
  

 
  
  

 
  

Curso Referencial PARTICULAR . Curso de Fotografia para Câmeras DSLR  
  
  
  
  
 
  
  

Desde 1997  
  
  



Um grande passo para a introdução ao mundo da fotografia!!  

  

  

APRESENTAÇÃO   

Composto por dois módulos (Elementos próprios da fotografia, e Leituras da luz), esse Curso é 

um grande passo para introdução ao mundo da fotografia. Nas aulas teóricas e práticas [média 

3 aulas de rua], o aluno aprende a manusear o aparelho fotográfico e desenvolve um novo olhar, 

enquadrado e criativo. A partir das experiências e dos conhecimentos adquiridos, cada 

participante poderá aperfeiçoar sua formação com os cursos avançados oferecidos pelo 

Instituto Casa da Photographia.  

OBJETIVOS   

  

O Curso Referencial tem seu foco no estudo dos elementos próprios da técnica e da linguagem 

fotográfica. Espera-se que o aluno, ao concluir o curso, seja capaz de entender que a principal 

ferramenta fotográfica é o olhar. Dominar o equipamento e a técnica do processo é uma 

maneira de expressão artística, uma vez que a fotografia produzida tem os efeitos plásticos 

desejados.   

  

Esse curso introdutório possibilita a assimilação de conteúdos que são indispensáveis para o 

prosseguimento dos estudos, tanto nos nossos cursos avançados de Iluminação de Estúdio e de 

Projeto Fotográfico, como nos nossos cursos especiais (Introdução a Direção de Fotografia em 

Cinema Digital, Fotojornalismo, Criatividade na Cor dentre outros).  

  

Aulas práticas, Veja os locais das aulas   

  

Largo do Campo Grande . Centro;   

Passeio público de Salvador . Centro; Museu de Arte Moderna da Bahia . MAM   

Largo do Pelourinho e Ruas . Centro; Largo do Santo Antônio e Ruas . Centro   

Parque de Pituaçu; Largo do Bonfim e Igreja   

Ponta de Humaitá; Praia da Ribeira   

  

 



  
Conteúdo programático:   

  
  
Conceitos elementares da fotografia:   
Fotometria; Formação da imagem; Foco; Diafragma; Obturador; Sensibilidade - ISO; 

Exposição.   

A Câmera SLR:   
Modos de exposição; Modo de focagem; Modo de fotometria e características gerais.   
Princípios da imagem fotográfica digital:   
Pixel, profundidade de cor, resolução, qualidade, formatos de imagem, exposição do sensor 

digital, espaços de cor, etc.   
Objetivas:   
Fixa/Zoom; Distância focal e ângulo de visão; Luminosidade; características; principais 
aberrações; Uso.  Linguagem Fotográfica:   
Elementos constitutivos da imagem fotográfica; Assunto fotográfico; Composição; 

Enquadramento; Iluminação.   
Acessórios:   
Filtros (UV; Skyligth; Polarizador; Densidade Neutra);   

Flash externo (Modo TTL; Flash direto/ Flash rebatido).   

  
  
TURMAS sempre ABERTAS! .  

  

Com o curso referencial de fotografia você aprende a registrar todos os momentos mágicos e 

especiais da sua vida, além de ser introduzido no universo profissional da fotografia, mesmo que 

sua finalidade seja usar de maneira pessoal o equipamento. Ao final do curso os participantes 

recebem o certificado.   

Não é obrigatório possuir câmera fotográfica profissional DSLR, pois a Casa disponibiliza 

equipamentos para as aulas práticas, ao custo fixo de R$ 50,00 por todo o curso.   

  

Turma VIP   
Quando: a definir,   
Total de horas: 10 horas mínimo  
Horário: a definir   

Investimento: consulte valor via whatsapp: 71.98353.8899, Marcelo Reis   

  

Instituto Casa da Photographia  

Desde 1997, recomendado por quem mais entende de fotografia na Bahia e no Brasil.  

Direção Marcelo Reis  


