
 
 

 

 

 

“Eu fui capaz de realizar uma imagem como desejava: não a forma como aparecia na 

realidade, mas como eu a senti e deveria aparecer na impressão final.”  

Ansel Adams 

 

 

 

 

Entre o Óbvio e o Obtuso* 

Curso para fotografia preto e branco 
 



Entre o óbvio e o obtuso* 

 

A partir do estudo, por livre associação, das obras de fotógrafos, 

faremos um percurso sobre a estrutura físico-visual da fotografia em 

preto e branco enquanto linguagem. 

Desde Ansel Adams, o criador da medição por zona, passando por 

Henri Cartier-Bresson, o criador do momento decisivo, Robert 

Franck, o criador do ensaio fotográfico, até fotógrafos 

contemporâneos que levaram a fotografia em preto e branco para 

além da imagem, para muito mais do que se ver. 

Questões destacada na estrutura do curso, como a luz, a ação na 

fotografia, o fator ficcional da narrativa e a sentido do autor, são 

abordados de maneira à oferecer ao aluno a compreensão sobre o 

ato fotográfico a partir da linguagem do preto e branco, como diria o 

poeta, Ver sem está a pensar. 

Distribuídos em 20 horas, entre teoria e avaliação de produção 

individual, o aluno será instigado a olhar com novos olhos, a 

organizar uma narrativa visual, potencializando a dramaticidade 

existentes na fotografia em preto e branco. 

*Roland Barthes, 1982 

Conteúdo programático  

A natureza das fotografias – Gêneros e subgêneros da fotografia;  

Por uma gramática visual  - entre  Ansel Adams e Robert Frank,  

características da fotografia que determinam a aparência de uma 
imagem; 

O imaginário segundo a natureza – Entre Cartier-Bresson e Tiago 
Santana - conteúdo da mensagem fotográfica; 

Entre o óbvio e o obtuso - De que se trata uma fotografia em preto e 
branco;  



 

Período: 06 de março até 05 de abril de 2018 

 

Terças e quintas-feiras das 19 às 22h . 20 horas 

 

Investimento: R$ 550,00 ou 2X R$ 300,00 

 

Orientação: Marcelo Reis 

Bibliografia entregue no dia da aula 

 

Mais informações: 

WhatsApp: 71.99929.9727 - Marcelo Reis 

institutocasadaphotographia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Casa da Photographia – Ensino e Pesquisa 

Travessa Basílio de Magalhães, 19A, sala 4 . Rio Vermelho, Salvador 


