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Introdução 
 
A transição entre o amadorismo e a vida de fotógrafo profissional tem, muitas vezes, a 
fotografia social como pontapé inicial. Após uma série de cliques informais, começam a 
aparecer as primeiras oportunidades, normalmente em família, para registrar pequenos 
eventos. 
 
Aniversários, festinhas, uma recepção de formatura ou até um casamento de pequeno 
porte são sempre um desafio para quem nunca esteve diante da responsabilidade de 
apresentar um resultado acima das expectativas. 
 
As dúvidas mais comuns tratam do procedimento em si. Como fazer? O que não pode 
faltar no futuro álbum? Onde devo me posicionar? Qual equipamento levar? São apenas 
algumas das questões que incomodam o futuro profissional. 
 
Nos parágrafos a seguir o fotógrafo em início de carreira vai encontrar um roteiro padrão, 
simples, mas que servirá como referência para dar os primeiros cliques e conseguir 
resultados que, tomados os devidos cuidados com a regulagem do equipamento, não vão 
decepcionar. 
 
Para facilitar o entendimento e proporcionar uma leitura mais agradável o conteúdo será 
apresentado em dois grandes tópicos: aniversários e casamentos. Como este é um texto 
voltado para iniciantes todas as explicações e dicas foram formatadas para a realização 
do trabalho com equipamento básico, composto por: corpo de câmera, lente básica (18-
55mm ou equivalente) e flash externo. 
 
Nada impede que o fotógrafo utilize outros recursos, mas a intenção é justamente mostrar 
como dar os primeiros passos com um equipamento básico. Com a experiência, outras 
lentes e acessórios podem, e devem, ser incorporados ao set para permitir maior 
variedade de imagens. 
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Network: lucre com seus contatos 
 
Antes de começar a dar os primeiros cliques, é importante avaliar seu público-alvo: quem 
são seus prováveis clientes? 
 
Uma boa rede de relacionamentos é tudo na vida de um fotógrafo social. É através destes 
contatos que você recebe pedidos de orçamentos ou, muitas vezes, indicações para 
realizar alguns trabalhos.  
 
Se você está na faculdade, por exemplo, há um mercado muito bom para garimpar 
clientes. Amigos, amigos dos amigos, conhecidos dos amigos dos amigos, e por aí vai. 
Lembre-se que muitos casais se conhecem justamente neste período da vida. Se tiver 
uma boa rede de relacionamentos, não vai ser difícil alguém lembrar de você na hora de 
contratar um fotógrafo. 
 
Além de ter os contatos, é preciso mostrar que você é fotógrafo. Se possível ande sempre 
com uma câmera disponível. Fotografe tudo o que seja interessante e envolva seus 
contatos. Posteriormente, disponibilize o material para que o maior número de pessoas 
tenha acesso, através de um blog ou site pessoal. Crie uma identificação em sua rede, 
onde todos saibam que você tem “talento” como fotógrafo.  
 

 
 
Faça bom proveito das redes sociais: Orkut, Facebook, Linkedin, entre tantas outras, 
estão aí justamente para agregar pessoas. Mais pessoas agregadas, maior o número de 
clientes em potencial visualizando seu trabalho diariamente. Invista tempo para deixar seu 
portfólio online sempre atualizado para mostrar que você é bem requisitado. 
 
E o mais importante: não esqueça da família. Seus parentes conhecem muita gente, e 
servem como grandes disseminadores do seu trabalho, principalmente se for bom. Esteja 
presente no maior número de eventos de família possível, registre tudo, e divulgue. Todos 
vão querer ver as fotos, e muitos vão mostrá-las para outras pessoas. De quebra, 
aproveite para deixar alguns cartões de visite. De nada adianta aquela sua tia fazer toda a 
propaganda e não ter o seu contato. 
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O simples nunca será errado 
 
Esta é, provavelmente, é a dica mais valiosa para um iniciante: não tente inventar moda 
se não tiver idéia do que faz. Independente do tipo de evento saiba que o mínimo que 
esperam do fotógrafo são fotos em foco, bem enquadradas e tecnicamente bem 
resolvidas. Você pode até não impressionar muito, mas não vai ouvir nenhuma crítica 
mais contundente por ter feito o bom e velho feijão com arroz. 
Deixe o lado criativo aflorar quando tiver controle total da situação e souber exatamente 
qual resultado buscar. Na dúvida, faça simples e bem feito.  
 
 
 

Conheça a dinâmica do evento 
 
Seja qual for o evento a ser registrado, procure ter 
o maior número de informações possível. Eventos 
maiores possuem um cerimonial especialmente 
qualificado para administrar cada passo. Em 
outros casos, um parente ou alguém mais próximo 
da família normalmente toma as rédias e faz uma 
organização, ainda que superficial, mas simples o 
suficiente para dar um norte ao desenrolar do 
evento. 
 
Tente saber quais os passos serão seguidos, 
quem entra, por onde entra, o que faz, 
homenagens,  discursos e tudo mais que requeira 
atenção para ser registrado.  
 
Estas informações são essenciais para que o 
fotógrafo saiba onde deve estar em cada situação, 
que tipo de luz vai encontrar, o que precisa ou não 
ser alterado na regulagem da câmera e o que 
esperar da pessoa a ser fotografada. 

 
Aproveite para examinar o local do evento, fazer alguns testes de regulagem da câmera, 
buscar possibilidades diferentes para uso do flash, como rebatê-lo no teto ou em paredes, 
por exemplo, distâncias, possíveis enquadramentos utilizando o cenário como fundo, 
etc...  
 
São alguns minutos valiosos em termos de estudo de ambiente e luz, e vão trazer uma 
idéia bem mais clara sobre o que pode ou não ser feito.  
 
 

Estabeleça metas 
 
Pode parecer estranho falar em metas quando se trata de cobertura de eventos. 
Normalmente esse é um vocabulário da área de vendas. Mas, até suas ações se 
tornarem algo automatizado em relação aos eventos, traçar uma linha de trabalho pode 
ajudar muito. Lembre-se que, quanto maior o álbum a ser entregue, maior deverá ser a 
variedade de possibilidades para quem vai escolher as fotos. Para álbuns do tipo 
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composite, a situação é ainda mais complicada: é preciso ter opções para conseguir 
diagramar lâminas equilibradas e com uma unidade entre as imagens mostradas. 
 
Procure pensar mais ou menos assim: para cada situação registrada preciso de, no 
mínimo, uma variação de composição. Para pessoas, por exemplo, faça fotos de corpo 
inteiro e meio-corpo.  
 
Estude cada momento e tente visualizar suas variações. Com o tempo, novas ideias 
surgirão e você terá aumentado seu leque de variações naturalmente, sem perceber. 
 
São atitudes simples, mas muitas vezes esquecidas e que, no fim, podem facilitar ou não 
no processo de criação de um belo álbum. 
 
 

Seja discreto 
 
Imagine a situação: um fotógrafo chega no casamento 
vestido com terno amarelo, calça da mesma cor e 
sapato branco! Imaginou? Pois bem, esse é um fato 
ocorrido no interior de Santa Catarina. Em outra 
oportunidade, o mesmo cidadão apresentou-se com um 
terno verde e sapatos com “estampa” de jacaré. Não há 
motivo para citar nomes, mas as façanhas ainda 
repercutem entre os profissionais da região e rendem 
boas risadas. 
 
O fotógrafo social precisa ser discreto, não ao ponto de 
ser invisível, mas precisa ter certeza que não vai chamar 
a atenção mais que o necessário. A estrela da noite é o aniversariante, o formando ou os 
noivos, e não o profissional que foi chamado para fazer o registro. 
 
Isso não obriga ninguém a estar de black-tie em todas as circunstâncias. Vista-se de 
acordo com a ocasião. Um aniversário pede traje social. Um evento mais informal não. 
Ser discreto é estar bem vestido para a ocasião, e não usar a roupa mais cara do guarda-
roupa.  
 
Um aniversário de criança pode muito bem ser registrado de calça jeans e camisa.  O 
mesmo vale para as mulheres: produção simples, discreta e de acordo com o tipo de 
evento. Nada de vestido longo e cheio de brilhos para um aniversário de 1 aninho! 
 
E muito cuidado com o celular ou qualquer outro aparelho que possa fazer barulhos 
indesejáveis e indiscretos. Verifique se há necessidade de tê-los nos bolsos, e caso 
realmente seja imprescindível mantê-los com você, retire todo e qualquer som. 
 
Só para reforçar: seja discreto, haja naturalmente. Faça seu trabalho sem ser a atração 
principal. 
 
Encerrados os conselhos iniciais é hora de partir para a ação. Câmera em mãos e vamos 
ao passo a passo básico. Como dito anteriormente, este não é um guia definitivo, e não 
tem pretensão de ser. É apenas uma referência para quem não tem experiência na área 
de fotografia social e, por vezes, não sabe por onde começar. 
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Aniversários 
 
Festas de aniversário são o evento social mais simples de registrar. Há casos 
diferenciados, como uma festa clássica de 15 anos, cheia de roteiros e situações bem 
peculiares, mas por regra geral não há muito para dificultar o trabalho do fotógrafo 
iniciante. 
 
Se ainda não tem idéia de como fazer, segue um guia simples como roteiro para a 
cobertura fotográfica. 
 

Antes de sair para fotografar, lembre-se de conferir todo o 
equipamento, incluindo a carga de baterias e pilhas! 

 

 
Decoração 
 
É a parte mais simples. Está tudo lá, basta registrar. Aproveite para trabalhar as variações 
de composição. Faça fotos abertas, fechadas, tudo o que achar interessante. Capture 
detalhes, texturas, cores...  
 
A criatividade pode ser explorada ao máximo, principalmente se a decoração for rica em 
detalhes. A mesa do bolo merece um destaque especial. Olhe atentamente para descobrir 
quais as possibilidades e como iluminar para conseguir o melhor resultado. Dê 
preferência ao flash rebatido no teto ou nas paredes. Se um difusor ou rebatedor estiver 
disponível, pode ser bem útil para suavizar a luz. Se não tiver outro jeito a não ser utilizar 
flash direto, reduza a potência do flash para evitar estouros, e corrija as luzes 
posteriormente, na edição. 
 

 
 

Aproveite o momento para deixar seus cartões de visita sobre as mesas 
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A festa 
 
Antes da chegada dos convidados você terá à disposição o aniversariante e família. 
Aproveite para fazer os primeiros registros enquanto está tudo calmo e organizado.  
 
O que pode ser feito: 
 

 Aniversariante sozinho: corpo inteiro, meio-corpo e algumas poses explorando a 
decoração. 

 Com a família: corpo inteiro, meio-corpo e algumas poses explorando a decoração. 

 Só a família: corpo inteiro e meio-corpo. 
 
Se conseguir, registre cada convidado ou grupo de convidados que chega, juntamente 
com o aniversariante, em corpo inteiro e meio-corpo.  
 
Há casos onde fotos extras também podem ser exploradas: namorada(o), noiva(o), 
amigos(as) mais próximos(as), parentes distantes que vieram especialmente para o 
evento... 
 
Mas tome cuidado: não peça, por exemplo, para uma aniversariante de 13, 14 anos dar 
um beijinho no namorado. Dependendo da situação isso pode causar um grande mal-
estar. Bom senso é fundamental. 
 
Em uma festa infantil, não tire os olhos da criança. Cercado de amiguinhos o 
aniversariante costuma se soltar bastante e proporcionar fotos bem expressivas. 
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A hora crítica 
 
Até agora foi tudo tranqüilo. Mas chegou o momento de registrar o auge da festa: o 
parabéns a você.  
 
O primeiro passo é encontrar a posição ideal. Tente permanecer de frente para o bolo e o 
aniversariante, mas sem atrapalhar muito (esta é a parte difícil) a visão de quem está 
atrás de você. Se preferir, fique abaixado.  
 
Nesta etapa da festa, você precisa de algumas fotos-chave: 

 Mesa inteira, com aniversariante e alguns acompanhantes. 

 Aniversariante soprando velinhas. 

 Alguns cumprimentos de quem está com ele atrás da mesa. 
 
Se houver possibilidade, no início do parabéns a você, enquadre lateralmente mesa e 
convidados, mas não esqueça de dar destaque ao aniversariante como ponto principal da 
imagem. 
 
Em aniversário infantil, esta é a melhor oportunidade para segurar a criança próxima ao 
bolo e conseguir fotos com os pais, parentes e amigos. Logo em seguida, provavelmente, 
a criança vai querer voltar para a brincadeira e não será fácil mantê-la no lugar. 
 

 

 

O encerramento 
 
Passado o momento crucial, bastam mais alguns cliques para dar o trabalho como 
concluído. Como não há muito mais o que fazer, experimente: 
 

 Fotos do aniversariante com os presentes. 

 Fotos do aniversariante nas mesas com os convidados. 
 
Fique atento para homenagens, surpresas ou qualquer outra situação que valha alguns 
cliques. Sem muito esforço de criatividade você já deve ter contabilizado um mínimo de 
100 fotos, por menor que seja o evento. É o suficiente para montar um álbum. 
 
Não se esqueça de fazer o backup do material para evitar contratempos. 
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Casamentos 
 
O casamento é a menina dos olhos dos fotógrafos sociais. É o evento que requer mais 
atenção e dedicação para uma cobertura bem feita, e também é o mais lucrativo. Para 
traçar uma linha lógica e de fácil compreensão, tomaremos como base um casamento 
católico tradicional, com cerimônia em igreja e recepção em outro local. 
 
O passo-a-passo a seguir é o exemplo de um roteiro bem simples, mas que não vai deixar 
nenhum momento importante sem registro. 
 

Antes de sair para fotografar, lembre-se de conferir todo o 
equipamento, incluindo a carga de baterias e pilhas! 

 
 

Decoração 
 
A dica é a mesma do aniversário: explorar. A vantagem para o fotógrafo nessa hora é que 
a decoração de casamento normalmente é rica em elementos. Procure fazer um bom 
volume de imagens, variando composição, ângulos, cenas abertas e fechadas, contraluz, 
e não esqueça de visitar os dois ambientes, igreja e local de recepção. 
 

 
 
Aproveite o momento para deixar seus cartões de visita sobre as mesas.  
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Os primeiros movimentos 
 
Decoração devidamente fotografada é hora de começar o trabalho com pessoas. Neste 
ponto, o noivo já deve estar na porta da igreja, ansioso, aguardando a chegada de alguns 
convidados.  
 
Faça o seguinte: 

 Fotos do noivo sozinho, corpo inteiro e meio-corpo. 

 Fotos do noivo com os pais, corpo inteiro e meio-corpo. 

 Se a arquitetura do local render boas imagens, aproveite para registrar alguns 
detalhes. 

 Fotos gerais da movimentação na porta da igreja, principalmente as reações do 
noivo. 

 
Fique atento para qualquer comentário do cerimonial sobre alterações de última 
hora. 

 

A entrada dos padrinhos e do noivo 
 
A cerimônia vai começar oficialmente e os primeiros a entrar são os padrinhos. 
Normalmente a entrada é coordenada pelo cerimonial. Peça para que a entrada seja 
lenta, com espaço entre os casais. Isso facilita muito na hora de registrar todos.  
 
Aqui, faça: 

 Fotos de cada casal, corpo inteiro e meio-corpo. 

 Se houver tempo, procure explorar ângulos em que apareçam os bancos da igreja 
com os padrinhos do noivo e da noiva. 

 Em seguida, entrarão na igreja o pai do noivo e a mãe da noiva. Faça: 

 Foto do casal, corpo inteiro e meio-corpo. 
 
Atrás deles, entra o noivo com a mãe. Repita o processo. Aproveite também para registrar 
as expressões do noivo. Tente captar o nervosismo e a ansiedade.  

 

A entrada da noiva 
 
Com todos em seus lugares, a porta da igreja é fechada. A partir de agora, resta esperar 
a entrada da noiva, o primeiro grande momento do casamento. Revise o equipamento, 
veja se está tudo em ordem, se não precisa trocar de cartão de memória ou a pilha do 
flash. Vá para a rua. Faça algumas fotos da noiva ainda no carro, a saída do carro, e os 
últimos acertos do vestido no lado de fora da igreja. Peça alguns minutos para poder 
retornar e ficar em posição para registrar a entrada. 
 
Este é um momento delicado. A porta se abre, uma florista vem na frente e monta um 
tapete de pétalas. A noiva entra na igreja. Lentamente, acompanhada do pai, ela caminha 
até o ponto de encontro com o noivo, que segue sozinho para o mesmo ponto. O pai da 
noiva despede-se da filha e o noivo recebe um cumprimento do pai da noiva, antes de 
posicionar-se ao lado dela para caminharem juntos até o altar. O pai da noiva segue na 
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frente e rapidamente posiciona-se ao lado da mãe da noiva, enquanto o casal segue 
lentamente até o altar.  
 
Registre: 

 A entrada da noiva sozinha de corpo inteiro, meio-corpo, em plano aberto com as 
pessoas em pé nas laterais. 

 A despedida do pai da noiva e o cumprimento ao noivo. 

 casal lado-a-lado de corpo inteiro, meio-corpo e cena aberta com os convidados 
nas laterais. 

 A caminhada até o altar. 

 Vá para as costas do casal, e registre eles de frente para o padre, com variações 
de cenas abertas e fechadas, incluindo o padre, fundo da igreja, pais... 

 
O padre começa a cerimônia. Enquanto ele diz algumas palavras, o casal curte os 
primeiros momentos juntos no altar. Busque algumas imagens como troca de carinhos e 
sorrisos. Aproveite também para fazer imagens abertas dentro da igreja. 
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As alianças 
 
Após um breve sermão, chegam as alianças. Uma criança entra na igreja e vai em 
direção ao casal. Registre a entrada e a entrega das alianças. 
 
Após algumas palavras e uma benção, o casal troca alianças. Enquanto o noivo coloca a 
aliança na mão da noiva, e vice-versa, eles dizem algumas palavras.  
 
Registre: 

 Noivo colocando a aliança, corpo inteiro, meio-corpo e detalhe. 

 A noiva recebendo a aliança, corpo inteiro, meio-corpo e detalhe. 

 Repita o processo quando a noiva estiver colocando a aliança no noivo. Fique 
atento: é uma prática comum os noivos beijarem a mão um do outro após colocar a 
aliança. 

 

 
O beijo 
 
Passada a troca de alianças, vem o momento mais tenso para o fotógrafo: o beijo. Aqui 
não há muito o que dizer. Fique atendo, faça um pré-foco no casal, e tente registrar da 
melhor maneira possível. É um momento único, onde não há espaço para erros. Essa foto 
é obrigatória no álbum de qualquer casal. 
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O fim da cerimônia 
 
Após o beijo, o casal parte para a assinatura dos papéis.  
 
Registre: 

 Foto individual do ato de assinatura. 

 Foto aberta, mostrando um assinando e o outro ao lado. 

 Foto de detalhe das mãos durante a assinatura. 
 
Depois que os noivos assinam, as testemunhas são chamadas. Registre: 

 Foto individual do ato da assinatura. 

 Foto aberta, mostrando um assinando e o outro ao lado. 
 
Encerradas as assinaturas, é hora da saída. Não há muito o que explicar. Os noivos 
deixam a igreja seguidos pelos pais, e logo atrás estão padrinhos e convidados. Procure 
explorar esta parte, com fotos abertas e fechadas. 
 
Enquanto os convidados vão para a recepção, você pode aproveitar os noivos para mais 
algumas imagens posadas dentro da igreja. Se houver acordo com os padrinhos e pais, 
segure todos e aproveite o momento para fazer fotos de corpo inteiro e meio-corpo. 
 

 

 
A recepção 
 
O mais difícil terminou. Agora, chega a parte simples do casamento. O registro da 
recepção nada mais é que uma cobertura dos fatos. Tudo o que ocorrer, será registrado. 
A entrada, os noivos no buffet, o corte do bolo, a valsa... 
 
Fique atendo aos convidados. Podem surgir imagens interessantes da relação deles com 
os noivos. Explore a decoração para fazer mais fotos posadas com os noivos e 
convidados. Quando achar que está tudo pronto, recolha o equipamento e deixe a festa. 
Lembre-se: você não é convidado. Se a sua missão está cumprida, deixa a festa para 
quem é da festa. 
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Ao fim de tudo, você deve ter feito pelo menos umas 200 imagens. O suficiente para 
montar um álbum. 
 

 
 
Não se esqueça de fazer o backup do material para evitar contratempos. 

 
 
Dicas gerais 
 
Para facilitar ainda mais a vida do fotógrafo iniciante, seguem uma série de pequenas 
dicas que auxiliarão tanto na prática durante a cobertura de eventos, como na busca por 
uma identidade fotográfica. 
 
Abuse da luz ambiente 
Se o local tiver boa iluminação, aproveite. Veja se o local oferece janelas ou portas por 
onde a luz pode entrar e utilize-as para criar efeitos diferenciados de iluminação. 

Evite flash direto 

Se o teto for baixo, é o melhor rebatedor que você vai encontrar durante sua carreira 
como fotógrafo social. Abuse das luzes rebatidas para criar uma iluminação mais suave. 
Quando não for possível rebater no teto, tente utilizar um difusor no próprio flash. 

Verifique as imagens no LCD 

Uma das grandes vantagens da tecnologia digital é permitir ao fotógrafo uma visualização 
imediata do resultado. Após cada clique, dê uma rápida espiada para ver se está tudo de 
acordo. Caso não esteja, corrija o que for necessário e repita a foto. 

Leve um segundo fotógrafo 

Cada profissional tem um olhar diferenciado, um estilo particular de ver as coisas pelo 
visor da câmera. Quando possível, leve um segundo profissional com você, e deixe ele 
fazer o mesmo trabalho, mas de ângulos diferentes. Você terá todas as cenas com 
inúmeras variações. Além disso é uma segurança: caso ocorra qualquer problema, 
pessoal ou com o equipamento, ele pode continuar o trabalho até você voltar à ativa. 
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Atualize-se 

Para o fotógrafo em início de carreira no meio social a atualização é obrigatória. Saiba 
quais as tendências, o que os melhores do mercado estão fazendo, enquadramentos, 
iluminação, acessórios utilizados...  
A internet é um prato cheio, uma grande biblioteca de portfólios de fotografia social. 
Dedique um tempo à pesquisa. 
 
Ofereça até o que não tem 
Não, não é para enganar o cliente. Faça uma boa rede de relacionamentos com 
profissionais de outras áreas como cinegrafistas, editores de vídeo, laboratórios, 
encadernadoras, diagramadores e tantos mais forem necessários. Você não precisa fazer 
de tudo, apenas conhecer as pessoas certas para terceirizar os serviços. 
 
 

Como montar um orçamento 
 
Agora que você já tem um roteiro simples para guiá-lo, deve estar se perguntando: e 
quanto eu cobro por isso? 
 
Existem várias formas de fazer um orçamento. Cada fotógrafo tem seu jeito, sua forma de 
calcular. 
 
O primeiro passo é saber os custos. Do combustível utilizado no deslocamento até o valor 
da edição final do álbum, incluindo todos os serviços terceirizados. 
 
Outra fator importante é saber quanto os profissionais da sua região cobram, para você 
não ficar nem muito abaixo, nem muito acima destes valores. 
 
Para um cálculo simples, use uma fórmula simples: pegue o valor do custo e adicione 
uma porcentagem sobre ele. Por exemplo: 
 
Custo: R$ 2500,00 
Porcentagem: 60% 
Valor final: R$ 4000,00 
Lucro: R$ 1500,00 
 
Esta é apenas uma sugestão de cálculo. Conheça antes o mercado da sua região para 
saber como utilizar os valores. 
 
Na hora da negociação, evite baixar seus preços. Procure trabalhar com 
parcelamento. O lucro será o mesmo, mas para o cliente fica muito mais fácil fechar 
negócio. 
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Conclusão 
 
A fotografia social não é um bixo de sete cabeças, mas requer cuidados. Este guia é 
apenas uma referência, um início para quem nunca fez este tipo de trabalho. Mas há 
muito a ser aprendido e explorado, e estudar é fundamental.  
 
Amplie seus conhecimentos sobre iluminação, composição e direção de modelos. 
Pesquise e adquira equipamentos e acessórios para dar uma maior gama de 
possibilidades aos seus cliques. Com o tempo e a prática seu estilo pessoal vai aflorar e 
você será guiado por este estilo na compra de novos equipamentos, na escolha dos 
profissionais que trabalharão com você, e no controle de qualidade do resultado final. 
 
Para acelerar seu aprendizado preste atenção em outros profissionais durante os 
eventos. Veja como eles fazem, de que ângulo, com que equipamentos, como iluminam... 
Tente entender o processo para poder reproduzi-lo posteriormente. 
 
E o mais importante: cada cliente é único. Em breve você terá feito dezenas, centenas de 
eventos. Mas para o cliente é o primeiro e, se quiser fazer sucesso, trate-o como tal. 
 

 

 
Sobre o autor 
 
Thiago Antunes é jornalista esportivo há 11 anos, e atua como fotojornalista em Santa 
Catarina, além de circular pelos mercados social e publicitário como freelancer. 
Conheça mais o trabalho de Thiago Antunes no www.thiagoantunes.com 
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