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Oie, aqui é a Camila Maffini, e no meu Instagram

(@camilamaffini) eu falo um pouco sobre moda e viagens, 

além de, claro, dar muitas dicas sobre fotografia!

Separei cinco passos fáceis que vão revolucionar a forma 

como você vê as fotografias – e, a partir desse guia, você 

fará fotos INCRÍVEIS! 

Então, partiu entender um pouco desse mundo?

trips
fashion
photos

https://www.instagram.com/camilamaffini/


Sabia que fotografia vem do grego e 

significa, literalmente, “registrar a luz”? 

Não é a toa que a iluminação é o passo 

mais importante para a foto perfeita! 

Prefira sempre fotografar com a luz 

natural (do sol) e cuide para não ficar 

contra luz ou você ficará na sombra! 

#dicadaCami: a Golden Hour é um dos 

melhores horários para fotografar e 

acontece assim que o sol nasce e logo 

antes dele se pôr!

Evite fotografar perto do meio dia em dias 

de sol – como o sol se encontra bem no pico, 

faz muita sombra em regiões como olheiras 

e nariz (e acredite, você não vai querer isso!) 

iluminacao
passo 1



linha do 
passo 2

horizonte
Parece bobagem dizer isso, 

mas sempre cuide para o 

horizonte ficar reto e na 

horizontal! 

Quando nós giramos a foto 

e modificamos o horizonte, 

nosso cérebro entende que 

tem algo “errado” – o que vai 

fazer com que a pessoa não 

dê o tão esperado like na 

foto!

Cuide também para foto 

ficar simétrica; nós tendemos 

a gostar mais de objetos e 

fotografias harmônicas.



Saia do óbvio! Aqui não vale mãozinha na cintura. Varie o máximo possível 

quanto à angulação e às poses: suba em uma cadeira ou sente no chão 

para variar o ângulo da foto; para as poses, indico ter sempre como melhor 

amigo o Pinterest!

Quanto mais você usar a imaginação e inovar nas poses, mais interessantes

suas fotos ficarão!

passo 3

Dica de perfis para seguir e se inspirar: @tezza @paigearminta 

poses eangulos



Cuide sempre do lugar em que vai fazer a foto – pode parecer algo óbvio, 

mas cuide para o local não “brigar” com o foco que você quer dar a foto. 

Observe o exemplo abaixo. 

passo 4

locacao efundo

Nessa foto as janelas pretas na  

parede roubam a atenção do look 

(que é o que eu quero mostrar!).

Já nessa foto com o fundo diferente, 

o destaque fica bem mais para o 

look, não acha?



Mantenha um padrão quando o assunto for edição de fotos – assim seu feed do 

instagram vai ficar mais harmônico! Tenha como melhor amigo um preset, vai 

facilitar muuuuito caso você não saiba mexer muito bem em aplicativos como 

Photoshop ou Lightroom! 

E lembre-se: passou a época onde as pessoas alteravam muuuito as tonalidades 

presentes nas fotos. As pessoas estão, cada vez mais, buscando por fotos mais 

“reais” (então, nada de céu azul piscina, ok?).

passo 5

edicao



Todas essas fotos foram editadas utilizando presets que eu mesma criei, 

apenas com os aplicativos Lightroom e, em alguns casos, Snapseed! 
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