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WORKSHOP DE REVELAÇÃO DE INTRODUÇÃO NA FOTOGRAFIA ANALÓGICA 
PROFESSOR: Caio C Proença CARGA HORÁRIA: 6 horas 
1.0. OBJETIVO GERAL DO WORKSHOP 
Neste workshop o aluno será explicado em detalhes o processo de fotografar com máquinas analógicas, seus 
formatos e como utilizar máquinas com filme. Tornar compreensível quais modelos de máquinas e películas 
existentes. Ensinar a operar uma máquina fotográfica analógica. Ensinar o processo de fotografia com filme. 
Apresentar o processo analógico de fotografia (tempo/quantidade de fotos/paciência). Dar dicas sobre os 
cuidados ao manusear e armazenar suas máquinas e filmes. 
2.0. CONTEÚDO 
 

APRESENTAÇÃO GERAL 
a. Apresentação do professor e dos alunos 
b. Apresentação do roteiro do curso 

 
A CÂMERA 

• Tipos de câmeras, formatos e vantagens de cada um 
o Câmeras de pinhole 
o Câmeras de grande formato 
o Câmeras de médio formato 

§ TLR 
§ SLR 
§ Rangefinders 

o Câmeras de pequeno formato 
§ SLR 
§ Rangefinder 
§ Compactas 

 
O FILME 

• Tipos de emulsão, tamanhos e sensibilidades 
o Emulsões P&B 
o Emulsões coloridas 
o Emulsões positivas 
o Infravermelho 

 
O PROCESSO ANALÓGICO 

• Fotometria 
o Fotometria para diferentes emulsões 
o Medição refletida & medição incidente 

• Fotografando em P&B 
• Fotografando com filme C-41 
• Fotografando com filme E-6 

 

 
2 horas 

 
Aula Prática: Operando a máquina fotográfica 
 
Aula explicando como funciona sua máquina fotográfica (Compactas, Rangefinders, 
SLR); Como colocar filme; Como saber se você está fotografando corretamente e 
cuidados com a fotometria com película. 
 

2 horas 
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Aula Prática: Fotografia e processo analógico 
 
Aula para fotografar em ambiente externo (ruas da cidade, parques) e internos para 
percebermos e testarmos a fotometria e a prática fotográfica. O olhar do fotógrafo 
será aconselhado aqui, para observar mais, e fotografar menos. Será disponibilizado 
um filme preto-e-branco ASA 400 com 36 poses. 
 
Após a aula, o aluno terá a opção de continuar fotografando sozinho, ao longo da 
semana, e retornar dentro de 30 dias úteis para tirar quaisquer dúvidas sobre o curso 
e a prática fotográfica. 

+/- 4 horas 

 


