
DICAS PARA UMA BOA FOTO 

 

ANTES DO EVENTO 

1º. Procure conhecer bem sua máquina. Leia o manual e aprenda a usar todos os recursos 

disponíveis. 

2º. Sempre utilize a máquina na melhor resolução. A qualidade e o tamanho da foto serão 

de suma importância para sua publicação. 

3º. Configure sua máquina para não sair com a data. 

4º. Antes de sair para um evento: 

§ Observar a bateria da máquina, se possível ter um par sobressalente. 

§ Observar se o cartão de memória está vazio, pois você precisará do máximo de 

espaço possível. 

5º. Tenha sempre que possível, um roteiro do evento que vai fotografar. Isso servirá para 

que desenhe uma seqüência de fotos e não perca nenhum momento importante. 

6º. Se forem fotografar vários eventos no mesmo dia, escreva uma papeleta com o nome 

do evento e fotografe, pois assim terá uma legenda para as fotos. 

 

DURANTE O EVENTO 

1º. Tenha sempre em mente o tema da foto e procure fazer as seguintes perguntas: O que 

quero dizer com essa foto? Será que o leitor vai entender? 

2º. Cuide dos detalhes da foto. Observe bem o fundo para não sair nada indesejado.  

3º. Veja se o local da foto está adequado para o tema. 

4º. Observe se sua foto tem um indicador do tema desejado. A falta de assunto numa foto 

é muito perigoso. 

5º. Procure enquadrar melhor sua foto. Lembre-se que o equilíbrio da foto está na 

harmonia do todo. Por isso nem sempre uma foto enquadrada significa dizer pessoas no 

meio. 

6º. Cuidado com o buraco na foto, o chamado ponto de fuga ou ponto morto.  

7º. Preencha a foto o máximo possível. Não queremos uma foto poluída, mas sim uma bem 

composta. 

8º. Procure sempre dar vida nas suas fotos. É importante captar a expressão do rosto das 

pessoas fotografadas. 

9º. Em lugares fechados sempre utilizar o flash. 

10º. Em lugares com sombra e luz, nunca fique no meio. Pois sua foto ficará escura. 

11º. Em lugares com luz intensa, sempre acompanhe sua sombra para obter uma foto boa. 

12º. Em fotos panorâmicas, tome muito cuidado com os buracos. 



13º. Quando utilizar o zoom, sempre tenha cuidado com a qualidade de sua foto. Procure 

não mexer para não perder o enquadramento e sempre apóie a máquina na mão para 

a foto não perder o foco. 

14º. Lembre-se de abaixar para obter um melhor ângulo em foto de criança. 

15º. Às vezes uma simples mudança de posição pode melhorar ou mudar completamente 

sua foto. 

 

APÓS O EVENTO 

1º. Baixe as fotos no computador. 

2º. Salve suas fotos e organize-as em pastas com o nome e data do evento 

3º. Para sua maior segurança, faça um backup em Cd’s e arquive-os com um breve 

comentário sobre o evento. 

 


