
Por que fazer um ensaio sensual? Dez motivos. 

 
 

1. (Re-) Descobrir a sensualidade 

Em alguns casos, como pudemos observar ao longo dos anos, as mulheres sentem a necessidade de resgatar a 

sensualidade deixada de lado pelo  caminho que trilharam, seja por falta de tempo, foco em outras coisas, 

vergonha ou insegurança, e um ensaio sensual pode ser uma ferramenta de autoconhecimento e 

empoderamento para elas, pois nesse tipo de fotografia a singularidade de cada mulher deve ser valorizada, não 

importando os padrões impostos pela sociedade. 

2. Eternizar um momento 

A beleza de uma mulher não pode ser vista apenas em um momento de sua vida, e sim ao longo dela toda, 

ganhando sempre novos contornos. Apesar disso, é natural que muitas clientes queiram marcar, através de um 

ensaio fotográfico, o que consideram um momento único ou o que pensam ser o auge. 

3. Autoestima 

A realização de um ensaio sensual pode ser utilizada como um auxiliar na autoestima. Muitas clientes nos 

procuram com esse intuito e o resultado tende a ser ótimo. Às vezes as mulheres, mesmo não se sentindo bem 

com seu corpo, olham o resultado da sessão fotográfica e percebem que o olhar do fotógrafo revela uma beleza 

que não costumam enxergar no dia a dia. 

 

 

4. Destacar o que a agrada 

Ensaios sensuais são normalmente realizados com o intuito de destacar o que a mulher mais gosta em si 

mesma, e por isso os bons fotógrafos sempre conversam com suas modelos, para conhecê-las e entender as 

características que mais as agradam, visando mostrar isso no resultado a ser entregue à cliente. 



5. Celebrar uma nova etapa 

Seja para marcar que chegaram a uma certa idade, que engravidaram e querem registrar o momento antes ou 

depois da gestação ou qualquer outra grande mudança em sua vida, o ensaio sensual é um caminho delicado 

para essa celebração. 

6. Passar por uma experiência diferente e personalizada 

Fazer um ensaio sensual é uma coisa bem distante do convencional, e a maioria das clientes, por não ser 

modelo profissional, merece viver este momento uma vez na vida, podendo ser uma experiência inesquecível e 

bastante intensa. 

7. Ter uma visão diferente de si mesma 

Posar em um ensaio fotográfico sensual é um com caminho para se enxergar de maneira diferente, afinal, pode-

se usar roupas bem diversas daquelas do dia a dia e maquiar-se ousadamente e, na entrega das fotos, ver-se nas 

fotos em poses dirigidas que nem imaginaria fazer. 

8. Promover a própria imagem nas redes 

É inegável que fotografias bem feitas, com boa direção, luz e tratamento digital chamam mais a atenção nas 

redes sociais do que imagens amadoras. Para quem trabalha com sua própria imagem, como é o caso de 

modelos, promotoras de eventos, atrizes e outras profissionais, um ensaio sensual bem realizado pode trazer 

uma boa visibilidade. 

9. Presentear alguém 

Seja para o(a) namorado(a), noivo(a), esposo(a) ou qualquer outra pessoa que se tenha intimidade, receber de 

presente um lindo ensaio sensual no qual a protagonista é a pessoa amada pode ser emocionante e trazer muita 

felicidade e mais intimidade ainda. 

10. Reafirmar a própria beleza 

Muitas mulheres são bastante seguras de sua beleza, sentem-se lindas e sensuais, então por que não reafirmar 

isso através de um lindo ensaio, onde podem se desprender ainda mais e mostrar o quanto es tão bem consigo  

mesmas? 
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