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DETALHES DO CURSO 

O curso de Introdução a Fotografia Analógica Online oferecido 
por Caio Proença visa integrar o(a) aluno(a) ao seu equipamento 
fotográfico, sua técnica de operação, princípios introdutórios de uso 
da fotometria com películas 35mm e o processo de fotografar com 
filmes coloridos e preto-e-branco. O(a) aluno(a) irá ter o 
conhecimento desde o momento de antes de começar a fotografar, 
durante o processo de fotografia até o fim do rolo 35mm. É necessário 
para realizar esse curso: uma máquina fotográfica analógica 35mm 
em pleno funcionamento. 

 

OS ENCONTROS 

Em um primeiro encontro – será apresentado de forma direcionada 
como operar a máquina fotográfica que o(a) aluno(a) possui em sua 
casa, por via de chamada de vídeo (Google Meet, Skype ou 
FaceTime). Nesse encontro, será possível identificar as principais 
características físicas e mecânicas que fazem parte do equipamento, 
seus limites e usos práticos. Também conversaremos sobre os tipos 
de máquinas fotográficas disponíveis e suas características. No 
período entre o primeiro e o segundo encontro será disponibilizado 
um material de consulta para que o aluno possa aprofundar o 
conhecimento prático, a fim de levantar suas questões iniciais e 
desenvolvermos juntos no segundo encontro. 
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Em um segundo encontro – será apresentado as maneiras de se 
utilizar o filme fotográfico, como coloca-lo na máquina fotográfica, 
quais cuidados na hora de colocar, armazenar e fazer as primeiras e 
últimas poses. Também será apresentado quais as principais 
diferenças entre os filmes coloridos e preto-e-branco mais 
encontrados no mercado brasileiro. De quais maneiras existe 
diferenças na fotometria de filmes 35mm PB e coloridos, além da 
diferença da fotometria com máquinas digitais. A partir desse 
encontro, o(a) aluno(a) poderá iniciar a prática fotográfica das 36 
poses, com objetivo de testar seu equipamento nos seus limites, com 
orientação por chamada de vídeo quando necessário. 

Em um terceiro encontro – será possível desenvolver a noção de 
composição, fotometria e experimentação de contrastes. Esse 
encontro é voltado para os(as) alunos(as) que queiram fazer 
fotografias conjuntamente comigo, na sua casa, com uma orientação 
na forma de compor, olhar e fotometrar. Dessa forma, será possível 
buscar uma segunda perspectiva sobre o ambiente e também olhar, 
de maneira inicial. 

Em um quarto encontro – será o momento de rebobinar o filme, 
finalizar a fotografia analógica e descrito as melhores maneiras de 
armazenar o filme. É o momento para tirar dúvidas iniciais que ainda 
permaneçam antes da revelação do filme 35mm. 

Último encontro – após a revelação e digitalização do material 
(incluso no valor do curso), conversaremos juntos para percebermos 
quais problemas podem ter surgido, quais possibilidades podemos 
aprimorar e transformar/manter. Esse momento é importante, para 
perceber a noção de consistência que deve existir na fotografia 
analógica – a fim de evitar erros em filmes futuros. Caso exista um 
problema de não haver fotografias reveladas (que é possível), será 
disponibilizada essa oportunidade novamente, com um novo filme 
fotografado, revelado e digitalizado. 
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INVESTIMENTO E CARGA HORÁRIA 

• O curso Online é diferente do curso presencial, justamente pela 
impossibilidade de trocarmos experiências ao vivo, mostrando e 
direcionando os(as) alunos(as) na rua, desenvolvi esse curso a fim 
de aprofundar as conversas (que presencialmente são feitas em 
torno de 6h) e demonstrar com calma todo o processo por via de 
chama de vídeo. Esse processo toma um tempo a mais tanto do 
aluno quanto do professor, porém tem sua vantagem por 
possibilitar o aprendizado em qualquer lugar do Brasil e também 
pela paciência e tempo necessário de ambas as partes para 
compreender todos os caminhos. 

   

Carga Horária Cada encontro: 1h-2h 
Total: 5h-10h 

Investimento R$500,00 Parcelado no Cartão de 
Crédito (com taxas), 
Depósito/Transferência 
em até 2x 

   

 

Todos os encontros são agendados com antecedência, sendo possível 
realizar o curso dentro de um prazo pré-estabelecido pelo(a) 
aluno(a), sem prazo máximo, respeitando o tempo e disponibilidade 
de cada um. 


