


• Por que fotografamos?
• O que a fotografia é capaz de expor?
• O que faz com que uma fotografia
seja considerada boa ou ruim?
• A fotografia é uma prova
incontestável da realidade?



A fotografia leva junto o interior, a maneira de
ver o que está ao redor, as vivências e
conhecimentos de quem a realiza. Sendo o foco e
o assunto algo individual, pertence ao
fotógrafo(a) a sua forma de traduzir o mundo.

A fotografia



Alguns conceitos importantes: 

Perspectiva: 
Fotógrafos (as) geralmente caem no péssimo hábito de
fotografar tudo na perspectiva dos olhos. Eles estão
andando, veem algo que chama a atenção e faz fotografias
exatamente de onde estão. Se você quer criar um impacto
imediato na sua fotografia, você precisa sair da perspectiva
dos olhos – ou do tripé. Você precisa mudar a sua visão!

Abaixe Olhe para cima

Levante-se
Vá para uma lateral









Composição visual: 

É a ordem dos elementos, do primeiro plano e dos
motivos secundários, é equilíbrio de cores e formas
entre outras variáveis que combinadas formam uma
imagem comunicativa e agradável de se ver.

Compor não é só mostrar imagens bonitas mas
sim fazer com que o espectador fixe a sua
atenção nos pontos de interesse do assunto,
esse interesse pode estar no primeiro plano,
no meio ou atrás.



Dicas de composição

• Simplifique a cena
• Preencha a imagem
• Proporção
• Evite o meio
• Linhas principais
• Use diagonais
• Espaço para mover
• Planos de fundo
• Criatividade com cores
• Quebrando as regras



Regra dos terços: 

É a regra básica da composição
que serve para todos os tipos de
fotos. Você deve dividir o quadro
com um jogo da velha e colocar o
objeto principal da foto em
qualquer um dos quatro pontos
que a linha cruza, mantendo o
objeto fora do centro. Isso porque
um objeto no centro tende a ficar
sem vida.









Luz é o principal ingrediente de uma fotografia.
Basicamente, existem dois tipos principais de luz:
natural e artificial. Quando se tem muita luz, com edição
é possível escurecer, mas com pouca luz, fica bem difícil
salvar a foto na edição.

Luz:

As fotos feitas com smartphones são mais dependentes de
uma boa luz que algumas câmeras compactas, afinal, o
sensor de uma câmera de smartphone é, muitas vezes,
modesto. Portanto, procure o melhor ponto de luz para
fotografar.



A Selfie nada mais é que um autorretrato.Selfie:

Como tirar uma boa selfie?

Pratique

Cenário (nada de fazer as mesmas fotos, nos mesmos
locais, varie, vá para fora de casa, passeie, enfim, invista
em locais agradáveis, e que possam servir de belos panos
de fundo).

Amigos

Filtros

1



Pós-processar, editar, corrigir,
melhorar, retocar, enfim… vários
nomes para exatamente a mesma
coisa. O fato é que você não deveria
JAMAIS capturar uma foto e
compartilhá-la antes de fazer o pós-
processamento.

Depois que tirar a foto: 



Dicas para tirar boas foto 
com o celular

1 - Mantenha a lente sempre limpa
2 - Configure o celular para que tenha a melhor resolução
3 - Ajuste o foco
4 - Não use zoom
5 - Mais luz = mais qualidade
6 - Composição usando regra dos terços
7 - Segure o celular com as duas mãos
8 - Sempre edite suas fotos
9 – Cuidado com a contraluz
10 - Em locais fechados, fique perto de janelas



https://olhardigital.com.br/noticia/13-dicas-para-tirar-fotos-melhores-com-o-celular/66182

https://www.eduardo-monica.com/new-blog/como-fotografar-com-celular-dicas

https://onlinecursosgratuitos.com/9-apostilas-para-aprender-fotografia-em-pdf-para-
download/

https://www.profissionaldeecommerce.com.br/9-regras-de-fotografia-simples-para-melhorar-
qualquer-foto/

Para aperfeiçoar:

https://olhardigital.com.br/noticia/13-dicas-para-tirar-fotos-melhores-com-o-celular/66182
https://www.eduardo-monica.com/new-blog/como-fotografar-com-celular-dicas
https://onlinecursosgratuitos.com/9-apostilas-para-aprender-fotografia-em-pdf-para-download/
https://www.profissionaldeecommerce.com.br/9-regras-de-fotografia-simples-para-melhorar-qualquer-foto/


Obrigada e tire boas fotos!!!


