DICAS PROFISSIONAIS

Dicas para fazer um

book externo

Nem sempre ensaios com as modelos precisam ser feitos em estúdio. Confira
como oferecer um trabalho diferenciado explorando ambientes externos
Por Livia Capeli

E

mbora o estúdio seja um dos
locais mais indicados para
quem quer realizar um ensaio
para book – principalmente porque
nele se pode controlar melhor a
iluminação, além de oferecer um
ambiente confortável para toda a
equipe – este ambiente não é a única
saída para produzir trabalhos
profissionais. Mesmo quem não
pode manter um espaço com
equipamentos, fundo infinito e toda
aquela parafernália, pode investir na
área de fotografia de pessoas.
Praças, praias, ruas do bairro ou
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avenidas movimentadas e até
galpões abandonados podem servir
de cenário para a sessão de fotos.
O fotógrafo mineiro Daniel
Magalhães, 23 anos, vem desde
2006 colocando em prática essa
ideia. Ele mostra aqui como é
possível fazer um book sem precisar
de muito investimento. Basta ser
criativo para explorar a luz ambiente e
aplicar a técnica adequada.
Parece fácil, mas um ensaio
realizado fora do estúdio requer
primeiramente muito planejamento.
Segundo Daniel, é importante pensar

em diversos elementos
e situações que vão acontecer
simultaneamente quando se
estiver clicando em externa.
“Neste tipo de trabalho, em
primeiro lugar, é muito importante
procurar uma locação que ofereça
diversas possibilidades de cenários e
luz. Isso assegura trabalho variado,
sem a necessidade de a equipe
perder tempo se deslocando entre
um lugar e outro”, sugere.
Outro item que irá influenciar na
escolha do local ideal para as fotos é
a segurança. É aconselhável buscar
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Ao escolher a locação,
leve em conta se ela oferece
diversas possibilidades de
cenário e iluminação

locações nas quais acessórios de
moda, roupas e equipamentos
fotográficos possam ser mantidos
ao abrigo da chuva, sol forte ou
mesmo de uma possibilidade de um
furto. Uma pessoa da equipe deverá
ficar responsável pelo cuidado dos
objetos levados para o local da
sessão fotográfica.
Fazer o ensaio sozinho pode
ser um grande erro neste tipo de
trabalho. Não há como cuidar da
direção da modelo, fotografar e,
ao mesmo tempo, estar atento ao
movimento de pessoas ao redor.
“Locais tranquilos, longe
da atenção do público, algumas
vezes são difíceis de encontrar
(principalmente nas grandes cidades).
Porém, ajudam a deixar a modelo
mais à vontade, além de oferecerem
pouco risco”, diz Daniel.
Ele ressalta que em fotos de
book externo, um dos segredos é
ser discreto, como por exemplo
evitar deixar equipamentos de
fotografia à mostra – mantenha-os
guardados em mochilas ou cases
próximo ao corpo durante todo o
tempo, ensina Daniel.

ILUMINAÇÃO
Em ensaios outdoor (termo
também usado para externo), as
condições climáticas podem ser
um forte aliado e ao mesmo tempo
um grande inimigo do fotógrafo.
Por isso, é importante sempre ficar
atento à meteorologia e contar com
uma equipe flexível, para reagendar
o ensaio em caso de mau tempo.
“Em dias ensolarados, costumo
chegar na locação depois das
15h30 (horário de verão). Até
acomodar toda a equipe e montar
os equipamentos, a luz do sol já
ficou mais suave. Dessa forma, a
iluminação tende a ser controlada
mais facilmente”, explica ele.
Na bolsa de fotografia não
devem faltar rebatedores e
difusores. Daniel diz que prefere
utilizar lightingforms, pois são
acessórios versáteis, podem ficar
apoiados sozinhos, deixando o
assistente livre: “O lightingform
grande, com o tecido transparente,
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É possível fazer ensaios para books
pessoais ou de modelos em parques,
praças e até em galpões abandonados,
basta fazer um bom planejamento e
pedir autorização para trabalhar no
local, se isso for necessário
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Faça a base da maquiagem antes de sair e deixe os retoques para fazer no local

permite difundir a luz do flash
dedicado de maneira suave,
deixando-a mais natural”.
Segundo o fotógrafo, os dias
nublados proporcionam iluminação
homogênea, fáceis de serem
controladas e que oferecem pouca
variação de fotometria. Mesmo
assim, é interessante usar
rebatedores para ressaltar a modelo
90 Fotografe Melhor

e a produção em relação ao fundo.
É importante levar como
prevenção para o ensaio um flash de
estúdio a bateria ou mesmo flashes
dedicados. Eles podem funcionar
como preenchimento de uma área
de sombra e até serem usados no
final do dia para produzir fotos com
uma iluminação mais dramática. O kit
de Daniel é da Canon: a câmera EOS

50D, duas objetivas, a 24-105 mm f/4
L IS USM (por ser versátil na hora de
fazer cortes mais abertos e fechados
sem precisar trocar de lente) e a 1635 mm f/2.8 L II USM (para o caso de
precisar clicar planos mais abertos
ou ter pouco espaço para recuo).
Costuma ainda usar dois flashes
580EX II e um transmissor ST-E2,
além de sombrinhas difusoras.

Em dias ensolarados, a dica de Daniel é começar o ensaio após as 15h30, pois a luz do sol é suave e oferece maior controle de iluminação

Na visita prévia à locação, o
fotógrafo deve observar se há vento
forte. Caso isso ocorra, os tripés
podem ser derrubados. Carregar
pequenos sacos de areia para
amarrar aos tripés pode garantir a
estabilidade necessária.
“No local, fique atento à direção
do nascer e do pôr-do-sol. Execute o
ensaio pensando em quais horários o

cenário oferece a melhor condição
de luz. E não se esqueça de
considerar um espaço de tempo
para que a produtora de moda
monte o look e a modelo se
prepare”, explica.
Em ensaios de book externo,
o conforto é item de luxo. Porém,
é imprescindível que se pense
em um local para acomodar

equipamentos, realizar a troca
de roupas e a maquiagem da
modelo: “a base da maquiagem
pode ser feita na própria casa do
fotógrafo. Uma dica é deixar para
fazer apenas os retoques na
locação”, diz Daniel.
Na hora do improviso vale tudo,
um carro, por exemplo, pode servir
de abrigo para os equipamentos,
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Na foto acima, Daniel usou luz de
lanterna e um lightingform como
rebatedor: o acessório também serve
como difusor e faz vezes de trocador
de roupas nos ensaios em externa

como também camarim – uma dica é
levar para o ensaios roupas
que não amassem com facilidade.
Já a troca de looks da modelo
é outro problema. Uma saída
encontrada por Daniel foi bolar
uma espécie de trocador de
roupas improvisado com dois
lightingforms, que podem ser
encostados na parede sendo
dispostos em formato de triângulo.
O carro também pode servir
como trocador, mas os vidros
devem ter filme, diz ele. Um
banheiro próximo à locação
também serve. Improvise ainda
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Estudante de Comunicação Social,
o fotógrafo Daniel Magalhães,
23 anos, começou a carreira de
fotografia clicando books das amigas.
Como todo iniciante, ele não tinha um
estúdio. Foi aí que resolveu explorar
recursos de luz natural e a usar
cenários como praças e parques em
Belo Horizonte (MG), onde mora.
A experiência com book externo lhe
rendeu ainda trabalhos fotográficos
com bandas de música, na qual ele
além de realizar ensaios, ainda foi
convidado para dirigir um clipe da
banda 21 Dias. Daniel ainda ministra
na Escola de Imagem o curso Book
Externo e Iluminação em Estúdio, além
de fazer parte da equipe da agência
La Foto. Para saber mais acesse:
coletivodmg.com.br.
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Fotógrafo também ministra cursos de book externo

Daniel Magalhães ministra cursos na
Escola de Imagem, em Belo Horizonte

Para agilizar o ensaio, saia de
casa com pelo menos três fotos
bem planejadas e não se esqueça
dos closes em ângulos variados,
inclusive com corte horizontal

varal para a produtora dispor os
looks escolhidos para o ensaio.
Lembre-se de, sempre que
escolher a locação, ter informações
sobre se é preciso autorização para
fotografar no local. “Locações que
exigem autorização, por terem
acesso controlado, têm a vantagem
de serem mais seguras. Procure falar
com um responsável para obter o
consentimento e não passar por
uma saia justa. Esclareça para
quantas pessoas participarão do
trabalho, e quanto tempo levará. Se
houver algum custo, repasse para a
cliente”, finaliza Daniel Magalhães.

I

