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Para estrelar em um editorial de
moda, a criança, além de ser
fotogênica, precisa caber na
roupa enviada pelo cliente

Como fotografar crianças para

moda e publicidade

A especialista Fifi Tong, com 25 anos de experiência, mostra como é
o processo de trabalhos publicitários e editoriais com modelos mirins
Por Livia Capeli

E

las mal saíram das fraldas
e já ajudam a vender roupa,
sapato, geladeira e sabão
em pó... Nos anúncios de
revista, estampam sorrisos, caretas
e até carinha de choro para
convencê-lo a comprar Coca-Cola,
hambúrguer da Sadia e amaciante
Fofo. São o orgulho dos pais
corujas e talentos infantojuvenis
lapidados pela fotógrafa Fifi Tong,
que há 25 anos coloca as crianças
no foco de produções dirigidas à
publicidade e editoriais de moda,
no Brasil e no exterior.

Com dedicação e paciência
oriental (ela é descendente de
chineses), além do instinto maternal
que toda mulher tem, Fifi – como
gosta de ser chamada desde
pequena – faz desses ingredientes
parte da receita de sucesso para
retratar modelos mirins de todas
as idades, em campanhas para
Benetton, lojas Marisa, Renner, C&A
e Citroën, entre outros. A fotógrafa
gaúcha, radicada em São Paulo,
mostra aqui os truques que usa para
conquistar os pequenos na hora do
clique. Confira as dicas.

PRIMEIROS CUIDADOS
Antes das dicas, um aviso: se
você não gosta de crianças é melhor
procurar um outro segmento da
fotografia para atuar, pois clicar os
pequenos exige muita paciência –
ainda mais em fotos de publicidade,
em que é preciso seguir a risca o
layout desenvolvido por uma agência
de propaganda.
Fifi diz que já ficou sabendo de
casos em que colegas de profissão
ficaram irritados durante a sessão
de fotos e acabaram
gritando com os

Foto para a marca Melissinha:
“em fotos mais conceituais,
existe a liberdade para criar e
extrair poses mais expontâneas
das crianças”, explica Fifi Tong
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As fotos feitas em locações externas podem deixar as crianças mais à vontade, como na foto acima, feita no Guarujá (SP) para um catálogo

modelos infantis: “mesmo quando
falamos em um tom um pouco mais
alto, podemos assustá-los. Falta de
paciência da parte do fotógrafo
coloca todo o trabalho por água
abaixo. A criança começa a chorar
e perde a confiança em você”.
Para conquistar os pequenos
nada de usar chantagem, aconselha
a fotógrafa, que prefere uma boa
conversa a oferecer algo em troca de
bom comportamento: “sou contra
dizer para a criança que ela vai
ganhar um sorvete ou viajar para a
Disney para fazer a pose correta. E
se no final você não puder cumprir o
que prometeu?”
Lembre-se de que um estúdio
que tem o foco em fotos de crianças
precisa ter um cantinho com alguns
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brinquedos, papel, lápis de cor, e
tocar música infantil. Cuidados com
a higiene do local e com a segurança
também são fatores importantes.
Evite deixar objetos que possam
colocar em risco a segurança dos
pequenos: procure fixar com fita-crepe os fios no chão do estúdio,
proteja tomadas e não deixe
espalhados vidros, lâmpadas, flashes
ou tripés durante as fotos.
No dia da foto, disponha uma
mesa repleta de guloseimas, como
balas, biscoitos e pirulitos, mas
não se esqueça de alimentos
saudáveis, como frutas, por
exemplo. Uma copa também pode
ser oferecida para as mães que
precisam esquentar a papinha dos
bebês ou amamentá-los. Além

disso, os acompanhantes
das crianças também precisam
se alimentar e, por isso, fique
preparado para situações em que
os pais não acompanham os
pequenos – muitas avós e babás
também costumam aparecer sem
aviso, o que pode atrapalhar o
trabalho e abarrotar o ambiente.

BRINCANDO EM SERVIÇO
O trabalho fotográfico de uma
campanha publicitária que envolve
modelos infantis começa com o
casting, ou seja, um teste fotográfico
com diversas crianças para escolher
aquela que melhor se enquadra nas
exigências determinadas pelos
diretores de arte da agência de
propaganda e do cliente. Durante o

Crianças podem sempre surpreender: quando menos se espera, elas fazem a pose, por isso, é preciso ficar atento a todos os movimentos

casting, cada modelo é fotografado
com uma placa na qual consta
nome, idade, altura e contato.
Fifi explica que, além da
criança precisar ser fotogênica
e ter desenvoltura para o trabalho,
ela deve vestir exatamente a
numeração da “peça-piloto” –
uma peça de roupa enviada pelo
cliente e que também será
apresentada na campanha.
Fotos de publicidade exigem
muito dos pequenos, pois precisam
ficar na posição exata prevista em
layout. Por isso, é importante
dedicar um dia todo para a foto, ou
até mesmo dois. Pode acontecer
de se perder meio período do dia
com brincadeiras, alimentação ou
uma soneca, afinal, nesta área é

você quem trabalha em função das
vontades e exigências do modelos,
e não o contrário.
Por isso, é importante deixar as
crianças à vontade e fazer pausas
durante o ensaio. Uma dica da
especialista para fotografar
crianças é você mesmo se tornar
uma delas. Aí vale rolar no chão,
brincar de carrinho e desenhar com
giz de cera. Não tenha pressa,
entre no clima, mas aprenda a
negociar a hora exata de retomar o
trabalho fotográfico, principalmente,
com os maiores de 6 anos que
já entendem bem a situação.
Os pais, sempre ansiosos e
exigentes com os filhos, devem ficar
próximos ao set fotográfico, mas não
tão perto a ponto de interferirem no

trabalho, pois os pequenos correm
facilmente para o colo das mães e
fazem manha. “Se isso acontecer,
peça para que a mãe saia devagar,
sem traumatizar a criança. Faça
com que ela permaneça em uma
sala perto do estúdio, pronta
para ser chamada a qualquer
problema”, ensina Fifi.
Embora diversas campanhas
exijam fotos de grupos de crianças,
o ideal é procurar fotografá-las
individualmente e unir depois no
Photoshop – crianças fazem amizade
rapidamente e todas juntas podem
tornar o estúdio um caos, além de
não ficarem na pose desejada.
Em alguns editoriais de moda, ou
trabalhos mais conceituais, a foto em
grupo pode resultar em registros
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Anúncio para a marca de roupas italiana Benetton: a fotógrafa precisou ficar em cima de um andaime e fotografar um bebê por vez

Fifi Tong, 47 anos, apaixonou-se
por fotografia ainda quando estava
no colégio. Aos 17, foi a grande
vencedora de um concurso em Passo
Fundo (RS), sua cidade natal, com o
registro de uma garotinha. Com o
incentivo, Fifi decidiu embarcar para
os Estados Unidos onde estudou
fotografia. De volta ao Brasil, a
fotógrafa trabalhou na agência de
propaganda DPZ e na W/Brazil. Anos
depois, resolveu abrir seu próprio
estúdio de fotografia, na Vila Olímpia,
em São Paulo (SP). Atualmente, viaja
pelo Brasil para divulgar o livro Origem
- retratos de família do Brasil (Editora
Auana),
que traz registros de famílias de
diferentes etnias. Para saber mais,
acesse: fifitong.com.br.
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Fotógrafa também é autora de livro sobre famílias do Brasil

Fifi Tong, que lançou em agosto o livro
Origem - retratos de família do Brasil

espontâneos, como a campanha
da sandália Melissinha, feita pela
especialista. Trabalhos que envolvem
diversos bebês também devem ser
feitos individualmente, como no
anúncio para a confecção Benetton,
em que Fifi precisou fotografar bebê
por bebê de cima de um andaime.
Existem casos também de
campanhas que exigem apenas
uma criança, mas Fifi sempre clica
mais de uma como garantia:
“nessas situações eu prefiro
trabalhar com o que chamamos de
stand by, ou seja, um segundo
modelo infantil, para oferecer mais
de uma opção para o cliente. Aviso
sempre aos pais para que não
fiquem na expectativa, achando
que o filho será a estrela da
campanha, e digo que quem
escolhe é o diretor de arte.
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Em algumas situações, é preciso clicar os modelos infantis separadamente e uni-los no Photoshop, como feito nos catálogos da Renner
e da C&A, acima: “crianças fazem amizade rapidamente e, em algumas situações, podem tornar o estúdio um caos”, explica Fifi Tong

O selecionado fica com o cachê
maior, e o outro recebe o cachê do
stand by”, diz a especialista.

MUNDO DA CRIANÇA
Na hora de fotografar crianças,
não existem regras, pois o importante
mesmo é evitar fotografá-las de baixo
para cima. Já a iluminação não deve
ser muito forte, porém, precisa seguir
o layout da campanha, que pode ser
natural, de janela ou flash. Se a foto
for em estúdio, algumas crianças,
principalmente os menores, tendem
a ficar olhando para o flash de

estúdio na hora do disparo, outras
podem até se assustar. Se isso
ocorrer, um truque é pedir para
alguém chamar a atenção dos
pequenos com um brinquedo.
A ajuda de produtores e
maquiadores pacientes e que saibam
como tratar as crianças também é
muito importante para este tipo de
segmento. A maquiagem deve ser
bem suave, apenas para tirar o brilho
ou uma manchinha do rosto. Procure
sempre usar produtos hipoalérgicos.
O trabalho de um bom cabeleireiro
também é imprescindível, pois é mais

indicado para ajeitar o cabelo,
principalmente das meninas.
Para quem quer começar a
fotografar crianças para campanhas,
uma dica é usar os próprios filhos ou
parentes como modelos. A própria
fotógrafa confessa que já usou a filha
como modelo de algumas
campanhas e, certa vez, fotografou a
sobrinha – que na época tinha
poucos meses de vida – para ilustrar
a capa de um livro: “a ideia era
reproduzir uma foto famosa da
fotógrafa australiana especialista em
bebês Anne Geddes. O registro
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ANNE GEDES

Acima, a foto feita por Fifi na qual precisou trabalhar de madrugada para aproveitar o
momento de sono da sobrinha; abaixo, imagem feita por Anne Geddes em que Fifi se inspirou
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precisou ser feito de madrugada,
momento em que ela estaria
dormindo, pois iria repousar nos
braços de um modelo. Foi aí que ela
fez xixi por duas vezes na mão do
rapaz”, lembra ela, entre risos.
Não se esqueça que cada
idade tem um tipo de raciocínio,
reações e brincadeiras diferentes.
Meninas são vaidosas e gostam de
posar para a câmera, meninos são
elétricos e correm o tempo todo;
os bebês são os mais fáceis de
fotografar, basta deixá-los à
vontade. Para quem quiser se
tornar um especialista, Fifi Tong dá
a dica final: “esteja por dentro do
universo das crianças, assista a
desenhos animados, conheça
os últimos lançamentos de
brinquedos e procure conhecer
as músicas infantis da moda”.

I

