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Com muito carinho, dedico este 

livro a você que, assim como eu, 

ama a fotografia newborn.
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Prefácio

É com enorme satisfação que chego a minha segunda publicação e digo 

que foi uma linda experiência escrever novamente. Aprendi muito com esse 

novo trabalho e espero que você possa aprender também. 

O primeiro livro, ”Guia Prático para fotografar Newborn” (Editora 

iPhoto, 2015), que foi traduzido para os idiomas inglês, espanhol, italiano e 

francês e nomeado “Newborn - Photography, Tecnique and Art”, foi escrito 

com base nas minhas experiências durante os primeiros 5 anos de profissão. 

Hoje, com o amadurecimento do estilo e da minha própria técnica, 

sinto-me segura para compartilhar novos conceitos e segredos por trás 

dessa arte tão linda e delicada, mantendo a linguagem simples e objetiva 

do primeiro livro.

De 2015 até aqui, muitas coisas mudaram no meu trabalho -estética, 

iluminação, fluxo de poses, etc. que trouxeram resultados muito mais 

efetivos. Outras, porém, permanecem intocáveis: a auto-crítica, a busca 

pelo conhecimento e a vontade de me superar a cada dia. 

Todo o conhecimento que divido neste livro faz parte do que aprendi 

com os mais de 950 bebês registrados até aqui. 

Dedico essa obra aos alunos que formei, aos seguidores e amantes da 

fotografia newborn e, aos clientes que ajudaram na construção da minha 

linguagem e carreira, assim como a minha família, que é minha maior fonte 

de apoio e inspiração.

Bons estudos!
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Capítulo 1  |  o reCém-nasCido

Segundo teorias, a gestação humana deveria durar cerca de 12 

meses, porém as mulheres não suportariam os incômodos dos últimos 

meses da gravidez. Por essa razão, os bebês nascem com os órgãos 

imaturos e concluem sua formação por volta dos 3 primeiros meses 

de vida após virem à luz. É parte do trabalho do fotógrafo de recém-

nascidos ter um conhecimento mínimo sobre a sua fisiologia para ajudar 

a identificar fatores que possam interferir na sessão. 

Do primeiro livro até aqui, ao abordar as principais técnicas para o 

relaxamento do bebê, poucas coisas mudaram, e, as mais relevantes, 

dizem respeito ao sono do bebê, ao ambiente e ao tempo de ensaio.
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REFLEXOS PRIMITIVOS

Os bebês possuem reflexos que são parte do seu instinto de 

sobrevivência. É importante conhecê-los, para evitar que aconteçam 

durante a sessão, já que podem resultar em choro e agitação. 

Reflexo de Moro: o bebê abre e fecha os braços bruscamente, 

como se levasse um susto. Para evitá-lo, não deixe o recém-nascido 

com os braços soltos.

Reflexo de Galant: reflexo que percorre a lateral das costas em uma 

área que é extremamente sensível ao toque. Quando provocado pode 

fazer com que o bebê saia da pose.

Reflexo de preensão palmar:  a posição das mãos tem grande 

importância na fotografia newborn. Dedinhos fechados passam a 

sensação de tensão e, como a intenção é transmitir delicadeza, quanto 

mais esticados e relaxados, melhor. Nesse reflexo, o bebê tem o instinto 

de fechar os dedos quando a palma da mão é pressionada.

Reflexo fundamental: ato de virar o rosto em busca do seio 

materno. Esse reflexo é ativado quando o bebê é tocado na região das 

bochechas e ao redor da boca. Pode ser indicativo de fome.

Reflexo de sucção: quando o reflexo fundamental é ativado, pode 

despertar a necessidade de sucção.

Nota: só ofereça chupeta com a autorização dos pais.
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Temperatura: os bebês nascem com pouca gordura e, por isso, 

é essencial controlar a temperatura. Porém, os dois extremos devem 

ser evitados: nem muito frio, nem muito quente, pois, tanto a perda 

de calor quanto a perda de líquidos (através do suor), consomem suas 

reservas de energia, ocasionando hipoglicemia ou desidratação.

Sistema imunológico:  os recém-nascidos possuem o sistema 

imunológico imaturo, sendo mais suscetíveis a contrair doenças 

transmissíveis. 

Refluxo:  devido à imaturidade do sistema digestivo, muitos bebês 

apresentam refluxo gastroesofágico durante os primeiros meses de 

vida. Trata-se do mau funcionamento da válvula cárdia. Situada entre o 

esôfago e o estômago, ela tem a função de impedir o retorno do suco 

gástrico à boca, fechando-se após a passagem dos alimentos. Por conta 

dessa imaturidade, a cárdia permanece aberta ou abre com facilidade. 

Quando o refluxo acontece, o bebê sentirá o esôfago “queimar” e o 

FISIOLOGIA DO RECÉM-NASCIDO



13Newborn Photography, by Paloma Schell

Dica: evite fotografar após as 16 horas, pois as cólicas 
costumam acontecer ao entardecer.

choro será sua forma de expressar a dor. Por isso, para evitar o refluxo, 

ao alimentá-lo, é importante mantê-lo na posição vertical durante os 

primeiros 30 minutos após a amamentação.

Cólicas:  a cólica pode ser causada pela imaturidade do intestino, 

que se contrai excessivamente, ou pela distensão resultante do acúmulo 

de gases. São mais comuns após os 20 dias de nascimento e costumam 

melhorar aos 3 meses.  Os sinais mais comuns, além da crise de choro, 

são os movimentos de “bicicleta” das pernas, vermelhidão na face, 

contração do corpo e a liberação de gases.

A SEGURANÇA DO BEBÊ

O trabalho do fotógrafo newborn deve ser fundamentado a partir 

da segurança do bebê. Uma bela imagem não vale a integridade de um 

ser tão indefeso e, por isso, você deve ter atenção a alguns cuidados 

essenciais: 

 » Nunca fotografe se você estiver doente ou com sintomas de 

doenças.  Suspender ou remarcar a sessão é a melhor alternativa, além 

de ser e um ato responsável. 

 » Nunca puxe o bebê pelas mãos ou pés. O correto é empurrar 

pela parte traseira dos braços ou das coxas, para preservar as 

articulações dos punhos, cotovelos, calcanhares e joelhos.

 » A cabeça do recém-nascido tem peso desproporcional ao seu 

tamanho e, por isso, deve estar sempre apoiada.
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 » O assistente na sessão newborn é muito importante para que 

o trabalho seja feito com segurança. Caso você não tenha um assistente 

disponível, peça ajuda aos pais. O bebê não pode ficar desassistido em 

hipótese alguma - deve estar sempre ao alcance das mãos do fotógrafo 

ou do assistente. 

 » As mãos e pés são naturalmente avermelhados, mas se você 

observar alterações da tonalidade das mãos, pés, braços e pernas do 

bebê, para tons arroxeados, reposicione-o para liberar a circulação 

sanguínea daquela região.

 » Dedique um cuidado especial durante as poses para esconder 

os genitais do bebê. Por questões éticas, jamais devemos deixá-los 

expostos.

 » O fotógrafo precisa ter cuidados redobrados com a higiene, 

por meio do uso de álcool gel nas mãos, álcool 70% nas superfícies, 

álcool isopropílico nos aparelhos eletrônicos e lysoform como 

desinfetante.

 » Protocolos como o uso de máscaras e propés podem 

representar uma proteção extra e devem ser avaliados por cada 

profissional, em particular.
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O SONO DO BEBÊ

Há tempos, esperar o bebê dormir fazia parte do meu roteiro na 

sessão, sendo a minha primeira preocupação. Hoje o ato de dormir 

acontece naturalmente. Alguns bebês possuem o sono muito leve, o 

que pode dificultar o trabalho do fotógrafo e, nesses casos, o wrap é o 

nosso melhor aliado.

Como era antes? O bebê chegava, eu o deixava sem a roupinha, 

a mãe amamentava, esperávamos cerca de 30 minutos para que ele 

pudesse fazer a digestão e adormecer no colo da mãe. Somente depois 

de entrar em sono profundo a sessão iniciava. Isso fazia com que o 

ensaio se prolongasse por horas.

Como é hoje? Quando a família chega, meu primeiro ato é avaliar 

o bebê. Tiro a roupinha com ele ainda na cadeirinha de segurança 

e, se estiver dormindo, dou início às primeiras poses. Caso chegue 

acordado ou acorde enquanto eu tiro a sua roupinha, aplico a técnica 

de wrapping e deixo que durma naturalmente. Mas, se ainda assim, 

ele não dormir, uso a bola de pilates por alguns minutos, onde a 

maioria dos bebês não resiste. E, em último caso, se o bebê continuar 

acordado, dou início ao ensaio com ele de olhos abertos, pois, quando 

enrolado, ele se manterá tranquilo. 
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AMBIENTE DE SESSÃO

Antes, eu me preocupava exclusivamente em manter um ambiente 

uterino e tranquilo para o bebê. Hoje, também penso em um momento 

relaxante para o cliente, pois o estado de espírito dos pais possui muita 

influência na sessão.

Como era antes? Ambiente uterino era sinônimo de um lugar 

quentinho (mantido em 28ºC de forma ininterrupta) aliado a chiados 

e sons do útero. Ao final da sessão, era comum que o cliente 

manifestasse alívio com o desligamento dos aparelhos que emitem os 

ruídos. Era perceptível o incômodo deles diante do calor e do barulho 

durante o ensaio. 
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Como é atualmente? Hoje, uma música suave, com letras 

carregadas de significado, faz a mesma função do ruído branco, 

mantendo o bebê e os pais relaxados. Outro fator é que o recém-

nascido não fica por muito tempo sem roupinha, passando boa parte 

do ensaio no wrap. Sendo assim, mantenho uma temperatura agradável 

aos pais, entre 24ºC e 25ºC, e só aqueço enquanto o bebê estiver 

descoberto. 

Outras técnicas, porém, continuam muito eficazes no relaxamento 

do bebê:

Compressão: o wrap é um grande aliado do fotógrafo, pois 

ajuda a relaxar o bebê, dando a sensação do aconchego do útero e 

mantendo-o na posição fetal. 
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Palmadinhas ritmadas no bumbum: as palmadinhas, quando 

ritmadas e firmes, simulam os batimentos cardíacos da mamãe, que 

pulsavam perto da região lombar do bebê. 

Vibração: é fato que os bebês amam movimento e utilizar 

aparelhos que emitam vibração, nos props ou no pufe, ajudará no seu 

relaxamento. 

Embalo: quando o bebê se agita, a melhor maneira de acalmá-lo 

é embalando-o suavemente com a ajuda de uma bola de pilates que, 

além de simular os movimentos suaves que ele sentia de dentro da 

barriga da mamãe, ajuda a poupar nossos joelhos, que podem sofrer 

com o desgaste da repetição de movimento ao longo dos anos.
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A experiência que proporcionamos está diretamente ligada ao 

profissionalismo e à empatia. Enxergar com os olhos do cliente nos faz 

perceber aquilo que gera satisfação ou incômodo, e uma das minhas 

percepções está relacionada ao tempo de ensaio: quando muito longo, 

gera desconforto e insegurança. 

Como era antes? A sessão durava uma média de 4 horas, pois eu 

acreditava que esperar o tempo do bebê era o ideal - e sinônimo de 

paciência. Minha meta era fazer muitas produções e poses, para que o 

ensaio tivesse variedade e uma quantidade de fotos que “justificasse” o 

valor pago pelo cliente.  

Como é hoje? Atualmente, para que a sessão seja uma boa 

experiência para a família, não deixo que ultrapasse 3 horas. 

Dependendo do plano que o cliente escolhe, o ensaio pode durar 

apenas 30 minutos, e isso está relacionado ao meu fluxo de trabalho 

atual, que vou abordar mais adiante. 

O mais importante é entender que a sessão precisa ser fluida, 

aproveitar cada intervalo de tempo e ser o mais objetiva possível. A 

paciência não deixou de ser importante, mas agora tenho consciência 

maior sobre a otimização do tempo.

TEMPO DE ENSAIO
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Cada bebê que você fotografa é o 
pequeno tesouro de alguém, ofereça o 

melhor a quem confiou no seu trabalho.”

“
Paloma Schell
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Muitos são os fatores que influenciam no sucesso de uma sessão 

newborn, e conhecer técnicas de relaxamento não é suficiente para se 

obter os melhores resultados. 

Fotografar na idade correta, orientar os pais, fazer um bom 

planejamento da sessão, dominar a técnica de wrapping, ter uma 

sequência lógica de poses e saber transitar sutilmente de uma pose 

para outra são os gatilhos para uma quantidade satisfatória de fotos 

com qualidade e otimização do tempo.

Capítulo 2  |  o pré ensaio
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A MELHOR IDADE PARA FOTOGRAFAR

Observei, ao longo dos anos, que obtive bons resultados com 

bebês entre o 6º e o 15º dia de vida. Normalmente, a descida do leite 

da mãe ocorre entre o 3º e o 5º dia. Portanto, fotografá-lo antes desse 

período pode representar muitas pausas para mamada, inquietação do 

bebê e cansaço da mãe. 

A partir do 15º dia o ritmo de sono diminui e o tônus muscular dos 

braços e pernas começa a se desenvolver, tornando-os, a cada dia, 

menos flexíveis para as poses. 

Mas, para toda regra, existe a exceção. Já fotografei bebês bem 

novinhos que foram super desafiadores, assim como alguns mais 

velhinhos que surpreenderam pela tranquilidade. 

O mais importante é ter um bom fluxo de trabalho para ambos os 

casos.
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Dica: faça a entrevista por telefone, um dia antes do ensaio.

ENTREVISTA PRÉ-ENSAIO

Quando bem feita, de forma clara e objetiva, a entrevista pré- 

ensaio, ou briefing de sessão, nos ajuda no planejamento, a administrar 

as expectativas do cliente, as possíveis limitações do bebê e as variáveis 

para o ensaio. 

Além disso, essa etapa serve para orientar o nosso cliente sobre o 

andamento do ensaio, transmitindo a ele segurança e profissionalismo. 

Hoje, atribuo 30% do sucesso do ensaio à essa conversa, na qual 

tiro todas as dúvidas dos pais e conheço um pouquinho da rotina do 

bebê. A sessão ocorrerá de forma muito mais tranquila quando for 

planejada, aliada a pais bem orientados e que colaboram com o que foi 

sugerido. 
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O QUE PERGUNTAR NO BRIEFING?

Qual a posição do bebê no último trimestre da gestação? 

Os bebês que permaneceram mais tempo na posição pélvica 

durante o último trimestre, terão maior flexibilidade para a execução de 

poses mais complexas. 

A maioria dos bebês vira para a posição cefálica por volta dos 

7 meses, na qual a cabeça estará voltada para baixo e as pernas 

encolhidas. A posição pélvica, é o oposto da cefálica, com o bumbum 

voltado para baixo, fazendo com que as pernas fiquem mais esticadas e 

cruzadas.

Qual foi a via de nascimento? 

Se a mamãe passou por uma cesárea, isso pode influenciar na 

descida do leite, que normalmente acontece mais tardiamente em 

relação àquelas que passaram pelo parto normal. 
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Como está evoluindo a amamentação? 

Uma das informações mais importantes é saber se o bebê está na 

amamentação exclusiva, se está recebendo complemento ou se está 

somente na fórmula. 

Isso ajuda a nos prepararmos para uma sessão mais desafiadora. Os 

bebês que tomam complemento, por exemplo, podem ter mais gases. 

Por outro lado, podem dormir por mais tempo em relação aos que 

mamam exclusivamente no peito. 

Qual o intervalo entre as mamadas?

Alguns bebês mamam de 3 em 3 horas, outros de 2 em 2 e outros 

em intervalos ainda menores. Saber esses intervalos nos ajuda a 

programar as pausas no ensaio e, caso o cliente relate que o bebê fica 

praticamente o tempo todo no seio materno, sem intervalos, isso pode 

significar um alerta para o fotógrafo. 
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Quando isso acontece, eu remarco a sessão antes mesmo dela 

ter acontecido. Normalmente, eu aguardo 5 dias para agendar uma 

nova data, pois é possível que, durante esse período, o pediatra, uma 

consultora de amamentação ou a própria mãe percebam que algo 

não está evoluindo bem. Isso dá mais tempo para mamãe e bebê se 

adaptarem. 

Nesses casos, eu costumo abrir mão da “idade ideal do bebê”, pois 

prefiro fotografá-lo mais velho e bem alimentado a levá-lo para a sessão 

novinho, porém esfomeado. 

Quais as cores da sua preferência e quais devo evitar?

As cores do quarto do bebê podem nos ajudar a montar uma paleta 

de cores para o ensaio, pois, além da referência, faz com que nosso 

trabalho seja personalizado para o cliente. Para isso, peço que me 

enviem uma foto do cômodo, com boa iluminação. Outra questão é 

saber se existe alguma cor que os pais gostariam de evitar, poupando-

nos de constrangimentos.
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COMO POSSO ORIENTAR MEU CLIENTE?

 » Pontue tudo o que você oferece durante o ensaio para o 

conforto do cliente como, por exemplo: poltrona de amamentação, 

trocador, fralda descartável, Wi-fi, lanchinhos, café, água e sucos. 

 » Explique as condições do ambiente no que diz respeito à 

temperatura, higienização e manutenção. Deixe clara a questão do 

aquecimento do local sempre que o bebê estiver sem roupinha.

 » Tranquilize-o sobre o uso do álcool gel na higienização das 

mãos, o cuidado com a limpeza do ambiente e dos acessórios.

 » Caso tenha o hábito de não usar sapatos no estúdio, 

informe seu cliente sobre esse protocolo, para não causar nenhum 

constrangimento na hora do ensaio. 

 » Deixe-o saber sobre os acessórios que você utiliza, que são de 

tamanhos proporcionais e adequados para uma bonita composição.

 » O ensaio newborn pode durar até 3 horas. Por isso, é 

importante informá-lo, para que não agende compromissos que 

possam interferir na sessão. 

 » Limite o número de pessoas no local, para garantir um 

ambiente tranquilo, restrito à participação dos pais e irmãos do 

bebê. Deixe claro que o acúmulo de pessoas pode comprometer o 

andamento da sessão. 

 » Para fotografar com a família, oriente sobre as roupas que eles 

devem vestir, de acordo com o seu estilo na fotografia.

Por fim, transmita o “Check List” de como proceder no dia das 

fotos: 



28Newborn Photography, by Paloma Schell

 »Dar um banho no bebê cerca de 2 horas antes do horário 

marcado para a sessão. Isso ajudará a despertá-lo, ao mesmo 

tempo em que o deixará mais relaxado. 

 »Vesti-lo apenas com um tip-top com abertura frontal, que 

seja fácil de retirar.

 »Não enrolá-lo em mantas ou cueiros, pois a ideia é mantê-

lo acordado até a hora da última mamada.

 »A última mamada deve acontecer antes do cliente sair de 

casa.

 »Após a mamada, os pais devem colocar o bebê na 

cadeirinha de segurança do carro e direcionar-se ao estúdio. 

 »O recém-nascido sairá do carro, ainda na cadeirinha de 

segurança, direto para as mãos do fotógrafo, evitando que 

fique passando de colo em colo.

Nota: caso você fotografe na casa do cliente, peça à mãe que deixe 
o bebê apenas de fraldas e o alimente-o 15 minutos antes do horário 

agendado para a sua chegada. Aproveite para preparar o ambiente 
para a sessão, enquanto o bebê faz a digestão e adormece.
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Dica: a cada pose, fotografe ao menos um trio de fotos, 
assim você terá imagens para a montagem de um álbum 

harmônico e com fotos que se complementam numa 
mesma lâmina. 

PLANEJAMENTO DO ENSAIO

Preparar todo o material (equipamentos, props, mantas, acessórios, 

etc.) antes da chegada do cliente é fundamental para que haja um 

controle do que será usado.

No capítulo 4, compartilho o meu fluxo de trabalho como sugestão 

para o seu planejamento.

Organize cada item na ordem em que as produções serão usadas, 

planeje a sequência das poses (anote em um papel se tiver dificuldade 

em memorizar) e idealize cada lâmina de um álbum em especial.
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CHECK LIST DE ACESSÓRIOS 

Um fundo de madeira ou textura, em tonalidade que possa 

compor com todos os props.

Para as poses no pufe: uma manta, em composição com 

um wrap de acabamento e 3 acessórios de cabeça (gorrinhos, 

headbands, tiebands, etc.).

Para o potato sack: um flokati em composição com um wrap 

de acabamento, um acessório de cabeça e um bichinho (ursinho, 

coelho, gato, etc.).

Para o potato sack no prop: um prop com boa profundidade 

(baldinho, caixote, etc.), compondo com um acessório para o chão 

(tapete, juta, pelo, flor), um layer, um wrap de acabamento e um 

acessório de cabeça.

Para sleep pose no prop: um prop em formato retangular com 

boa profundidade (caminha, bercinho, caixote, etc.), compondo 

com um acessório para o chão (tapete, juta, pelo, flor), um layer, 

um wrap de acabamento e um acessório de cabeça.

Para head on arms no prop: um prop com boa profundidade 

(baldinho, caixote, etc.), compondo com um acessório para o chão 

(tapete, juta, pelo, flor), um layer, um wrap de acabamento e um 

acessório de cabeça.

Para os irmãos: um fundo de madeira ou um flokati em 

composição com um wrap de acabamento e um acessório de 

cabeça.
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Para os pais: um fundo de papel (nude, preto ou branco), um 

wrap de malha no mesmo tom do papel e um acessório de cabeça.

ITENS BÁSICOS

Na fotografia newborn, além dos acessórios para composição dos 

cenários como wraps, mantas e props, alguns itens nos ajudam no 

resultado da sessão: 

Pufe, stand e grampos: para que as mantas fiquem esticadas no 

pufe; 

Posicionadores:  dão usados debaixo das mantas de apoio ou nos 

props para o alinhamento das poses. 

Mantas de apoio: fabricadas em microfibra, são facilmente 

encontradas em lojas de departamentos. Usadas para suavizar as 

marcas dos posicionadores no pufe. O ideal é utilizar cores neutras, 

para não interferir na cor da manta que está em cima.
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Ao longo dos anos, a forma de vender meu trabalho foi sendo 

moldada, levando em conta o público alvo e a minha experiência 

com os bebês. Foi errando, tentando e acertando, que cheguei na 

metodologia atual.

A base dos meus pacotes é poder atingir diferentes públicos, já que 

vai de uma sessão completa a uma básica, considerando a quantidade 

de fotos, de poses e de produções. Esses fatores, interferem 

diretamente no tempo de ensaio, no custo e no valor final da sessão. 

Meu fluxo de trabalho é baseado na escolha do cliente, de acordo com 

o que é prometido no plano que ele contrata, aliado ao temperamento 

do bebê, prevendo todas as variáveis que posam ocorrer.

Capítulo 3  |  Fluxo de trabalho
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PACOTES

Plano Premium (sessão completa): inclui as fotos com a família, 

sendo uma pose com a mãe, uma pose com o pai, uma pose com os 

irmãos e as inserções da família em cada uma das poses; três poses 

no pufe (embora no orçamento eu prometa apenas duas), 3 poses em 

props; o potato sack e as fotografias macro. 

Uma sessão completa pode levar de 2 à 3 horas e ter um 

rendimento de cerca de 60 fotos boas para a galeria de escolha. 

Plano Luxo (sessão intermediária): inclui três poses no pufe 

(sempre prometendo apenas duas), 3 poses em props; o potato sack e 

as fotografias macro. As fotos com a família não estão incluídas nesse 

plano, que pode levar de 1 à 2 horas e ter um rendimento de cerca de 

40 fotos boas para a galeria de escolha.

Plano Standard (mini sessão): inclui apenas 3 poses em props; 

o potato sack e as fotografias macro. Tem uma duração média de 60 

minutos e um rendimento de aproximadamente 30 fotos boas para a 

galeria de escolha.
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E SE O BEBÊ NÃO DORMIR?

Pode ser frustrante quando isso acontece, mas saiba que o 

problema não está no fato dele não dormir, mas no caso de estar 

inquieto. Quando acordado, a alternativa é limitar os movimentos 

dos braços e pernas. Você terá lindos registros com olhos brilhantes e 

curiosos. 

Na maioria das vezes, por estar enrolado, o recém-nascido 

adormece sozinho após algum tempo, sendo possível prosseguir com a 

sessão.
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CUMPRINDO O CONTRATO

Para reservar uma data, o cliente paga somente uma taxa que é 

padrão para todos os pacotes.

Caso tenha contratado o plano completo e, durante o ensaio, o 

bebê se mostre desafiador a ponto de não permitir as fotos com a 

família, alinho com ele a troca para um plano que corresponda àquilo 

que foi realizado. 

Se, por exemplo, eu conseguir realizar os props e o pufe, a troca 

será para uma sessão intermediária ou, se conseguir apenas os props e 

não conseguir o restante, então a troca será para a sessão mini. 

A sessão mini eu considero possível a todos os bebês, já que ele 

permanece enrolado pelo wrap durante o fluxo. 

Também é comum que o cliente tenha contratado os planos 

menores e, durante a sessão, decida fazer um upgrade para planos 

maiores.

Dica: organize-se para uma sessão completa, com todos os 
props, a manta e o fundo para as fotos de família, mesmo 

que ele tenha contratado o plano menor. Assim, você estará 
preparado, caso ele decida fazer um upgrade.
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FLUXO DE POSES NO PUFE

No pufe, possuo três fluxos diferentes, sendo um para bebês mais 

flexíveis e tranquilos, outro para bebês tranquilos, mas com menor 

flexibilidade, e um terceiro para os bebês mais desafiadores. São todos 

compostos por um trio de poses, embora a promessa ao cliente seja 

sempre de duas poses. 

Trato essa terceira pose como se fosse um presente e, caso o bebê 

não a permita, ao menos terei cumprido o contrato.

POSES COMPLEXAS

O bebê precisa ter bastante flexibilidade, e essa informação você 

pode obter conforme já foi orientado no Briefing de Sessão (capítulo 

02). Mas também é importante verificar se o bebê está em sono 

profundo e possui um temperamento mais tranquilo, o que é possível 

avaliar enquanto tiramos a roupinha dele na cadeirinha de segurança. 

Esse fluxo é realizado no começo da sessão e é composto pelas poses 

froggy > taco > bum up, nessa ordem.
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Quando o bebê não é flexível o suficiente para as poses mais 

complexas, mas permaneceu em sono profundo e não apresentou 

resistência ao toque durante a retirada da roupinha, essa é uma opção 

de fluxo de poses, que também é realizada no começo da sessão.

Esse fluxo é composto pelas poses bum up > side > nest, nessa 

ordem. 

POSES BÁSICAS

POSES SIMPLES

Quando o bebê apresentar resistência ao toque, o ideal é começar 

pelo wrap e só depois partir para o pufe. 

Deixe somente os braços expostos e, da cintura para baixo, ainda 

enrolado pelo wrap. 

Use um wrap de acabamento para esconder as pernas. 

Fluxo composto pelas poses head on arms > snail > sleeper, nessa 

ordem.
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FLUXO DE POSES NOS PROPS

Antes dos props, aplique a técnica de wrapping, inicie os cliques 

pelas macros da face e, na sequência, o potato sack. Aproveite o flokati 

para deitar o bebê, garantindo algumas fotos extras. 

Após o potato sack, substitua o wrap de acabamento, transfira o 

bebê para um prop, e faça a pose cocoon. 

Libere os braços do bebê e transfira-o para um bercinho ou caminha 

na pose sleeper. 

A última pose da sequência é head on arms no prop. Finalize, 

soltando um dos braços do bebê para garantir mais alguns cliques.
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FLUXO DE POSES COM A FAMÍLIA

Para a família, existem duas variáveis: fluxo somente com o papai e 

a mamãe, quando estes não possuem outros filhos, e o fluxo de família 

com os pais e irmãozinhos.

 » Quando o recém-nascido não possui irmãos mais velhos, 

realize as fotos com os pais no final. Se o bebê estiver tranquilo, faça a 

sequência dos pais com a amarração ninho, que deixa o corpinho mais 

exposto. Mas, no caso de ele estar mais agitado, mantenha-o enrolado 

e posicione-o na snail pose.

 » Comece pela mamãe. 

 » Insira o pai na pose da mãe. 

 » Com sutileza, transfira o bebê para o colo do papai.

COM OS PAPAIS
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Após aplicar a técnica de wrapping, realize as fotos com a família 

antes das macros e do potato sack. 

 » Comece pelas crianças, levando em consideração a idade 

delas.

 »  Em uma pose simples, fotografe e dirija o irmãozinho. 

Olhando para a câmera, dando um beijinho na cabecinha do recém-

nascido e, por ultimo, com os olhinhos fechados, dando um cheirinho.

 » Na sequência, realize o fluxo com os pais e com a família 

completa. 

 »  Em uma pose simples, faça as fotos do bebê com o papai > 

insira a mamãe para a foto com os dois > insira o filho maior para a foto 

da família > tire a mamãe, para realizar a foto do papai com todos os 

filhos.

 »  Em uma nova pose, faça as fotos do bebê com a mamãe > 

insira o papai para outra foto com os dois > insira o filho maior para 

uma nova foto da família > tire o papai, para realizar a foto da mamãe 

com todos os filhos.

FLUXO COMPLETO

Colocando de forma simplificada, os diagramas a seguir mostram 

os 6 fluxos completos de sessão, com todas as variáveis a serem 

consideradas. Para os planos menores, basta pular o que não está 

incluso no planejamento.

COM OS PAPAIS E IRMÃOZINHOS
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Bebê tranquilo
e flexível

Pufe - Fluxo de
poses complexas

Técnica de
wrapping

Fotos macro e
Potato sack

Fluxo de poses
nos props

Fluxo de poses
com os pais

Bebê tranquilo
e pouco flexível

Pufe - Fluxo de
poses básicas

Técnica de
wrapping

Fotos macro e
Potato sack

Fluxo de poses
nos props

Fluxo de poses
com os pais

Bebê acordado/
agitado

Técnica de
wrapping

Fotos macros e
Potato sack

Fluxo de poses
nos props

Pufe - Fluxo de
poses fáceis

Fluxo de poses
com os pais

Fluxo de sessão completa {com os pais}

Bebê tranquilo
e flexível

Pufe - Fluxo de
poses complexas

Técnica de
wrapping

Fluxo com pais e 
irmãozinhos

Fotos macro e
Potato sack

Fluxo de poses
nos props

Bebê tranquilo
e pouco flexível

Pufe - Fluxo de
poses básicas

Técnica de
wrapping

Fluxo com pais e 
irmãozinhos

Fotos macro e
Potato sack

Fluxo de poses
nos props

Bebê acordado/
agitado

Técnica de
wrapping

Fluxo com pais e 
irmãozinhos

Fotos macro e
Potato sack

Fluxo de poses
nos props

Pufe - Fluxo de
poses fáceis

Fluxo de sessão completa {com irmãos}
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O wrap não tem somente a função de ornar a sessão, ele é de 

extrema importância para manter o bebê relaxado enquanto não estiver 

em sono profundo. 

Quando o bebê sai da cadeirinha de segurança do carro, ainda 

dormindo e completamente relaxado, vou direto para o pufe, com 

as poses sem roupinha. Mas se ocorrer o contrário e o bebê estiver 

agitado ou simplesmente acordado, começo a sessão aplicando a 

“técnica de wrapping”.

Capítulo 4  |  o wrap
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AMARRAÇÕES BÁSICAS

As amarrações mais simples são as minhas preferidas, pois deixam o 

foco no bebê, enquanto amarrações mais elaboradas podem distrair o 

olhar. Lembre-se da máxima “menos é mais”. 

Casulo: nas imagens abaixo, temos dois exemplos de amarrações 

básicas desse tipo. Na primeira, com o wrap de acabamento em 

diagonal, partindo dos ombros em direção às pernas, e, na segunda, 

em formato de espiral, contornando o corpinho do bebê.

Egg wrap: essa amarração 

tem a finalidade de dar apoio 

às pernas e braços nas poses 

sem roupinha, já que os bebês 

podem entrar em desespero 

quando ficam soltos e, dessa 

forma, sentem-se mais seguros.
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TÉCNICA DE WRAPPING

A técnica consiste em enrolar o bebê em vários wraps, na qual 

cada camada possui uma finalidade específica e que ajudará no fluxo 

do ensaio. Para a técnica, são usados 3 wraps de malha - que formam 

a base - e um wrap de acabamento, com texturas e acabamentos 

variados.

O primeiro wrap de base, tem tamanho menor que os demais (60cm 

A x 20cm L) e é feito de uma malha bem elástica. Ele tem a função de 

envolver os braços e dar sustenção à região do tronco (ilustração 1). 

WRAP DE CONTENÇÃO

Com o centro do 

wrap nas costas do bebê, 

puxe as duas pontas 

para a frente, de modo 

que envolvam os braços 

formando um “X”. Leve, 

novamente, as pontas 

para trás e finalize com 

um pequeno nó.

Nota:  atenção às mãos do bebê, que devem ficar expostas 
em todas as amarrações de base, para que você possa 
verificar alterações na circulação sanguínea dos braços.
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WRAP DE CONTORNO

O segundo wrap de base, também em malha, possui o tamanho 

padrão dos demais wraps (1,40cm A x 30cm L). 

Ele tem a função de contornar o corpinho para deixá-lo na pose 

fetal (ilustração 2). Normalmente, escolho os tons nudes para este wrap, 

para ser usado nas fotografias de família, posteriormente.

Comece com uma ponta menor envolvendo os braços do bebê para 

esconder o wrap de contenção. Use a ponta maior para contornar o 

corpinho, partindo dos ombros em direção ao bumbum, até o final do 

wrap.
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WRAP DE REFORÇO

O terceiro e último wrap de base, com as mesmas especificações do 

anterior, tem por finalidade dar mais firmeza e sustentação ao corpinho 

do bebê, além de deixar as formas mais arredondadas. A escolha da 

cor para este wrap pode ser relevante se o wrap de acabamento for 

transparente, então escolho um que seja da mesma cor como fundo 

(ilustração 3).

Com o centro do wrap nas costas do bebê, puxe as duas pontas 

para a frente partindo dos ombros em direção as pernas, formando um 

“X”. Leve as pontas para trás e retorne para a frente. Leve novamente 

para trás e finalize com um pequeno nó próximo à região do bumbum.
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É o wrap que dá textura e beleza na amarração, e esse deve 

harmonizar com a composição.

WRAP DE ACABAMENTO

Dica: os wraps de acabamento são versáteis, 
podendo ser usado como layer nas produções.
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Na sessão newborn, a quantidade de poses é limitada. As variações 

ficam por conta dos ângulos e enquadramentos.

A maioria das poses podem ser reproduzidas no pufe, nos props e 

com as fotos de família. 

Vale ressaltar que cada pose vai sendo aperfeiçoada de forma 

gradativa, pelo fotógrafo, ao longo do tempo.

Dica de segurança: antes de tentar uma nova pose com o bebê, 

reproduza os mesmos movimentos em você, para sentir e avaliar se são 

confortáveis ou não e, acima de tudo, não tente nada diferente, se você 

não souber o que há por trás da construção da imagem.

Capítulo 5  |  poses e transições



49Newborn Photography, by Paloma Schell

AS POSES NO PUFE

Para um resultado eficiente, é importante que o pufe tenha 

consistência, que não afunde com o peso do bebê ou dos 

posicionadores. 

Use duas ou três camadas de cobertores de microfibra abaixo da 

manta, para não marcar os posicionadores.

Para evitar que o bebê acorde durante as mudanças de pose, é 

importante ter uma sequência lógica, com transições suaves, movendo 

sutilmente o corpo do recém-nascido.
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Froggy pose: primeira pose 

da sequência é uma das mais 

complexas, que resulta da fusão 

de duas imagens (fotos 1 e 2). 

Essa é a única forma segura de 

realizar a pose, para não forçar a 

cervical do bebê. 

Posicionador elevando 
o tronco e apoiando 

cotovelos e pés.

Pés atrás do braço. 
Somente as pontas 

dos dedos aparecem.

Bumbum 
abaixo da linha 
dos cotovelos.

Punhos juntinhos, 
dando apoio à 

mandíbula. Cabeça apontando 
para cima.

Além disso, ele precisa estar em sono muito profundo. 

Com as pernas abertas e voltadas para a frente, basta posicionar os 

braços e punhos bem juntinhos, abaixo do queixo do bebê, e elevar a 

frente, com a ajuda de um posicionador, deixando o quadril abaixo da 

linha dos pés e cotovelos.
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Posicionador maior 
elevando o tronco e 

um menor sob a mão.
Pés atrás do braço. 
Somente as pontas 

dos dedos aparecem.

Bumbum abaixo 
da linha dos 

cotovelos.

As pontas dos 
dedos estão 

abaixo da linha 
dos olhos, 
mostrando 

apenas 3 
dedos. 

Posicionador 
médio dando 

sustentação 
ao corpo.

Taco pose: após a “froggy 

pose”, com as pernas ainda 

abertas e voltadas para a frente, 

deite o bebê de bruços e deixe 

os pés tocarem os cotovelos. 

Insira um posicionador na 

cabeça, para elevá-la.
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Posicionador maior 
elevando o tronco e um 

menor sob a mão. Joelhos e 
cotovelos unidos.

Posicionador 
médio elevando 

o bumbum.

Somente a ponta 
dos dedos aparecem.

As pontas dos dedos 
estão abaixo da linha 
dos olhos, mostrando 

apenas 3 dedos. 

Bum up pose: se estiver 

realizando a transição a partir 

de “taco pose”, basta levar 

as penas para trás. O segredo 

dessa pose é manter cabeça 

e bumbum elevados, usando 

um posicionador maior sob a 

cabeça e outro menor abaixo do quadril. 

O charme da pose são as dobrinhas que se formam nas costas 

quando cotovelos e joelhos se encostam. Encaixe o pé da perna de 

trás na perna da frente, com a planta do pé voltada para o bumbum. 

Observe para que a planta do pé não fique à mostra, deixando apenas 

as pontinhas dos dedos em evidência. 
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Posicionador 
maior elevando 

o tronco e um 
menor sob a mão.

Joelhos tocando 
a barriga.

Pés unidos e próximos ao 
bumbum, em segundo plano.

Posicionador 
médio sob 
as pernas.

Mãos 
abaixo das 

bochechas e 
face voltada 

para a frente.

Side pose: após a “bum 

up pose”, mantenha as pernas 

juntinhas, gire suavemente o 

corpinho do bebê, trazendo os 

braços para a frente. Mantenha 

as mãos abaixo das bochechas 

e um posicionador sob as mãos, 

evitando que o rosto afunde nas mantas.
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Posicionador maior, 
elevando o tronco na 

altura dos ombros e 
um menor na lateral da 

cabeça.

Corpo em 
formato de “U”.

Bumbum 
para trás, 

em segundo 
plano, 

apoiado 
por um 

posicionador 
médio.

Pernas cruzadas, 
escondendo os genitais.Use a 

criatividade 
com as mãos: 

no peito, na 
face, para 

trás, nos 
joelhos, etc.

Nest pose: após a “side 

pose”, fica mais fácil transitar 

para “nest pose”. Basta 

girar novamente o corpinho, 

agora de barriga para cima, e 

aninhá-lo em pose fetal. Um 

posicionador é colocado abaixo 

do pescoço, para deixar a cabeça mais elevada em relação ao resto do 

corpo, e outro abaixo do bumbum, para que as pernas não se abram.
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Posicionador maior 
sob os braços, 

elevando o tronco.

Posicionador 
médio elevando 

o bumbum.

Coluna curvada 
fazendo lordose.

Uma mão sobre 
a outra, sem 
ultrapassar a 

linha do punho.

Head on arms pose: realize 

essa pose com o bebê enrolado 

pelo wrap da cintura às pernas, 

e esconda a amarração com um 

wrap de acabamento. Use um 

posicionador abaixo dos braços, 

elevando o tronco e a cabeça. 

É importante observar a posição da coluna que, para um bom 

resultado, deve fazer uma pequena lordose, deixando o olhar voltado 

para cima. 
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Posicionador maior 
elevando o tronco e um 

menor sob a mão.

Posicionador 
médio elevando o 

bumbum.

Coluna curvada 
fazendo lordose.

As pontas dos 
dedos estão 

abaixo da linha 
dos olhos, 
mostrando 

apenas 3 
dedos. 

Snail pose: após a “head 

on arms pose”, esconda o 

braço mais próximo da luz e 

gire o corpinho de forma que 

fique lateralizado, com as mãos 

abaixo da bochecha. 

Use um posicionador para 

elevar a cabeça.
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Posicionador menor 
sustentando o corpo.

Dois dedos de 
afastamento entre 

o queixo e o peito.

Posicionador maior, elevando o 
tronco na altura dos ombros e um 

menor na lateral da cabeça.

Sleeper pose: após a “snail 

pose”, gire o corpinho do bebê 

de barriga para cima, eleve a 

cabeça na altura da nuca e deixe 

os braços relaxados. 

Cubra o wrap que envolve as 

pernas com um de acabamento.
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Posicionador 
maior, 

apoiando as 
costas

Aplique a “técnica de 

wrapping” para dar a sustentação 

necessária para a pose. 

Use um apoio que envolva 

toda a base do bebê (gamela, 

boia ou pufe donut) e acomode-o 

no centro encaixando o corpinho 

na vertical. Um flokati dará o 

acabamento na produção.

POTATO SACK

Gamela, boia 
ou pufe donut
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AS POSES NOS PROPS

Os meus props preferidos são os mais simples e pequenos, como 

cestos, caixotes e bercinhos. Minha prioridade é evidenciar o bebê e, 

por isso, evito acessórios que chamem muita atenção ou que sejam 

marcantes, como mini aviões, carrinhos, etc. 

Para cada tipo de prop, existem poses ideais de acordo com o seu 

formato. Os props baixos e com aberturas maiores, como gamelas e 

tinas, são perfeitos para as poses “nest” e “bum up”. Os mais altos, 

como baldinhos e pipas, para poses como “head on arms” e “cocoon”, 

e os caixotes, bercinhos e caminhas são opções de props para 

“sleeper” e “cocoon”.
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Apoie a cabeça do bebê, 

na altura dos ombros e nuca, 

na borda do prop com a ajuda 

de um posicionador circular, 

deixando o corpinho em 

diagonal.

COCOON POSE

Posicionador 
menor na base 

dianteira.

Dois dedos de 
afastamento entre o 

queixo e o peito.

Posicionador maior 
na base traseira.

Posicionador 
redondo, ou manta 

pequena, para 
proteger a cabeça 
da borda do prop.
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Libere os braços do bebê e 

apoie sua cabeça, na altura dos 

ombros e nuca, na parte mais 

alta do posicionador. 

Use dois posicionadores 

pequenos nas laterais da cabeça 

e deixe os braços relaxados. 

SLEEPER POSE, NO PROP

Dois dedos de 
afastamento 

entre o 
posicionador o 

prop.

Dois dedos de 
afastamento entre o 

queixo e o peito.

Use um wrap de acabamento do peito para baixo para esconder o 

restante do corpinho.

Dois dedos de 
afastamento 

entre a 
cabeça e o 

prop.

Posicionador menor 
na base dianteira. Posicionador maior, elevando o 

tronco na altura dos ombros e 
um menor na lateral da cabeça.
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HEAD ON ARMS, NO PROP

Ainda com as pernas 

enroladas pelo wrap, a pose 

segue a mesma lógica da 

sua forma no pufe, com a 

diferença de que ao invés do 

posicionador, a borda do prop 

manterá os braços e troncos 

elevados.

Posicionador maior na 
frente para apoiar o corpo

Posicionador menor 
elevando o bumbum.

Coluna curvada 
fazendo lordose.

Uma mão sobre 
a outra, sem 
ultrapassar a 

linha do punho.

Posicionador 
redondo, 
ou manta 
pequena, 

para proteger 
os braços 

da borda do 
prop.
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AS POSES COM OS PAIS

Quando um bebê nasce, a família vive um momento de muitas 

transformações, inseguranças e cansaço, mas também a maravilhosa 

sensação de viver um novo amor. 

Com a mamãe, procuro evidenciar a ternura do olhar, a delicadeza 

do toque e o afeto no sorriso. Já com o papai, gosto da proteção e do 

aconchego dos braços e mãos. 

Peço a eles que, na sessão, usem roupas em cores lisas, claras e 

neutras, como bege ou cinza, sem estampas ou escritas. Na maquiagem 

da mamãe, oriento que evite olhos marcados, cílios postiços, cores 

fortes, visto que é o momento de retratar delicadeza e serenidade. O 

ideal é evitar também esmaltes em cores fortes, já que as mãos estarão 

em evidência, pois serão fotografadas muito próximas ao rosto do 

bebê.

Os pais: mantenha as duas mãos na 

altura da cintura, sendo que uma delas 

dará apoio à base e a outra protegerá a 

frente.

Inserindo o bebê: apoie as costas 

do bebê no peito do pai/mãe, encaixe o 

bumbum na mão mais baixa. A mão mais 

alta do pai/mãe, dará apoio ao bebê.

POTATO SACK, COM OS PAIS 
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FROGGY POSE, COM OS PAIS

Os pais: seguindo a mesma lógica do pufe, mantenha uma mão à 

frente e mais elevada, na altura do peito e outra mais baixa, na altura da 

cintura.

Inserindo o bebê: apoie o bumbum na mão mais baixa e os 

cotovelos na mão mais elevada. Lembrando que, por segurança, esta 

pose é resultado da fusão de duas imagens e com o bebê em sono 

profundo.



65Newborn Photography, by Paloma Schell

NEST POSE, COM OS PAIS

Os pais: cruze os braços formando uma concha, deixando uma mão 

mais alta que outra. Deixe o corpo em diagonal, de forma que o lado 

com a mão elevada fique mais perto de você. 

Inserindo o bebê: encaixe-o com as costas apoiadas no peito do 

pai/mãe e a cabeça na mão elevada.
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HEAD ON ARMS POSE, COM OS PAIS

Os pais: seguindo a lógica do pufe e do prop, mantenha uma mão 

à frente mais elevada, na altura do peito, e a outra mão um pouco mais 

baixa, na altura da cintura.

Inserindo o bebê: apoie as costas do bebê no peito do pai/mãe, 

encaixe o bumbum na mão mais baixa e os braço do bebê na mão mais 

elevada. Encoste o queixo do pai/mãe na cabeça do bebê, para dar 

apoio.



67Newborn Photography, by Paloma Schell

SNAIL POSE, COM OS PAIS

Os pais: posicione o pai/mãe de lado para você, eleve o braço 

mais próximo em formato de “V”, deixando a mão na altura do queixo. 

Encaixe a outra mão no antebraço, com a palma virada para cima.

Inserindo o bebê: apoie o bumbum na mão mais baixa e a cabeça 

na mão mais alta, com o bebê de costas para o pai/mãe.
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CUDDLE POSE

Os pais: posicione o pai/mãe de lado para você e coloque a mão 

do braço mais próximo, abaixo da axila do outro braço, formando uma 

“cadeirinha”.

Inserindo o bebê: coloque-o de frente para o peito do pai/mãe, 

com o bumbum encaixado no ante-braço e a cabeça apoiada na linha 

dos ombros. A mão de trás do pai/mãe, dá apoio às costas do bebê.
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AS POSES COM OS IRMÃOS

Nada pode ser maior do que o sentimento dos pais por seus filhos. 

Fotografá-los juntos é como inscrever numa imagem a mais perfeita 

tradução do amor. Porém, são as fotos mais desafiadoras da sessão, 

pois, além do recém-nascido, às vezes o irmão mais velho é também 

um bebê.

A minha pose preferida, em que sinto segurança para realizar com 

os irmãos, é do recém-nascido no potato sack e da criança de acordo 

com a idade:

Menores de 2 anos: com o recém-nascido em props com os 

irmãos envolvendo o pequeno bebê, ou ambos deitados no chão, 

abraçadinhos.

Maiores de 2 anos: posicione o recém-nascido nas pernas do mais 

velho, em pose de índio.
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No meu trabalho, lido diariamente 
com o que há de mais puro e genuíno 

na vida: o princípio dela”

“
Paloma Schell
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Toda foto deveria contar uma história e, fazendo uma analogia, 

imagine que a composição seja o papel no qual você coloca todos os 

elementos necessários para escrever a narrativa.

A composição tem grande importância na construção de uma 

imagem, pois algumas escolhas mudam completamente a leitura de 

uma foto.

Além disso, ela influencia na linguagem fotográfica, já que está 

diretamente ligada ao olhar do profissional.

Capítulo 6  |  Composição
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ENQUADRAMENTO

O enquadramento é formado pela combinação dos planos, da 

altura e do lado do ângulo, com as linhas e os espaços negativos. 

Esses conceitos estão relacionados aos movimentos de câmera e, para 

facilitar o entendimento, vamos definir separadamente cada um desses 

movimentos:

 »Ângulos: altura e lado em torno do modelo/objeto. 

 »Planos: ajustado pelo movimento do fotógrafo para frente e para 

trás.

 »Linhas: inclinação da câmera para esquerda ou direita.

 »Regra dos terços: em linha reta, para esquerda ou direita, para cima 

ou baixo.

ÂNGULOS

A expressão “tudo é uma questão de ângulos” é real, pois o ângulo 

tem o poder de distorcer a realidade e a nossa percepção. Sendo 

assim, da mesma forma que um ângulo ruim desvaloriza o modelo, um 

bom ângulo torna-o mais belo.  Não se trata apenas de fotografar de 

cima para baixo ou de baixo para cima, pois, além da altura do ângulo, 

devemos considerar os lados. 

Na fotografia de recém-nascidos, além da questão estética, existe 

a limitação do número de poses. Logo, explorar ângulos é a alternativa 

para extrair o máximo da pose sem a necessidade de mexer tantas 

vezes no bebê.
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Altura do ângulo: a câmera movimenta-se para cima ou para baixo 

em relação ao assunto. Aqui, temos quatro variações:

 » Ângulo Central (1): topo da cabeça. 

 » Plongèe (2): de cima para baixo. Provoca distorções dando 

aspecto de reduzido e frágil.

 » Ângulo Plano (3): na linha dos olhos. Revela as proporções 

reais, sem distorções.

 » Contra Plongèe (4): de baixo para cima, provocando distorções 

da realidade, mas, ao contrário do plongèe, deixa o assunto maior e 

transmite grandeza.
(1)

(2)

(3)

(4)
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Lado do ângulo: a câmera se movimenta ao redor do assunto, nos 

quatro lados:

 » Frontal (5): dá destaque à face e expressões do bebê.

 » 3⁄4 (6): é o meio do caminho entre o ângulo frontal e o 

perfil. Um lado inteiro da face fica em evidência e o outro, em menor 

proporção. É excelente para as macros, pois valoriza os detalhes.

 » Perfil (7): mostra apenas um lado da face. 

 » Nuca (8): quando o modelo é fotografado de costas. 

(5)

(6)

(7)

(8)
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x

Sabendo que nem todos os ângulos favorecem o bebê, avalie as 

distorções que cada um gera e decida quais características evidenciar.  

Após pensarmos de forma individual sobre a altura e o lado do ângulo, 

chega o momento de combiná-los para obtermos os melhores ângulos 

do bebê:

OS MELHORES ÂNGULOS DO BEBÊ

Os bebês possuem a cabeça maior que o resto do corpo se 

comparados com as proporções de um adulto. A dica é esconder as 

narinas, manter a cabeça mais próxima da lente, em primeiro plano, e o 

corpo em segundo. 

Ao comparar essas duas imagens, perceba que, na primeira, as 

narinas estão visíveis e o corpo está mais alongado, em proporções 

distorcidas. Na segunda, além de mais delicado, o ângulo remete 

à fragilidade, à necessidade de proteção. Portanto, devemos evitar 

fotografar no contra-plongèe.
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Plano + Frontal: na linha dos olhos, 

dando ênfase à face, com os dois olhos 

e a boca alinhados e em foco. 

Plongèe + Frontal: de cima para 

baixo, com os olhos alinhados e em 

foco. É um bom ângulo para as fotos 

da família, por reduzir as proporções do 

corpo.

Plongèe + 3⁄4: evidencia contornos 

e texturas. Apenas o olho mais próximo 

da câmera estará no foco. É um bom 

ângulo para evidenciar as dobrinhas do 

bebê.

 Plano + 3⁄4: é uma variação do 

ângulo Plongèe 3⁄4, que difere dele 

pelo alinhamento com os olhos.

Plano + Perfil: o perfil, alinhado 

com os olhos. Um bom ângulo para 

fotografar a macro da face completa.

Contra Plongèe + 3⁄4: conforme 

já foi mencionado, sabemos que 

devemos evitar fotografar em contra-

plongèe, já que alonga o corpinho do 

bebê. Contudo, no caso específico da 

fotografia macro da boca, o ângulo 

favorece os contornos e amplia o 

tamanho dos lábios.

Plano + Frontal

Plongèe + 3/4

Plongèe + Frontal

Plano + Perfil

Plano + 3/4

Contra Plongèe + 3/4
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Os planos de enquadramentos estão relacionados com o que você 

decide mostrar em uma cena, pensando do micro ao macro. 

No Plano de Detalhe (PD): podemos produzir formas abstratas ou 

revelar detalhes ricos, como os poros, as penugens e a pele delicada do 

bebê. 

No Primeiríssimo Plano (PPP) e no Primeiro Plano (PP): 

evidenciamos as expressões da face do bebê. 

Nos Planos Médio (PM) e Geral (PG): o bebê ocupa a maior parte 

da imagem.

No Grande Plano Geral (GPG): o bebê divide espaço com o 

cenário.

PLANOS DE ENQUADRAMENTOS

GPG

PG

PM

PP

PPP

PD
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Grande Plano Geral (GPG)Plano Geral (PG)

Primeiro Plano (PP) Plano Médio (PM)

LINHAS

Inclinando a câmera para a direita ou para a esquerda criamos linhas 

que direcionam o nosso olhar e formam diferentes perspectivas. 

No pufe, como não vemos a linha do horizonte para nos guiar, o 

próprio bebê se transforma em uma referência de alinhamento. Eu, 

particularmente, gosto de acompanhar a orientação da foto: linhas 

horizontais quando a orientação for paisagem (imagem 01) e linhas 

verticais quando a orientação for retrato (imagem 2). 
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Dica: nas diagonais, para que a cabeça fique mais elevada em relação ao 
corpo, incline a câmera para o lado da cabeça. Observe, na imagem 4, 

como o bebê parece estar caindo quando erramos o ângulo de inclinação.

Porém, sou uma apaixonada por diagonais, por darem movimento à 

foto (imagem 03).

Nos props, acompanhe as linhas do horizonte, mesmo que não 

estejam em evidência. 

Os fundos de madeira também geram linhas e conduzem o nosso 

olhar para o bebê, como na imagem abaixo:

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3

x
Imagem 4
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REGRA DOS TERÇOS

Centralizarmos o assunto não é necessariamente ter uma foto mais 

equilibrada e, para aperfeiçoarmos o enquadramento, usamos a regra 

dos terços, que tem como objetivo conseguir uma maior harmonia 

entre os elementos da foto.

Se dividirmos uma imagem em 9 quadros, através de duas linhas 

verticais e duas horizontais, teremos os terços.

Note que há 4 pontos de interseção que geram maior atenção e 

que chamamos de pontos de ouro (imagem abaixo).
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Na fotografia newborn, deixe o olhar do bebê em um dos terços.

Nas fotografias macro, use os pontos de ouro para conseguir 

imagens mais impactantes.
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Imagem 1

x
Imagem 2

Imagem 3 Imagem 4

ESPAÇO NEGATIVO

Os espaços negativos, ou áreas de respiro, conduzem o nosso olhar 

para o bebê. Trata-se do equilíbrio entre áreas com e sem informação, 

fazendo com que busquemos por elementos no vazio: não os 

encontrando, retornamos à area de destaque. 

Quando estão dispostos em áreas de maior peso na imagem, geram 

a ilusão flutuante ou de sufocamento (imagem 1). 

Espaços negativos também podem transmitir distanciamento 

(imagem 3) ou proximidade (imagem 4), dependendo da mensagem 

que desejamos transmitir.
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TEXTURAS

As texturas das mantas, rendas, flokatis, layers, wraps e da madeira 

contrastam com a pele lisinha e delicada do bebê. Porém, tome 

cuidado com os excessos, para não poluir a imagem. Fotos com muitas 

texturas acabam tirando a atenção do bebê.

Dica: na escolha de uma manta de renda, por exemplo, para equilibrar o peso das 
texturas, o ideal é montar uma composição com um wrap ou roupa sem texturas.
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As cores provocam sensações e, enquanto 

os tons quentes (amarelo, laranja, vermelho e 

suas combinações) lembram calor e aconchego, 

os tons frios (azul, verde, violeta e suas 

combinações) remetem ao frescor, à natureza, à 

saúde e à tranquilidade. 

Para a compreensão e harmonização das 

cores, usamos o círculo cromático, no qual 

encontramos as misturas monocromáticas, 

análogas, complementares e tríades (imagem 1).

Harmonia Monocromática: composições 

compostas por uma única cor com nuances acima 

ou abaixo da mesma matiz, são caracterizadas 

pelo tom sobre tom (imagem 2). 

Harmonia Análoga: são as cores vizinhas, 

dispostas lado a lado (imagem 3). 

Harmonia Complementar: composta por 

duas cores localizadas em lados opostos no 

círculo. Temos duas possibilidades: uma cor 

primária e uma secundária ou duas terciárias 

(imagem 4). 

Harmonia Tríade: forma um triângulo perfeito 

dentro do círculo cromático. É composta por três 

cores de uma mesma categoria: todas primárias, 

todas secundárias ou todas terciárias (imagem 5). 

CORES

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

Imagem 4

Imagem 5
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Enquanto as harmonias monocromáticas e análogas são 

caracterizadas pela uniformidade, as complementares e tríades se 

destacam pelo contraste entre as cores. 

Por último, mas não menos importante, temos o preto, o cinza, o 

branco e o marfim, que são classificados como cores acromáticas ou 

neutras. 

Se você ainda não descobriu o seu estilo, aposte nas cores neutras 

para ter mais assertividade.

Monocromática Análoga Complementar Tríade
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“ Mais emocionante que fotografar um 
bebê, só a alegria estampada na face da 

mamãe, enquanto admira sua cria.”

Paloma Schell
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Acredito que todo fotógrafo, quando decide se especializar em 

fotografia newborn, já tenha dominado a técnica fotográfica, mas 

quando o aprendizado acontece simultaneamente à especialização, 

pode parecer um pouco mais complicado do que realmente é, pois 

considero a técnica fotográfica relativamente simples, na fotografia 

newborn, independente do tipo de iluminação.

Capítulo 7  |  téCniCa FotográFiCa
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EQUIPAMENTOS

Meu kit de equipamentos para fotografia newborn inclui uma 

Câmera Mirrorless Sony Alpha 7iii, as objetivas 24-70mm f/2.8 GM e 

90mm f/2.8 Macro G OSS, o flash Einstein 640WS da marca Paul C. Buff 

(www.paulcbuff.com), uma sombrinha rebatedora branca 180cm (86”), 

com três camadas de tecido difusor branco e uma capa traseira preta. 

Como alternativas mais econômicas, o flash AD600BM da marca 

Godox pode substituir o Einstein, e as objetivas 35mm f/1.8 FE (para 

fotografar o bebê) e a Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA (para as fotos com a 

família) substituem a 24-70mm com a mesma qualidade.
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SETUP

Para obter um padrão nas imagens, considere deixar todos 

os ajustes no modo manual. Isso garante cores mais fiéis, quando 

utilizamos o balanço de brancos personalizado, além de um bonito 

desfoque harmonizando com a nitidez e a incidência de luz, ao ajustar a 

abertura do diafragma, a velocidade do obturador, ISO e a potência do 

flash.

Luz natural ou contínua: como sugestão, ajuste primeiramente a 

abertura, o balanço de brancos e a velocidade, e só depois realize a 

fotometria através do ISO, que pode variar de acordo com a luz do 

ambiente. 

Como padrão nas minhas imagens, trabalho com velocidade do 

obturador em 200”, abertura do diafragma em f/2.8 para fotografar o 

bebê, f/3.5 para as fotos com a família e f/5.6 para os detalhes (macros). 

Flash: a abertura do diafragma, aliada à potência e distância do 

flash, controla a quantidade de luz que incide no bebê. A velocidade 

do obturador interfere na quantidade de luz ambiente que invade a 

cena e, para bloqueá-la, trabalho com velocidades entre 125” e 200”. 

O ISO, por sua vez, interfere tanto na captação da luz do fundo quanto 

na da luz que incide no bebê. Uso ISO 100 em quase todos os meus 

esquemas de iluminação, com exceção do contraluz, no qual regulo o 

ISO em 200 para obter uma luz mais branquinha.
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ILUMINAÇÃO

A luz natural foi, por muito tempo unânime no gosto dos 

profissionais do segmento newborn. Com o passar dos anos, a luz 

contínua e o flash ganharam a preferência dos fotógrafos, trazendo mais 

consistência ao estilo. 

Eu já trabalhei com luz natural e contínua de LED, mas o flash 

ganhou meu coração que, com a ajuda da sombrinha rebatedora, 

produz uma iluminação muito suave. 

Independentemente da fonte de luz, é a qualidade, a intensidade e 

a direção que constituem a nossa iluminação.

A iluminação suave é a mais adequada para a fotografia de 

recém-nascidos, pois valoriza as características do bebê, transmitindo 

inocência, pureza e aconchego. Mas não pense que sombras são ruins, 

pois ao contrário do que possa parecer, elas são necessárias para 

realçar as formas arredondadas e delicadas do bebê. 

QUALIDADE
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Imagem 1 Imagem 2

A iluminação dura é caracterizada por linhas marcadas. É fácil 

identificar onde a sombra começa e onde termina (imagem 1). 

Já, na iluminação suave, não percebemos essas linhas, pois as áreas 

iluminadas e as sombras se misturam em uma leve transição (imagem 2).

Dicas: 1- caso não possua um modificador de luz, 
busque uma parede branca, que se transformará em um 
grande refletor quando a fonte de luz for apontada para 
ela. 2- use duas ou três camadas de difusores para obter 

mais suavidade. apontada para ela. 2- use duas ou três 
camadas de difusores para obter mais suavidade.

Para conseguir uma iluminação suave, a combinação de três fatores 

é necessária: o tamanho, a incidência e a difusão da fonte de luz.

Tamanho: quanto maior a fonte de luz, mais suave será. Por isso, 

busque por grandes modificadores de luz, como janelas, sombrinha, 

softbox, etc.

Incidência: a luz rebatida é sempre mais suave que a direta, pois 

dissipa um ponto concentrado de luz. 

Difusão: ao encontrar uma barreira, a fonte de luz se dissolve, e essa 

é a função dos difusores ou cortinas.
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A intensidade está relacionada ao contraste provocado pela 

diferença de pontos de “f stops” entre as áreas iluminadas e 

sombreadas.

Quanto mais próximo o modelo estiver da luz, maior será o 

contraste, visto que, pela proximidade, a luz estará mais intensa.

Na imagem à esquerda, a fonte de luz está a cerca de 1,5 metros de 

distância do modelo e na da direita, a distância é de apenas 1 metro.

INTENSIDADE
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DIREÇÃO

A direção da luz pode mudar toda a atmosfera da imagem, pois 

desenha, na face do modelo, diferentes padrões de iluminação, através 

de 3 variáveis: a posição do bebê em relação ao flash e a posição do 

fotógrafo em relação ao bebê, que pode ser lateral (45º ou 90º), frontal 

ou de trás (120º ou 180º); o ângulo de inclinação do flash em relação à 

face do bebê (45º, 60º ou 90º) e o foco de luz, que é a posição do flash 

em relação ao bebê versos o fundo.
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Rembrandt: uma fonte de luz lateral, com 

inclinação em ângulo de 45º, iluminando um 

lado da face por completo. Na face oposta, 

as sombras do nariz e da bochecha se 

encontram formando um triângulo.  

Luz curta: o modelo é posicionado entre 

o fotógrafo e a fonte de luz. É um padrão que 

dá volume e realce aos contornos, por isso é 

uma boa opção para as fotografias macro.

Backlight: perfeita para fotografar a 

família, é uma luz delicada e suave que 

reforça a pureza da chegada de um bebê. No 

caso da luz natural, basta fazer a fotometria 

nos modelos, estourando a luz da janela. No 

flash, basta jogar a tocha na direção de uma 

parede branca e suavizar com uma cortina de 

voil branca.

Butterfly: uma fonte de luz frontal 

com inclinação em 45º. É caracterizada 

pela formação de sombras em formato de 

borboleta logo abaixo das narinas.

Rembrandt

Luz Curta

Backlight

Butterfly

Nota: cuidado com a luz negativa (de baixo para cima), 
que ilumina as narinas e projeta sombras estranhas. Muito 
utilizada em filmes de terror, ela pode causar desconforto 
e estranheza no expectador. Observe na imagem ao lado 

-onde utilizei intencionalmente a luz negativa- como 
perdemos beleza e delicadeza se não posicionarmos a 

luz corretamente.
Luz negativa

x
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ESQUEMAS DE LUZ

Sabendo que a qualidade, a intensidade e a direção influenciam nas 

projeções de luz e sombra desenhadas na face, vamos conhecer alguns 

esquemas de luz mais usados na fotografia newborn.

Esquema um: indicado para as poses deitadas de barriga para 

baixo ou com o corpo na vertical, como “froggy pose” e “potato 

sack”. Para não vazar luz para o fundo da foto, o foco de luz deve estar 

concentrado do bebê para a frente, à 1m de distância. Posicione a luz 

lateralmente em 90º e incline à um ângulo de 45º em relação à face 

do bebê. Fotografe de frente para os ângulos frontais, formando um 

padrão de luz “Rembrandt”. Ao fotografar em ângulos 3/4 da face, o 

padrão mudará para “luz curta”.

Setup: f/2.8, 200”, ISO 100, com o Einstein na potência 128”
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Esquema dois: para as poses deitados de barriga para cima. O 

foco de luz deve concentrar-se da cabeça em direção ao corpo do 

bebê, à 1m de distância. Posicione a luz lateralmente em 90º e incline 

a um ângulo de 45º em relação à face do bebê. Fotografe de cima 

para os ângulos frontais, formando um padrão de luz “Rembrandt”. Ao 

fotografar em ângulos 3/4 da face, o padrão mudará para “luz curta”.

Setup: f/2.8, 200”, ISO 100, com o Einstein na potência 128”

Esquema três: ideal para a fotografia macro. O foco de luz deve 

estar concentrado no centro do bebê, à 0,5m de distância. Posicione a 

luz lateralmente em 90º e incline a um ângulo de 90º em relação à face 

do bebê. Fotografe de frente para a luz, como no “contraluz” para as 

fotos de perfil completo, e desloque-se em diagonal para as fotos no 

ângulo 3/4, formando um padrão de “luz curta”.
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Setup: f/5.6, 200”, ISO 200, com o Einstein na potência 32”

Esquema quatro: para “snail pose” com os pais. Com o foco de luz 

concentrado do pai/mãe para a frente, a 1,5m de distância. Posicione-o 

com o corpo de frente para a luz e a face voltada para você. Incline 

o flash a um ângulo de 45º em relação à face do pai/mãe e do bebê. 

Fotografe de frente para a face do pai/mãe e do bebê formando um 

padrão de luz “Rembrandt”.

Setup: f/3.5, 200”, ISO 100, com o Einstein na potência 64”
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Esquema cinco: para “cuddle pose” com os pais. Com o foco de luz 

concentrado do pai/mãe para a frente, a 1,5m de distância. Posicione-o 

com o corpo de costas para a luz e a face voltada para você. Incline 

o flash a um ângulo de 45º em relação à face do pai/mãe e do bebê. 

Fotografe de frente para a face do pai/mãe formando um padrão de 

luz “Rembrandt”, levando em conta que a face do bebê estará em 3/4, 

formando um padrão de “luz curta”. 

Setup: f/3.5, 100”, ISO 200, com o Einstein na potência 64”

Esquema seis: para “nest pose” com os pais. Com o foco de luz 

concentrado do pai/mãe para a frente, à 1,5m de distância. Posicione-o 

com o corpo em diagonal em relação à luz, com a face voltada para 

você, incline o flash à um ângulo de 45º em relação à face. O bebê 

estará deitado nas mãos, com a luz na direção da cabeça ao corpo. 

Fotografe de frente para a face do bebê.
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Esquema sete: para as poses “head on arms” e “potato sack” com 

os pais e irmãos. Com o foco de luz concentrado no pai/mãe para a 

frente, a 1,5m de distância. Posicione a luz lateralmente em 90º e incline 

a um ângulo de 45º em relação à face do bebê. Fotografe de frente 

para os ângulos frontais, formando um padrão de luz “Rembrandt”. Ao 

fotografar em ângulos 3/4 da face, o padrão mudará para “luz curta” 

Setup: f/3.5, 100”, ISO 200, com o Einstein na potência 64”

Setup: f/3.5, 100”, ISO 200, com o Einstein na potência 64”
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Setup: f/3.5, 200”, ISO 200, com o Einstein na potência 32”

Esquema oito: para poses com os pais, no contraluz. Deixe o foco 

de luz rebatendo em uma parede branca a 1,5m de distância. Posicione 

o pai/mãe de costas para a parede a 1,5m de distância do flash. 

Fotografe de frente para os pais, deixando o flash estourar o fundo.

A FOTOGRAFIA MACRO

A fotografia macro, além de completar a galeria, é, para mim, 

garantia de venda, pois normalmente os pais não conseguem fotografar 

macros em casa, com seus celulares. 

Fotografar os detalhes pode ser um grande desafio nas primeiras 

vezes, mas a verdade é que ver essas incríveis imagens se formando se 

torna apaixonante. 

O melhor momento para realizar as macros da face é enquanto o 

bebê está completamente enrolado pelo wrap, na pose potato sack. 

Para evidenciar contornos e texturas da pele use a iluminação curta 

fotografando em ângulos “3/4”. para obter uma melhor definição dos 

detalhes, use a abertura em f/5.6. 
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Cabelo: se o bebê tiver 

cabelo, não deixe de registrar, 

seja um pequeno topete ou seu 

lindo redemoinho.

Perfil completo: uma foto 

da face, um pouco mais aberta 

para valorizar o perfil e os 

contornos do bebê, com olhos, 

nariz e boca no quadro.

Lábios: pode parecer 

controverso, já que a regra 

indica que o ideal seria 

fotografar de cima para baixo, 

mas, somente nesse caso, 

fotografe no ângulo contra 

plongèe para valorizar os 

lábios, ou seja, de baixo para 

cima levemente na lateral, com 

o foco concentrado no centro 

dos lábios.

Cílios: fotografe em 

“plongèe 3/4”, de forma 

que apareçam os dois olhos 

na imagem, com o foco 

concentrado nos cílios dos 

olhos, que estão mais próximos 

de você. 
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Nariz: evidencie os 

miliuns do nariz, detalhes tão 

característicos dos recém-

nascidos. Enquadre todo o 

nariz no Plano 3/4 e deixe o 

foco concentrado na narina 

mais próxima de você.

Orelha: vire o bebê de 

frente para a luz para iluminar 

e criar contornos. Coloque o 

foco na penugem ao redor 

da orelha, já que é uma 

característica comum dos 

recém-nascidos

Aproveite o momento da amamentação para realizar os as macros 

dos pés e mãos. Leve a luz para perto da poltrona de amamentação 

e aproveite para registrar esses detalhes, incluindo as mãos da mãe. 

Assim, essas fotografias terão ainda mais significado.

Mãos: use o dedo indicador da mãe, fazendo com que o bebê o 

agarre e fotografe no contraluz.

Pés: com as plantas dos pés de frente uma para a outra, amarre um 

wrap de contenção para deixá-los bem próximos. Complemente com 

um wrap de acabamento que tenha uma boa textura. Faça um clique de 

frente para os pés e outro lateralmente.
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Existe a ideia de que a pele do bebê é perfeita, mas não é bem 

assim com os recém-nascidos, que necessitam de uma criteriosa pós-

produção, especialmente nas variações de tons. 

Uso os softwares Lightroom e Photoshop. O primeiro, eu utilizo para 

os ajustes de exposição e contraste. Já, o segundo, além dos recursos 

digitais para a segurança do bebê, no caso das fusões de imagens, é 

importante para o tratamento da pele e correções do fundo.

Nota: fotografe no modo manual e deixe a foto 
o mais perfeita possível no momento do clique, 

diminuindo o trabalho de pós-produção.

Capítulo 8  |  pós produção
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No software Adobe Lightroom, no modo “Revelação”, na aba 

“básico”, faço apenas os ajustes de exposição, contraste, realces, 

sombras, brancos e pretos, caso seja necessário dar profundidade e 

volume na imagem (figura 2). 

Figura 1

LIGHTROOM

Observe, na 

figura 1, como a pele 

do bebê é afetada 

pela icterícia e, em 

algumas áreas, pela 

vermelhidão. E essas 

variações de tons 

necessitam da nossa 

atenção e cuidado. 

Figura 2
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Na aba  “HSL/Cor”,  aumento a luminância dos amarelos em +20 e 

dos vermelhos em + 10 e a matiz dos vermelhos em +10, para dar mais 

destaque ao bebê, clareando e neutralizando a pele. 

O próximo passo é ir para a aba “Correções de lentes”, no modo 

“perfil”, em que deixo ativa a “correção de perfil” para pequenas 

distorções da lente (figura 3).

Figura 3

PHOTOSHOP

Com as etapas no Lightroom concluídas, é hora de realizar o 

tratamento da pele e/ou fusão de imagens no Photoshop, e para isso, 

basta acionar o atalho “CTRL E” para abri-lo.
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Com a imagem no Photoshop, duplique a camada “Plano de fundo” 

com o atalho “CTRL J”. A seguir, acesse o menu Camada > Nova 

Camada de ajuste e preenchimento e selecione “Matiz/Saturação”.  

Na caixa de diálogo, altere o canal “Principal” para “Vermelhos” 

(figura 4).

TRATAMENTO DE PELE

Figura 4

No comando “Matiz/

Saturação”, configuramos o 

canal dos vermelhos. Mude 

a “Matiz” para 180, assim 

conseguirá perceber as áreas 

com invasão de vermelhos 

(figura 5). Figura 5
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Note que alguns pontos são criados 

logo abaixo de “Luminosidade” (escala 

colorida com pequenos controles 

deslizantes). 

Ao aproximar os deslizantes externos 

dos centrais será possível perceber que 

as áreas com invasão de vermelhos vão 

diminuindo até ficarem somente onde 

faremos as correções. Após aproximar os 

pontos, aplico na “Matiz” valores entre “7 

e 12”, na “Saturação”, entre “-5 e -3”, e na 

“Luminosidade”, entre “5 e 10”.

Ao criar a camada de ajuste, automaticamente o Photoshop cria 

uma máscara (quadrado branco ao lado da miniatura da imagem). 

Clique na máscara e selecione a ferramenta “Pincel” (B) com a “cor 

preta” de primeiro plano e pinte as áreas onde não deseja que as cores 

sejam alteradas. Repita todo o processo para corrigir agora os tons 

do canal “Amarelos”. Porém os valores da “Matiz”, ao contrário dos 

vermelhos, serão entre “-12 e -7”, na “Saturação”, entre “-5 e -3” e na 

“Luminosidade”, entre “5 e 10”.

Uma vez que os tons amarelos e vermelhos foram corrigidos, agora 

podemos fazer a limpeza da pele. 

Crie uma nova camada transparente, pressionando as teclas “SHIFT 

CTRL ALT E” para uma nova sobreposição de todas as outras camadas, 

selecione a ferramenta “Ferramenta de correção” (J) (Patch tool) e 

remova escamas, manchas e pequenas marcas. 
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Para finalizar, crie, mais uma vez, uma nova camada transparente, 

pressionando as teclas “SHIFT CTRL ALT E”. Vá até o menu Filtro > 

Nitidez > Aplicação inteligente de nitidez (figura 7). 

Figura 7

DEPOISANTES

Aumente a intensidade até obter detalhes nos contornos dos olhos, 

boca e nariz. Confirme com um “Ok”.

Dessa forma, temos a imagem finalizada. Veja o “antes x depois” 

do tratamento e compare. Observe que, além de remover os tons 

amarelos causados pela icterícia, removemos as imperfeições da pele, 

neutralizamos as cores e ainda aplicamos mais nitidez à imagem.
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Algumas poses do newborn, na verdade, são resultados da fusão de 

duas ou mais imagens no Photoshop. Fazemos assim para mantermos 

o bebê em segurança. Neste tutorial, vou mostrar como isso funciona. 

Observe as imagens abaixo: 

FUSÃO DE IMAGENS

Na primeira foto, a assistente segura o bebê pela cabeça e, na 

segunda, pelos punhos, preservando a coluna cervical. 

Figura 01 Figura 02
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Com os ajustes do Lightroom prontos e sincronizados, abra as duas 

imagens no Photoshop. Em um dos arquivos, pressione “CTRL A” para 

selecionar toda a imagem, depois “CTRL C” para copiá-la, “CTRL W” 

para fechar esse arquivo. Automaticamente, agora você estará vendo a 

outra imagem aberta. Cole a imagem copiada clicando em “CTRL V”  e 

depois duplique a camada de plano de fundo. Dessa maneira, temos 

três camadas no arquivo: “Plano de Fundo”, “Plano de Fundo Copiar” 

e “Camada 1” (figura 03). 

Figura 03

Reduza a opacidade da “Camada 1” para 40%. Selecione a camada 

“Plano de Fundo Copiar”, ative a ferramenta “Mover (V)” e alinhe as 

duas camadas. 
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Figura 04

Clique novamente na “Camada 1” e aumente a opacidade de 40 

para 100%. Finalmente, crie uma máscara clicando no botão “Criar 

máscara de camada”, que está na base da paleta “Camadas”. 

Selecione a ferramenta “Pincel” (B), coloque a Cor preta em 

primeiro plano e passe o pincel sobre as áreas onde aparece a mão da 

assistente (figura 04). 

Com a fusão finalizada, a imagem já estará pronta para a realização 

dos demais ajustes de pele.
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A união entre iluminação, pós-produção, composição, cores, 

entre outros elementos, define a linguagem de um fotógrafo. Mas 

para que essa linguagem seja evidente, é necessário ter consciência 

e consistência. Pode levar um certo tempo para que o profissional 

desenvolva seu estilo, mas tudo fica mais fácil quando temos a 

consciência das nossas escolhas. 

A linguagem de um fotógrafo é o que o diferencia de outros. Por 

isso, mostre quem você realmente é através da sua mensagem, de 

forma coerente com a maneira como compõe suas imagens. 

Capítulo 9  |  linguagem FotográFiCa
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CONCEITOS ESTILÍSTICOS

Conceitos estilísticos são compostos por elementos que retratam 

uma determinada época, crítica social, comportamentos, ideias, etc. 

Os movimentos artísticos dos grandes pintores dos séculos XVII, XVIII 

e XIX, são exemplos de conceitos que, até hoje, têm influência na 

arquitetura, na moda, no design e na fotografia.

Para exemplificar brevemente a noção de conceito estilístico, vou 

utilizar duas imagens de arquitetura de interiores de diferentes estilos. 

Observe:

Na primeira imagem, somos capazes de identificar elementos que 

se comunicam e reforçam uma linguagem rústica, com a presença da 

madeira, dos tons terrosos e acessórios artesanais. Já na segunda, a 

linguagem é claramente romântica, com o uso de tons claros e tecidos 

leves, que remetem à suavidade e à delicadeza.

Dica: monte um painel com imagens que sejam agradáveis aos seus olhos. Imagine que 
estivesse decorando a sua própria casa, salve imagens de quartos, de salas, de cozinhas e, 

no final, observe que estilo de decoração prevaleceu nas suas escolhas. Essa pode ser uma 
forma interessante de entender os estilos com que você se identifica.
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Veja abaixo, alguns exemplos de estilos na fotografia newborn:

Estilo orgânico: a iluminação costuma ser mais contrastante e os 

tons, quentes. É constante a presença de formas curvas, arredondadas 

ou assimétricas e de texturas. Estão presentes muitos elementos 

naturais, como: lãs, madeira, flores, folhas secas, etc. - e acessórios 

artesanais.

Estilo clássico: uma iluminação mais clara, com pouco ou médio 

contraste, muito branco, elementos requintados como rendas, pérolas, 

metal, madeira, arabescos, padronagens e texturas.

Estilo romântico:  tecidos florais, rendas, pérolas, cores claras em 

tons uniformes e uma iluminação com pouco ou médio contraste, são 

elementos que compõem o estilo romântico. 

Estilo contemporâneo: formas simétricas, chevron, poás, listras, 

cores vibrantes (mistura de tons quentes e frios) e cenários elaborados 

definem o estilo contemporâneo. 

Estilo minimalista: o uso de poucos elementos, tons 

monocromáticos e análogos. A máxima do “menos é mais” é o lema do 

minimalismo.
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DESENVOLVENDO UMA LINGUAGEM

Ser criativo e estar criativo são características diferentes. O indivíduo 

criativo possui, por natureza, uma grande habilidade na área de criação 

e inovação. Contudo, todas as pessoas possuem potencial para criar 

e, para isso, precisam apenas de mais estímulos. Aí é que está a 

importância de buscamos referências. 

Inspirar-se no padrão de iluminação do “fotógrafo A”, nas cores do 

“fotógrafo B”e no estilo do “fotógrafo C” são caminhos para buscar o 

próprio estilo. Mas as fontes de inspiração também devem vir de outras 

áreas, como de obras de artes, da arquitetura, do design e da moda. 

Para desenvolver uma linguagem fotográfica, é preciso encontrar a 

resposta para a seguinte questão: “quais são as mensagens que quero 

transmitir com as minhas imagens? 

E essa é uma pergunta que somente você pode se fazer, então não 

deixe de questionar sobre quem você é, sobre as coisas de que você 

gosta e sobre aquilo que melhor representa a sua essência.
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Desenvolver a própria linguagem não é uma tarefa fácil e rápida. 

Apesar disso, quando temos a consciência do que “queremos 

transmitir”, encontrar o “como transmitir” torna-se mais simples 

e objetivo. É justamente no “como transmitir” que a linguagem 

fotográfica se encontra, por meio da aplicação a técnica com 

consistência e consciência. 

Exemplo: digamos que você queira transmitir “frescor e suavidade” 

nas suas fotos. Através da técnica, como você poderia comunicar essas 

mensagens? 

Qual seria a profundidade de campo?  

Qual seria o tipo de iluminação? Dura ou difusa? Com alto ou baixo 

contraste? 

O balanço de brancos deveria ser quente, neutro ou frio?

Quais seriam as cores e os estilos que melhor representariam essas 

mensagens?

Ao encontrar as respostas, você terá descoberto o seu “como”, a 

sua linguagem.

Dica: busque por lembranças, sensações, cores, cheiros, sons 
que tenham ligações afetivas com você.
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MEU ESTILO

Eu amo a suavidade das pérolas e seus tons, a delicadeza das 

rendas e o aconchego da madeira, a simplicidade dos tons neutros 

e pastéis e o romantismo da arquitetura provençal. Logo, quero 

transmitir: sofisticação, suavidade, delicadeza, aconchego, simplicidade 

e romantismo. Para transmitir essas mensagens, uso a iluminação difusa, 

com planos mais fechados e pequenas profundidades de campo. 

O estilo minimalista também é muito presente na minha linguagem. 

Evito a poluição visual e faço dos acessórios meros coadjuvantes, por 

considerar a fotografia newborn bela, por causa dos traços do bebê, e 

não pelos acessórios ou cenários. 

Assim como a técnica, a minha linguagem também se modificou 

com o passar do tempo. Considerando que estamos em constante 

evolução como seres humanos, é natural que nossa forma de expressão 

se molde a novos conceitos e estilos. Apesar disso, tudo aconteceu 

de forma gradativa, para que minhas imagens não mudassem 

bruscamente, de forma que meu cliente continuasse a se identificar 

comigo.
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A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM

Além da identidade presente nas fotos, é importante que a 

linguagem do fotógrafo estenda-se por todo o seu trabalho: no 

logotipo, no site, no blog, nas redes sociais, nos cartões de visita, nos 

álbuns e embalagens, reforçando a sua mensagem. 

O papel da marca é valorizar e reforçar a linguagem do fotógrafo, é 

mostrando a sua personalidade em traços e fontes. 

Para se posicionar no mercado, o profissional precisa oferecer 

diferenciais, e um deles é justamente a sua personalidade. 

Uma boa marca possui características que considero fundamentais: 

Retratar a personalidade do profissional como um ser único, com 

foco na pessoa e não na sua profissão. Isso é relevante porque, existem 

milhares de fotógrafos no mercado, mas o cliente precisa querer você, 

o seu olhar, as emoções que você desperta e a sua criatividade. Essas 

características falam muito mais sobre o seu trabalho, que uma câmera 

estampada na marca, por exemplo.

Estar em harmonia com o nicho em que atua. No caso do newborn, 

as cores e fontes precisam reforçar a suavidade desse trabalho. 

Dizem que não se julga um livro pela capa, mas sabe-se que ela 

realmente pode determinar a escolha do cliente.

“A primeira impressão é a que fica”, lembre-se disso!



MENSAGEM FINAL

Um dia, você olhará para 

trás e, assim como eu, 

perceberá sua evolução 

com grande orgulho. 

Acredite e invista 

em você! 

Um beijo no coração.

Se a sua fotografia não te agrada hoje, pense que o 

que te separa dos fotógrafos que admira é o tempo. 

A experiência não vem sem tentativas; se não 

errarmos, centenas de vezes, inclusive.

É no ato de experimentar, que moldamos nosso 

estilo, então não deixe de tentar quantas vezes 

forem necessárias. 

Paloma Schell | Abril, 2020





Neste livro, a fotógrafa Paloma Schell ensina como fazer ensaios de recém-

nascidos com segurança, criatividade e beleza. De forma muito prática, você 

vai aprender como funciona a fisiologia dos bebês, as técnicas de relaxamento 

e o passo a passo de como fazer a sessão. A autora mostra, em detalhes, como 

orientar os pais, a sequência das poses e os equipamentos fundamentais para 

fotografar ensaios newborn.

A paixão por fotografar recém-nascidos surgiu em 2008 

quando, grávida do primeiro filho, a autora descobriu a 

fotografia newborn. Na época, muito difundida na Austrália, 

Canadá e Estados Unidos, mas pouco conhecida no Brasil.

Em 2011, Paloma iniciou sua graduação em fotografia, 

pela Univali (Universidade do Vale do Itajaí) e, paralelamente, 

especializou-se em recém-nascidos. 

De lá pra cá, vem se destacando no cenário nacional e internacional. Até o 

momento, 17 países fizeram parte da sua trajetória como palestrante e mentora. 

Foi pensando nos seus alunos ao redor do mundo, que o livro ganhou versões 

em inglês, espanhol, italiano e francês. Além disso, a fotógrafa é a criadora da linha 

de Stands Paloma Schell, que revolucionou a fotografia newborn no mundo todo.

Visite o site da autora:

www.palomaschell.com

Instagram: @palomaschell

Loja: @palomaschellshop
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