coluna 
lombar é de particular interesse quando você está posando pessoas porque ela trabalha os 
ossos dos quadris. Os quadris são responsáveis por fazer uma mulher parecer elegante e sexy. 
Eu chamo a coluna lombar de “central sexy”. Se você quiser fazer uma mulher parecer bonita e 
sexy, você deve prestar muita atenção na posição dessa parte da espinha dorsal.
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Veja a Figura 1.6 e perceba a curvatura da lombar. Ela lembra uma carinha feliz de lado — use 
isso para ajudar a lembrar: “Se parecer feliz, é sexy. Se estiver plana, é ruim”. No mínimo, a 
lombar sempre deve estar curvada em sua posição natural. Para posar, entretanto, precisamos 
exagerar essa curvatura um pouco mais para extrair o melhor do modelo. É por esse motivo que 
posar é um trabalho árduo. Se seu modelo não estiver ficando cansado, provavelmente você não 
o está posando corretamente.
Como fotógrafo, é difícil prestar atenção em tudo que é necessário para produzir uma boa foto-
grafia. Geralmente, nos concentramos somente na iluminação, ou aspectos técnicos da fotogra-
fia. Mas, mesmo que planeje todo o resto corretamente, se você esquecer de prestar atenção à 
coluna lombar, ninguém irá gostar da foto e ela será um fracasso.
A coluna lombar dá forma ao corpo e desempenha um papel importante ao fazer uma pessoa 
parecer mais magra, independentemente do tipo de corpo com o qual você esteja trabalhando. 
A Figura 1.7 é um ótimo exemplo da aparência da lombar quando ela está plana. Como você 
pode ver, aquela pequena parte da coluna achata todo o corpo e reduz nossa capacidade de dar 
curvas a ele. Como você deve lembrar da Figura 1.6, essa parte da coluna sempre deve parecer 
uma carinha sorridente de lado.
Vamos dar uma olhada em dois exemplos de duas lindas mulheres sentadas. Uma está com sua 
lombar curvada corretamente, enquanto a lombar da outra está reta. A Figura 1.8 mostra uma 
foto espontânea de uma modelo de workshop sentada perfeitamente sobre uma cama. Ela parece 

1.6 1.7

CURVA CERVICAL

CURVA TORÁCICA

CURVA LOMBAR

CURVA PÉLVICA
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1.8
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glamorosa e elegante por causa da maneira como sua coluna 
está posada. Embora você não consiga enxergar a coluna deste 
ângulo, a lombar está lindamente curvada, criando as curvas 
necessárias para uma foto sentada bem posada.
Agora, compare aquela imagem com a Figura 1.9. Esta é uma 
linda mulher fotografada de forma incorreta. Ela não parece 
nem um pouco elegante ou glamorosa por causa da forma 
como foi posada. Sua lombar está reta e, consequentemente, 
ela parece estranha devido à má postura.
Para poses sentadas e deitadas, é um pouco mais compli-
cado verificar a curvatura da lombar, mas essa tarefa é muito 
simples se o modelo estiver de pé, principalmente se estiver 
posado diante de uma parede. Deve haver um espaço claro 
entre a parede e a parte inferior da coluna. Isso serve para 
homens e mulheres. Uma boa forma de verificar se o espaço 
está correto é garantir que seu braço caiba confortavelmente 
entre a parede e a parte inferior das costas. A não ser que 
você tenha permissão, não recomendo que você tente fazer 
isso, mas você pode medir com o olho. 1.9

LOMBAR 
RETA

1.10

ESPAÇO DA LOMBAR 
CONTRA A PAREDE
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Vamos tirar um minuto e examinar por que a foto está funcionando. A Figura 1.10 mostra claramente o espaço que 
você deve ter quando posa um modelo diante de uma parede. O espaço deve ser fácil de enxergar, pois está contra 
uma superfície plana. A lombar deve ter essa curva, independentemente das circunstâncias. Perceba também como 
o espaço da lombar define bem a linha da cintura. Isso é essencial para criar um visual mais magro. Na Figura 1.10, a 
modelo está de pé, mas esta técnica é igualmente eficaz para extrair o máximo de alguém sentado, de pé ou deitado. A 
Figura 1.11 mostra claramente a importância da curvatura da lombar na criação de uma forma sexy e agradável para o 
corpo. Tente imaginar como ficaria essa pose se eu não tivesse pedido para a minha cliente curvar sua lombar. 

ANÁLISE DA POSE
Estar cada vez mais consciente de sua capacidade de posar modelos deverá ser parte de sua rotina semanal. É essencial 
para o seu crescimento como fotógrafo se tornar familiarizado e confortável em posar seus modelos. Para atingir esse 
ponto de conforto, recomendo que você faça uma análise de pose semanal em suas últimas sessões fotográficas. Preste 
muita atenção nas fotos em que você tentou criar uma boa pose mas, por algum motivo, ela não funcionou. A seguir estão 
alguns exemplos de análises que eu fiz para dar a você uma ideia de como fazer este exercício semanal. 

1.11

DICA RÁPIDA

Para lembrar como cada parte da coluna afeta a pose, 
pense assim: 

Coluna Cervical: direciona a cabeça para onde você 
quer focar a atenção do observador. Ela deve estar esti-
cada ao máximo para alongar a cabeça. 

Coluna Torácica: responsável pela postura. Ela deve 
estar o mais alongada possível. Cria confiança e força. 
O modelo deve inspirar para obter um visual mais 
confiante.

Coluna Lombar: responsável por emagrecer alguém. 
Ela deve estar sempre curvada e confere uma qualidade 
sexy à pose.
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DESENVOLVENDO O OLHAR PARA OS DETALHES

Com base no material discutido neste capítulo, parece não haver nada de errado com a 
pose na Figura 1.12. Mas é fácil reconhecer que ela não está repleta de confiança. Seu rosto 
é absolutamente lindo e exige sua atenção. Colocando sua aparência de lado, entretanto, a 
pose não está acentuando sua beleza. A primeira coisa a se notar é que a coluna torácica não 
está tão alta quanto deveria. Eu sei disso porque a pose carece de confiança e força. Segundo, 
a parte de trás da cabeça deve estar mais distante da clavícula. Terceiro, ela claramente não 
está inspirando. Se estivesse, seu corpo estaria mais esticado e o peito, mais inflado.
Eu escolhi esta foto para a análise de pose porque é fácil ser distraído pela beleza de alguém 
e perder os detalhes da pose na qual se está trabalhando — e que não está funcionando. 
Esta foto também faz você perceber que, embora a pose pareça boa, ela não está ótima. Há 
muito espaço para melhorias. Assim como é importante desenvolver um olhar aguçado 
para os problemas de pose, é igualmente importante não criar problemas onde eles não 
existem. Na Figura 1.13, você pode ver como a coluna cervical foi utilizada para inclinar 
a cabeça da noiva na direção correta. Isso também atrai a sua atenção para a mãe calçando 
os sapatos dela. A inclinação da cabeça está bem feita porque ela poderia ter facilmente 
se curvado, mas não o fez. A postura está impecável e é por isso que ela parece tão alta e 
glamorosa. Sua lombar está lindamente curvada e a coluna torácica, reta como uma flecha. 

1.12
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1.13

Na Figura 1.14, a modelo está com cada uma das seções 
da coluna corretamente posada. Parece ser um simples 
retrato da minha cliente, mas agora que você leu este 
capítulo, é possível apreciar todas as coisas envolvidas na 
pose correta. Ela não parece apenas elegante e atraente, 
como a pose também parece natural.
Começando com a lombar, ela está claramente curvada 
porque a parte inferior das costas não está tocando as 
persianas. Observe a coluna torácica dela e você poderá 
ver que está perfeitamente reta. Seus ombros foram bai-
xados e não distraem a atenção do rosto. A coluna cervi-
cal foi puxada em direção ao teto, expondo o pescoço o 
máximo possível. E, ao mesmo tempo, a coluna cervical 
foi utilizada para inclinar a testa dela em direção à câmera para dar uma presença mais 
forte ao rosto. Finalmente, mas não menos importante, a foto foi capturada enquanto ela 
inspirava. Isso garante o alargamento do corpo e dá à pose uma sensação mais engajada. 

CONCENTRE SUA ATENÇÃO

Não preciso dizer que há muitas coisas para controlar 
durante a criação de uma pose. Não deixe isso assustá-
lo. Quando eu estava aprendendo a posar, concentrava-
me em um ou dois aspectos por vez. Em sua primeira 
sessão, tente se concentrar apenas na curvatura da 
lombar. Na seguinte, preste muita atenção na coluna 
torácica para mantê-la reta. Então, faça uma sessão 
trabalhando a cervical e daí por diante... 

1.14
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EXERCITE SEU CONHECIMENTO
Agora que você terminou de ler o capítulo, tente analisar as seguintes poses por sua própria 
conta (Figuras 1.15 – 1.18). Não discutirei estas fotos, nem darei respostas. O propósito 
deste exercício “Por Sua Conta” é permitir que você aprenda a observar analiticamente uma 
imagem. Não tenha medo de errar, simplesmente faça. Revise o capítulo se for necessário. 
Use o espaço oferecido ou um caderno de anotações para escrever o que você percebeu 
de certo ou errado sobre as poses. Suas respostas devem ser baseadas apenas no material 
contido neste capítulo – não se preocupe com nada mais. Se você participa de um grupo 
fotográfico, leve este livro com você e crie um grupo de discussão para compartilhar suas 
respostas e escutar o que os outros têm a dizer. Divirta-se e aproveite o processo.

1.15
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1.16

1.17
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ANÁLISES

1.18
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