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Por trás da câmera
Esta sou eu: mãe do Cesinha e da Cristal e esposa do Guto, meu grande amigo. Me chame de Babi:

adoro! Sou psicóloga, o que me ajuda na missão de deixar os pequenos bem à vontade, além da
empatia com as mães em suas expectativas e necessidades, proporcionando um ensaio mais sereno e

leve.
 

Sou apaixonada por fotografia! Sou palestrante e mentora em cursos, além de juiza em concursos
fotográficos; busco nestes 10 anos de trabalho me conectar com o que me faz mais feliz: a natureza, a

simplicidade, o minimalismo e a pureza dos sentimentos!
 

Casando tudo o que amo, tambem me dedico à Bença Mãe - uma empresa voltada para produção de
álbuns fotográficos personalizados, que eternizam todo e qualquer momento da vida tanto em lindos

livros de qualidade como em quadros para decorar! 
 
 



Meu trabalho está enraizado no afeto. A partir dele procuro
transmitir - nos ensaios fotográficos - registros atemporais,

singelos, afetivos, naturais e elegantes.  

Ensaios de  gestante  

e  bebê 



Gestante

Se há um registro que as pessoas se
arrependem de não terem feito é esse o

número um!
Envolvidas por tantas preocupações e

hormônios borbulhando, muitas gestantes  se
sentem com  baixa auto-estima ou não se

encontram em estilos fotográficos que
atendam sua personalidade. Assim, acabam

perdendo um belo registro. 
Entre 27 e 32 semanas é  período mais

indicado. 
 



 
 

- Mon coeur | Meu coração:  30 imagens enviadas via digital (online)
                   Cerca de 1 hora e meia de ensaio | 1 locação               1300

 

- Mon chéri | Meu querido: 60 imagens enviadas via digital (online) e caixa de madeira personalizada

            Cerca de duas horas de ensaio em até 2 locaçãoes               1600

 

-  Je t'aime | Eu amo você: Todas as imagens* (mínimo de 90) sendo 40 imagens diagramadas em um 
álbum Capa  Foto no tamanho 25x25cm  | 30 páginas                 2700

 
*Ensaios com todas a imagens são adiantados via online em até 15 dias.



 
No meu estilo fotográfico os sentimentos, a pessoalidade e a naturalidade que predominam.

Fotografias sensuais não são meu foco, mas podemos agregar em poucas imagens, se a gestante
quiser. Os filhos pets são super bem vindos, mas alguns locais não permitem a presença deles. 

 
Te oriento quanto às roupas e maquiagem. Tenho vários locais e parceiros para te indicar nos dois

casos.
 

Locais que sugiro: Casa da família, Jardim Botânico, Parque Olhos D'Água, Praça dos Cristais, 
 Penísula dos Ministros, Centro de Convençõs Israel Pinheiro, Solar dos Novaes e clubes à beira do
lago. Plantações de girassol estão floridas geralmente nos meses de junho. Já as de algodão em julho

(o período belo para fotos é curto e o ensaio precisa ser agendados com muita antecedência).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Bebê Lifestyle







O registro lifestyle é realizado na casa da família, no seu primeiro aninho, focando a
naturalidade dos momentos mais simples e especiais como o banho, a amamentação, as troca
de fraldas, de carinho e o soninho do bebê em seu prórprio bercinho. Todo detalhe da sua
rotina é importante. Todos os ângulos e sentimentos são explorados. É poético, pois não é

posado.  É romântico, pois é muito afetivo. E é pra sempre como deve ser!
 

Caso o bebê se encontre em sono profundo, sem cólicas ou queixas dos primeiros dias de
vida tento posiciná-lo de um jeitinho fofo para os papais babarem um pouquinho mais. Mas
neste estilo fotográfico a prioridade está nos sentimentos e no conforto do bebê e o foco não
são as poses do estilo newborn clássico.  Por isso não há necessidade de ser nos primeiros 12

dias de vida. 



 
Bebê Lifestyle

 
                            - Mon bébé | Meu bebê:  40 imagens via online                           1500

- Mon amour | Meu amor: Todas as imagens * (mínimo de 90) sendo 30 diagramadas no álbum 

Capa Foto 20 x 20 cm (20 páginas) e caixa de madeira personalizada                  2500
 
 Acompanhamento Anual do bebê 

 
       - Mon chou chou | Meu querido: 3 ensaios de 50 fotos cada ao longo do ano 

(ex: 3, 7 e 12 meses)               3.770
 

- Mon trésor | Meu tesouro: 4 ensaios com todas as imagens* (ex: o primeiro mês, 4, 8 e 12 meses) 
 sendo 40 imagens diagramadas no álbum Capa Foto 25 x 25 cm (30 páginas) e caixa de madeira

personalizada                 5.800
 
 

*Ensaios com todas a imagens são adiantados  via online em até 15 dias.





Estou à sua disposição para tirar eventuais dúvidas e agendarmos seu ensaio. 
 

Sugiro que marque com antecedência de dois meses, para garantia da vaga. 
 

Espero fazer parte deste momento único e especial. Me chame no WhatsApp!
 

(61) 99638-2888 | www.barbarabastos.com.br | contato@barbarabastos.com.br
 

Obrigada pela visita!
 

Babi.

 
DETALHES:

 
Pacote onde você escolherá suas imagens em uma galeria online:

   Após o ensaio, enviarei ao seu email, em até 12 dias, a galeria online para você escolher as imagens. Após a sua
escolha, tenho um prazo de até 30 dias úteis para lhe encaminhar o link - via Dropbox - com as fotos do seu
ensaio editadas. As imagens não escolhidas serão descartadas.

 
Pacote que inclui todas as imagens, sem a necessidade de escolha: 

 
   As fotos passarão pela minha curadoria e excluirei apenas as imagens muito semelhantes, ou que não tenham
ficado muito boas. Enviarei  a você, pelo Dropbox, um link com todas as fotos (mínimo de 90) num prazo de
até 15 dias. Assim, você poderá baixá-las e já imprimí-las no tamanho que quiser. 

 
 

   Tratamento de luz e de cor (com resultado natural) em todas as fotos contratadas. Edições específicas, como
preeenchimento capilar, correção dentária, retirada de sutiã e desamassar peças do vestuário - sim, existe todo
tipo de pedido! - poderão ser contratadas à parte, de acordo com a viabilidade técnica.

 
Caso tenha contratado álbum:

 
  Tão logo você escolha as fotos que irão compor o álbum, encaminharei uma prévia da diagramação. 
 Necessitarei dos dados: título, mensagem/dedicatória (caso deseje), foto de sugestão para capa e numeração das
fotos que queira valorizar na diagramação.  Os prazos de entrega dos álbuns são de até 60 dias após a sua
aprovação - mas geralmente chegam bem antes.

   Não entrego ensaios em pendrives. Na minha experiência, o cliente costuma não realizar backup ao receber
este tipo de mídia, e acaba por vezes perdendo o registro. Pendrives são sensíveis à temperatura, quedas e,
principalmente, ociosidade. Enviarei via online e, obrigatoriamente, você deverá salvar imediatamente as
imagens enviadas pelo link em locais seguros (nuvens, HD's externos e até mesmo CD's/DVD's)

 
Valor da foto adicional (nos pacotes que não incluem todas as fotos) : $ 35 (pacote com 10 fotos $ 290)

 
 

FORMAS DE PAGAMENTO:
 

5% à vista ou em até 5 vezes no cartão de crédito
Caso contrate mais de um plano: 10 % à vista ou em até 7 vezes no cartão de crédito

 
 


