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A história através da imagem

FOTOGRAFIA PARA TODOS
- OFICINA DE IMAGEM -

JONAS BEZERRA
- coordenador -



A história através da imagem

A OFICINA

Hoje, o mundo vive um “boom” na área da fotografia proporcionado pela
tecnologia e pelo baixo custo de equipamentos fotográficos, como câmeras
compactas, semi e profissionais e, principalmente, celulares.
Em cada esquina, a cada fração de segundo há pessoas fotografando, ora
registrando momentos familiares, sociais, paisagens, ora fazendo “selfie” etc.
O que a oficina propõe nesta nova onda das imagens digitais? Além de
abordar sobre a história da fotografia, dar noções básicas e técnicas de pontos
cruciais, ela irá propiciar aos participantes um novo olhar na arte de fotografar,
bem como , mostrar suas vertentes.

PÚBLICO ALVO

- Interessados maiores de 16 anos
- Turma: até 25 inscritos
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CONTEÚDO

-Breve história da fotografia
- Equipamentos e acessórios; Luz; Abertura, ISO e Velocidade; e, Composição
-Áreas de atuação (arquitetura, casamento, ensaio/moda, fotojornalismo,
natureza, newborn, turismo , still etc)
- Ética e direitos autorais
- Trabalho de conclusão: registrar a história urbanística da cidade.

OBJETIVOS

- Levar o conhecimento básico em fotografia para que o aluno aplique no seu
dia a dia;
- Despertar o interesse pela fotografia nas suas variadas áreas de trabalho;
- Despertar no aluno o gosto pela arte visual, a identificação de estilo ou,
simplesmente, o prazer em fotografar.

www.jonasbezerra.com                                                                      jonas.bezerra1



A história através da imagem

METODOLOGIA
- Aulas Teóricas: aulas expositivas com apostilas e recursos visuais
- Aulas Práticas: saídas fotográficas.

AÇÕES
- A oficina tem o intuito de envolver os interessados no universo da fotografia,  
incentivando-os ao conhecimento técnico, teórico e artístico. 
- Visa fomentar os alunos a desenvolver trabalhos com maior conhecimento 

através de aulas teóricas, saídas fotográficas e o registro arquitetônico da 
cidade.

MATERIAL NECESSÁRIO
- Câmeras compactas, ou convencionais e ou semiprofissional e/ou celulares.
-Apostilas

DURAÇÃO
- 24 horas.
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INVESTIMENTO

- R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)
- Obs: NÃO estão inclusos apostilas (original fornecida pelo coordenador),
hospedagem e alimentação.

BREVE CURRÍCULO

- JONAS BEZERRA é fotojornalista profissional que atua em vários segmentos
da fotografia, em especial, na cobertura de eventos esportivos do interior do
Estado, com fotos publicadas em diversos veículos de comunicação – tais
como revistas, jornais e portais.
-Entre os eventos esportivos que atua estão: Campeonato Paulista e Brasileiro
de Futebol (Fem/Masc), Superliga de Vôlei (Fem/Masc), Liga Nacional de
Basquete (NBB), XFC, Copa Brasil de Biribol, Campeonato Paulista de Futsal,
Jogos Regionais e Abertos do Interior, Velocidades (Super Kart e Moto do
Interior, GP dos Clássicos, Desafio de Motonetas entre outros).
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CONTATO
- E-mail: jonas.imprensa1@gmail.com
- Celular/whatsapp: (16) 99753.6871

PORTFÓLIO
www.jonasbezerra.com
Instagram: jonas.bezerra1

SITES
www.brasilkartshow.wordpress.com
www.esporteelazer.com.br
www.estacao21.com
www.voleimais.wordpress.com

REG. PROFISSIONAL: 
MTb: 54.262/SP
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ALGUMAS PUBLICAÇÕES


