
20 desa� os para tornar você um fotógrafo SUPERINCRÍVEL 

Use qualquer tipo de câmera ou smartphone
Inspire-se em fotógrafos mundialmente famosos

Aprimore suas técnicas de composição e iluminação, 
e seu domínio da câmera.

Do autor best-seller de Leia isto se quer tirar fotos incríveis.
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20 desa� os fotográ� cos 
inspirados pelos mestres
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Vamos ao  
que interessa

Este livro é a única coisa entre você e 
a grandeza da fotografia. Aqui você 
encontrará trabalhos dos fotógrafos 
mais incríveis do mundo e algumas 
“técnicas legais” tão importantes 
que ajudarão você a tirar fotos 
profissionais!

É simples. Tudo que você precisa 
fazer é olhar as fotos, ler um pouco 
sobre o que as faz legais e usar suas 
habilidades criativas para tirar suas 
próprias fotos inspiradas por esses 
mestres! Alguns dos desafios você 
achará engraçados e outros mais 
sérios, alguns mais fáceis e outros um 
pouco mais complicados. Tudo bem, 
porque descobrindo quais desafios 
você mais aprecia irá ajudá- 
-lo a descobrir que tipo de fotógrafo 
SUPERINCRÍVEL você quer ser. 

Você pode usar qualquer tipo de 
câmera, incluindo o celular de um 
adulto. Apenas lembre-se de perguntar 
primeiro e, por favor, não deixe cair, 
ou eles ficarão superzangados (com 
você e comigo). Agora vire a página e 
vamos fotografar!

          Dicas legais
Procure por este ícone para mais dicas 
de como completar os desafios!

#BeSuperAwesome
Use essa hashtag para compartilhar 
suas próprias fotos SUPERINCRÍVEIS 
e para ver as de outros leitores deste 
livro.
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Ao fotografar, você deve se inclinar e esticar o tempo todo – um 
pouco parecido com fazer ioga. É isso que torna esta foto do 
mundialmente famoso fotógrafo Elliott Erwitt tão maravilhosa. 
Como ele estava deitado no chão, sua foto nos mostra uma visão 
totalmente diferente do mundo. Nesse caso, o “ponto de vista 
do cachorro”. Pobre cachorrinho – imagine como deve ser andar 
pela cidade se os pés de todos fossem tão grandes assim! Mesmo 
os temas mais comuns parecem totalmente diferentes quando 
vistos de ângulos incomuns, como do alto ou de baixo, então tente 
encontrar seus próprios ângulos incomuns de temas do dia a dia.

Finja que você  
é um cachorro

A maioria das pessoas sempre tira fotos da altura 
da cabeça, o que pode ser entediante porque 
vemos o mundo desse ponto de vista o tempo todo. 
Imagine o quão diferente o mundo deve parecer 
para cães, ou mesmo pássaros – para eles, tudo 
deve parecer muito grande ou muito pequeno!
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Elliott Erwitt, Nova York, EUA (c. 1950)w
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