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Fotos sensuais fazem mulheres

viver um sonho
Da vida real para a tevê: conheça o trabalho da dupla de fotógrafas que faz ensaios
sensuais para mulheres comuns e que inspirou o autor de novelas Manoel Carlos
Por Livia Capeli

N

ão importa a idade, o estado
civil ou o tipo físico. Quase
toda mulher tem o desejo,
mesmo que secreto, de viver um dia
de modelo, com muita maquiagem,
figurino e poses para lá de
“calientes” para ficar, assim, parecida
com uma musa de capa de revista

Mulheres comuns se transformam em
musas nas lentes das fotógrafas da
agência Nude, que ajudaram a compor
uma personagem de novela Viver a Vida
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masculina, como mostrado na novela
Viver a Vida, na qual a atriz Natália
do Vale representa uma fotógrafa
especializada em ensaios sensuais.
Seja para massagear o ego,
presentear o marido ou namorado,
ou até mesmo arrumar um bom
partido, tudo fica mais fácil quando o

trabalho é feito por uma equipe
totalmente feminina. Em síntese,
este é o segredo do sucesso das
fotógrafas Darcy Toledo, 37 anos, e
Jane Walter, 32, que estão à frente da
agência Nude, especializada em
realizar ensaios sensuais e de nu
para mulheres comuns, e que

AGÊNCIA NUDE
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Nos bastidores da novela Viver a Vida: Jane posiciona o flash para preparar o set de fotografia e dá dicas para a atriz Natália do Vale

inspirou o autor global Manoel
Carlos. Ele compôs a personagem
Ingrid com base no trabalho da
dupla: “O Maneco leu e guardou
uma entrevista nossa publicada em
2007 em um jornal. Depois, nos
convidou para ajudar na construção
da personagem e também para dar
consultoria na produção dos
cenários, além de dicas que vão
desde como a atriz deve segurar
corretamente a câmera até a maneira
que ela deve dirigir a modelo nos
ensaios”, explica Darcy.
A fama repentina resultou no
aumento da clientela e também da
concorrência, já que, inspirados na
novela, estúdios de fotografia de
várias partes o Brasil passaram a
oferecer às mulheres comuns
ensaios semelhantes aos da
agência das fotógrafas – sinal de
que o trabalho das garotas agradou.
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Darcy e Jane, que além de
fotografar também são formadas
em design gráfico, dividem o tempo
entre os cliques e as gravações da
novela das oito. Pela agência Nude,
elas atravessam o País para
atender clientes em vários Estados,
com histórias de vida diferentes.
Munidas de meias sete oitavos e
calcinhas de renda para o figurino e
muita discrição no trabalho, a dupla
paulistana oferece um tratamento
todo personalizado, desde a escolha
do local das fotos até a trilha sonora
para tocar durante o ensaio – tudo
pensado para transformar a cliente
em uma verdadeira diva.
Entre uma sessão de fotos e
outra, a dupla arrumou um espaço
na concorrida agenda e preparou
um ensaio exclusivo para mostrar
em Fotografe os truques de como
fotografar sensualidade.

INGRID DA VIDA REAL
Foi uma entrevista da dupla que
tinha uma declaração de uma cliente
de 62 anos, publicada no jornal Folha
de S. Paulo, que chamou a atenção
de Manoel Carlos para compor
Ingrid, personagem interpretada por
Natália do Vale, que em Viver a Vida
é a dona da Lady Godiva, agência
especializada em ensaios sensuais.
“Apesar de atendermos mulheres
de todas as idades, o autor focou
exatamente naquelas mais maduras,
que trazem uma carga de vida maior,
e se entregam mais para as fotos,
pois possuem menos encanações
com o corpo. Elas simplesmente
querem viver a vida e registrar seus
momentos”, afirma Jane.
As amigas receberam a equipe
do autor, que acompanhou diversos
ensaios para colher informações
técnicas de como fotografar
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As especialistas em ensaios
sensuais usam suítes de
motéis e até uma butique
de lingerie como estúdio
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O grau de exposição do
corpo varia de acordo
com cada cliente

40 Fotografe Melhor

mulheres que não são modelos
profissionais. A diretora Teresa
Lampreia ficou encarregada de
conferir o clima da sessão de fotos,
como também absorver as palavras
usadas para dirigir as clientes.
Darcy e Jane constantemente
visitam os bastidores da novela para
acompanhar as gravações com a
finalidade de deixar tudo o mais real
possível, auxiliando na montagem e
posicionamento dos equipamentos.
“Na tevê, tudo é mais exagerado,
não usamos todos aqueles adereços
mostrados na novela, nem
trabalhamos somente com mulheres
maduras. Por outro lado, nos
identificamos com muitas histórias
retratadas pelo autor”, explica Jane.
As amigas contam que ficaram
impressionadas com o cuidado da
equipe em transpor o trabalho delas
para a dramaturgia.
“Eles entenderam todos os
aspectos da fotografia sensual:
desde o nervosismo inicial da cliente
até a ansiedade na hora da entrega
do material pronto. O diretor Jayme
Monjardim foi supercauteloso com
o figurino, procurando não expor
demais as modelos da Ingrid, para
evitar cair na vulgaridade. Segundo
ele, nosso trabalho é inovador e sem
esse cuidado os telespectadores
poderiam confundir a proposta dos
nossos ensaios”, completa Jane.

PLAYBOY PARA CHAMAR DE SUA
Foi por causa de uma conversa
informal entre amigas que as
fotógrafas descobriram, em 2006, a
vocação para clicar mulheres: “O
noivo de uma amiga colecionava
revistas masculinas e ela tinha muita
vontade de fazer um ensaio sensual
e imprimir o resultado no formato de
uma Playboy. Ela nos convidou para
fazer as fotos”, afirma Darcy.
A encomenda inusitada
despertou nas fotógrafas o
interesse de investir em um novo
projeto fotográfico (até então elas
se encontravam apenas para fazer
cobertura de eventos nos finais de
semana para complementar o
salário de designers): fizeram
pesquisas de campo e descobriram

Após a sessão de fotos, as mulheres recebem o resultado dos ensaios em formato de revista

que ainda não existia nenhum
estúdio especializado em imprimir
ensaios sensuais em formato de
uma revista personalizada: “Qual
mulher que resiste à ideia de posar
para fotos sensuais e de nu e
depois vê-las impressas em uma
revista que não está em nenhuma
banca, apenas nas mãos do noivo,
namorado ou marido? É um
presente e tanto”, diz Jane.
Para dar um aspecto realístico à
revista, a dupla criou logotipo, capa

e até convidou uma jornalista para
criar o conteúdo editorial: “Com os
depoimentos da cliente, escrevo
textos para as seções da revista
customizada, que inclui carta ao
leitor (um editorial para o marido),
entrevista sobre o relacionamento e
até um conto erótico (que envolve
algum momento íntimo que o casal
possa contar)”, diz Adriana
Crosariol, que dá assessoria para
a agência das fotógrafas.
Para Jane e Darcy, a dinâmica
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material é todo criptografado e a
cliente só pode acessar as próprias
fotos por meio do site da agência,
mediante senha”, ensina Darcy,
que procurou um advogado
especializado para se orientar
sobre o sistema de fluxo de
segurança e contratos.

namorados que queiram comprar
para presentear as parceiras.
Na hora de imprimir o material,
todo cuidado é pouco quando
se trata de intimidade alheia. Por
isso, é importante se precaver:
“Imprimimos tudo em um mesmo
laboratório fotográfico no qual
temos um contrato de
confidencialidade. Também não
enviamos fotos por e-mail. O

CLIQUES E ESPARTILHOS
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da sessão de fotos é sempre a
mesma, o que muda é o
acabamento: “A cliente escolhe se
vai querer imprimir as fotos em uma
revista com 40 páginas (que inclui
até um pôster) ou em uma versão
simplificada de 20 páginas. Existe
também a opção de imprimir tudo
em um fotolivro”, explica a dupla,
que oferece até um “vale-ensaio”
para os maridos, noivos ou

LIVIA CAPELI

Acima, uma das fotos escolhidas do ensaio feito com exclusividade para Fotografe; abaixo,
as fotógrafas em ação no Acaso Motel, em São Paulo: snoot e rebatedor para a iluminação
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Para evitar que a cliente se
preocupe em levar as próprias peças
íntimas e até mesmo para dar aquele
toque de sensualidade, como
também de exclusividade aos
ensaios, a dupla investiu em
parcerias com fabricantes de
lingeries, como a Bambôlla, Fruit de
La Passion, Florallys, Sexy Dolls e
Rechonchée, além da fabricante de
biquínis Liquido e de acessórios
Estela Geromini. São as figurinistas
da equipe, Rosângela e Elaine, que
ficam responsáveis por emprestarem
as peças dos fornecedores,
considerando a numeração e a
preferência de cada cliente: “Tudo é
constantemente trocado, lavado,
além disso tomamos cuidado para
usar um protetor de calcinha para
preservar a lingerie por muito mais
tempo, como também para manter a
higiene”, explica Rosângela.
A parceria com as grifes não
deixa de ser também uma boa
maneira de divulgação para as
marcas: as mulheres vestem as
peças durante o ensaio, são
fotografadas com elas e depois
têm a opção de comprá-las.
A locação é outro diferencial
proposto pela agência Nude, que
usa suítes de motéis como cenário
para acrescentar ainda mais
sensualidade à sessão fotográfica, o
que é uma boa saída para quem não
pode manter um estúdio. “No nosso
ponto de vista, o estúdio é um
ambiente frio. Já o motel traz um
clima de editorial e ajuda a inspirar as
mulheres. Além disso, muitas de
nossas clientes, principalmente as
mais maduras, nunca tiveram a
oportunidade de entrar em um lugar
como este”, comenta Jane.
Para facilitar o acesso, as
fotógrafas têm parceria com diversos

motéis do País. Em São Paulo, por
exemplo, elas têm permissão para
clicar no Stúdio A, Lumini e Acaso
Motel. “No pacote do ensaio que
oferecemos, já está incluso o valor
pela estada no motel, que nos
autoriza a usar as dependências
como locação para os ensaios. Na
maioria desses estabelecimentos, já
conhecemos os ambientes, como
também as vantagens e restrições
de iluminação”, diz Darcy. Elas
costumam variar as suítes a cada
nova sessão de fotos. “Os ensaios
duram o tempo aproximado do
período de permanência permitido
nas suítes. Quando terminamos um,
trocamos de quarto para atender
outra cliente e, dessa maneira,
variamos os cenários e aproveitamos
para fazer dois ensaios no mesmo
dia”, esclarece Darcy.

NA CAMA COM MADONNA

Acima, a dentista Priscila Oliveira clicada pela equipe da agência Nude; abaixo, a luz
natural e um rebatedor foram usados pela dupla para o esquema de luz na suíte do motel
LIVIA CAPELI

Além de serem locais discretos
e sensuais, as suítes de motéis
oferecem cenários diversos para as
fotos, como poltronas, belas camas,
banheiras de hidromassagem,
piscinas e jardins. As fotógrafas, que
contam com uma equipe totalmente
feminina para não intimidar a cliente,
procuram desenvolver um trabalho
com uma linguagem direcionada
exclusivamente para cada mulher,
tanto na iluminação, quanto na
produção. “É importante que o
ensaio seja sempre personalizado,
moldado conforme o gosto da
cliente. São elas quem escolhem a
linha fotográfica, o cenário, o figurino
e o acabamento do material. Esse é
o segredo de fazer algo diferente”,
ensina Darcy.
Como tudo é feito em locações,
elas precisam carregar um arsenal
de equipamentos de estúdio para
evitar qualquer tipo de imprevisto.
No kit, contam com dois flashes
Digiflash e diversos acessórios para
fazer tanto luz dura como suave,
como hazies, snoots, difusores e
rebatedores. “Nesse tipo de
trabalho, é preciso optar por
equipamentos compactos e
versáteis para criar qualquer
situação de luz que seja facilmente
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Exemplo de foto que contém sedução e inocência ao mesmo tempo: lingeries fornecidas por parceiros ajudam a diversificar os ensaios

As fotógrafas da agência
Nude: Jane Walter, (à esq.)
e Darcy Toledo (à dir.)

adaptável a ambientes com
espaços restritos”, diz Jane.
A dupla também combinou uma
“divisão de olhares”, ou seja,
enquanto uma clica em um set, a
outra ajuda dando assistência na
iluminação e vice-versa. “Mesmo
que uma fotografe sozinha todo
o trabalho, assinamos juntas”,
explica Darcy. Elas usam duas
Canon EOS 50D com lentes
Sigma 18-50 mm f/2.8 e Canon
EF 28-200 mm f/3.5-5.6.
Além do motel, a agência
também oferece a possibilidade de
fazer a sessão de fotos na própria
casa da cliente, em uma praia,
pousada ou hotel (como ocorre
geralmente quando a dupla está
em trabalho em outros Estados).
Em São Paulo, elas contam
ainda com o espaço da butique
Constantine, uma loja que
comercializa lingeries e tem um
estilo que lembra um cabaré.

DICAS DE SEDUÇÃO
Em um ensaio exclusivo feito
para Fotografe no Acaso Motel, na
Zona Leste de São Paulo, com
Priscila Oliveira, dentista, de 29
anos (que já tinha feito um ensaio
anterior com a agência Nude), a
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Nos ensaios, a dupla costuma usar luvas, bijuterias e meias sete oitavos, entre outros acessórios, porém sem exageros – diferentemente do
que é mostrado na novela, onde tudo é mais contido, na vida real o que importa é valorizar a mulher para o parceiro, em poses “calientes”

dupla mostrou como é preciso
ter delicadeza com a escolha das
palavras na hora da direção.
“Substituir ‘encolha a barriga’ por
‘encolha o abdômen’ pode parecer
bobagem, mas faz muita diferença
para uma mulher, afinal isso já
pode ser o suficiente para ela achar
que está gorda”, explicam.
Outro alerta: nada de comentar
o problema de uma estria ou
celulite. Basta cobrir o local com
um tecido discretamente. Outra
dica importante é usar elogios, o
que permite que a modelo sinta-se
mais confiante, afinal, mesmo entre
mulheres, é difícil tirar a roupa
diante de uma estranha.
Durante o ensaio, a equipe
(formada pela maquiadora Cidinha,
a figurinista Rosângela e as duas
fotógrafas) colocou música para
animar e descontrair. Outro ponto
alto foi a escolha das lingeries:
dispostas sobre a cama da suíte,
as clientes ficam seduzidas pela
quantidade de peças.
Cada canto da suíte foi usado
como um set de fotografia,
variando o esquema de luz
conforme a cena. No primeiro
esquema de luz (na pág. 42),
Priscila foi fotografada com um

snoot curto frontal à cena (para criar
uma iluminação mais dramática) e
um rebatedor prateado ajudou a
suavizar as sombras provocadas
pela luz dura do acessório.
Já no segundo esquema (na
pág. 43), ela foi clicada com luz
natural proveniente de uma grande
janela à direita do quarto. Um
rebatedor prata suavizou as
sombras no rosto.

mulher, no jeito, como se toca, em
um sorriso ou na maneira que olha
e se movimenta – é isso que
acrescenta tempero ao trabalho de
um fotógrafo dedicado a clicar a
sensualidade de mulheres que
fogem do estereótipo de modelos.
“São muitas as particularidades,
cada uma insubstituível para
compor o perfil de diferentes
mulheres” elas finalizam.

SEM ESTEREÓTIPO
“As meninas da Nude são um
doce. Na primeira vez que fiz o
ensaio, foi para presentear meu
noivo. Fiz dietas malucas, parei de
comer, tomei laxante para ficar
fininha e até queria comprar
lingeries para o ensaio. Mas
dizer que as fotos são só para o
namorado é desculpa. Eu fiz para
mim mesma, pois eu me namoro
na revista muito mais que ele”,
confessa Priscila.
Para concluir, as fotógrafas
dizem que com a experiência de
fotografar mulheres de todas as
idades e tipos físicos perceberam
que a sensualidade não está
exclusivamente associada à
juventude ou a um corpo escultural.
Ela está na essência de cada

Uma das capas da revista personalizada
que a dupla produz para as clientes
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