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Capturar e compartilhar imagens fotográficas são práticas 
bastante comuns atualmente, que estão ao alcance de todos. 
No entanto, neste universo digital do século xxi, no qual milhões 
de pessoas se comunicam todos os dias por meio de foto-
grafias, nem sempre é fácil saber quais conhecimentos um 
fotógrafo deve reunir para conseguir se distinguir dos demais 
como profissional.  

O livro que você tem em mãos é um material imprescindível para qualquer estu- 
dante de fotografia, pois, além de oferecer uma visão completa do mundo da 
fotografia profissional, apresenta todos aqueles aspectos que não costumam 
ser abordados em manuais técnicos, mas que ajudam a entender o funciona-
mento dessa profissão tão criativa, competitiva e emocionante. Este guia explica 
desde como desenvolver uma voz fotográfica pessoal ou se especializar em uma 
determinada área até o papel dos agentes e dos bancos de imagens e aspectos 
práticos como responder pedidos, emitir notas fiscais ou tratar de questões 
relacionadas a direitos autorais... Guia essencial para o estudante de fotografia 
profissional reúne, ainda, diversos comentários e conselhos úteis para quem 
pretende se profissionalizar no mundo da fotografia. Além disso, apresenta re-
latos de histórias reais vivenciadas por fotógrafos profissionais de renome, pro-
porcionando uma imagem viva e dinâmica desse ofício. 

Grant Scott é fotógrafo profissional. Depois de atuar durante quinze anos como 
diretor de fotografia de livros e revistas como Elle e Tatler, no ano 2000 ele decidiu 
abrir seu próprio estúdio como fotógrafo free-lancer, trabalho que executa até os 
dias de hoje, paralelamente às aulas que ministra no curso de graduação em 
Fotografia Editorial e Publicitária da Universidade de Gloucestershire, na Ingla-
terra. Algumas de suas fotografias fazem parte da coleção permanente do MoMa, 
em Nova York, e também da Tate Gallery, do Victoria & Albert Museum e da British 
Library, em Londres. 
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QUANDO A PALAVRA “PROFISSIONAL” é usada, para se referir à criação de 
fotografias, costuma ser entendida como uma descrição da quali-
dade técnica de determinada imagem. Os próprios fabricantes de 
câmeras dizem que seus modelos mais caros são produzidos para 
profissionais, enquanto os demais modelos são capazes de fazer 
imagens com qualidade profissional. Nesse sentido, os fabricantes 
partem do princípio de que todos queremos criar imagens profis-
sionais. No entanto, antes de começarmos a discutir o papel de um 
fotógrafo profissional, devemos, em primeiro lugar, nos dedicar a 
entender o que define a fotografia profissional. Afinal, que imagens 
podem ser consideradas profissionais? Elas são realmente profis-
sionais?

Para fazermos essa análise, vamos nos concentrar sobre os elemen-
tos geralmente abordados quando o assunto são imagens profissio-
nais. Os requisitos básicos são os seguintes:

 ● A imagem está focada?
 ● A luz incidente sobre o tema está correta, sem estar 

muito clara nem muito escura?
 ● A composição da fotografia foi bem cuidada?
 ● O tema está no centro do quadro?
 ● O plano de fundo foi levado em consideração?
 ● O plano de fundo foi suavizado pelo uso da 

profundidade de campo?
Ou, em outras palavras, o fotógrafo se mostrou capaz de controlar 
uma série de elementos técnicos e fazer julgamentos estéticos no 
momento de criar uma imagem que as pessoas considerem “aceitá-
vel”? Os fabricantes de câmeras produzem equipamentos que faci-
litam ao máximo o controle de todos esses aspectos, com opções 
automáticas, de forma que o fotógrafo possa se dedicar apenas à 
composição da imagem. Resumindo, as câmeras oferecem todos 
os recursos necessários para que você possa criar uma imagem 
“perfeita”. Mas será que o resultado será uma fotografia profissio-
nal? Bom, não. A fotografia profissional não está baseada apenas 
na criação de “imagens perfeitas” nem no domínio de técnicas e 
processos específicos. Embora este livro não seja um guia de como 
tirar melhores fotos, é importante entender as regras básicas da 
fotografia de forma a garantir que você esteja no controle do seu 
processo de criação de imagens. Nesse sentido, para começar a w
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trabalhar de maneira profissional, o primeiro passo é abrir mão das 
funções automáticas de sua câmera (com a exceção, talvez, do foco 
automático, ainda que de vez em quando não se possa confiar ple-
namente nessa função) e passar a se concentrar na composição 
da imagem que você quer criar e no tema a ser retratado por essa 
imagem. É assim que você dará início a seu processo de criação: 
fazendo imagens que sejam importantes para você e que o ajudem 
a desenvolver uma linguagem visual própria. É por esse caminho 
que você estará cada vez mais próximo da criação de fotografias 
profissionais.

Qualquer um pode ser um fotógrafo fantástico: 
basta focar naquilo que ama.

Fotógrafo: David Bailey

COMO CRIAR UMA LINGUAGEM VISUAL
Somente no ano de 2014 foram vendidos 2,25 bilhões de equi-
pamentos capazes de fazer fotos em todo o mundo, sendo que os 
smartphones correspondem a mais da metade desse número. Um 
ano antes, foram vendidos 89 milhões de câmeras digitais, o que 
equivale a apenas 4% das vendas globais de dispositivos capazes 
de fazer fotos. Com tanta gente fazendo fotos com equipamentos 
“não profissionais”, os fotógrafos profissionais precisam dar a seus 
clientes uma boa razão pela qual contratar (e pagar por) seus servi-
ços. Essa razão, porém, não pode se basear apenas no domínio de 
habilidades técnicas, já que tais habilidades podem ser facilmente 
aprendidas. A justificativa deve estar baseada na capacidade que 
o fotógrafo tem de registrar sua maneira de ver o mundo e em sua 
habilidade de convencer possíveis clientes a ter uma reação positiva 
diante dessa visão. A fotografia profissional é um ramo que interage 
com uma infinidade de outros campos – e o funcionamento dessa 
interação é o que pretendo explicar a vocês.

Bilhões de fotos são feitas anualmente – e a 
tarefa mais difícil de um fotógrafo é conseguir 
criar um estilo visual original, pessoal e que se 

deixe reconhecer instantaneamente.
Crítico de arte da New York Magazine: Jerry Saltzw
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Desde que foi criada, a fotografia é um negócio. Como profissão, 
entretanto, esse campo estava a princípio limitado às pessoas mais 
abastadas e àquelas que sabiam lidar com os processos químicos 
que se faziam necessários. Como material educativo, o uso da foto-
grafia remonta aos primórdios do meio, entre meados e o fim do 
século xix, quando a fotografia de viagem trouxe imagens do mundo 
àqueles que não tinham recursos suficientes para viajar. Mais 
adiante, a fotografia passou a ser usada para documentar guerras e 
batalhas, ocupando as páginas dos jornais que ansiavam por incluir 
esse novo meio de registro em suas reportagens e satisfazendo os 
leitores que queriam ver imagens feitas nos campos de batalha da 
Guerra de Secessão, da Guerra da Crimeia e das Guerras dos Bôe-
res. Em toda rua movimentada era possível encontrar um fotógrafo 
retratista, que ficava feliz em retratar famílias, crianças e aqueles 
que queriam ser fotografados para um carte-de-visites (um tipo de 
cartão de visitas), então na moda. 

Dois exemplos de  
carte-de-visites do  
século xix, uma das 
primeiras formas  
assumidas pela fotografia 
de retrato profissional.
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Gostaria que mais pessoas sentissem que a 
fotografia, assim como a própria vida, é uma 

aventura. E gostaria também que elas sentissem 
que vale a pena expressar seus sentimentos 
individuais. Para mim, é isso o que torna a 

fotografia mais emocionante.
Fotógrafo: Harry Callahan

A FOTOGRAFIA PROFISSIONAL É UM NEGÓCIO
No entanto, foi apenas no início do século xx que o poder da foto-
grafia se tornou evidente para aqueles que desejavam vender seus 
produtos usando anúncios publicitários e revistas. As revistas ilus-
tradas foram o meio de comunicação que mais colaborou para o 

Publicadas semanalmente, as revistas Life e Picture Post promoviam a fotografia de qualidade e destacavam a 
importância da história da fotografia. Após o surgimento da televisão, porém, as altas vendas registradas por essas  
duas publicações caíram drasticamente.
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Revistas de moda foram uma importante vitrine para fotógrafos profissionais ao longo do século xx, uma vez que proporcionavam 
liberdade de criação àqueles que produziam fotografia de moda, retratos, imagens de alimentos, de interiores e da realidade social.
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crescimento e o desenvolvimento da fotografia profissional ao longo 
do século passado. Afinal, ao mesmo tempo em que davam espaço 
a todos os tipos de fotografia, essas publicações acabaram por 
criar uma espécie de comportamento profissional padrão no que se 
refere à encomenda de imagens feitas por fotógrafos profissionais. 
As revistas ilustradas semanais, tais como a Life e a Picture Post, 
se encarregavam de levar a todos os lares as notícias, os temas, os 
acontecimentos do dia a dia e as maravilhas do mundo até a década 
de 1960, quando a televisão passou a exercer um domínio global. 
Além disso, revistas de moda como a Vogue e a Harper’s Bazaar 
ajudaram a definir o que era aceitável tanto na fotografia de moda 
profissional como no design de revistas ao longo do século.

Imagem gráfica extraída 
de uma narrativa de moda 
fotografada por Ben 
Breading. 
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A French Vogue sempre foi uma revista para 
fotógrafos.

Ex-editora-chefe da French Vogue: Carine Roitfield

A década de 1960 assistiu ao declínio das revistas ilustradas sema-
nais e a ascensão dos suplementos semanais dos jornais. A foto-
grafia encontrara, então, um novo lar ou, no caso, um novo ringue 
de disputa, já que a competição entre os jornais se tornava cada 
vez mais dura: na tentativa de publicar suplementos cada vez maio-
res e melhores, os jornais iam atrás das melhores fotografias e do 
trabalho dos melhores fotógrafos. Foi assim que a fotografia pro-
fissional chegou a seu auge, tanto do ponto de vista criativo como 
do ponto de vista financeiro. As vantagens de investir em fotografia 
para criar campanhas publicitárias cada vez mais inovadoras ficaram 
totalmente evidentes para as marcas, e as revistas de alta circulação 
eram o espaço perfeito a partir do qual vender produtos. Mas, como 
acontece com todo auge, o declínio era inevitável: pouco antes do 
fim do século xx, as crises econômicas de nível global começaram 
a interferir diretamente sobre a indústria da publicidade e sobre o 
mercado editorial. O mundo da fotografia profissional sentiu bas-
tante esse impacto. Porém, assim que os fotógrafos começaram a 
se adequar aos parâmetros da nova realidade econômica, aconte-
ceu uma mudança ainda maior no que se refere à forma de criar e 
ver a fotografia. 

A revolução digital fez o mundo da fotografia profissional ficar de 
cabeça para baixo – algo que, de fato, vem durando até os dias de 
hoje. Afinal, essa revolução não influenciou apenas a fotografia em 
si, mas toda a comunicação global, obrigando os fotógrafos pro-
fissionais a reavaliar sua profissão e seu papel dentro dela. Para 
os fotógrafos já bem-sucedidos, essa mudança exigiu disposição e 
flexibilidade para trabalhar, ver as coisas e se conectar com clien-
tes de diferentes maneiras. Por outro lado, para os fotógrafos que 
estão começando sua carreira neste momento, tal cenário fornece 
novas oportunidades que, quando combinadas com uma compreen-
são da estrutura da fotografia profissional, possibilitam executar um 
trabalho criativamente compensador e comercialmente viável como 
criador de imagens e solucionador de problemas.
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A paixão que a fotógrafa Emma Woodcock tem por 
sapatos fez que ela se especializasse nessa área 
da fotografia profissional. A imagem conceitual 
apresentada ao lado foi criada e fotografada por ela.

O fotógrafo Robert Gifford é um skatista fanático. 
Nesse sentido, foi um tanto óbvia sua decisão de 
escolher o esporte como um campo para seu trabalho 
como fotógrafo profissional.
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SOLUCIONAR PROBLEMAS VISUAIS
Tanto um fotógrafo como uma fotografia profissional podem ser 
vistos como formas de solucionar problemas visuais. Tais formas 
são criadas e usadas para ajudar uma empresa a vender mensa-
gens, histórias, produtos, celebridades, estilos de vida, lembranças, 
crenças. Enfim, tudo aquilo que precisa ser vendido. Talvez essa 
seja a melhor definição do que é a fotografia profissional. Tendo 
em vista que as possibilidades de uso da fotografia são ilimitadas, 
o fotógrafo profissional passa a ter permissão para criar imagens 
diferentes. No entanto, todas essas imagens devem ter um ingre-
diente essencial em comum: elas precisam mostrar quem você é, 
precisam contar suas experiências pessoais e revelar a forma como 
você vê o mundo. É isso o que fará suas imagens serem diferentes 

A fotógrafa Jen Rich 
precisou terminar seus 
estudos de fotografia 
para enfim se decidir pela 
fotografia de alimentos. 
Apesar de sempre ter sido 
uma dedicada cozinheira 
em seu tempo livre, ela 
nunca pensara em combinar 
esse hobby com o trabalho 
de criação de imagens até 
que alguém lhe sugeriu 
fazer uma pesquisa sobre 
fotografia de alimentos.
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