
  

que tal que tal 
retratos que retratos que 
falem sobrefalem sobre
você?você?



  

Todas as fotografias neste e-book são de autoria e 
propriedade de Marta Amorim e estão protegidas 

pela Lei de Direito Autoral. A reprodução, 
publicação e distribuição deste conteúdo bem 

como as imagens existentes ainda que 
parcialmente só podem ser realizadas mediante 

autorização do autor por escrito.



  

Tenho amigas que desistiram e fazer um 
ensaio por não se acharem bonitas ou 

estar fora forma. Tudo isso provocou uma 
reflexão sobre a influência dos padrões 

estabelecidos em nossa auto estima e me 
fez criar um ebook para trabalhar o 

emocional de minhas clientes antes dos 
ensaio.

Agora compartilho parte deste conteúdo 
exclusivo e espero que ele seja de grande 

importância na sua jornada.

Aproveito a oportunidade e te convido 
para depois desta leitura conhecer um 

pouco mais do meu trabalho. 

Marta

Fotógrafa desde 2009, 
Marta Amorim, se dedica não 
somente a fotografia autoral 
mas também à social e 
ensaios.

71 9.8133-0405
@martaamorimsince1979
www.martaamorim.com.br
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Quantas crenças Quantas crenças 
negativas e negativas e 

limitantes você tem limitantes você tem 
sobre si mesma? sobre si mesma? 

Preciso apenas que Preciso apenas que 
seja sincera. Para seja sincera. Para 

cada afirmativa que cada afirmativa que 
você diz se é você diz se é 

verdadeira ou falsa. verdadeira ou falsa. 
Vamos lá?Vamos lá?

IntroduçãoIntrodução



  

1. Já pensei em fazer um ensaio mas desisti da ideia 1. Já pensei em fazer um ensaio mas desisti da ideia 
pois já tenho uma certa idade.pois já tenho uma certa idade.
2. Mas como? Nem sou bonita o bastante.2. Mas como? Nem sou bonita o bastante.
3. Agora não, estou fora de forma.3. Agora não, estou fora de forma.
4. Até gostaria mas tenho vergonha de meu corpo.4. Até gostaria mas tenho vergonha de meu corpo.
5. Não sei fazer pose e acho que isto não é pra 5. Não sei fazer pose e acho que isto não é pra 
mim. Podem me achar vulgar.mim. Podem me achar vulgar.
6. Gostaria de fazer fotos mas não ficaria nua ou de 6. Gostaria de fazer fotos mas não ficaria nua ou de 
lingerie.lingerie.
7. Ahhh não sei, sou tímida e não saberia o que 7. Ahhh não sei, sou tímida e não saberia o que 
fazer na frente de uma câmera. fazer na frente de uma câmera. 

QuestionárioQuestionário



  

Agora pense:Agora pense:

- Estas alternativas fazem mesmo sentido? - Estas alternativas fazem mesmo sentido? 

- Quantas delas refletem auto críticas minhas - Quantas delas refletem auto críticas minhas 
exageradas?exageradas?

- Quantas delas são preconceitos que sofro? - Quantas delas são preconceitos que sofro? 

- O que eu gostaria que meu ensaio levasse em - O que eu gostaria que meu ensaio levasse em 
conta? conta? 

- Quais são meus desejos e expectativas? - Quais são meus desejos e expectativas? 



  

É nisso que acredito: É nisso que acredito: 
uma proposta de uma proposta de 
ensaios ensaios 
personalizados que personalizados que 
vão além do corpo. vão além do corpo. 
É retratar, quem você É retratar, quem você 
é, a sua essência de é, a sua essência de 
forma livre e plena. forma livre e plena. 
Com isto não existe Com isto não existe 
idade máxima, idade máxima, 
padrão e nem mesmo padrão e nem mesmo 
de figurino. de figurino. 



  

Em todos meus ensaios a proposta fotográfica é Em todos meus ensaios a proposta fotográfica é 
conversada e você não é obrigada a fazer fotos conversada e você não é obrigada a fazer fotos 
de lingerie e nem mesmo que você esteja super de lingerie e nem mesmo que você esteja super 
maquiada como modelo de capa de revista. maquiada como modelo de capa de revista. 
Mas sabemos que todo mundo gosta de se Mas sabemos que todo mundo gosta de se 
sentir bem e as fotos devem refletir isso né sentir bem e as fotos devem refletir isso né 
mesmo?. mesmo?. 

Dois itens que estão intimamente ligados a Dois itens que estão intimamente ligados a 
percepção de beleza são o rosto e também os percepção de beleza são o rosto e também os 
cabelos. Confira a seguir...cabelos. Confira a seguir...



  

CabeloCabelo

É importante que o cabelo 
esteja do jeito que você 
goste.

Seja ele natural ou  
escovado, o importante é 
que ele esteja de forma 
familiar a você para que 
seja possível variar 
ângulos em alguns 
momentos.



  

MaquiagemMaquiagem
Para maquiagem, 
sugiro optar por algo 
básico. Isso significa 
passar um corretivo e 
base para uniformizar 
a pele. Um blush 
ajudará a destacar os 
rosto e deixar aquele 
ar saudável! 

Para realçar os olhos 
um delineador e um 
rímel são 
importantíssimos.



  



  

FigurinoFigurino
As roupas devem mostrar quem você é e devem tAs roupas devem mostrar quem você é e devem te e 
fazer sentir bemfazer sentir bem! A escolha de roupas adequadas que ! A escolha de roupas adequadas que 
condizem com a sua personalidade será crucial para condizem com a sua personalidade será crucial para 
se obter o resultado esperado.se obter o resultado esperado.

A proposta do ensaio é ser intimista e sensualidade A proposta do ensaio é ser intimista e sensualidade 
não tem nada a ver com estar completamente nua não tem nada a ver com estar completamente nua 
em frente a uma câmera e fazer poses mirabolantes. em frente a uma câmera e fazer poses mirabolantes. 
Mas lembre-se: nada de tomar emprestada uma Mas lembre-se: nada de tomar emprestada uma 
roupa linda de dançarina do ventre se você nem roupa linda de dançarina do ventre se você nem 
mesmo gosta de dançar.mesmo gosta de dançar.

Organize peças simples, fluidas e que podem ser Organize peças simples, fluidas e que podem ser 
combinadas facilmente veja a seguir sugestões de peças. combinadas facilmente veja a seguir sugestões de peças. 
  



  

1. Jaquetas Jeans, Couro, 
Casacos;

2.  T-Shirts, Croppeds, 
Regatas e Camisetas 

Boyfriend;

3. Camisas de botão: Lisas ou 
estampadas;

4. Camisola, Baby Doll, Pijama 
e Roupão/Robe;

SugestõesSugestões



  

5 motivos para você fazer o seu 
ensaio! 

1. Presenteie-se, registre o seu momento de 
vida, celebre algo especial, celebre o hoje!
2. Reserve um momento só para você.
3. Leve a sua auto estima às alturas!
4. Tenhas fotos profissionais e incríveis de si 
mesma.
5. Permita-se viver uma experiência única!



  

Todas as etapas de Todas as etapas de 
meus ensaios desde a meus ensaios desde a 
escolha do local até escolha do local até 

edição das suas fotos edição das suas fotos 
 tudo será feito  tudo será feito 

exclusivamente por exclusivamente por 
mim para que o mim para que o 

resultado seja único resultado seja único 
como VOCÊ! como VOCÊ! 

Sobre meus Sobre meus 
EnsaiosEnsaios



  

Antes da data 
agendada para o 
ensaio conversamos 
sobre detalhes da 
produção e também 
sobre o estilo das 
fotos.

É muito importante 
que você sinta-se 
segura e linda e para 
isto não vamos deixar 
dúvidas! 



  

+55 71 9.8133-0405
falecom@martaamorim.com.br 
@martaamorimfotografia
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