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Introdução

Todo fim de semana, em Grupos Escoteiros de todo o Brasil, 
centenas de ótimas atividades são realizadas. São reuniões de 
sede, jogos, excursões, acampamentos, jornadas, mutirões, que 
merecem e precisam ser devidamente registrados.

E apesar de muitas dessas atividades serem fotografadas, nem 
sempre essas fotos saem como gostaríamos.  Ou então a gente 
até acha que as fotos ficaram legais, mas na verdade não estão 
tão boas assim.

Com os preços das máquinas digitais cada vez mais acessíveis, 
celulares que tiram fotos de boa qualidade, e acesso gratuito e 
ilimitado às redes sociais, toda semana milhares de novas fotos 
de atividades escoteiras são postadas na Internet.  Mas quantas 
dessas fotos mostram a nossa melhor imagem?

Esse trabalho foi escrito com o intuito de oferecer dicas práticas 
sobre como você pode melhorar o seu olhar fotográfico. 
Utilizando apenas fotos de atividades escoteiras, vamos aprender 
um  pouquinho sobre como podemos criar um maior impacto 
com as nossas fotos, e melhorar a nossa imagem e a imagem do 
Movimento Escoteiro.

A maior parte das dicas encontradas aqui não depende da 
máquina fotográfica que você usa; são dicas de composição que 
funcionam com qualquer equipamento, até mesmo telefones 
celulares!

Uma ou outra técnica requer um conhecimento mais avançado, 
como no caso do Foco Seletivo que vamos ver, mas a maioria das 
máquinas digitais modernas têm condições de fazer essas fotos.

O que é uma boa hora para explicar o quê esse guia não é...

Ele não é um guia técnico sobre como utilizar a sua máquina 
fotográfica.  Para essas informações você deve consultar o manual 
do seu equipamento, ou um amigo fotógrafo que está ao seu 
lado, ou o nosso amigo Google na Internet. Você também pode 
buscar ajuda em um clube de fotografia ou até mesmo em um 
laboratório fotográfico na sua cidade.  Normalmente é possível 
tirar dúvidas sobre o funcionamento da sua câmera com os 
funcionários mais experientes dos laboratórios, que geralmente 
são prestativos, desde que você escolha um horário que eles não 
estejam ocupados. Dito isso, vamos às fotos!
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O Segredo

Nós vamos começar contando um segredo!

Esse segredo pode melhorar muito as suas fotos! De posse dessa 
informação,  você nem precisa ler o resto do livreto, você já vai 
sair por aí tirando fotos melhores!

O segredo de toda fotografia é o seguinte: as pessoas vêem o que 
querem ver.  Mas a máquina fotográfica vê o que está na sua frente.  
E o trabalho do fotógrafo é juntar essas duas visões.

É muito comum alguém mostrar uma foto que tirou de um 
pôr-do-sol e achar uma foto maravilhosa.  A gente olha a foto 
e imagina que, ao vivo, devia ter sido mesmo lindo, mas fica a 
sensação de que a foto não registrou toda a beleza do momento.  
Mas a pessoa que tirou a foto, ao vê-la, lembra do pôr-do-sol, e 
de como, ao vivo, realmente era lindo.  Ou seja, ela vê o que ela 
quer ver, e não o que está lá registrado na foto.

Outro exemplo muito comum é alguém tirar uma fotografia  de 
seu filho e achar a foto mais bonita do mundo.  A foto pode ter 
problemas de composição, exposição, revelação, impressão, pode 
ter saído tremida, mal-focada, torta ou com um lixão aparecendo 

no fundo, mas não importa.  A pessoa só tem olhos para o filho 
dela, que está bonitinho, sorrindo, no centro da fotografia.  Ela vê 
o que  ela quer ver, e não o que está lá registrado na foto.

Entender a diferença entre o que as pessoas vêem e o que a câmera 
vê é fundamental para se conseguir uma boa foto.  Às vezes a 
gente dá sorte e a cena já está toda montada, só esperando você 
apontar a máquina fotográfica e fazer click.  Mas na maioria das 
vezes, boas fotos são o resultado de conhecimento, planejamento 
e experiência do fotógrafo.

Na próxima vez que você for tirar uma foto, deixe de ver apenas 
o que você quer ver e olhe objetivamente para todos os elementos 
que aparecem no visor da sua câmera.  Conhecendo esse segredo, 
mais as dicas desse livreto e um pouco de prática, suas fotos 
ficarão cada vez melhores.
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Contando Estória

Se uma foto vale mil palavras, eu não sei; eu acho que depende 
da foto e depende das palavras.  Mas uma coisa é certa: toda foto 
conta uma estória.  Ou melhor: toda foto boa conta uma boa 
estória.

Um problema com muitas fotos é que elas são confusas, não 
contam nenhuma estória, ou não contam a estória claramente. 
Geralmente as fotos de maior impacto são as que contam sua 
estória de maneira mais clara.  

Abra qualquer revista semanal (Veja, Época, ISTOÉ), ou qualquer 
jornal de circulação nacional, e repare nas fotos das matérias.  
Você vai perceber que todas elas contam uma boa estória.

É comum as pessoas gostarem de uma foto mais do que de outra 
parecida, mas sem saber explicar o porquê.  Ou então você visita 
um lugar turístico, como Ouro Preto ou Porto Seguro, tira um 
monte de fotos, mas nenhuma fica parecida com as fotos do 
mesmo local que você vê nos postais ou nas revistas.  Muitas 
vezes a diferença está na estória que cada foto conta, e nas 
pequenas escolhas que cada fotógrafo fez para montar a sua foto, 
para contar a sua estória.

Nesse livreto nós vamos ver dicas práticas que ajudam a montar 
a estória que você quer contar com as suas fotos.  Mas para isso 
você precisa primeiro pensar e saber qual é a estória que você 
quer contar.

Qual é a estória da foto?  É o hasteamento das bandeiras em uma 
reunião de sede?  É a entrega de um distintivo de especialidade?  
É o final de um jogo de corrida?

Uma vez decidida qual é a estória que você quer contar com a 
foto, você pode utilizar as dicas desse livreto para reforçar essa 
estória, minimizar os elementos que atrapalham essa estória, e 
tornar suas fotos melhores e com mais impacto.

A exceção são as fotos de Belas Artes, ou de Arte Moderna, 
que aparecem em museus, galerias de arte, livros e sites 
especializados.  Em geral essas fotos, ao invés de contar uma 
estória, buscam passar emoções e sentimentos ao leitor, mas esse 
tipo de fotografia não é o objetivo desse livreto.
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Composição

A composição é como você escolhe montar a sua foto para contar 
a estória.  Tudo entra na composição de uma foto: desde a altura 
da máquina fotográfica, o tipo de lente ou zoom que você vai 
utilizar, onde você vai posicionar as pessoas ou objetos na foto,  
escolhas da profundidade de campo e velocidade do obturador, 
uso do flash ou não, até o momento exato de apertar o disparador.

Essas escolhas é que fazem a diferença para criar uma foto de 
impacto, e muitas vezes temos apenas uma fração de segundo 
para tomar as decisões corretas.  É aí que a experiência faz 
diferença, mas você só vai ter experiência com a prática, por isso  
leia as dicas desse livreto e as pratique. 

É muito importante conhecer o funcionamento do equipamento 
que você está utilizando, e como ajustá-lo para diferentes 
condições de luz, o que também vem com a prática e com a 
leitura do manual da sua máquina fotográfica.  Tirar fotos apenas 
no modo automático é rápido e é fácil, mas muitas vezes limita 
muito o que podemos fazer.  O que não quer dizer que você 
precisa comprar uma super-máquina DSLR de última geração 
para tirar fotos boas.  Hoje, a maioria das máquinas digitais 
compactas tem opções para se regular o diafragama (modo Av - 

Aperture Priority) ou o obturador (modo S - Shutter Priority), e 
algumas tem até a opção do modo manual (M).  Para os detalhes 
técnicos, consulte o manual da sua máquina ou busque no 
Google de acordo com o modelo do seu equipamento.

Um bom exercício é estudar as escolhas de outros fotógrafos. 
Podem ser mestres do fotojornalismo, como Sebastião Salgado 
ou Pete Souza, ou ilustres desconhecidos cujas fotos você 
encontrou no Flickr ou no Facebook.  Ou então fotos que você 
viu e gostou folheando revistas ou jornais.  Quando vir uma foto, 
pare para pensar se gosta das escolhas do fotógrafo ou não.  Se 
a composição funciona para contar a estória, ou se você faria  
escolhas diferentes.

A vantagem de fotografar atividades escoteiras é que na maior 
parte das vezes a gente já sabe o que vai acontecer e onde a gente 
precisa estar para tirar uma foto em particular. 

Então leia as dicas que seguem, pegue a câmera e pratique. E 
assim, quando chegar a hora em que decisões precisam ser 
tomadas em frações de segundo, você vai estar pronto para tirar 
sua melhor foto.
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Regra dos Terços

Uma regra básica de composição é a chamada Regra dos Terços.     
A idéia é dividir o quadro em três partes iguais (os terços), 
horizontal e verticalmente, e colocar o assunto principal da foto 
em uma dessas intersecções.

Os olhares das pessoas tendem a ir automaticamente para 
os pontos onde os terços se cruzam, e em geral uma foto que 
obedece a Regra dos Terços é mais proporcional e mais agradável  

de se ver.  E o legal é que isso funciona mesmo que o leitor não 
tenha consciência disso.  Mas o fotógrafo deve saber e usar esse 
conhecimento para melhorar suas fotos.

Essa regra também é muito utilizada em fotos de paisagens, 
e é comum colocar  a linha do horizonte (seja do mar, das 
montanhas, ou de barracas), acompanhando uma das linhas dos 
terços, para criar uma composição mais balanceada.

Um problema para se fazer fotos assim é que a maioria das câmeras 
compactas, ou mesmo câmeras avançadas em modo automático 
focam sempre no centro do visor.  Você precisar consultar 
o manual da sua máquina para aprender como acertar o foco 
para o assunto que você quer fotografar e depois reposicionar a 
máquina para a composição que você quer montar, sem perder o 
foco no objeto ou pessoa.

É importante saber que essa regra, como todas as outras dicas 
que seguem, pode e deve ser violada sempre que o fotógrafo 
entender que, para a estória que ele quer contar, a regra não se 
aplica.  O que conta no final é uma foto boa, independente dela 
seguir as regras ou não.
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Foco Seletivo

Uma das melhores maneiras para você deixar claro para o leitor 
o que você acha importante em uma foto é o uso do foco seletivo. 

Em fotografia, o foco é a parte da imagem que está mais nítida, 
e é importante saber quando a foto está fora de foco e quando a 
foto está tremida.  Em uma foto tremida, nada está em foco.  Já 
em uma foto fora de foco, o foco não está naquilo que, no nosso 
entendimento, deveria estar nítido.  Pode até ser uma escolha 
proposital do fotógrafo, ou então uma falha em não saber usar 
o equipamento.

Toda máquina fotográfica, por mais simples que seja, consegue 
focar a partir de uma distância mínima.  Nas máquinas mais 
simples, como a de alguns celulares, o foco é “infinito”, e tudo na 
imagem está sempre em foco (menos nas fotos tremidas, claro). 
Isso é bom para a maioria das pessoas, que querem que suas fotos 
estejam sempre nítidas.  Mas para um fotógrafo, a possibilidade 
de escolher que parte da foto vai estar em foco é um importante 
recurso para contar a estória.

Na foto ao lado, o fundo é um prédio velho, com uma janela velha 
e uma cerca de arame.  Se tudo isso estivesse nítido e em foco, 

iria tirar a atenção do assunto principal da foto, os dois lobinhos 
tentando usar os celulares.  Com a escolha consciente de utilizar 
o foco seletivo, o fundo não interfere com a imagem principal, 
mas ao mesmo tempo ajuda a contar a estória de onde eles estão.

É importante lembrar que utilizar o foco seletivo não quer 
dizer tirar sempre fotos com o assunto em foco e o resto da foto 
desfocado. Foco seletivo quer dizer que a gente pode escolher o 
quê e quanto da cena está em foco.  Para algumas fotos, a melhor 
opção é fotografar com um foco infinito, onde tudo está nítido.

Você pode praticar o foco seletivo em qualquer lugar, com 
qualquer coisa.  Vá para o campo, ou a janela de sua casa ou 
apartamento, e tire fotos tentando focalizar em cada foto um 
objeto diferente, em distâncias diferentes.  Anote o que você está 
tentando focalizar em cada foto e depois compare o resultado 
com suas anotações.  Pratique até que as suas intenções e os 
resultados sejam iguais, e na hora de tirar as fotos em atividades, 
você vai saber o que fazer sem ter que pensar muito.
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Em cada uma dessas quatro fotos, o alvo do foco 
foi modificado.  Na foto A, ao lado, o foco está no 
primeiro plano, representado pelo escoteiro na 
frente, e os outros dois escoteiros estão desfocados.  

Na foto B, abaixo, o foco está no plano do meio, 
e dá para perceber que tanto o escoteiro na frente 
quanto o do fundo estão fora de foco.
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Na foto C, abaixo, o foco está no último plano, 
representado pelo terceiro escoteiro.  Pode-
se perceber que o primeiro escoteiro está bem 
desfocado, e o do meio um pouco menos.

Já na foto D, ao lado, a intenção era deixar os três 
escoteiros em foco, dentro das limitações técnicas 
da câmera e da lente.





Linhas Convergentes

Sempre que você estiver tirando fotos e encontrar linhas que 
convergem para o assunto da sua foto, ou sirvam para guiar 
o olhar do leitor para o motivo principal da sua foto, tente 
incorporá-las na sua composição.

Linhas convergentes existem em quase todo lugar, mas para 
encontrá-las é necessário treinar o olhar e procurar por elas.  Em 
atividades escoteiras com cordas, bambus, bastões, sisal, rapel, 
tirolesa, mastros, bandeiras, etc. nem é tão difícil encontrá-las.
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Para praticar, tome uma decisão consciente de tirar mais fotos 
utilizando linhas convergentes.  No começo pode ser um pouco 
difícil e vai exigir um pouco de esforço, mas em pouco tempo, 
com prática e também estudando fotos de outros fotógrafos, você 
verá que está cercado por linhas que convergem, só esperando 
você enquadrá-las nas suas composições fotográficas. 





Molduras
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O uso de molduras, seja uma janela, os galhos de uma árvore ou 
as próprias mãos, como na foto ao lado, serve para isolar e dar 
ênfase ao assunto da sua foto.

E nem é preciso que a moldura seja um objeto físico: é possível 
criar molduras nas suas fotos utilizando cores, sombras, fundos 
desfocados, etc.  Para isso é preciso prestar atenção e buscar 
maneiras diferentes de enquadrar a fotografia.

Algumas vezes, ao fotografar uma cena ou uma pessoa, basta 
se deslocar um pouco para a direita ou para a esquerda para 
criar uma moldura. Mantenha os olhos abertos e experimente 
diferentes enquadramentos para a mesma foto.





Olho nos Olhos

Ao fotografar pessoas, o normal é que o foco esteja sempre 
nos olhos. E para evitar que as pessoas apareçam distorcidas, é 
preciso manter a máquina fotográfica nivelada, sem apontá-la 
para cima ou para baixo.  Para isso, a lente da câmera (bem, na 
verdade o sensor, mas na maioria absoluta das vezes a lente e o 
sensor estão no mesmo plano), deve estar sempre paralela à cena 
a ser retratada.

Se a máquina fotográfica estiver inclinada para baixo ou para 
cima, as pessoas aparecerão distorcidas na foto, o que pode até 
criar um efeito interessante, mas normalmente não é isso que 
queremos.

Uma boa maneira de se conseguir isso é a gente se abaixar um 
pouco ao tirar fotos de pessoas ou cenas mais baixas, ao invés de 
simplesmente apontar a máquina fotográfica para baixo.  Veja ao 
lado dois exemplos de como isso funciona.  A única coisa que 
mudou foi a câmera ser abaixada uns 70 cm, mantendo a lente 
paralela à cena.
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Fotos Espontâneas

Nas atividades escoteiras, seja na sede ou no campo, procure 
registrar momentos espontâneos.  Não é preciso que em toda 
foto as pessoas parem o que estão fazendo e olhem para a câmera.

Para registrar fotos espontâneas é preciso que as pessoas estejam 
acostumadas com a presença do fotógrafo, e continuem a fazer 
suas atividades normalmente. Um jeito de conseguir isso é tirar 
muitas fotos desde o início da atividade, para que as pessoas se 
acostumem com a presença do fotógrafo. Em pouco tempo elas 
irão ignorá-lo e dá para registrar boas fotos.
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O uso de uma lente com zoom também ajuda, pois assim você 
não precisa chegar muito perto do assunto para registrá-lo.

Procure dar variedade às suas fotos, registrando fotos posadas 
com fotos espontâneas, para melhor contar a estória da atividade.





O Momento Certo

Você está fotografando um jogo em uma atividade escoteira, 
e está tudo certo: você já conversou com o chefe responsável 
pelo jogo, já entendeu como o jogo funciona, já decidiu qual é 
o melhor local para se posicionar, já conferiu se o fundo da cena 
não atrapalha sua foto, já conferiu as configurações da máquina 
fotográfica, e já montou a composição que quer.  Agora só falta 
esperar o momento exato para tirar a melhor foto.

A vantagem das atividades escoteiras é que muitas vezes o mesmo 
jogo é repetido várias vezes, para que todas as patrulhas tenham 
a oportunidade de jogar.  Então o fotógrafo tem várias chances 
para registrar o momento certo.

Algumas máquinas fotográficas podem apresentar um pequeno 
atraso entre o momento que você aperta o botão até a foto ser 
registrada.  Nesse caso, você precisa conhecer o seu equipamento 
e levar esse atraso em consideração, além de contar com a sorte.  
E quanto mais você praticar, mais sorte você vai ter.
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Detalhes

Lembre de sempre dar variedade às suas fotos para melhor 
contar a estória da atividade, tirando retratos das pessoas, fotos 
de perto, fotos de longe, e fotos de detalhes.  Para situar o detalhe 
e lhe dar mais ênfase, você pode usar o foco seletivo.

É preciso também conhecer as limitações técnicas do seu 
equipamento para que as fotos fiquem boas, já que algumas 
lentes podem não focar a uma distância muito curta do assunto.
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Fotos de Longe

É comum a gente ver fotos de um acampamento escoteiro, e 
todas as fotos foram tiradas da mesma maneira: com o mesmo 
zoom, da mesma distância, os mesmos ângulos e sempre com a 
máquina na mesma altura.

Nas suas atividades, procure tirar fotos que também mostrem 
a atividade de longe, para que as pessoas tenham uma melhor 
noção do que realmente foi a atividade; é possível até fazer um 
panorama juntando várias fotos em sequência no computador.  

Então, resumindo, tire fotos da folha, da árvore e da floresta.
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Planos Múltiplos

Uma boa técnica para dar variedade às suas fotos é o uso de planos 
múltiplos.  Embora a maioria das fotos tenha objetos mais perto 
e outros mais longe da câmera, nem sempre esses planos são 
bem aproveitados pelo fotógrafo.  Mas com um olhar fotográfico 
e um bom posicionamento da câmera, dá para incorporar esses 
elementos na foto para criar uma sensação de profundidade.
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Você, como fotógrafo, deve escolher como incorporar esses 
planos na sua fotografia para melhor contar a estória, assim como 
o posicionamento da câmera, a altura da câmera em relação ao 
chão, o enquadramento e a profundidade de campo (o quanto da 
foto está desfocado). 





Fotos de Grupos

Toda atividade merece uma “foto oficial” com os participantes, 
de preferência na frente de algum lugar significativo.  É um belo 
registro de quem estava lá, e uma ótima lembrança.

O ideal é fazer esse registro logo no início da atividade, por 
exemplo, logo após o hasteamento das bandeiras, e o fotógrafo 
deve escolher o melhor local para se fazer esse registro. Mas não é 
obrigatório que os participantes estejam literalmente encostados 
no mastro das bandeiras ou em algum monumento turístico.  Na 
foto à esquerda, por exemplo, caso essa Tropa Sênior estivesse 
nos degraus da igreja, ou eles ficariam minúsculos na foto, para 
aparecer a igreja inteira, ou só ia aparecer eles, a porta da igreja e 
os degraus, perdendo na foto o local onde eles estavam.

A solução, felizmente, é fácil: é só enquadrar a foto do jeito que 
achar melhor e posicionar o grupo a uma distância razoável da 
câmera; normalmente, quanto mais perto, melhor, desde que não 
se corte nem o pé nem a cabeça de ninguém.
 
Caso o fundo da foto esteja muito “ocupado”, com muitos turistas, 
e não der para melhorar a cena trocando o ângulo da câmera, por 
exemplo, talvez seja melhor escolher outro local para a foto.
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E nem sempre é necessário fotografar faixas ou bandeiras com o 
grupo para se ter uma bela lembrança de uma atividade.  Hoje é 
fácil personalizar as fotos com textos e distintivos das atividades 
utilizando um programa de computador, e assim ninguém fica 
escondido atrás de uma bandeira.





Ângulo de Visão

Aproveite as atividades escoteiras para exercitar sua criatividade 
e buscar novos ângulos para os mesmos assuntos.  São fotos que 
podem criar um bom impacto, porque as pessoas não costumam 
ver as atividades por esses ângulos.

Mantenha os olhos bem abertos e crie suas próprias 
oportunidades para fazer os melhores registros, sempre levando 
em consideração sua segurança e o bom senso.
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Velocidade

Corridas, jogos com bolas, na água, atividades com cordas, 
não faltam oportunidades nas atividades escoteiras para você 
experimentar fotos com diferentes velocidades do obturador.

Você precisa consultar o manual da sua máquina fotográfica (ou 
a Internet) para saber como controlar a velocidade do obturador 
para o seu modelo específico de máquina.  Normalmente existe 
um modo S (de Shutter Speed), onde você indica a velocidade 
que você quer e a máquina calcula a exposição correta da foto.

Depois de descobrir como regular a velocidade do obturador para 
a sua máquina, é necessário treinar as técnicas, de preferência 
antes da atividade.

São basicamente três técnicas que envolvem velocidade: uma 
onde o fundo fica borrado e o objeto em foco, chamada panning. 
Nessa técnica, com uma velocidade baixa de obturador, o 
fotógrafo acompanha o movimento com a máquina o tempo 
todo, até mesmo quando está tirando a foto; veja o exemplo à 
esquerda e também procure imagens de panning na Internet.
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Uma outra técnica é deixar o fundo em foco e o objeto desfocado, 
dando uma outra idéia de movimento.  Para isso a máquina 
precisa estar parada e bem firme, se possível em um tripé.

E a outra técnica é congelar o movimento, utilizando uma 
velocidade do obturador alta, como na foto acima.





Reflexos
Fotos com reflexos são interessantes; mantenha os olhos abertos e 
procure por reflexos nas suas atividades escoteiras.  Eles estão em 
qualquer lâmina d’água, em muitas superfícies ou até mesmo em 
espelhos! Procure por eles.
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Simplifique

E agora a gente volta ao segredo de uma boa foto: toda foto conta 
estória, e tudo que está na composição ajuda (ou atrapalha) 
essa estória.  Então, na dúvida, simplifique e tire da composição 
qualquer elemento que não ajude a contar a estória.

Robert Capa foi um famoso fotojornalista húngaro, e ele disse 
que, se suas fotos não estão boas o bastante, é porque você não 
está perto o suficiente.
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Fotos Noturnas

Não é porque o dia acabou que as fotos precisam parar, 
principalmente nos acampamentos escoteiros.  As noites são 
repletas de atividades (pelo menos até a hora do silêncio), 
e podemos tirar ótimas fotos com um pouco de prática e 
conhecimento.

Para boas fotos noturnas é preciso saber como controlar a 
velocidade do obturador da sua máquina fotográfica; para isso, 
consulte o manual da máquina ou a Internet.

Ao tirar fotos noturnas, experimente desligar o flash.  Na maioria 
das vezes, o flash é ótimo, principalmente quando usado como 
luz de preenchimento.  Mas para fotos noturnas de efeito, muitas 
vezes o flash impede que a luz do ambiente fique registrada 
na fotografia.  Então, experimente desligar o flash e aumentar 
o tempo de exposição da sua máquina fotográfica.  Muitas 
máquinas permitem a configuração do flash apenas como luz 
de preenchimento (fill flash), que é uma boa opção para fotos 
diurnas e noturnas.

O importante é manter a câmera bem apoiada, de preferência em 
um tripé, para que a foto não saia tremida.

Pratique fotografar à noite, tirando a mesma foto com flash, 
sem flash (aumentando o tempo de exposição), e com o flash no 
modo de preenchimento.  Use um tripé ou apoie bem a câmera, 
e veja quanto tempo você consegue segurar a máquina sem que a 
foto fique muito tremida.

É claro que em algumas situações, como entrega de distintivos, 
ou para alguns retratos, o melhor é utilizar o flash em modo 
normal, para não perder a foto.  Você também pode tirar uma 
foto normal, com flash, e depois tentar várias fotos com o flash 
desligado, diminuindo a velocidade do obturador e aumentando 
o tempo de exposição, para ver como é que fica.
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Contra-Luz

Experimente tirar fotos onde o fundo é mais claro do que o 
objeto ou pessoa que você está fotografando, registrando apenas 
a silhueta do que está sendo fotografado, sem nenhum detalhe. 

Esse tipo de fotografia exige um conhecimento técnico do 
seu equipamento, porque em modo automático a máquina 
fotográfica vai tentar expor corretamente o que está no primeiro 
plano, eliminando o efeito.  Também é preciso desligar o flash 
para se obter o efeito desejado.

Pratique fotografar na contra-luz registrando a silhueta de  
pessoas e objetos na frente de fontes de luz, como o sol ou uma 
fogueira.
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Desenhos com Luz

Uma maneira divertida de aprender a controlar a exposição 
durante as fotos noturnas é fazer desenhos com a luz, utilizando 
uma lanterna ou aqueles bastões luminosos.

Para esses desenhos, normalmente a máquina fotográfica 
precisa ter um modo manual (M).  Feche bem o diafragma (f8 
ou f11), programe o tempo necessário para se fazer o desenho 
(30 segundos, um minuto), firme bem a máquina e experimente.  
Você vai precisar da ajuda de uma segunda pessoa que vai ficar 
atrás do assunto fotogrado, fazendo o desenho com a luz. E com 
esse tipo de foto, não tem jeito: só experimentando muito!
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Conclusão

A intenção desse guia foi apresentar algumas dicas práticas e 
rápidas para melhorar sua fotografia.  Embora o foco tenha sido 
o registro de atividades escoteiras, essas informações podem e 
devem ser utilizadas para qualquer tipo de foto.

O importante é você entender que toda foto conta uma estória 
e você, o fotógrafo, é responsável em decidir como essa estória 
será contada. Todas essas dicas e regras podem e devem ser 
quebradas, sempre que você entender que elas não ajudam a 
contar a estória.  Mas se você quer tirar uma foto e não sabe por 
onde começar, comece por essas dicas!

A gente precisa aprender também a analisar e selecionar as nossas 
melhores fotos.  Hoje, com máquinas fotográficas digitais, é fácil 
e barato tirar centenas ou até mesmo milhares de fotos em uma 
atividade, mas não precisamos colocá-las todas no Facebook.
 
Escolha as melhores, utilizando essas dicas como guia, e divulgue 
apenas as fotos que melhor contam a estória da atividade.

É muito bom também conhecer o trabalho de outros fotógrafos, 
famosos ou anônimos, que podem servir de inspiração para o 
seu trabalho.  Procure na Internet  as fotos de Henri Cartier-
Bresson, Robert Capa,  Jay Maisel, Sebastião Salgado, Pete Souza, 
entre tantos.

Quando encontrar uma foto que chame a sua atenção, pare 
e pense porque você gosta dessa foto, que técnicas o fotógrafo 
utilizou para contar a estória e o que você faria diferente. E faça 
o mesmo trabalho de crítica com as suas próprias fotos, para que 
suas próximas fotos sejam ainda melhores.

E não pense que suas melhores fotos estão em algum Jamboree 
Mundial no outro lado do mundo. Se você sonha em ir fotografar 
atividades escoteiras na Suiça porque lá sim vai tirar boas fotos, 
saiba que tem muita gente que adoraria vir tirar ótimas fotos 
aqui no Brasil. Então aproveita que você já está aqui e faça suas 
melhores fotos nas atividades do seu Grupo Escoteiro!
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