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"A beleza pode ser vista em qualquer lugar. Compor a beleza é o 
que separa o instantãneo da fotografia." - Matt Hardy



INSTITUTO CASA DA PHOTOGRAPHIA
PROGRAMA DE CURSO . 2014



Criada em 1997, por Marcelo Reis, o Instituto Casa da Photographia mantém cursos técnicos e conceituais, 

possui espaço para pesquisas e promove caminhadas fotográficas por várias cidades do recôncavo e 

demais regiões do estado da Bahia, além de divulgar projetos e trabalhos de novos talentos contando 

sempre com o apoio de fotógrafos veteranos.

A partir do ano de 2001 foram firmadas parcerias com diversas empresas e instituições públicas a fim de 

viabilizar diversos projetos de fotografia.

Instituto Casa da Photographia manteve parceria com a Pinacoteca do Estado de São Paulo na importante 

realização de um dos maiores festivais da América Latina o FESTIVAL A GOSTO DA FOTOGRAFIA que reúne 

grandes nomes da fotografia nos principais museus e galerias da cidade de Salvador.



Curso de fotografia DSLR*.
Um grande passo para a introdução ao mundo da fotografia!!

* Câmeras fotográficas reflex digital, também chamadas DSLR (Digital-SLR)



"A câmera não faz diferença nenhuma. Todas elas gravam o que você 
está vendo. Mas você precisa VER!" 

(Ernst Haas)





Composto por módulos de Elementos próprios da fotografia,  Leituras da luz e Sistema Digital, 

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.

APRESENTAÇÃO





O Curso Referencial com 40 horas 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).

OBJETIVOS



Nosso curso é direcionado tanto para quem pretende fazer da fotografia um “hobby”, 

quanto para quem tem pretensões profissionais. E isso é possível. Acreditamos e 

trabalhamos de modo a entender que existe uma única fotografia. E o que vai 

diferenciar um fotógrafo profissional do diletante, será o modo de atuação e da 

maneira de fazer do objeto do seu prazer uma atividade profissional. 

PERFIL



"Se uma foto não está suficiente boa, é porque você não se aproximou o suficiente do 
fato" (Robert Cappa) 





Veja os locais onde as aulas acontecem

Largo do Campo Grande . Centro; 

Jardim Zoológico de Salvador . Ondina;

Passeio público de Salvador . Centro; 

Museu de Arte Moderna da Bahia . MAM.

Largo do Pelourinho e Ruas . Centro; 

Largo do Santo Antônio e Ruas . Centr;

Parque de Pituaçu;

Largo do Bonfim e Igreja;

Ponta de Humaitá;  

Praia da Ribeira.

* os locais serão escolhidos de acordo a segurança; condição de tempo; transporte e 

outras questões que venham a facilitar a realização das atividades.

As fotografias produzidas nas saídas são analisadas em sala de aula. 

Aulas práticas* 



Imagens de nossas aulas práticas





"Fotografar, é colocar na mesma linha de mira, a cabeça, o olho e o 
coraçao."  (Henri Cartier-Bresson)











"Minhas fotografias são um vetor entre o que acontece no mundo e as 
pessoas que não tem como presenciar o que acontece." - Sebastião Salgado







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).

Conteúdo programático:



"Uma fotografia é um segredo sobre um segredo, quanto mais te 
diz, menos sabe." - Diane Arbus



Utilização dos equipamentos 





Com o curso referencial UM, 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 alguns 

equipamentos para as aulas práticas, caso tenha mais alunos, as camêras serão usadas em duplas.

Quando: Ver programa atual

Professor:  Marcelo Reis // www.marceloreis.art.br. 

Onde: Rio Vermelho [As aulas estão  em parceria com o espaço D Xica]

Total de horas: 43 horas . 2/3hs dia . 18 encontros.

Investimento: R$ 1.350,00 em 1 + 3 cheques de R$ 337,50.  Veja condição pagando a vista!!

sendo ministrada provisoriamente

Turmas sempre abertas, desde 1997!





"Fiquei preso a esta forma de arte,  porque a fotografia tinha me dado 
um novo sentido de identidade e missão." - Bob Anderson



Parte das fotografias constante neste programa foram produzidas com uma câmara 

. Que consiste em um equipamento sem nem um recurso tecnológico. Basta um 

rolo de filme, neste caso, um filme 120mm, ou seja, 6 cm X 6 cm, e muita criatividade em 

vista. E outra parte com um aparelho Iphone 4S utilizando o programa .

 Todas as fotografias são em Salvador, produzidas em 2011 e 2012, por Marcelo Reis. 

LOMO

INSTAGRAM



Instituto Casa da Photographia
Desde 1997, recomendado por quem mais entende de fotografia na Bahia e 
no Brasil.  Direção Marcelo Reis



"Se eu tenho uma mensagem aos principiantes é que não ha atalhos na 
fotografia." - Edward Weston


