
Aquilo Que Você Sentia Que Faltava Mas Não Sabia O Que Era 
com Maíra Erlich 
 
O AQVSQFMNSOQE, como é carinhosamente chamado, é mais uma vivência do que um workshop. Os participantes 
são provocados constantemente, com reflexões e questionamentos, a quebrar alguns conceitos ao qual somos 
impostos diariamente pelo nosso entorno. Vamos pensar e repensar a fotografia, o que ela representa para cada um de 
nós e como podemos usá-la ao nosso favor e, consequentemente, para o benefício de outras pessoas. Cada um vai 
absorver e ser transformado de uma forma diferente. Ao final, haverá uma atividade de análise e edição dos trabalhos 
levados pelos participantes. 
 
Tópicos: 
· pulgas atrás da orelha 
· referências x inspirações  
· provocações para autoconhecimento 
· que tipo de fotógrafo você é? 
· identidade fotográfica 
· experiência sensorial surpresa 
· como surgem as fotos 
· fórmula da invisibilidade 
· construindo a relação com o cliente  
· método de edição OLX 
· análise + edição de trabalhos dos alunos  
· que poder tem a sua foto?  
· coffee break, que ninguém é de ferro :D  
 
Para quem o AQVSQFMNSOQE é recomendado? 
Para todos aqueles que já dominam a parte técnica da fotografia, já trabalham ou começaram a trabalhar 
recentemente no ramo e gostariam de se aprofundar mais em questões de identidade, descobrir novas referências e 
sair com a cabeça fervilhando com tantos questionamentos. Este não é um workshop de fotografia de casamento. É 
um workshop de fotografia. Muitos dos que paticipam do AQVSQFMNSOQE tem sido fotógrafos que trabalham na 
área social. Porém, qualquer pessoa pode absorver bastante conteúdo e sair inspirada, desde que chegue de coração 
aberto e disposta a quebrar alguns conceitos. 
  
Quanto tempo dura? 
Dois dias inteiros. Almoçaremos juntos (almoço não incluso). O segundo dia pode se estender para um pouco além do 
horário combinado, se necessário. Horário previsto: 10h às 19h. 
  
Haverá uma parte prática? 
Não teremos prática com câmera, mas você pode ficar à vontade para trazer a sua e fotografar nosso belo grupo :D 
  
Qual o tamanho da turma? 
Estaremos em um grupo com mínimo de 8 e máximo de 15 alunos. Caso não tenhamos um mínimo de 8 alunos, o 
workshop poderá ser cancelado e o investimento devolvido de forma integral aos inscritos. 
  
Vou aprender a ganhar prêmios? 
Se você deseja participar com esse objetivo, sinto muito, mas você está no workshop errado. 
 
E o pessoal sai satisfeito? 
Clica aqui e descubra você mesmo ;) 
https://mairaerlich.com/workshops/depoimentos/ 
 
Qual o valor e formas de pagamento? 
Antecipado (até 30 dias antes do workshop) 
À vista: R$ 900 à vista (depósito)  
Parcelado: R$ 1010 em até 3x sem juros / até 12x com juros (PagSeguro) 
 
Após esse período: 
À vista: R$ 1000 à vista (depósito) 
Parcelado: R$ 1120 em até 3x sem juros / até 12x com juros (PagSeguro) 
 
Para fazer sua inscrição: https://mairaerlich.com/workshops/recife2018 
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