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Uma das partes mais importantes da festa, sem dúvida, os doces, e hoje temos uma variedade 
de modelos, de sabores e de tipos que beiram a infinidade. Confira: http://bit.ly/1WRhPk8
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Convidamos a fotógrafa Aline Tunala, 
especialista em fotografia infantil, para 
conversamos um pouco sobre a impor-
tância das fotos nas festas infantis.

Qual a importância 
da fotografia na festa 
infantil, seja antes 
e durante a festa?
Os pais gastam meses sonhando e ideali-
zando a festa, decoração, lembranças, ... 
Mas além das lembranças, a única coisa que 
fica da festa são os registros fotográficos. 
Independente do tamanho da festa, foto-

grafe! A fotografia tem o poder de congelar 
cada momento e detalhe da festa, desde 
os mimos da decoração, até as trocas de 
carinho dos convidados com a criança. 

Qual o segredo para 
lindas fotos de crianças 
na hora da festa?
Antes de qualquer coisa você tem que 
gostar de crianças e não ter vergonha de 
virar uma criança também. Logo depois 
vem a paciência, já que nem sempre 
as crianças fazem o que a gente quer 
na hora que a gente deseja, temos que 
fazer tudo no ritmo deles. É importante 
também ficar ligado em tudo que está 
acontecendo ao seu redor, às vezes no 
momento mais simples existe muito 
sentimento envolvido e conseguimos 
congelar isso na foto. E é claro ter muita 
disposição para correr, abaixar, levantar, 
pular e tudo mais que for necessário. Fo-
tografar na altura dos olhos das crianças 
também ajuda para um lindo resultado.

Albúm
Um álbum impresso é impor-
tantíssimo. Com o álbum con-
seguimos contar a história da 
festa a fim de que as pessoas 
que estavam lá revivam 
os momentos e quem não 
estava entenda e princi-
palmente sinta tudo que 
aconteceu naquele dia tão 
importante. Os álbuns mais 
utilizados são os encaderna-
dos panorâmicos e fotolivros.

Convidados
O fotógrafo deve ter uma lista das pessoas 

a serem fotografadas, afinal é impossível 
para o fotografo saber e conhecer todos da 
família. Na hora dos parabéns o ideal é ter 

alguém da família para chamar os convida-
dos já que nós geralmente não conhece-

mos todos. Uma dica que sempre damos 
para os pais é que eles incentivem as 
pessoas mais importantes a brincar, 

interagir e dar carinho para os aniver-
sariantes, assim conseguimos fotos 

lindas com muito sentimento.


