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Paranapiacaba

Existem muitas oportunidades fotográficas nesta cidade. 
O trabalho que podemos fazer vai da história da última locomotiva a vapor em uso 

desde 1867, na estação da pequena cidade, à reportagem dentro do Museu dedicado a 
locomotivas e vagões antigos, incluindo as grandes salas de controle e ferramentas de 

trabalho. 



A multiplicidade de formas e detalhes, 
em diferentes situações de iluminação,dá 
oportunidades aos fotógrafos para variar o tipo 
de obra narrativa em uma interpretação pessoal e recreativa. 
É um exercício de visual / fotográfico muito estimulante e construtivo.



Será essencial trabalhar com tripés. 
Vamos desenvolver habilidades recreativas e de interpretação das muitas situações e 

colocar em prática o conhecimento técnico e expressivo. 
Esta oficina também vai nos permitir conhecer uma cidade que se desenvolveu em 
um período de crescimento econômico específico com exemplos de  arquitetura, 

planejamento e desenvolvimento único. 
É um raro exemplo de organização no setor  dos transportes.

CASA DE PEDRA

 
A Casa de Pedra, localizada na favela Paraisópolis em São Paulo, é uma das 

imperdíveis atrações para amantes da criatividade. O “Castelo de Paraisópolis” ou 
“casa-escultura”, como é conhecida pelos moradores da região, começou pela paixão  

de um homem por uma roseira, em 1985. 
Para proteger a planta no seu jardim, o artista dono da casa, Estevão Silva Conceição, 
começou a utilizar materiais como vidros, azulejos e ferros encontrados em caçambas 

ou restos de obras, além de outras coisas que chamavam sua atenção. O resultado, 
depois de anos, é uma estrutura que mais parece um labirinto onírico.

 



O trabalho de Estevão tem sido comparado ao do arquiteto catalão Antonio Gaudí. 
A similaridade é realmente espantosa mas Estevão nunca tinha ouvido falar em Gaudí 

quando começou sua casa. 
A "casa de pedra" também é o lar de Estevão, sua mulher Edilene e seus filhos 

Stefania e Enrique.
 



Estevão não considera a casa acabada, ainda pretende fazer muita coisa.
Como a sua criatividade parece não ter limites, sempre terá coisas novas e inusitadas 

para serem vista e revista nessa casa construída e mantida pela paixão. 

Beco Batman y Beco Familia

Esta é uma área da cidade com  grafites que formam uma espécie de galeria "Open 
Air", onde artistas brasileiros e não só, criaram verdadeiras obras de arte. 

Tudo começou no início dos anos 80, quando os desenhistas começaram  a reproduzir 
e pintar seus super-heróis de histórias em quadrinhos e depois gerações de estudantes 

de escolas de arte ou simplesmente grafiteiros, continuaram com imagens e cores 
psicodélicas ao longo das paredes das ruas que se cruzam nesta  área urbana.



Ainda hoje, muitos artistas de rua continuam o trabalho de seus antecessores pintando  
em cima e ao lado dos antigos grafites.

Fotografar neste bairro será uma experiência visual interessante.

Minhocão
Todos os domingos, uma avenida, muito movimentada durante a semana, se torna um 
lugar de lazer para os moradores locais. Ciclistas, corredores, skatistas, também pais 
e mães com crianças pequenas, namorados, idosos e jovens, se movem nesta avenida 

elevada, que corre ao longo de milhares de residências , criando um espetáculo 
surreal.



Os vendedores de rua, músicos, pessoas de todas as idades, moradores  nas  pequenas 
varandas de suas casas, formam  uma humanidade variada que cria imagens 

significativas e originais. 

Encontramos também  muitas perspectivas arquitetônicas e imagens tomadas de um 
ponto de vista diferente.

O Minhocão, aos domingos, é uma descoberta  também para os habitantes de São 
Paulo.

Preço: R$ 1.100,00
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