Introdução
Quem fotografa costuma ter muita curiosidade. Vez ou outra, ao mostrar fotos por aí, recebo perguntas assim:
“Qual lente você usou?”, “Quais foram as configurações?”, “Qual câmera tem?”.
Essas questões técnicas são legais. Mas, para mim, são insignificantes. Saber qual ISO usei em uma certa foto não faz diferença alguma
na vida de alguém. Além disso, com o tempo, aprendemos a saber fazer uma análise reversa nas chatisses técnicas de uma imagem. Se
você ainda não consegue fazer isso, tudo bem. Com o tempo e a prática fica fácil. E, até lá, não se preocupe: não é tão importante quanto
parece.
Sempre dou a seguinte sugestão às pessoas que me lêem e participam dos meus cursos: se você tem uma chance para perguntar a
alguém “como tal foto foi feita?”, faça isso trocando os ISOs e equipamentos por perguntas como:
“Por que você decidiu fotografar isso?”, “O que te encantou nesse assunto?”, “Qual é a história dessa imagem?”.
Por isso resolvi escrever esse pequeno ebook. Perguntei no facebook “quais fotos minhas você mais gosta?” e selecionei algumas citadas
nas respostas para colocar aqui. O importante é lembrar que este não é um livro com esquemas de iluminação e passo a passo de
fotometria: é um livro de histórias.

Alguém sempre vai te dizer que o aeroporto Santos Dumont tem pousos e decolagens com as vistas mais lindas do Brasil (ou do mundo, se
o interlocutor for um carioca.) Nos sites com dicas de viagens, até te dizem qual é o melhor lado do avião para reservar seu assento e ver as
paisagens mais bonitas.
Depois que vim morar no Rio e passei a frequentar o Santos Dumont vi que a regra não é tão clara: o caminho que cada avião faz muda por fatores
que fogem do meu conhecimento. O que notei, no entanto, é que comandantes tendem a fazer o rasante mais cênico na ponte-aérea, ao voltar de
Congonhas.
O vôo que originou essa foto não era um destes. Este foi um vôo em que deu tudo errado: cheguei atrasada no aeroporto, não consegui fazer check
in online, não consegui escolher o assento e me colocaram na última fileira (cuja poltrona não reclina), no corredor. Mas o dia estava nascendo, eu
estava animada para fotografar e feliz de estar me mudando pra cidade maravilhosa. Neste estado de espírito, positivo pra caramba, vi um começo
de dia simplesmente divino em Niterói.
Pedi pra senhora que estava na janela só uma licencinha e fiz algumas fotos. O dia havia começado mal, mas neste momento recomeçou.
Embora eu ache a foto clichê – janelinha de avião é sempre clichê – muita gente adora essa imagem. Eu, pessoalmente, gosto por razões
emocionais: havia acabado de fechar o contrato do meu apartamento no Rio e estava indo à Curitiba somente para buscar a mudança.
Novembro, 2012 | canon 7d • ISO 100 • 10mm • f/4 • 1/500seg

Às vezes, é preciso ter sensibilidade para mudar os planos. Foi o que aconteceu aqui: estava numa praia deserta
da islândia, com um vento que sujou meu sensor de forma quase irreparável quando troquei de lentes. Um dia
nublado de inverno, com tudo cinza (as fotos foram transformadas em preto e branco, mas a verdade é que mal
dá pra notar a diferença.)
Queria fazer uma foto de longa exposição, somente com as ondas batendo na praia. Algo bem abstrato mesmo,
só com formas indistinguíveis. Coloquei a tele na câmera e preparei o tripé. Pense que fiz isso no frio, com vento
e luvas: demorou um tempinho! Fiz a primeira foto e, de repente, aparecem crianças para brincar exatamente
no local para onde eu estava apontando. Por meio segundo pensei: “que droga! vão estragar a minha foto!” no
momento seguinte percebi que aquelas crianças seriam o motivo dessa série de imagens ser a minha preferida
de todos os tempos.
E pensar que tudo que eu queria originalmente era uma foto de água toda enevoada.
Fevereiro, 2012 | canon 7d • ISO 100 • 200mm • f/32 • 0.4seg

Essa é uma das minhas fotos mais vistas, comentadas e favoritadas por aí. E é aquela que tem a história mais simples! Foi tirada enquanto passeava com amigos em Aracaju, um dia antes de dar meu
workshop. Os aracajuenses dizem que esta locação, chamada de “orla do pôr do sol”, é a mais manjada da cidade. Todo mundo vai fotografar lá, de noivos a grávidas. Principalmente, claro, no pôr do sol.
No fim, a minha foto mais vista, comentada e favoritada é uma foto que foi feita em uma locação totalmente manjada, de um assunto totalmente manjado, com uma técnica que eu quase não uso porque
acho que normalmente fica manjada (HDR.) Vai entender?
Agosto, 2011 | canon 7d • ISO 100 • 10mm • f/5.6 • 1/400, 1/100 e 1/25 mescladas em uma HDR

Fui algumas vezes pra ponte Westminster, em Londres, e ela sempre está cheia. Sempre com
um montão de turistas. A solução para isso é normalmente acordar bem cedinho. Peguei o
primeiro metrô (lá por 5h15 da manhã) e cheguei quando já estava amanhecendo. Achei um
lugarzinho e fiz questão de mostrar a ponte vazia, somente com as luzes de carros passando.
Depois ainda deu para passear e fotografar mais um pouquinho, e voltar pra cama pra dormir
até de tarde!
Abril, 2012 | canon 7d • ISO 100 • 10mm • f/22 • 15seg

Embora a foto anterior seja a mais lembrada por quem me lê, esta é a
minha preferida. Ela foi feita no mesmo dia, um pouco mais tarde.
Gosto mais dela pois embora o London Eye seja muito simpático, ele é um
símbolo bem recente de Londres. Desde os tempos de escola sempre vi o
Big Ben como o verdadeiro símbolo londrino. Além disso, o Heathrow é um
dos aeroportos mais movimentados do mundo, então gostei de colocar um
avião na composição.
Um dia vi uma foto de Londres, em que um avião passava por entre
prédios. Nunca mais encontrei essa foto e não sei de quem é, mas
lembro que quando vi fiquei impressionada com o timing da pessoa
que fotografou. Depois é que fui aprender que tem um avião a cada 90
segundos passando pelo céu de Londres, em média, e que por isso não é
tão difícil assim planejar este tipo de foto!
Abril, 2012 | ISO 100 • 70mm • f/2.8 • 1/500seg

Gosto de dizer que esta foto tem cheirinho de pão de queijo e café. Estava em uma pequena cidade da Holanda e não conseguia dormir, então saí às 4 da manhã para fotografar.
Como é gostoso sair pra fotografar de madrugada! Ver o começo de um dia fresco de primavera não tem preço. Saí sem grandes esperanças fotográficas: só queria brincar. Ao fotografar
uma praça que circunda a pequena cidade em volta dos canais, com suas árvores e sombras iluminadas pelo sol que nascia, vi que vinha de bicicleta alguém com seu cão. Estava com a
teleobjetiva e não daria tempo de trocar de lente, então a foto ficou mais fechada do que eu gostaria. Mas, ainda sim, fiquei feliz de conseguir pegar o sol contornando o cão e sua dona.
Abril, 2012 | canon 7d • ISO 100 • 70mm • f/2.8 • 1/200seg

Viajar com amigos é bom porque suas palhaçadas para conseguir uma foto bonita têm testemunhas. De
carro passeando pela Noruega, com meu ex-marido e um amigo, e eu vi uma foto em potencial.
Paramos o carro e lá vou eu tentar descer um pequeno barranco de neve para chegar na linda “praia”
formada por pedras. Afundei na neve, caí de bunda, me segurei nas árvores... Mas cheguei! Esqueci uma
das alavancas do tripé no carro e tive que ficar segurando a câmera com cuidado para ela não tombar pro
lado.
Valeu a pena!
A vista da estrada.

Fevereiro, 2012 | canon 7d • ISO 100 • 10mm • f/4.5 • 1/30seg

É difícil ir pra Paris e não terminar com pelo menos uma foto muito medíocre da Torre Eiffel, daquelas
que absolutamente todo mundo tem. Todos os lugares muito visitados do mundo tem esse problema
fotográfico: é muito mais fácil eu chegar com uma foto interessante da Islândia do que de Paris. Só o
fato de ser novidade nos faz nos interessar mais.
Essa foto eu fiz próxima ao Louvre. É incrível como o museu fica cheio de turistas durante o dia todo,
mas na hora mais linda, quando o sol está se pondo e as cores no céu ficam mágicas, todo mundo já foi
pro hotel. Vi duas ou três pessoas passeando pelo museu neste horário. Em Paris! A cidade mais visitada
do mundo!
Foi passeando pelo Jardin des Tuileries, no fim do dia, que vi a Torre Eiffel lá de longe. O que mais
gosto desta foto é que não dá pra dizer de primeira que se trata da torre mais famosa do mundo. Usei
os postes imaginando ela se disfarçando entre eles, cansada de ser fotografada. “Oui, sou só mais um
poste!” Pra mim, esta é a graça!
Outubro, 2011 | canon 7d • ISO 800 • 70mm • f/5 • 1/400seg

Sempre que alguém que gosta muito de fotografar te falar: “eu tenho uma ideia!”, tome cuidado. Às vezes a ideia pode ser te fazer ficar dando voltas de caiaque no rio tapajós durante o pôr do sol para
conseguir pegar a luz perfeita em um barco atracado enquanto a correnteza leva você e o barco para todos os lados.
Foi isso que aconteceu nesta foto! Meu amigo ficou remando enquanto eu ficava mandando ele ir pra lá e pra cá, pra conseguir o ângulo perfeito.
Fica a dica: pra quem gosta de procurar ângulos diferentes um caiaque é uma ótima ideia!
Maio, 2013 | canon 7d • ISO 500 • 22mm • f/4.5 • 1/1000seg

Foto mais aberta do ambiente todo

A foto do passinho é aquela foto que muda totalmente quando você dá um
passinho de dois milímetros pra esquerda. E voilá!
Neste caso a foto pareceu feita do meio do mato, mas foi só uma questão de
se posicionar bem direitinho para colocar as plantas no lugar e assim esconder
tudo que não interessava. Depois fiz uma foto mais aberta, mostrando como eu
não estava num lugar tão privilegiado assim. A plantinha da direita serviu para
esconder o telhado da casa.
Maio, 2012 | canon 7d • ISO 100 • 10mm • f/8 • 1/60seg

Viajei de carro por duas semanas pelo estado do Rio e praticamente não tirei fotos. Quando estava voltando para a cidade parei em um posto para abastecer e... Olha só, um fim de dia bonito com um
pássaro em uma árvore com o corcovado ao fundo!
Às vezes é assim que as fotos aparecem. Fiquei alguns minutos esperando o pássaro abrir as asas para combinar com o Cristo. Todo mundo abraçando o Rio!
Novembro, 2012 | canon 7d • ISO 100 • 50mm • f/3.2 • 1/640seg

Eu adoro paisagens, mas gosto ainda mais quando dá pra incluir uma pessoazinha na foto. Pessoas costumam dar
movimento e identificação.
Gostei muito desta cena de um senhor lendo calmamente debaixo de um sol leve à beira de um canal. Mas uma
foto só dele ficaria um pouco ordinária e não diria muito sobre o local. Por isso esperei passar algumas pessoas de
bicicleta para incluí-las. Em pouco tempo (na Holanda passa muita gente de bicicleta) consegui o que queria: duas
bicicletas nos vãos entre a árvore, o poste, e o fim do quadro.
Setembro, 2011 | canon 7d • ISO 125 • 200mm • f/2.8 • 1/800seg

foto sob creative commons: http://www.flickr.com/photos/claudiaregina_cc/8516701252/

Em fevereiro de 2012 fui caçar a Aurora Boreal na Noruega. Voltei dessa viagem percebendo que não podia deixar essa experiência morrer comigo. Resolvi montar uma viagem fotográfica. No carnaval de
2013 dezenove incríveis leitores e leitoras foram comigo! Ver a aurora é uma das coisas mais inexplicáveis desse mundo viajante. Ela deve ser um pouco alucinógena, porque todo mundo fica rindo à toa
quando ela aparece. E fotografá-la é difícil: além de não dar pra ver nada da câmera na escuridão, você ainda fica meio bobo olhando pro céu que esquece um pouco da câmera.
Fevereiro, 2013 | canon 7d • ISO 2000 • fisheye 10mm • f/2.8 • 5seg

Sobre a autora
Comecei a fotografar na era digital. Percebendo a dificuldade de encontrar conteúdo grátis na língua portuguesa, criei o
blog Dicas de Fotografia em 2008. Fiz isso para compartilhar de forma mais didática e prática tudo o que ia aprendendo
na marra. Hoje, moro no Rio de Janeiro e estou aposentada.

Informação legal
Este é um ebook distribuído gratuitamente para estudo. Você pode enviá-lo para seus amigos e colocar para download
no seu site, desde que mantenha os créditos para a autora e para o blog, com link para os respectivos sites. É proibido o
uso comercial deste ebook.
Exemplo de créditos: Ebook por Claudia Regina, do blog Dicas de Fotografia (www.dicasdefotografia.com.br)
Embora o ebook possa ser distribuído gratuitamente, as fotos que constam nele estão sob Copyright e não podem
ser retiradas e/ou utilizadas para qualquer fim. Somente as fotos indicadas estão sob Creative Commons e podem ser
utilizadas, com restrições (visite o link citado abaixo da foto.)
Obrigada por respeitar os direitos autorais!

