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Turma 01.2017 
Início* 09 até 25 de janeiro de 2017   
Segundas e quartas, noite - 19h até 21h,   Sábados, tardes – 14h até as 18h 
Total de horas – 20h, 08 encontros 
 



 

 

 

A oficina de Iluminação Fotográfica, com carga horária de 20hs,  integra-

se num conjunto de recursos didáticos orientados para um processo de 

aprendizagem na fotografia documental e reportagem, tendo como objetivos 

próprios: 

 

- Abordar as técnicas de modelação da luz, de controle de contrastes e de expressão 

tridimensional; 

- Descrever o trabalho de iluminação independentemente de qualquer tipologia 

fotográfica ou aplicação específica; 

- Tratar as realidades físicas, as técnicas e os meios de trabalho como elementos 

comuns à maioria dos objetivos fotográficos setoriais e especializados; 

 

Nas aulas 1 desenvolvem-se considerações gerais para a medição de luz 

estudam-se alguns problemas de iluminação aplicada. Nas aulas 3 descrevem-se 

métodos e práticas de fotografia com iluminação eletrônica portátil (flash de 

mão), equipamento particularmente adequado à reportagem. As demais aulas se 

constituem como aulas práticas e avaliações, aulas 2, 4 e 5. 

 

Além dos exercícios específicos das aulas, esta oficina de 20hs, contará com 

avaliação do material produzido pelos alunos. 

 

O aluno receberá como parte do curso, exercícios para consolidação de 

competências e incorpora um Glossário, uma Bibliografia e uma lista de sites a 

consultar na Internet relativos ao conteúdo tratado, além de certificado. 

Pré-requisitos: possuir equipamento e noções básicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



programa de aulas 

 
1ª aula  - Fotometria e Iluminação - 4h - dias 09 e 11 de janeiro, das 19 até 21h 

 Valores de medição 
 Exposição fotográfica 
 EV (Exposure Value) 
 Leitura incidente e refletida da luz 
 Leitura integrada nas câmaras reflex 
 Leitura pontual analítica 
 Iluminação natural solar 
 Regras básicas de iluminação 
 Lei do inverso do quadrado e Lei de Lambert 
 Modelação de contrastes 
 Luzes duras e suaves 
 Alteração da iluminação existente 
 Difusores e refletores de luz 

2ª aula – Prática em rua - 4h - dia 14 de janeiro, sábado das 14h até as 18h 

3ª aula - Flash interno e externo - 4h - dias 16 e 18 de janeiro, das 19 até 21h 

 Luz contínua e flash eletrônico 
 O flashmeter 
 Contraste e modelação 
 High key e low key 
 Texturas 
 Transparências 
 Metais 
 Iluminação polarizada 
 Superfícies espelhantes 
 Polarizadores 
 O azul celeste 
 Polarizadores na iluminação 
 Reprodução de planos 
 Cortina e sincronização 
 Número Guia e controlo não automático do flash 
 Luz direta, difusa e refletida 
 Flash em iluminação ambiente predominante  
 Velocidade e sincronização à cortina traseira 
 Correção de cor em interior 
 Alteração de contrastes 
 Contra-luz com flash auxiliar 

4ª aula – Prática em rua - 4h - dia 21 de janeiro, sábado das 14h até as 18h  

5ª aula - avaliação final do curso  - 4h - dias 23 e 25 de janeiro, das 19 ate 21h 

 



 

 

Turma 07.2016 

Início* 09 até 25 de janeiro de 2017   

Segunda e quartas das 19h até 21h, sábados das 14h até as 18h 

Total de horas – 20h, 08 encontros 

Professor Marcelo Reis – www.marceloreis.art.br 

Investimento por 20 horas aulas:  R$ 550,00 a vista [ou em 02 de R$ 300,00], 
com direito ao material teórico e certificado  

*O Instituto Casa da Photographia reserva-se o direito de alterar sua 
programação a depender do número mínimo de 08 alunos matriculados 

 

 
Instituto Casa da Photographia, 20 anos em 2017, cada dia melhor para seus 
conhecimentos!! 
 

 


