


Podemos nos encontrar num café, em algum local 
tranquilo – ou até mesmo na sua casa – para que eu 

possa conhecê-lo melhor, saber mais sobre a sua 
relação com a fotografia e até mesmo quais seriam

as dúvidas mais cruéis na hora de usar o flash.

Nesse momento, eu também aproveito para explicar 
alguns conceitos básicos antes de sairmos por aí

para fotografar e praticar: pode ser num parque,
na rua, no seu condomínio, onde você desejar.

Como vai ser 
o nosso encontro?



Nosso encontro tem uma duração de 
aproximadamente 6 horas e vamos experimentar 

todas as possibilidades e recursos do flash
em cima da câmera e fora da câmera, além das 

diversas formas de se disparar um ou mais
flashes remotamente. 

E o que a
gente vai fazer?



Vamos ainda entender as diferenças entre os modos 
E-TTL e MANUAL, as vantagens e as desvantagens de 

cada um, e em que momento é mais indicado usar 
cada um dos modos, para que seu trabalho ganhe 

consistência e você se sinta mais seguro com a parte 
técnica, deixando sua criatividade ganhar espaço.



Então é só Flash?
Não! Durante o dia falaremos não apenas da parte 

técnica do flash de um jeito divertido – e com “zero de 
matemática” – mas de direção e percepção da luz, 

linguagem fotográfica, linhas, perspectiva e dicas
de retrato. 



Sua câmera, seu flash – com pilhas novas ou 
recarregadas – sua lente ou lentes prediletas,

e muita vontade de aprender e trocar experiências.
Se tiver um rádio flash, pode trazer também.

Se quiser trazer água, barrinhas ou algo para matar a 
sede ou aquela fominha que pode bater, seria  legal!

E o que eu preciso 
levar no dia?



pagos em duas vezes: metade para a reserva da data 
e a outra metade um dia antes (depósito bancário) ou 

em dinheiro no dia.

Mas Caio,
não me enrola: 
quanto custa?

R$ 1.200 ,oo



Meu telefone é (11) 99127.3326
e meu email para contato é 

falecom@caiobraga.com.br

Fique à vontade para entrar em contato.



Obrigado!


