
Resumo Do Que Rolou Na live “Super Aula De 

Fotografia Fine Art” 

A aula de hoje vai ser composta de 3 fases e vai levar 1h30. 

Se você quer uma aula rápida, de 10-30 minutos, você não quer uma aula e sim um milagre! 

Primeira parte: minha história (como comecei e de onde busco inspirações) 

Segunda parte: Composição 

Terceira parte: Edição (edição ao vivo!) 

Minha História (resumo) 

Infeliz no trabalho, nunca gostei de fotografia até que um dia eu vi uma foto no FB que me 

marcou. Eu fiquei fascinada. Não conseguia parar de pensar naquilo e em como eu achava que 

eu seria uma pessoa mais feliz se pudesse viver daquilo: fotografar pets artísticamente.  Comecei 

então fotografia de hobby pra fugir da rotina, fotografando animais abandonados e fazendo 

calendários, que faço até hoje. 

 Em 2017 saí meu emprego, e agora? O dinheiro não entrava! 

 Resolvi começar a fotografar crianças para ver se dava mais dinheiro. Tive uma decepção com 

uma potencial cliente que queria o trabalho de graça. Resolvi que nunca mais faria trabalho de 

graça para que pudesse pagar, mas queria que os meus ensaios tivessem um fundo social. Fui 

na APAE, apresentei a proposta e fiz primeiro ensaio com criança down. De lá pra cá, mais de 30 

síndromes/doenças e talvez 60-100 crianças passaram pelo projeto, nesses dois anos de 

existência (com crianças). 

Composição (80% do meu resultado) 

1º passo: planejamento Se inspire em pinturas, cartões postais antigos com ilustrações, 

fotógrafos que te inspiram, filmes, música, história da família. É nessa fase que você tem que 

imaginar o resultado que quer alcançar. Quando tiver a imagem na sua cabeça, bole um plano 

de execução (ex. Arrumar um cesto de flores, um local com verde e caminho de terra batida, 

uma menina de vestido florido e um cachorro) 

2º passo: cenário cores/texturas, evitar distrações – tem que saber o que você que apareça e 

como você vai colocar a pessoa naquele espaço. Pense também se o ambiente será externo, 

interno, estúdio ou um café/casa/quarto de hotel. Que cores tem ali? O que quero que apareça 

e o que não quero? 

3º passo: direção de ensaio (crianças: evitar poses e mostrar a infância, conseguir 

sorriso/espressão espontânea: converso com a criança para criar conexão. Isso também vale 

para adultos se soltarem na sessão. Meus ensaios femininos são mais românticos, não sensuais. 

Mas fica à teu critério. 

4º passo: iluminação (suave: nublados/chuvosos, sombras, fim de tarde). Luz suave em estúdio 

é possível: recomendo fundo colorido ou escuro + luz fraca pra pegar as sombras suaves). Meus 

equipamentos são basicamente um computador e a minha câmera/lente. 



Os tipos de luz natural que você pode explorar: dias ensolarados (procure por sombras), 

nublado, chuvoso, pôr-do-sol. Eu amo tempo nublado, é o que me dá melhor resultado, como 

melhor nitidez, suavidade e céu preenchido (a maioria das minhas fotos são feitas nesse tempo) 

5º passo: vestuário (sem estampas ou com estampas discretas, cores neutras, tecidos leves – 

evito jeans). A roupa depende do que você quer transmitir, assim como as cores, o local, etc. 

Tudo está interligado. Se o ensaio for de noite, combina usar tons escuros e saturados. Na 

natureza tem que ser algo leve. A idade também influencia nas cores e modelos: bebês não 

devem ser fotografados com roupas pretas (não passa leveza). Já crianças depende de onde 

estão (ensaios urbanos ok). 

6º passo: história (contei pra vocês a história do João) 

Desde que comecei esse projeto, com o simples intuito de ter um portfólio, eu me encontrei 

novamente na fotografia e o meu engajamento explodiu. Recebo centenas de comentários de 

pessoas que choram de emoção com as fotos mas que não dou conta de responder. E para que 

serve isso? 

- se sentir reconhecido(a) pelo seu trabalho 

- prova social (seus seguidores podem virar clientes e seus clientes podem virar seus fãs) 

- maior engajamento = maior número de pessoas que vão conhecer seu trabalho e pedir 

orçamento. Você não precisa de um projeto social para ter esse resultado, mas tem que saber 

contar histórias que emocionam (converse com seus clientes e descubra as histórias que eles 

têm). 

Edição 10% e equipamento 10% 

São importantes, mas composição é MUITO mais. 

Se você tiver feito muito bem os passos anteriores, a sua edição vai ser simples. 

Edição é mais elaborada: crianças + animais que não colaboram, pois preciso fazer uma 

composição (montagem), também é mais trabalhoso em fotografias surrealistas (aquelas que 

parecem um mundo imaginário). São super editadas, não é o que faço. 

Edições simples levam 10 minutos em média/por foto. 

Foque em qualidade acima de tudo, não em quantidade. 

Não sei vocês mas eu fico muito desanimada de editar uma foto que eu sei que não tem 

composição boa, logo a edição não vai resolver.  

“Pra ter um resultado impecável, a fotografia tem que estar boa na câmera. Quanto melhor na 

câmera, mais eficaz será tua edição”  

De vez em quando eu faço uma pesquisa com meus seguidores pra descobrir o que vocês 

querem, o que gostariam de melhorar na fotografia. E vez ou outra aparece alguém dizendo: 

“composição eu já domino, quero só aprender edição” 

Mas quando eu olhava as fotos da pessoa, via vários erros de composição, que não tem edição 

que transforme aquela foto em fine art/artística. 

Tenho 2 coisas pra falar sobre isso IMPORTANTES: 



1) A gente está em constante evolução. Desde final de 2015 eu estou desenvolvendo a 

minha técnica e já descobri um MONTE de coisa errada que vinha cometendo, incluindo 

meses atrás. Ou seja, toda hora descubro novas maneiras de fotografar melhor. (veja 

minhas fotos de antes e depois na live) 

2) Abandone essa ideia de que você já sabe tudo. Não há nada bom que não possa ficar 

melhor. 

Não vou dizer que as minhas fotos mais antigas eram horríveis. Eu acertava em vários aspectos, 

como a direção de ensaio e no cenário, mas errava em outros aspectos e esses erros eram a 

diferença entre fotografar artisticamente ou não. 

Já respondendo a pergunta: qual a diferença entre uma fotografia artística e outra comum? Está 

nos detalhes. 

Eu não monetizo meus ensaios sociais. Porque desde o início eu queria que fosse social e 

pasmem: eu sou MUITO mais feliz e realizada fotografando de graça do que quando me pagam 

por um ensaio.  

Eu sei que provavelmente você é diferente de mim e não tem nada de errado com isso. Eu sei 

que o que você quer é se realizar como profissional e ganhar dinheiro causando o mesmo 

encantamento e engajamento que eu provoco no meu público/clientes. 

Mas você também quer se realizar como artista (afinal, fotografia também pode ser uma arte), 

você precisa que a sua paixão seja reconhecida. Ninguém trabalha com fotografia só por 

dinheiro. Tem que ter paixão. Você nunca vai ouvir um pai ou mãe dizer “quero que meu filho 

seja fotógrafo quando crescer”, porque é uma profissão que todos precisam, mas muitos 

desvalorizam. E se você está na fotografia por paixão, você não quer simplesmente ganhar 

dinheiro, quer se sentir realizado com a arte que cria. 

Deixa eu falar pra vocês da minha segunda paixão: ensinar. A primeira é fotografar crianças 

especiais de maneira gratuita, a outra é ensinar outros fotógrafos a minha paixão, ou talvez eu 

possa dizer, a nossa paixão. 

90% do que sei hoje, eu aprendi sozinha. E não porque eu queria, é que todos os fotógrafos que 

eu admirava moravam em outros países e eu não tinha acesso à técnica deles. 

Com o passar do tempo, resolvi dar workshops presenciais, porque meu sonho na época era 

viajar o mundo ensinando essa técnica. Em abril de 2019 eu fui para a Holanda concretizar esse 

sonho. 

Acontece que a maioria de vocês não poderá comparecer a um workshop presencial meu. É mais 

caro, tem os custos de viagem e pra eu dar um curso presencial, preciso encher a turma. Se não 

tem turma lá no Acre, no RS, no Rio Grande do Norte ou mesmo que seja no interior de SP, você 

faz o quê? Aprende sozinho como eu fiz? É possível? É, mas demora MUITO mais tempo e nem 

todos chegam lá, pois algumas pessoas precisam que alguém pegue na mão e mostre o passo-

a-passo. 

Hoje, a forma que eu encontrei de resolver esse problema e ao mesmo tempo, sustentar o meu 

projeto social, é dando treinamento online.  

E eu sei que uma grande dúvida é em relação à prática. Por isso eu criei um método para você 

poder aprender de casa e ter o meu acompanhamento.  



TREINAMENTO 

Vai seguir a seguinte estrutura: 

1) Metologia passo-a-passo para você aprender aos poucos. É mais eficiente. 

2) Escolha de cenários (preenchimento, profundidade, texturas, cores, como ter fundos 

desfocados, etc) 

3) Iluminação natural (como fotografar em dia de chuva, sol forte, pôr-do-sol e como o 

tempo influencia na nitidez) 

4) Direção de ensaio pet, infantil, feminino, adultos (crianças que choram ou não param 

quietas, o quê fazer? Como dirigir para ter resultados naturais e sem pose, storytelling, 

etc). A minha técnica de composição vale para ensaios em geral. 

5) Edição no PS (mesmo que você não domine a ferramenta, serão aulas separadas por 

tópicos) 

6) Os equipamentos que eu uso (você não precisa montar um estúdio) 

7) Suporte (pode tirar dúvidas à vontade) 

8) Acesso de 3 meses para revisar as aulas e tirar dúvidas. Por quê não vitalício? Porque 

você deixaria para depois e não aprenderia nunca! 

 

Bônus 

1) Missões semanais secretas (que só serão reveladas no dia certo). Serão “tarefas de 

casa” que você terá que cumprir semanalmente. Vou apontar onde você está errando 

e acertando em cada missão! 

2) Check-list para você cumprir sua missão semanal 

3) Aula: como lotar sua agenda de ensaios, como conseguir e vender ensaios fine art, 

impressão fine art. 

4) Vários tutoriais completos de edição no Photoshop. Você vai ver todo o meu processo 

criativo de edição. Irei postar MUITOS vídeos de edição à medida que for fazendo meus 

ensaios. Você irá ver nas minhas redes sociais um ensaio e poderá entrar na área de 

membros do treinamento e acessar o vídeo de uma ou mais daquelas fotos recém 

publicadas. Ou seja, você vai ter acesso ao que mais ninguém tem! 

 

Garantias 

7 dias para testar caso você mude de ideia. Não vou tentar te convencer a ficar. É 

só me mandar um e-mail para que eu te reembolse. 

Vou devolver seu dinheiro. Se vc fizer tudo certinho como mostra o cronograma, 

seguindo a técnica e não notar nenhuma evolução na qualidade artística dos teus 

ensaios, eu devolvo seu dinheiro. 

Investimento 

Uma ida ao cinema para casal com pipoca e refri por mês. 



“Você pode escolher: se você prefere ir no cinema todo mês e aprender a técnica todo 

sozinho (te digo que vai demorar) ou... 

 

abdicar do cinema e pipoca, se contentar com Netflix para poder aprender essa técnica 

inovadora? 

 

Por 12x de 97 reais no crédito, ou à vista por 997 (crédito, débito e boleto), você terá 

acesso à uma tonelada de conteúdo e o mais importante, o meu acompanhamento na 

sua evolução.  

 

Só para ressaltar, que uma das aulas é sobre como lotar a agenda e ganhar muito 

dinheiro com ensaio. Se você aplicar o que vou te ensinar nessa aula, você paga o curso 

à vista em um final de semana. 

Não é milagre, é técnica de marketing mais trabalho duro, pois você vai agendar muitos 

ensaios e isso vai te dar um trabalhão (e dinheiro!) 

 

Eu tenho certeza que muita gente ouviu isso na live e está lendo isso agora e acha que 

é balela. Eu fiz um curso de marketing (bem famosinho na internet por sinal), que ensina 

como viver de fotografia. Eu vou dar essa aula para vocês (com autorização deles) para 

que você ganhe dinheiro com ensaios.  

 

Vou te dar alguns exemplos do que aconteceu comigo: 

 

Lucrei R$2.900 em dois dias 

Em janeiro de 2019, eu morava no interior do Paraná e estava à passeio em Curitiba. 

Para custear a minha viagem eu usei a técnica e consegui agendar 7 ensaios que fiz em 

2 dias: faturei 2.900 reais em dois dias! Isso sem entregar book nem foto impressa. Na 

verdade eu gastei dinheiro com uber, mas fora isso, foi dinheiro líquido, quase 100% no 

meu bolso. Eu poderia ter ganhado muito mais, pois sei de gente que fatura 500 reais 

num único ensaio, 1000 reais. A minha média ali foi de 414 reais por ensaio. Um 

resultado razoável. 

 

Fui para a Holanda e voltei com 10 mil no bolso 

Eu usei a mesma técnica para conseguir ensaios na Holanda. Sim!!! Em abril do ano 

passado, fui para a Holanda dar workshops e fazer ensaios. Tive um custo de 6 mil reais 

com a viagem, incluindo passagem, para viajar por 21 dias (quase não paguei 

hospedagem, fiz couchsurfing – procure no google) e faturei 16 mil reais! Ou seja, viajei, 

me diverti e voltei com dinheiro no bolso. Mas não foi só de ensaio, eu sei, eu também 

ensinei. Se não tivesse dado curso, possivelmente eu teria “apenas” pago a minha 

viagem para a Europa, mas sem dinheiro no bolso na volta para casa. Que dó!  

 

Ganhei o valor do meu curso num final de semana 

Outra vez, lá no interior do Paraná, agendei uns ensaios de gestante num final de 

semana usando a mesma técnica. Não me lembro direito, mas ganhei entre 700 à 900 

reais entre sábado e domingo! 

 



Lembre-se que o valor do curso é 997 reais. Se eu te digo que você consegue levantar o 

dinheiro em um final de semana, é porque eu já passei por isso. 

 

As inscrições para o meu treinamento se encerram segunda-feira dia 10 à meia-noite. 

Faça sua inscrição aqui: www.mykaellacarbonera.com/inscricao-expert-fine-art 

 

 

 

 

 


