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Oficina de Fotografia Light Paint. 
“ A prática criativa da fotografia ” 

 

Apresentação 

 

A partir de conceitos técnicos fotográficos, trabalharemos a técnica de Light Paint 

como um recurso eficiente na prática fotográfica em estúdio. Demonstraremos de uma forma 

sistematizada processos criativos de iluminação e produção. O curso será predominantemente 

prático e destina-se àqueles que já possuem os conhecimentos básicos sobre fotografia. 

Objetivo 

 

Apresentar a técnica de Light Paint como uma ferramenta criativa e eficiente para a 

realização de produções em estúdio, como também, um diferencial para ensaios publicitários 

e artísticos. 

Metodologia  

 

 Aula expositiva sobre técnica e história. 

 Modelo de workshop onde os processos serão demonstrados 

 Exercícios orientados 

 

Conteúdo Programático 

 

Três aulas. Duas de 2 horas e uma de 4 horas-aula. (A disposição das aulas pode 

alterar sem interferir no seu conteúdo) 

 

1ª  Aula  

             •  Apresentação do trabalho dos fotógrafos clássicos. – Phillipe Halsman 

                                                                                                   - Man Ray 

                                                                                                   - Gjon Milli 

                                                                                                   - Harold E. Edgerton   

 

            •  Revisão dos conhecimentos básicos da técnica fotográfica (Diafragma X Obturador, 

ISO, Modos de exposição).   

 

• Apresentação de trabalhos contemporâneos. – Renan Cepeda 

                                                                              - Even Bavcar 

• Divisão das equipes. 
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2ª  Aula  

 

• Prática fotográfica comentada. 

• Demonstração de light paint em Studio. 

 

 

3a Aula  

 

• Análise do material produzido em sala de aula; 

• Avaliação do curso, sugestões. 

Público Alvo 

Estudantes e profissionais com conhecimentos da técnica fotográfica e interessados 

nas áreas da fotografia e artes visuais. 

Carga horária 

8 (oito) horas-aula 

Número de participantes 

20 a 25 alunos 

Pré-requisito 

 

O aluno que se interessar pelo curso deve ter uma noção básica de fotografia 

(obturador, foco, diafragma, ISO e lente) e deve também poder contribuir trazendo objetos 

luminosos, ou que iluminem, tais como lanternas (de todos os tipos), velas etc. Não é 

necessário, mas os alunos que possuírem câmeras DSLR podem também trazê-las para 

praticar com seu próprio material. 

 

Estrutura: 

 

Sala climatizada 

Projetor multimídia 

Estúdio fotográfico 
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Instrutor 

Rafael Martins, nascido em Salvador é estudante de Produção em Comunicação e 

Cultura da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Atualmente integra 

o corpo de fotógrafos do Laboratório de Fotografia da FACOM e é fotógrafo da AGECOM.  


