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Proposta 
O Curso de Fotografia “O autorretrato” tem com objetivo fornecer ferramentas 

para a construção de “autorretratos”, nomeadamente, conhecimentos 
básicos de fotografia e iluminação, controlo da escolha da luz, das lentes e da 

introspeção. 

Sendo o “autorretrato” também uma ferramenta de autoconhecimento, o 

curso contempla um estudo de vários artistas que o utilizam como veiculo de 
representação de um papel na sociedade, bem como a expressão do “eu” 

interior. 

 

Destinatários 
O curso é destinado a pessoas com ou sem conhecimentos básicos de 

fotografia, curiosos e que gostem da temática do retrato. 

 

Material necessário 
Os formandos deverão utilizar as suas próprias máquinas digitais. Em caso de 

necessidade, poderá ser fornecida pela formadora. O material de iluminação 

é disponibilizado pela organização. 
 

Número de formandos/habilitações 
As turmas serão compostas por um mínimo de 6 e um máximo de 10 

formandos; 
Os participantes deverão ter no mínimo o 9ª ano de escolaridade. 

 
Estrutura 
O curso tem a duração total de 20 horas, dois dias por semana, quatro horas 
por dia. 

 
Local 
Complexo Municipal da Casa do Alto. 
 
Conteúdos: 
 
 I - Introdução à Fotografia (4 horas) 
 

1 - Os primeiros “autorretratos”; 

2 - Estudo de fotógrafos nacionais e internacionais - Jorge Molder, Helena 

Almeida, Cindy Sherman, Nan Goldin, Robert Mapplethorp; 
3 - A máquina digital e a máquina analógica; 

4 - As lentes, o diafragma, a velocidade de obturação, a sensibilidade; 

5 - O enquadramento; 

6 - A luz natural e a luz artificial; 
7 - Diferença entre temporizador e cabo disparador; 

8 - A utilização do tripé; 

9 - Os formatos digitais. 

 
II - Aulas práticas (4 horas) 

 

1 - Exercícios práticos usando os colegas como objeto de estudo e 
experimentando as diferentes lentes com luz natural; 

2 - Exercícios práticos experimentando diferentes diafragmas e velocidades 

de obturação; 



   

3 - Exercícios de estudo do rosto utilizando kit de iluminação. 

 
III - Introdução ao autorretrato (4 horas) 
 

1 - Estudo do próprio corpo e rosto com os diferentes tipos de objetiva e luz;   

2 - Avaliação das imagens captadas e desenho do esboço para a criação da 

imagem final. 
 

IV - Criação da obra final (4 horas) 

 

1- O formando deverá ser capaz de criar sozinho o seu autorretrato, com 
todos os conhecimentos  adquiridos nos módulos anteriores, com ajuda dos 

colegas como assistentes. 

 

V - Escolha das imagens finais para exposição (4 horas) 

 
1 - O formando deverá escolher entre uma e três imagens que o 

representem na exposição de final do curso na Casa do Alto. 

2 - A resolução das imagens 
3 - Escolha do tamanho das impressões 

4 - Organização e montagem da exposição. 

   

Custo 
- Custo por pessoa: 70€ euros, valor não reembolsável em caso de desistência. 

- Impressões finais: entre 10 a 50 euros por formando (facultativo). 

 

Certificação 
- No final da formação será atribuído um Certificado de Participação. 

 

Inscrições e Informações 
Complexo Municipal da Casa do Alto 
Rua António Simões 

4425-619 Pedrouços - Maia 

Tel.: 229059520 

 
Formadora 
Sara Félix 


