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Este guia é para você que gosta
de fotografar seja para guardar
em álbuns  ou para postar nas
redes sociais. Se você sempre
achou que não sabe tirar boas
fotos de si mesmo, neste guia
vou te mostrar de forma simples
como pequenos detalhes podem
fazer toda a diferença.
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SOBRE
G R A C I  

S Á

Meu nome é Graci Sá,  tenho vinte e oito  anos,  sou jornalista
e  mestra em Memória por formação. Fotografar pra mim, é como
unir forças, é sobre mostrar a partir do meu olhar, a beleza que
cada um tem e que nem sempre enxerga no dia-a-dia.
Eu acredito que ser bonit@ vai muito além do que nos foi imposto e
quero provar isso através da minha fotografia. É uma experiência
única e nossa.

 APRESENTAÇÃO 

 

Olá!

 

contatos:
whats: (73)99130-5416

Website: www.fotograaci.com



O AUTORRETRATO



Segundo Debray (1993), na obra de arte de
gregos arcaicos e egípcios a imagem do
deus ou do morto implicava em sua
presença. Nessas culturas, os retratos de
governantes e oficiais importantes trariam
um simbolismo de homenagem e de certa
forma, eternização da imagem.

Na pintura, a artista
mexicana Frida Kahlo
(1907-1954) aparece

como uma ponte entre
o anonimato do
autorretrato do

começo do século XX e
a obsessão pelo corpo
do artista na segunda

metade do século.
Suas obras eram

extremamente
autobiográficas. Eram

reflexo de sua vida,
das dificuldades que

havia passado, a
poliomielite que teve
quando criança, seu

relacionamento
conturbado com o

artista Diego Rivera
(1886-1957), e do

acidente que sofreu
em 1925, quando

fraturou a coluna e a
pélvis.

O AUTORRETRATO

No caso do autorretrato, parece haver esse
mesmo sentimento de admiração voltado a si
mesmo, um sentimento narcísico. Um estudo
de suas feições por pura curiosidade sobre
como os outros o vêm ou, como no
autorretrato moderno e contemporâneo, uma
externalização de sentimentos através da
reprodução da própria imagem.



CENÁRIO



Esteja atento aos
detalhes

Tudo está ligado a impressão
que você gostaria de causar,
mas seja preciso ao montar os
seus cenários, lembre-se que
menos é mais e prefira fundos
brancos ou com cores neutras.
Use poucos elementos e prefira
fazer suas fotos próximo à
fontes naturais de luz, como uma
janela ou uma porta. também é
importante usar poucas cores na
cena e combiná-las entre si.
(falaremos disso mais adiante)
 

Qualquer lugar pode virar um cenário para fotos, seja um
ambiente externo seja dentro de casa. O importante é
sempre estar atento ao tipo de iluminação que cada local
pode te oferecer.



COMPOSIÇÃO



R E G R A  D O S  T R Ê S  T E R Ç O S

Esta regra é usada há
muito tempo, desde antes
da criação da fotografia. 
 Mas calma que não é nada
complicada de entender e
colocar em prática. Tudo é
uma questão de treinar o
olhar. Para entender essa
regra: pegue a imagem que
você quer fotografar, ou se
preferir, faça o exercício
com alguma foto que você
já tenha feito.
 
 

 Desenhe mentalmente um “jogo da
velha” nela. Os pontos considerados
importantes da sua foto irão ficar
em alguma das 4 convergências
dessas linhas que você desenhou.
Se existirem linhas na imagem, dê
preferência em posicioná-las junto
às linhas do jogo da velha.
 

Alguns celulares ou até mesmo aplicativos, permitem que você fotografe com
o modo grelha, isso ajuda muito a entender como funciona essa regra.



U S E  A S  C O N V E R G Ê N C I A S

O segredo é que cada foto tem suas
características próprias e nem sempre é fácil
definir o que vai nas bolinhas. O importante é
que antes de tirar a foto você defina o que
deve estar em evidência,   faça a composição
de acordo com este item. Vamos ver alguns
exemplos?
 
 



EXEMPLOS



Regras não  são  ideias  que alguém simplesmente
inventou porque não tinha mais o que fazer:  na
fotografia se elas existem é para que quem  veja a foto
consiga entender o que você quer passar com aquela
imagem. Pergunte a si mesmo: O que eu quero dizer?
Qual mensagem quero transmitir? O que eu quero que as
pessoas vejam?
Depois que a gente aprende as regras, também 
 podemos escolher quebrá-las. Vão existir situações que a
regra dos três terços não irá fazer sentido.  Observe esse
exemplo:

Q U E B R E  A S  R E G R A S  D E  V E Z  E M
Q U A N D O

O meu rosto, que é o ponto principal da imagem, não está
exatamente dentro do perímetro dos quatro pontos, porém
escolhi esse  enquadramento para destacar o efeito da sombra
das folhas na parede.



C O L O R I M E T R I A
 
As corem impactam na fotografia, e isso é um fato. Em um nível mais
técnico, estudar a cor pode ser complicado.  Mas em um nível artístico,  a
cor é uma das partes mais importantes de uma imagem, elas podem
impactar tanto nas nossas emoções quanto nos nossos interesses. Nessa
parte deste ebook, irei   apresentar os conceitos de relações de cores 
 incluindo como usá-las para fazer as melhores fotografias possíveis. 
 
 

Vamos começar pelo  conceito:
Colorimetria é a parte da ciência das cores que tem o propósito de
especificar numericamente a cor de um determinado estímulo visual, bem
como se preocupar em especificar pequenas diferenças de cor que um
observador pode perceber.

Este é o círculo cromático, ele é a representação das cores que o nosso
olho consegue enxergar. São 12 cores no círculo cromático, três cores
primárias, três secundárias e seis cores terciárias. 

cores primárias:
Elas são chamadas de primárias, porque nada pode ser misturado para

produzí-las. Com elas podemos fazer qualquer outra cor, exceto  a branca.



cores secundárias:
Misturando pares de cores primárias chegaremos aos laranjas,
verdes e violetas, que são chamados de cores secundárias.

azul+ amarelovermelho+ amarelo azul+ vermelho

cores terciárias:
São as misturas obtidas de uma cor primária com uma cor secundária.
 
Já o branco é a mistura de todas as cores e o preto é a ausência de luz
nas cores.
Cores misturadas com brancos são chamadas de tonalidade e cores
misturadas com preto são chamadas de sombras. 

Mas você deve estar se perguntando:
 Por que preciso saber tudo isso Graci?
A combinação das cores na fotografia é

indispensável,  é a partir de boas combinações de
cores que podemos obter contrastes, harmonia e

iluminá-las de formas diferentes. 



Podemos fazer combinações que dispõe no círculo cromático. Para
descobrir as cores complementares por exemplo, basta olhar as que
ficam em posição opostas no círculo cromático, ja as cores análogas
  estão dispostas bem próximas umas das outras dentro do círculo
cromático, devido ao alto grau de proximidade.  Pode apostar nas cores
dessa forma quando for fazer suas fotos  porque elas ficam muito bem
juntas. Olha esse exemplo:

Para fazer essa foto eu usei as
cores complementares verde,
laranja e  violeta. Prestar
atenção nisso é importante para
compor sua fotografia.

Abuse da sua criatividade, use 
 plantas e objetos de uso diário.
Mas lembre-se sempre que a sua
roupa precisa estar em sintonia
com o fundo ou com o cenário.



L U Z  E  S O M B R A
É importante saber que o uso consciente e criativo de luz e
sombras é fundamental para ter qualidade em suas fotos. Mas,
para isso, é preciso saber qual objetivo se quer alcançar com
determinada luz (ou ausência dela).Para entender melhor, vamos
falar sobre os tipos de luz que temos à disposição.

Luz Natural
A luz natural se explica por si só: é
aquela que não tem nenhuma
interferência artificial. A maior fonte de
luz natural que temos é o sol. No
entanto, essa luz pode variar de várias
maneiras. A bela luz dourada do início
da manhã, ou no fim da tarde é
chamada de golden hour (hora
dourada). São os melhores horários
para fotos usando a luz natural. 

Luz artificial
São luzes artificiais todas as formas de
iluminação elétrica que temos à nossa
disposição, desde luzes contínuas até as
luzes do flash.

Luz ambiente
É a luz que você tem disponível em
determinado ambiente quando começa
a fotografar. Não é necessariamente
composta somente com luz natural ou
somente com luz artificial. A luz que você
tem, independente de qual fonte, forma
a luz ambiente, ou, caso prefira, luz
disponível.

SOMBRA
 
Identificar e escolher qual será sua(s) fonte(s) de luz é muito importante. Você precisa
também estar atento a direção da luz , ela é responsável por produzir as áreas
iluminadas mas também por definir as áreas de sombras em uma foto. Uma das várias
utilizações possíveis das sombras é criar a sensação de forma e textura dos
modelos/objetos fotografados. 



E N Q U A D R A M E N T O S :�  P L A N O S  E  Â N G U L O S

 Enquadrar é decidir o que fará parte da foto, já falamos um pouco disso quando
vimos a regra dos três terços. Mas  enquadrar também é determinar o modo como
as pessoas verão as suas fotos. O enquadramento depende de três elementos: o
plano, a altura do ângulo e o lado do ângulo. Escolher o plano é determinar qual é
distância entre a câmera e o objeto que está sendo fotografado.  Mas em vez de
explicar com conceitos, é bem mais fácil explicar como as coisas funcionam na
prática. 



P L A N O S

O plano fotográfico é como organizamos os elementos no
enquadramento. Os planos podem ser divididos em planos
gerais, planos médios e primeiros planos. Você pode pensar
esta divisão baseada no distanciamento entre a câmera e o

objeto fotografado. 
 

Em uma mesma fotografia, podemos ter elementos em
diferentes planos, porém ela será classificada no plano em

que está o seu assunto principal.
 

Vamos ver alguns exemplos:
 
 



P L A N O  G E R A L

 

PLANO GERAL: o objeto ocupa a maior parte da imagem, e o espaço  a
menor. Há  contudo uma interação entre o objeto e o ambiente
(espaço  em que se encontra) formando ambos um  “todo”  que se
completa. São fotos ideais para evidenciar o sujeito no espaço em que se
encontra. Há ainda o GRANDE PLANO GERAL, utilizado para evidenciar o
ambiente como elemento principal. Nele a área enquadrada é preenchida
em sua maior parte pelo ambiente, e o sujeito ocupa um pequeno
espaço na foto.



P L A N O  M É D I O

 

PLANO MÉDIO: Geralmente utilizado para fotografar pessoas, este
enquadramento engloba desde os pés  até  a cabeça  do sujeito, podendo
variar até o enquadramento cuja linha inferior da fotografia faz um corte na
cintura do sujeito. Neste caso, o sujeito ou assunto ocupa a maior parte
da  área enquadrada, e os demais elementos são  informações adicionais
que ajudam no equilíbrio do enquadramento.



P R I M E I R O  P L A N O  

 

 Este enquadramento é utilizado para evidenciar expressões, semblantes,
gestos, fisionomias e emoções. Consiste, pois, no isolamento do sujeito,
pouco importando o ambiente em que se encontra. Popularmente
chamado de “close”, tem a função principal de registrar emoções, já que
fecha o quadro no sujeito. Quando se trata de pessoas ou animais,
geralmente enquadra o rosto e mais alguns detalhes.



 P L A N O  D E T A L H E

 

 Há, ainda, o chamado PLANO DE DETALHE, que capta, evidentemente, os
detalhes do assunto: parte do rosto ou corpo (mãos, olhos) ou mesmo
partes de objetos ou itens da natureza. Este plano  é  interessante para
evidenciar detalhes mais minuciosos, que normalmente em um contexto
mais geral não são tão bem notados.



Â N G U L O S

Como podemos ver, grande parte daquilo que torna uma
foto interessante se dá pelos planos e ângulos para
fotografia utilizados. Se você achou difícil todos esses
nomes, saiba que enquadrar como um profissional é
questão de prática. Porém, com as dicas que estou te dando
neste ebook vai ficar tudo mais simples.
 
Em relação aos ângulos existem três que são os principais e
cada um deles sugere uma emoção, um sentimento ou uma
intenção que se quer passar. 
 



  F R O N T A L

 

 ÂNGULO FRONTAL é o ângulo na altura dos olhos, que acompanha a
visão humana. Uma dica que faz a diferença nesse tipo de
enquadramento é posicionar sua câmera ou seu celular  no meio.
Então, se você está fotografando uma pessoa de corpo inteiro, usando
essa técnica você vai evitar alongar ou achatar essa pessoa. 



 P L O N G É E

 

Plongée significa mergulho em francês. O ângulo plongée é quando a câmera
captura a cena de cima para baixo, mergulhando nela. O Plongée absoluto é
quando a foto é de cima, como fotos aéreas ou quando você sobe em algum local
para fotografar de cima. Normalmente, o objeto fica exatamente embaixo da lente
da câmera. Quando usar? Fotografando em plongée, você não fica presa ao fundo
comum, padrão das fotografias. Você traz o chão como fundo. É indicado usar esse
tipo de ângulo quando há elementos no chão que são interessantes para a
composição da imagem.A foto plongée traz inferioridade. Você está deixando a
pessoa oprimida, diminuída. Esse é o sentimento que define o plongée. Mas ele
também dá uma sensação de intimidade. Faz você mergulhar na cena. Você está ali
dentro, próximo, perto. Ele traz ainda fragilidade, delicadeza.



C O N T R A  P L O N G É E

 

Contra-plongée é quando a imagem é captada com a câmera
fotografando debaixo para cima. O contra-plongée absoluto é quando a
câmera está bem embaixo. Na fotografia não é muito comum, mas no
cinema a gente vê com frequência. Quando usar? Com o contra-plongée
também é possível fugir do fundo normal e trazer o que está em cima
como fundo, que pode ser uma casa, uma árvore ou até mesmo o céu. O
contra-plongée traz a sensação de superioridade e poder para a
imagem. Em fotos de políticos e de pessoas poderosas em revistas é
possível perceber que a câmera sempre está um pouco abaixo, pegando
a personalidade debaixo para cima para dar essa sensação de poder.



Mas  lembre-se  que  tudo  é  uma ques tão
de  con junto .  Não  é  porque  você  va i  t i ra r
uma fo to  deba ixo  para  c ima ,  que  a
pessoa  va i  f i car  poderosa ,  por  exemplo .
Tudo  depende  das  cores ,  da  expos ição ,
da  d i reção  do  mode lo .  São  vár ios  os
fa tores  que  fazem a  fo tograf ia
t ransmi t i r  sensações  d i fe rentes .  Uma
forma in te ressante  de  aprender  sobre
enquadramentos  é  observar  como e les
são  fe i tos  no  c inema .  P res te  a tenção  nas
cores ,  na  compos ição ,  na  luz  e  nos
ângu los  dos  f i lmes  que  você  ass i s te .

 



EDIÇÃO E
APLICATIVOS



 
 
Existem uma infinidade de aplicativos com funções filtros e
finalidades diferentes. Aqui vou deixar  dicas dos três que eu mais
uso quando quero editar uma foto pelo celular mesmo.
 
 

 

 

VSCO

O primeiro deles é o VSCO, este
aplicativo pode ser usado para a edição
mais fina das fotos, como alterar a
exposição da luz (mais clara ou
mais escura), contraste, recorte etc. Os
filtros que você pode usar dão um toque
especial na foto.
Ele possui uma versão paga e outra
gratuita. Com uma infinidade de filtros
que você pode inclusive, mesclar entre
si.



 
Nesse aplicativo, assim como no vsco você
consegue editar o básico como luz, sombra,
contraste brilho, mas ele  possui
ferramentas bem úteis e interessantes como
a de  dupla exposição. Nela você  pode
sobrepor duas ou mais fotografias,
transformando-as em uma só. Um jeito
muito legal para fazer testes e ajudar na
criação de imagem. O aplicativo é gratuito.

 

 

SNAPSEED



 
Este aplicativo é uma bela de  uma
ferramenta de edição multimídia.
com ele podemos modificar nossas
fotografias de muitas maneiras
diferentes: aplicar filtros, fazer
colagens, criar molduras e bordas,
adicionar etiquetas, escrever textos,
girar imagens, ajustar cores e
muito mais. 
 
 

Os 'efeitos mágicos' merecem um
destaque, já que podem ser aplicados
com apenas um toque, muito
semelhante aos filtros do Instagram.
São diferentes opções de filtros que
nos permitem dar às fotografias uma
cara totalmente diferente em apenas
alguns minutos: Cômico, neon, papel,
papel antigo, creme, Popart 2,
desfoque suavizado, etc.

Neste aplicativo, gosto muito de fazer
esse efeito de sobreposição do que
estou ouvindo no spotify em uma foto.
Fica super maneiro e você pode fazer
com qualquer coisa. 



Viu como é fácil obter grandes resultados com dicas simples e usando
um pouco de criatividade? Faça um exercício, da próxima vez que for
fazer uma foto, antes de pegar o celular e sair clicando, dê uma olhada
ao seu redor, observe a luz, as cores, as texturas, observe a posição e os
horários que o sol bate naquele lugar. Aprenda a olhar pra todos os
ângulos, e tente diferentes enquadramentos. Colocando em práticas
essas dicas simples você terá grandes resultados. 

Agora que você concluiu essa leitura, que tal se aprofundar
mais no assunto, fazendo uma pesquisa e buscando

inspirações  pra colocar a mão na massa, ou melhor, no celular? 
 



GOSTOU DAS DICAS?
Me acompanhe também em:

/fotograaci

/graacisa

Fotograci

www.fotograaci.com

youtube.com/fotograaci


